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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

EPS – Lestvica čustvenega procesiranja (Emotional Processing Scale)
FIS – Lestvica strahu pred intimo (Fear of intimacy scale)
KMSS – Kansaška lestvica zadovoljstva v zakonski zvezi (Kansas Marital Satisfaction
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UVOD

Ljudje smo ustvarjeni skozi intimni odnos, zato tudi kasneje v življenju težimo k
ustvarjanju intimnih odnosov z drugimi. Želimo si čutiti ljubljenost, hotenost in
sprejetost, ob sebi imeti sočutnega in razumevajočega partnerja, s katerim bomo lahko
soustvarjali in uresničevali življenjske cilje. Po eni strani si močno želimo globokih
intimnih odnosov, ki se jih po drugi strani bojimo (Gostečnik 2010, 241).
Proces intimnosti med dvema partnerjema je izražanje in razkrivanje notranjih občutkov
ali informacij drugemu, ki nas ob tem podpira in se empatično odziva. Da nek odnos
postane intimen, se morata partnerja počutiti razumljeno, potrjeno in sprejeto (Reis in
Shaver 1988, 367).
Strah pred intimnostjo je posledica pomanjkanja psihološke varnosti med partnerjema.
Pomembno je, da partnerja med sabo ustvarita varen prostor, v katerem sta lahko
ranljiva brez strahu pred osramočenostjo (Reis in Shaver 1988, 371).
V magistrskem delu bomo kompleksnost človeške intimnosti podrobneje raziskovali, in
sicer se bomo usmerili na iskanje povezave z mehanizmom čustvenega procesiranja, ki
je ključni element človeškega razvoja, saj lahko le s tem mehanizmom prevajamo
čustvene impulze v telesne in obratno. Naloga čustvenih impulzov je pospeševanje ali
zaviranje naših dejanj, torej sporočanje, kdaj naj prenehamo, kdaj naj obstanemo, kdaj
naj se približamo ali oddaljimo, tudi kdaj je kaj varno oz. nevarno za nas (Kompan
Erzar in Poljanec 2009, 74).
Komponenti intimnost in zavezanost sta najboljši napovedovalki partnerskega in
zakonskega odnosa, poleg tega je največja skrivnost zakonske in družinske sreče
ohranjanje pozitivne vzajemnosti tako v besedah in dejanjih kot tudi v čustvih in izrazih
(Musek 1995, 100). V partnerstvu se pogosto pojavijo težave zaradi nižje stopnje
doživljanja pozitivnega vzdušja, nižje stopnje zaupanja in zavezanosti, pretiranega
doživljanja jeze ter spolnega nezadovoljstva. Prav zato je v partnerskih odnosih
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pomembno razvijati zmožnosti čustvenega procesiranja, ki je tesno povezana s čustveno
stabilnostjo (Cvetek 2015, 36).
Zato bomo v naši raziskavi iskali povezanost med strahom pred intimo, sposobnostjo
čustvenega procesiranja in zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Podrobno nas zanima,
ali obstaja povezanost med stopnjo čustvenega procesiranja in strahom pred intimo,
torej ali se višja sposobnost čustvenega zavedanja, izražanja in stabilnosti povezuje z
nižjo stopnjo strahu pred intimo. Zanima nas tudi, ali je in v kolikšni meri stopnja
čustvenega procesiranja povezana z zadovoljstvom v partnerskem odnosu, torej ali so
osebe z višjo stopnjo čustvenega zavedanja, izražanja in stabilnosti bolj zadovoljne v
partnerskem odnosu ter kako in koliko je zadovoljstvo med partnerjema povezano s
stopnjo strahu pred intimo. Zanima nas tudi, ali je moč zaznati razlike med spoloma pri
sposobnosti čustvenega procesiranja, torej sposobnosti čustvenega izražanja, zavedanja
in stabilnosti, ter ali je več strahu pred intimo moč zaznati pri moških ali pri ženskah.
Za boljšo primerjavo naše raziskave z dosedanjimi raziskavami si v nadaljevanju
poglejmo ugotovitve le–teh, saj smo v povezavi s temi izhodišči in ugotovitvami
oblikovali naš raziskovalni namen in problem.
V povezavi s čustvenim procesiranjem je bila izvedena raziskava, katere rezultati so se
pokazali: »tisti posamezniki, ki imajo slabše razvite zmožnosti čustvenega procesiranja,
doživljajo več negativnih afektov, so manj funkcionalni v življenju, manj so odporni in
fleksibilni, manj se sprejemajo, manj razumejo samega sebe, težje zadržujejo močne
impulze in manj se čustveno izražajo v odnosih z drugimi ljudmi. Ti posamezniki naj bi
imeli več težav v partnerskih odnosih, saj slabše doživljajo pozitivno vzdušje, so
nezaupljivi do partnerja, doživljajo več jeze, poleg tega se nezadovoljstvo kaže tudi v
spolnosti.« (Cvetek 2015, 36)
Prav tako naj bi nastalo več konfliktov v družinah, kjer je slabše razvito čustveno
procesiranje. To so družine z negativnim vzdušjem, nizko stopnjo odločnosti, nejasnimi
mejami, zlorabljajočo klimo, nizko stopnjo družinskega ponosa in velikim
nerazumevanjem članov (Muren 2014, 65).
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Raziskave na temo povezanosti strahu pred intimo in zadovoljstvom v odnosu so
izvajali različni avtorji. Kot prva sta Schaefer in Olson (1981, 47–60) analizirala
razmerje med različnimi vrstami intimnosti in rezultati parov na testu Locke–Wallace
Marital Adjustment Test (Kimmel in Van der Veen 1974, 57–63). Udeleženih je bilo
192 parov, ki so bili v zvezi povprečno 12 let, v starosti od 21 do 60 let. Rezultati
študije so pokazali, da je bila vsaka vrsta intimnosti znatno v povezavi z zadovoljstvom
zakoncev, vendar v različnih stopnjah. Visoka korelacija je bila med zakonskim
prilagajanjem in čustveno, rekreativno in intelektualno intimnostjo.
Rezultati so podobni rezultatom raziskave Tolstedt in Stokes (1983, 573–580), ki je
potrdila, da je čustvena ali afektivna intimnosti pomembnejša za zakonsko zadovoljstvo
kot fizična ali spolna intimnost. Zanimivo je tudi to, da so korelacije med različnimi
vrstami intimnosti in zadovoljstvom v zakonu bile višje pri ženskah kot pri moških.
Emmons in Colby (1995, 954) sta v svoji raziskavi ugotovila, da ljudje, ki doživljajo
večji strah pred intimo, partnerju težko zaupajo svoje osebne stvari, občutja, strahove,
se telesno težko zbližajo in zaradi tega vstopajo v odnose s partnerji, ki se prav tako
bojijo intimnosti. Študija med študenti je pokazala, da študentke, ki doživljajo strah pred
intimo, vstopajo v 'površne' partnerske odnose nezavedno, da sebe zavarujejo pred
intimnim, predanim odnosom, ki zanje predstavlja veliko tveganje. Bolečina, jeza, sram,
zavrnitev in žalost – so občutja, pred katerimi razvijejo psihično obrambo, saj je zanje
preveč nevarno ponovno začutiti ta težka občutja, ki so jih čutili že v otroštvu.
Ugotavljajo, da ima sram kot posledica relacijske travme in z njim povezano
samoobtoževanje in obtoževanje drugih, največjo vlogo pri tem strahu pred intimo
(Lutwak, Panish in Ferrari 2003, 913–914).
V nadaljevanju navajamo različne ugotovitve raziskav, ki so se osredotočile na razlike
med spoloma.
V raziskavi Žager Kocjan in Avsec (2014) sta avtorici raziskovali razlike v nekaterih
napovednikih zadovoljstva s partnerskim odnosom med moškimi in ženskami.
Podrobneje so preučili moderatorsko vlogo spola v odnosu med različnimi napovedniki
in zadovoljstvom s partnerskim odnosom. Na podlagi rezultatov lahko navedemo, da
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starost in trajanje partnerskega odnosa nista ključna pri napovedovanju zadovoljstva v
odnosu. Kot pomembni napovedniki pri obeh spolih so navezanost v odnosu,
samospoštovanje in konfliktnost odnosa. Razlik med spoloma v napovednikih
zadovoljstva raziskava ni potrdila.
Raziskava, ki so jo izvedli Thelen idr. (2000, 224), je pokazala višjo stopnjo strahu pred
intimo pri moških kot pri ženskah ter pozitivno korelacijo med pari glede doživljanja
strahu pred intimo. Ženske, ki so bile po šestih mesecih še vedno v istem partnerskem
odnosu, so imele višjo stopnjo doživljanja strahu pred intimo kot ženske, ki so bile po
šestih mesecih že v drugem partnerskem odnosu. Pri moških te razlike ni bilo. Že po
tradiciji si namreč ženske v odnosih bolj kot moški želijo tesne intimnosti in
povezanosti s partnerjem, medtem ko moški stremijo k avtonomnosti. Ženske so tudi
bolj nagnjene k senzitivnosti, toplini, nežnosti, medtem ko so moškim bližji kognitivni
pristopi in organizacijski ter strateški posegi v svet, v katerem živijo.
Tudi Klasinceva (2014, 59–60) je raziskovala pare in njihovo zadovoljstvo v povezavi s
psihičnim blagostanjem. Med drugim je ugotovila, da obstaja povezava med psihičnim
blagostanjem in zadovoljstvom v odnosu. Obstaja povezava med zadovoljstvom z
medosebnimi odnosi in partnerskim odnosom, kar se kaže v večji povezanosti z
dimenzijami psihičnega zdravja in zadovoljstva. Ugotovila je, da ni razlik v
zadovoljstvu glede na spol in da sta anksiozni in izogibajoči stil navezanosti negativno
povezana s psihološkim blagostanjem in z nezadovoljstvom v odnosu.
Žager Kocjan in Avsec (2014, 32) navajata, da je mnogo raziskav potrdilo, povezovanje
dimenzij izogibanja in anksioznosti v odnosu z višjim psihološkim stresom, z nižjo
socialno oporo in nižjim zadovoljstvom v partnerskem odnosu ter z upadom kakovosti
odnosa v času.
Raziskava avtorjev Campbell idr. (2005) ugotavlja, da posamezniki, ki so bolj
anksiozno navezani, v partnerskem odnosu doživljajo več konfliktov ter da njihova
zaznava konfliktov v odnosu pomembno negativno vpliva na zaznavo zadovoljstva in
bližine v odnosu.
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Študija Pasch in Bradbury (1998) je potrdila pomembno povezanost med nudenjem in
prejemanjem socialne opore in zadovoljstvom s partnerskim odnosom. Rezultati so
pokazali, da je ženina opora možu (spodbuda in skrb) napovedovala zadovoljstvo v
odnosu, merjeno dve leti pozneje.
Žager Kocjan in Avsec (2014, 32) navajata raziskavo katera je preverjala moderatorsko
vlogo spola pri napovedovanju zadovoljstva s partnerskim odnosom in zavezanosti v
odnosu. Rezultati so pokazal, da med moškimi in ženskami ni bilo moč potrditi
pomembnih razlik v napovednikih zadovoljstva s partnerskim odnosom (soodvisnost
med partnerjema, individualne razlike ter strategije reševanja problemov).
Hook idr. (2003, 462–472) v raziskavi poročajo, da ženske niso dosegle višjega
rezultata pri samorazkrivanju v primerjavi z moškimi. Moški in ženske so tako
izenačeni, kar se tiče dajanja in sprejemanja emocionalne podpore v zvezi.
Ključni cilj pri različnih oblikah dela s partnerji (npr. terapije, svetovanje, skupine ...) je
izboljšati zadovoljstvo v partnerski zvezi, katera se močno povezuje s tem, koliko si
partnerja zaupata. Ker večina odnosa temelji na posamezniku, ki mora biti sposoben
regulacije čustev, je pomembno, da smo kot strokovnjaki na tem področju seznanjeni s
povezavo med zmožnostjo čustvenega procesiranja in strahom pred intimo, saj lahko
tako hitreje pridemo do uspešno zastavljenih ciljev pri delu s parterji. Raziskava bo
pripomogla k uspešnejšemu delu na področju zakonske terapije in drugih pristopov pri
delu s pari, kjer bo zaznati strah pred intimo, slabše zadovoljstvo v partnerskem odnosu,
nezaupanje, pomanjkanje komunikacije ipd.
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1. ČUSTVA IN ČUSTVENO PROCESIRANJE

Za razliko od živali ima človek poleg temeljnih potreb (hrana, boj ali beg, spolnost) tudi
višje cilje. Ti cilji so razumevanje samega sebe in okolja ter zagotavljanje sodelovanja
in povezanosti z bližnjimi. Ker teh ciljev ne moremo naenkrat izpolniti več, imamo
čustva, ki jih razporedijo po pomembnosti. Čustva sprožijo razmišljanje in delovanje
posameznika, in čeprav je v prepletenosti ciljev težko ločiti čustvovanje od razmišljanja,
je prepletenost pomembna, saj čustva takrat vključijo razum in telo, da se skupaj lotita
delovanja, ki je najprimernejše v danem trenutku. Če na koncu čutimo olajšanje,
pomeni, da je naš čustveno– mišljenjsko– vedenjski sistem dobro opravil svoje delo
(Gašperlin 2016, 19).
Po mnenju Smrtnik Vitulić (2004, 22) imajo čustva obrambno funkcijo. Tako nas na
primer strah varuje pred nevarnostmi, ki se jim raje izogibamo. Procesi, ki čustva
sestavljajo, so zapleteni in vzpostavljajo, vzdržujejo, spreminjajo in končujejo odnos
med posameznikom in okoljem.
Čustva vplivajo na človekovo vedenje, motivacijo in odnose z bližnjimi. Čustva se
delijo na pozitivna čustva, ki človeka usmerjajo k prijetnim objektom in negativna
čustva, ki človeka oddaljujejo od neprijetnih objektov. Ena najpomembnejših nalog
čustev je spodbujanje k dejavnostim, ki so bistvene v medosebnih odnosih (Musek in
Pečjak 2001, 69–70).

1.1 Opredelitev čustev
Gašperlin (2016, 30), kot tudi številni drugi avtorji navaja, da poznamo šest osnovnih
poimenovanj čustev, ki so temeljni elementi našega čustvovanja: veselje, jeza, strah,
žalost, sram in gnus. Temeljna čustva predstavljajo najbolj globoke verbalne, pa tudi
organske vidike človeškega doživljanja, ki človeka na podlagi preteklih izkušenj
usmerjajo v sedanjosti (Gostečnik 2010, 13).
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Po drugi strani, z vrednostnega vidika čustva delimo na prijetna in neprijetna oziroma
na pozitivna in negativna čustva, po intenzivnost kot močna ali šibka in z aktivnostnega
vidika na vzburjajoča in pomirjajoča čustva oziroma aktivna in mirna čustva (Kompare
idr. 2002, 171).
Temeljna čustva se povezujejo v sestavljena ali kompleksna čustva. Tako se npr. jeza in
žalost združita v bolečino. Jezo, združeno s sramom in gnusom, imenujemo prezir
(Gašperlin 2016, 33).
Po mnenju Gostečnika (2010, 14) so kompleksna čustva socialna čustva, ki jih ne
potrebujemo za preživetje ali biološko utemeljene odnose. Potrebujemo jih za življenje
z bližnjimi.
Pari temeljnih čustev so naslednji: veselje–žalost, strah–jeza, sprejemanje–zavračanje
(gnus) in pričakovanje–presenečenje. Ta čustva se med seboj mešajo v sestavljena
čustva, kot so ljubezen, sovraštvo, ponos, zavist, krivda, prezir in druga (Kompare idr.
2002, 173).
Cvetkova (2014, 43) navaja Pankesppovo klasifikacijo čustev, ki izhaja iz fizioloških
temeljev čustvenega doživljanja. Temeljna čustva so razdeljena v tri osnovne kategorije.
V prvi kategoriji so refleksivni afekti (orientacijski refleks, refleksni odziv gnusa,
bolečina, homeostatično neugodje – lakota in ugodje – dober okus). Čustveni odzivi so
pri teh afektih časovno tesno povezani s pogoji, ki jih povzročijo. V drugo skupino
spadajo temeljna čustva: veselje, zanimanje, naklonjenost, zaupanje, žalost, jeza, strah.
Čustva usmerjajo človekove odzive na kognitivni, afektivni, vedenjski in fiziološki
ravni, zato jih glede na njihovo nalogo poimenujemo senzo–motorično– afektivna
upravljana področja. V tretjo skupino uvrščamo višja čustva, ki jih imenujemo tudi
socialna čustva, in so značilna samo za človeka, in sicer so to sram, krivda, prezir,
zavist, humor, empatija, simpatija in ljubosumje.
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V nadaljevanju opisujemo nekaj najpogosteje omenjenih temeljnih čustev:
VESELJE
Veselje je pozitivno in prijetno čustvo, ki je prisotno, kadar vsa ostala čustva niso
prisotna. Veselje izražamo z nasmehom na obrazu in iskricami v očeh. To čustvo nas
vodi v aktivnosti, ki sprožajo veselje. Posameznika spodbuja k ustvarjalnosti, iskanju
novih znanj in vzpostavljanju novih možganskih povezav ter mentalnih vzorcev.
Veselje možganom omogoči, da je oseba pripravljena na novo učenje in ga tako
spodbuja k vedno boljšemu razvoju, osebni rasti in povezovanju z drugimi (Cvetek
2014, 44–45).
Doživljanje veselja je mogoče opisati od šibke stopnje vznemirjenja, kjer gre za
globoko notranje zadovoljstvo (radost, vedrina), srednje stopnje, ki se imenuje veselje
in je podobno prijetni in privlačni vznemirjenosti, do zelo močne stopnje vznemirjenja,
kjer gre za stanje velike vznesenosti (ekstatičnost) (Lamovec 1991, 89).
ŽALOST
Cvetkova (2014, 55) navaja, da čustvo žalosti spada na lestvico negativnih čustev, saj jo
spremljajo občutki nelagodja, pomanjkanja ali izgube, obupa, nemoči ter bridkosti.
Pojavi se, kadar je ogrožena posameznikova podoba o samem sebi ali kadar je ogrožena
posameznikova identiteta. Torej čustvo žalosti se pojavi, kadar izgubimo nekaj, na kar
smo navezani (oseba, predmet, prepričanje, spomin itn.).
Vendar ima žalost po mnenju Cvetkove (2014, 55) pomembno prilagoditveno funkcijo,
saj po navadi spodbudi jok in s tem našemu telesu omogoči, da se sprosti in spočije po
trenutku razburjenja. Poleg tega nas motivira, da ohranjamo to, kar nam je pomembno
in nas obvaruje pred izgubo odnosa s pomembnimi osebami v našem življenju.
Žalost igra pomembno vlogo pri pridobivanju socialne podpore, saj izražanje žalosti da
drugim vedeti, da se sami s težavo ne zmoremo spopasti (Hackenbracht in Tamir 2010,
306).
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JEZA
Tudi jeza je na lestvici negativnih čustev, in sicer jo doživljamo kot trenutek
vznemirjenosti, povezana je z doživljanjem, napadom, nespoštovanjem, križanjem
načrtov, krivico, nepravično o ter občutkom, da nam nekdo namerno škodi. Jeza nam
omogoča, da zaščitimo svoje potrebe, se umaknemo iz neprijetnih situacij in postavimo
mejo. Jeza v našem organizmu omogoči sprostitev energije, da se telo pripravi na
aktivno delovanje (Cvetek 2014, 57).
Tako po mnenju Siegla (2010, 1–4) naši možgani v stanju jeze ocenijo situacijo kot
nevarno in sprožijo obrambni odziv (boj/beg). Tak odziv zoži posameznikov razpon
aktivnosti z namenom, da se večina energije usmeri v spoprijemanje z ogrožajočo
situacijo. Zato posameznik v stanju jeze ni sposoben sprejemati novih informacij, in
zato je v tem trenutku zmožnost reševanja medosebnih sporov otežena (Fredrickson in
Losada 2005, 678).
STRAH
Strah spada med boleča in neprijetna čustva in ima tako kot jeza funkcijo samozaščite.
Strah nas opozori, ko se nam približuje nevarnost, ki je lahko realna ali nerealna. Strah
se lahko pojavi ob neposredni fizični nevarnosti ali zaradi katastrofalnih pričakovanj
posameznika (Cvetek 2014, 60). Fredrickson in Losada (2005, 678) pa sta mnenja, da
ima strah pomembno vlogo pri razvoju kritičnega in realističnega mišljenja.
Čustvo strahu v posamezniku sproži obramben odziv, podobno kot se to zgodi pri
čustvu jeze. Povečajo se pozornost, budnost in osredotočenost na nevarnost. Lahko se
zgodi, da se posameznik v danem trenutku ne zaveda razloga za strah, vendar se čez čas
lahko tega zave. Zelo intenziven strah imenujemo panika, ki je lahko tako močna, da
posameznik izgubi kontrolo nad sabo (Cvetek 2014, 60).
GNUS
Gnus je čustvo, ki spada med refleksne afekte. Je refleksen odziv organizma na neki
fizični neprijeten dražljaj. Poleg tega je lahko človekov odziv na socialno realnost, kot
avtor navaja primer pogled na storilca kaznivega dejanja. Izpostavili bomo glavno
funkcijo gnusa na ravni medsebojnih odnosov, zavračanje odnosov v primeru, da je ta
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odnos za posameznika nevaren. Pogosto se to zgodi kot posledica travmatičnega
doživetja oziroma spolnega konflikta, zato gnus obvaruje posameznika pred ponovnim
doživetjem podobne izkušnje (Cvetek 2014, 63).
Z gnusom povezana vedenja so lahko fobije (strah pred zastrupitvijo), obsesivno
kompulzivna motnja (strah pred umazanimi rokami), posttravmatski stresni sindrom
(gnus do storilcev kaznivega dejanja …) (Cvetek 2014, 63).
SRAM
Sram je boleče negativno čustvo, ki ga človek doživlja kot nezaželeno in ga najtežje
prenese. Tukaj gre za doživljanje sebe kot neustreznega, neprimernega, nevrednega in
nezaželenega. Sram se močno povezuje s človekovo preteklostjo in negativnimi
izkušnjami, v katerih je bila oseba ovrednotena kot slaba. Povezuje se z nizko
samopodobo, izgubo spoštovanja do samega sebe in občutji, kot so ponižnosti in
osramočenosti (Cvetek 2014, 97).
Po navedbah Greenberg in Iwakabe (2011, 73) lahko govorimo tudi o zdravem sramu,
ki spada med kratkotrajne čustvene odzive. Zdrav sram je moč zaznati v dogodkih, v
katerih je posameznik preveč izpostavljen ali je prekršil pomembne vrednote, zaradi
česar se ustavi in preneha z določenim vedenjem. V tem primeru sram igra zaščitniško
vlogo. Po mnenju Gostečnika (2010, 16) je sram afekt, ki nas primarno zaščiti. Vendar
lahko posameznika v kombinaciji s strahom privede do negativnih vedenj. Gre namreč
za afekt, ki se zelo globoko vtisne v posameznikovo notranjost, lahko zaradi
večkratnega osramočenja v otroštvu ali zaradi zlorabe ter nasilja. Občutja, ki naj bi
izhajala iz teh dejanj, so bistvena pri posameznikovi rasti, vodijo in usmerjajo vedenje,
čutenje in razmišljanje.
Podobno obliko primarnega neprilagojenega sramu navajata Greenberg in Iwakabe
(2011, 71–73), ki se tudi razvije iz preteklih travmatičnih izkušenj in posameznika vodi
v umik, izogibajoče vedenje in negativno vrednotenje sebe, kot tudi drugih. Ker sram
ostane nereguliran in ga posameznik ponotranji, se le–ta počasi integrira v
posameznikovo identiteto, to pa mu povzroča težave s samim seboj in v odnosih z
drugimi.
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Druga oblika sramu po avtorjih Greenberg in Iwakabe (2011, 71–73;) je sekundarno ali
obrambno občutje sramu, ki je posledica neuspešno regulirane jeze, žalosti ali strahu.
Posledice se zaznajo kot občutja nekompetentnosti in socialne neustreznosti. Zadnjo
obliko sramu poimenujemo instrumentalni sram, kjer govorimo o vzorcu vedenja, ki se
ga oseba nauči, s katerim skuša doseči medosebni cilj, torej oseba izrazi sram zaradi
okolja, v katerem želi, da ga sprejme.

1.2 Izražanje, prepoznavanje in uravnavanje čustev
O izražanju čustev govorimo, ko naše vedenje vključuje specifične telesne izraze čustev
in je nezavedne narave. Izražanje čustev je telesni odziv na dražljaje iz okolja, ki jim
pripisujemo določen pomen (Smrtnik Vitulić 2004, 27).
Rezultat vsakdanjega učenja je prepoznavanje čustev, saj preko vsakdanjih izkušenj
ugotavljamo in se naučimo, kaj pomenijo različne grimase, geste, lastne čustvene izraze
in ostale značilnosti čustvenega izražanja (Smrtnik Vitulić 2004, 28).
Po mnenju Smrtnik Vitulić (2004, 30) je skupno poimenovanje za prilagajanje
kakovosti in intenzivnosti posameznih komponent izrazov, doživljanja in procesov
mišljenja ob določeni situaciji ali drugih ljudeh, uravnavanje čustev. Glede na
okoliščine presodimo na kakšen način in kako intenzivno lahko lastna čustva izrazimo.
Lamovčeva (1992, 142) navaja tri načine uravnavanja čustev: ekspresivni način, kjer
govorimo o spremembah izrazov in vedenja z namenom spreminjanja, doživljanja.
Kognitivni način uravnavanja čustev je, kadar spremenimo doživljanje čustev, tako da
spremenimo misli in predstave, ter tretji način uravnavanja čustev, kjer skušamo
spremeniti telesne znake, določenega čustva je telesni način.
Ker vsa čustva niso negativna, je pri sprejemanju čustev treba upoštevati, da je bolje, da
čustev ne razlikujemo med slabimi in dobrimi. V prvem koraku mora oseba pri sebi
prepoznati čustvo, ga opisati z besedami in ga nato izraziti z vedenjem (Wahram 2012,
93–95).

11

1.3 Zgodovinski okvir razumevanja čustvenega procesiranja
Ljudje se v večini znamo prilagoditi čustvenim motnjam tako, da nadaljujemo z
normalnim vedenjem. Vendar obstaja manjšina ljudi, ki imajo pri prilagajanju
čustvenim motnjam težave. Leta 1980 so začeli razvijati koncept čustvenega
procesiranja, izhajali so iz dveh velikih dejstev: kaj spodbuja prilagajanje čustvenim
motnjam in kateri dejavniki to ovirajo. Raziskovanje procesa prilagajanja je potekalo s
proučevanjem nenormalnih vedenj, kot so na primer: nenormalne reakcije žalosti,
vsiljive misli, nepojasnjen strah, obsesije ipd. ter povezali nastanek teh in drugih
pojavov znotraj modela čustvenega procesiranja. Drugi vzrok za uvedbo modela
čustvenega procesiranja je nastal zaradi vse več dokazov, da so bile vsaj tri oblike
vedenjskega zdravljenja učinkovite pri zmanjševanju psiholoških težav, zlasti fobij. V
interesu znanstvenega raziskovanja so bile predlagane tri oblike zdravljenja
(desenzibilizacija – desensitization, preplavljanje – flooding in modeliranje –
modelling), ki jih je bilo treba razviti, saj so bile dokazano zelo uspešne pri spodbujanju
čustvenega procesiranja (Rachman 1980, 51–60).
Model določa spremenljivke, ki spodbujajo čustveno obdelavo in tiste, ki jo ovirajo.
Pospeševalci vključujejo nadzorovane, predvidene izpostavljenosti motečim dražljajem,
dejavniki, ki ovirajo obdelavo vključujejo nenadne, nepredvidljive, intenzivne
izpostavljenosti. Na ta del modela je seveda vplivalo prevladujoče kognitivno vedenjsko
zdravljenje. Glavna teoretična omejitev prvotnega modela, oblikovanega v intervalu
med vedenjsko dobo in infuzijo kognitivnih konceptov sredi 80. let, je bila odsotnost
kognitivnih vplivov na obdelavo. To je šibkost modela, ki se nadgrajuje. Ko govorimo o
kognitivno–čustvenem procesiranju, le–ta vključuje močan in včasih prekomerni vpliv
kognitivnih spremenljivk. V splošnem prepričanja in ocene posameznika zagotovo
vplivajo na proces. Napačne razlage in prepričanja lahko ovirajo čustveno obdelavo,
natančne ocene in prepričanja pa čustveno obdelavo olajšajo. Na ta način se kognitivno–
vedenjsko zdravljenje lahko razume kot sredstvo za olajšanje čustvene obdelave
(Rachman 2001, 164–171).
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1.4 Definicije čustvenega procesiranja
Pojem obdelave oziroma procesiranja se uporablja v psihologiji. Na podlagi iskanja
PsyInfo besede "obdelava" v člankih psiholoških revij ali časopisnih naslovih od leta
1887 do leta 2004, se "obdelava" uporablja 82.425 krat in je omenjena v naslovih
14.216 člankov. V psihološki literaturi obstaja veliko število referenc za naslednje vrste
obdelave – informacije, kognitivne, spodbujevalne in signalne ter čustvene obdelave.
Torej se skupni pomen osredotoča na psihološke procese ali mehanizme, ki se
uporabljajo za pretvorbo dražljajev (zvočne informacije, spomina, obraz) v duševno
stanje, kot je razumevanje pomena besede, prepoznavanje obraznih potez, absorbiranje
ali shranjevanje spomina, pretvarjanje dražljajev v psihološki pomen (Rachman 1980,
51–60).
Koncept čustvene obdelave je najprej uvedel Rachman, in sicer leta 1980, ko ga je
predstavil kot obetaven koncept s posebnim pomenom in uporabnostjo pri anksioznih
motnjah. Leta 2001 je Rachman koncept ponovil in ga uporabil za obravnavo
travmatične stresne motnje. Rachman se je pri definiranju čustvenega procesiranja
skliceval na način, kako posameznik obravnava stresne življenjske dogodke. Čustveno
obdelavo je definiral kot: »proces, pri katerem se čustvene motnje absorbirajo in
upadajo, v kolikor se lahko drugo vedenje in izkušnje nadaljujejo brez motenj, če se
motnja ne absorbira zadovoljivo, se pojavijo nekateri simptomi.« (Rachman 1980, 51)
Čustveno procesiranje je kompleksna zmožnost, ki vsebuje zavedno in nezavedno
vodene procese. »Je zmožnost sestavljanja več medsebojno povezanih komponent, kot
so: fiziološko vzburjenje, pozornost na čustva, zaznavanje dogodkov, čustveno
zavedanje, čustvena izraznost, subjektivno doživljanje čustev, čustvena stabilnost in
čustveno uravnavanje.« (Cvetek 2015, 36)
Siegel (2006, 249) je eden izmed avtorjev, ki čustveno procesiranje definira kot
posameznikovo sposobnost zavedanja lastnih čustev in sposobnost prepoznavati,
poimenovati, predelati, uravnati in na koncu izraziti ta čustva. Je deloma zavedeno in
nezavedno prenašanje informacij po človeškem telesu.
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Posamezniki, ki imajo slabše razvite sposobnosti čustvenega procesiranja, doživljajo več
negativnih afektov, težje prenašajo močne impulze, so manj življenjsko funkcionalni, manj
odporni in prilagodljivi, težje razumejo sami sebe, se težje sprejemajo in so bistveno manj
izrazni v odnosih z drugimi, tako v partnerskih kot družinskih odnosih (Cvetek 2015, 36).
Kot smo omenili v uvodu, je s sposobnostjo čustvenega procesiranja tesno povezana
čustvena stabilnost, ki jo avtorji opisujejo z več dimenzijami. Ena ključnih dimenzij je prag
čustvenega odziva, ki je pokazatelj posameznikovega zaznavanja kaotičnih občutij (kako
hitro postanejo kaotična občutja, ki se pojavijo na določeno situacijo in jih posameznik ne
zmore preprečiti, moteča). Druga komponenta, ki je močno povezana z zmožnostjo
čustvenega procesiranja in jo razvijamo od rojstva ob pomembnih bližnjih, je čas
čustvenega okrevanja, kjer gre za to, kako hitro si posameznik lahko opomore po stresni
izkušnji in kako hitro in učinkovito se lahko prilagodi v stresnem trenutku (Chaturvedi in
Chander 2010, 37).
Postopen razvoj čustvenih kompetenc v času odraščanja posamezniku omogoča zmeraj
boljše in učinkovitejše okrevanje po čustveno intenzivnem dogodku. S tem se povečuje tudi
čustvena stabilnost (Greenspan in Greenspan 2002, 71–116).

1.5 Razvoj čustvenega procesiranja
Zmožnost čustvenega procesiranja se razvija skozi življenje. Greenspanova teorija
funkcionalnega čustvenega razvoja navaja šestnajst ključnih razvojnih obdobij in z
njimi povezanih čustvenih kompetenc, ki jih razvijemo skozi življenje.
V zadnjem poglavju teoretičnega dela o pristopu relacijske zakonske in družinske
terapije bomo predstavili nekaj intervencij, ki ustrezajo razvojnim potrebam
posameznika, ki v določenem obdobju razvija določene čustvene kompetence.
V nadaljevanju si za boljše razumevanje intervencij poglejmo, katere čustvene
kompetence posameznik razvija v določenih obdobjih glede na Greenspanovo teorijo
razvoja čustvenih kompetenc. V prvem letu otrokovega razvoja se začne izgradnja
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zmožnosti čustvene umiritve, kjer gre za to, da se je otrok sposoben telesno in čustveno
umiriti do te mere, da lahko pozornost usmeri v svojo okolico. Pri tem mu pomaga mati,
ki z umiritvijo svojega telesa in pozitivno, naklonjeno in čustveno držo umiri otrokovo
telo. Nato otrok razvije zmožnost intimne čustvene vključenosti v odnos s starši oz.
skrbniki, kar mu omogoča doživetje pripadnosti in povezanosti z bližnjim. Gre za
očesni stik med otrokom in mamo, tako da mama z ljubeznijo in naklonjenostjo zre v
svojega otroka in mu sporoča, da je ljubljen, sprejet in spoštovan. Otrok nato razvije še
tretjo čustveno kompetenco, to je zmožnost vzajemne čustvene izmenjave oziroma
vzajemno delitev afektov, s čimer postane aktiven v medsebojnih odnosih. Pri tem mu
pomaga starš oziroma skrbnik, ki se uglašuje na otroka in mu s tem da občutek
povezanosti in delitve skupnih misli in interesov. V tem razvojnem obdobju je
izmenjava čustvenih sporočil še nebesedna, zato je zadnja, četrta čustvena kompetenca,
ki se razvije v tem obdobju, zmožnost nebesednega vzajemnega socialnega reševanja
problemov, kjer gre za temeljno zmožnost medsebojnega sodelovanja, delitve želja in
potreb. Sledi razvoj bolj verbalnih čustvenih kompetenc. Sprva se razvije zmožnost
simboličnega predstavljanja čustvenih stanj, ko lahko oseba poimenuje doživljanje z
besedo, nato se peta kompetenca razvije v šesto: zmožnost povezovanja čustvenih stanj
v vzročno posledične zveze. Na začetku razvoja šeste kompetence gre za enostavno
povezovanje med enim vzrokom in eno posledico, kasneje se to dojemanje razvije v
bolj kompleksno in vključuje več hipotetičnih stanj, kar je sedma čustvena kompetenca
– zmožnost primerjalnega mišljenja (Cvetek 2015, 38–45).
Na začetku doživljamo čustvena stanja tako, da so prisotna ali niso prisotna, tekom
razvoja začnemo razvijati osmo čustveno kompetenco – vedno bolj diferencirano
dojemanje čustvenih stanj, torej začne posameznik doživljati vedno več odtenkov
lastnega čustvovanja in čustvovanja drugih. Z razvojem boljše mentalne prožnosti se
posledično boljše odzivamo na okoliščine. Z razvojem kompleksnejših čustvenih
kompetenc osvojimo sposobnost osnovne refleksije lastnih občutkov, ter smo zmožni
pripisati pomen svojim afektom (Cvetek 2015, 41).
Ob vstopu v obdobje mladostništva se razvije zmožnost samorefleksije in s tem
avtonomna želja po spreminjanju sebe, ko mladostnik začne razlikovati med seboj in
svojim čustvenim stanjem in sebe ter svoja doživljanja videti iz razdalje. Za razliko od
ostalih razvojih obdobij v tem obdobju mladostnik postaja zmožen samostojnega
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reguliranja svojih čustvenih stanj. Skozi nadaljnji razvoj posameznik osvoji vpliv
nezavednega na svoje delovanje, izboljša se dojemanje časovne perspektive in s tem je
sposoben integrirati pretekle izkušnje, sedanje akcije in izbire v prihodnosti. V
nadaljevanju razvoja se odnos med otrokom in skrbnikom iz vertikalnega razmerja
preoblikuje v horizontalno razmerje dveh odraslih oseb, torej otrok v odnosu s
skrbnikom nastopa kot avtonomen posameznik in za regulacijo notranjih stanj več ne
potrebuje druge osebe. Tako se otrok z izgradnjo notranjepsihične avtonomije razmeji
od skrbnika na notranjepsihični ravni (Cvetek 2015, 42).
V naslednjem koraku se je posameznik sposoben čustveno prepustiti odnosu dveh
enakovrednih partnerjev in se zavezati k temu, da bo v tem odnosu vztrajal. Posameznik
je sposoben prevzeti odgovornost za drugega in skrb za svoje otroke in se tako
dolgoročno intimno zavezati. Ker v tem obdobju izstopimo iz vloge otroka in vstopimo
v vlogo skrbnika, bomo vse, kar smo do sedaj razvili in spoznali o čustvih in čustvenem
procesiranju, uporabili v odnosu in skrbi za naše potomce. Tukaj se nadaljuje razvoj v
vedno večjo skrb za družbeno skupnost, ko posameznik dojame, da smo vsi ljudje kot
celota in začne skrbeti za svoje okolje. V nadaljevanju posameznik doseže najvišjo
razvojno stopnjo – modrost, ko lahko pogleda nase in svoje življenje kot celoto in iz te
perspektive presodi, kaj je v življenju res vredno in smiselno. Takšni posamezniki so
sposobni sebe umiriti v odnosih z drugimi. Ob koncu življenja avtor govori o
posamezniku kot o nekom, ki ponovno potrebuje skrbnika, vendar zgolj zaradi potrebe
po fizični pomoči (Cvetek 2015, 45).
Kot že rečeno, se čustveno procesiranje začne razvijati z bližnjimi odnosi med
primarnimi skrbniki in dojenčkom. Otrokovi možgani se razvijajo preko transformacije
afekta, vendar le, če je otrok deležen funkcionalnega in emocionalnega starševstva
(Cvetek 2015, 58–60).
Starši otroka naučijo regulirati telesna emocionalna stanja z višjimi oblikami
funkcioniranja. Ko starš začuti otrokovo neprijetno stanje (stisko, sram, jezo, stres …)
se nanj najprej odzovejo tako, da otroka pomirijo in v prvem koraku izpolnijo njegove
osnovne potrebe (po stiku, hrani, toploti, tolažbi, počitku, dražljajih ...), ob tem je treba
otroku poimenovati, razložiti in razdelati te občutke, ter mu predstaviti nove čustvene
izzive. Temu pravimo, da starši s svojim čutenjem in vedenjem regulirajo otrokova
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telesna stanja. Naloga staršev je, da otroka naučijo, kaj je zanj varno in kaj nevarno ter s
tem neposredno ustvarjajo otrokovo dojemanje sveta, drugih in sebe (Kompan Erzar
2006b, 141).
Torej lahko razvoj regulacije afekta razumemo kot transformacijo zunanje regulacije v
notranjo. Ko govorimo o otroku, svet okoli njega regulira njegova notranja stanja
(temperatura, lakota, žeja, bolečina, imunski sistem …) in oblikuje druge oblike stresa,
predvsem medosebnega. Pod medosebni stres, ki je najhujši vir stresa, spada prekinitev
stika oz. odsotnost matere. Medosebni stres je lahko smrtno nevaren, poleg tega
povzroča motnje v delovanju možganov (Kompan Erzar 2006a, 29).
Ko se v človeški notranjosti prebudi določeno občutje/afekt, je reakcija nanj odvisna od
dogodkov, ki so se nam dogajali ali zgodili v preteklosti. Vsak afekt prekine naše
trenutno razpoloženje in v doživljanje vrine stisko, ki smo je vajeni iz preteklosti. V
primeru navezanosti, torej intimnih odnosov, je teh afektivnih ključev več in bolj motijo
naše delovanje (Nathanson 2000, 2).

1.6 Mehanizmi čustvenega procesiranja
Avtorja Foa in Kozak (1986, 20) opisujeta čustveno obdelavo v povezavi s strahom.
Mreža strahov vključuje kognitivne, senzorične in afektivne informacije. Aktiviranje
omrežja strahov s spodbujevalnim vzponom povzroči, da se informacije v omrežju
zavedajo zavesti. Hipoteza pravi, da se lahko uspešna čustvena obdelava zgodi samo z
integracijo informacij v omrežju strahu z obstoječimi strukturami spomina. Za ta proces
sta ključna dva elementa:
1. Aktiviranje omrežja strahov, tako da postane dostopen s predstavitvijo pomembnih
podatkov o strahu.
2. Predstavitev s strahom nezdružljivih informacij.
Vendar po mnenju LeDouxa (1993, 69) zamisel, da se lahko spomini aktivirajo in
spremenijo z dodajanjem nezdružljivih informacij, ni v skladu z ugotovitvami iz
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pogojevanja strahu pri študijah na živalih. Te študije naj bi kazale, da so stari spomini
neizbrisni in da reakcije strahu zavirajo ustvarjanje novih spominov.
Nadalje čustveno procesiranje zahteva aktivacijo obstoječih čustvenih shem kot tudi
ustvarjanje novih informacij, s katerimi lahko reorganiziramo obstoječe čustveno
procesno omrežje (Greenberg in Safran 1987, 19–29).
Za vpogled v mehanizme čustvene obdelave so sprva raziskovali asociativne mrežne
modele, ki temeljijo na enotni predstavniški obliki, vendar naj bi bili preveč
poenostavljeni za zajem kompleksnih kliničnih pojavov. Težave so odpravili z
večstranskimi modeli spoznanja in čustev, ki vključujejo različne reprezentativne oblike
in vrste kod. Ti modeli naj bi zagotovili boljši vpogled v mehanizme čustvene obdelave
(Brewin in Holmes 2003, 339–376).
Teoretiki iz različnih usmeritev so se nagibali k postavljanju dveh čustvenih procesnih
sistemov. V njihovih formulacijah je precejšnje konceptualno prekrivanje (Brewin in
Holmes 2003, 339):
1. »abstrakten, shematičen, asociativni in implicitni sistem, ki ima povezave s sistemi
telesnega odzivanja. Ta način vključuje hitre in samodejne procese, kot sta aktiviranje
in širjenje. Pogosto vzporedno vključuje veliko število spominov. Ni povsem odvisen
od besednih informacij – vizualni, kinestetični ali drugi znaki bi lahko bili podlaga za
primerjanje ali aktiviranje čustvenega spomina.«
2. »abstraktni projekcijski "racionalni" sistem, ki je analitičen, reflektiven, logičen in se
opira na izvršilne funkcije na visoki ravni. V osnovi temelji na verbalno dostopnih
semantičnih informacijah.«
Če se osredotočimo na mehanizme v možganih, je Le Doux (1998, 161) pregledal
dokaze, ki kažejo, da imajo čustvena omrežja neposredne anatomske povezave z
neokorteksom in amigdalo. Dogodki, ki so zelo čustveni, so registrirani na ravni
subkortike in kortike. Podkortična pot je krajša in hitra, medtem ko je kortikalna pot
daljša in počasnejša. Na podkortični poti so senzorične informacije od talamusa
neposredno do amigdale. Na kortikalni poti se informacije od talamusa posredujejo na
korteks in hipokampus, nato se projicirajo v amigdalo. Vendar nadaljuje, da niso vsi
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čustveni odzivi posredovani kortikalno, saj se nekateri lahko začnejo brez kognitivne
udeležbe: »Emocionalni odzivi se lahko pojavijo brez vključevanja višjih procesnih
sistemov možganov, sistemov, za katere verjamemo, da so vključeni v razmišljanje,
razumevanje in zavest« (LeDoux 1998, 161).
V kontekstu posttravmatske stresne motnje je bilo predlagano, da lahko pomemben
sestavni

del

čustvene

obdelave

vključi

prenos

nespametnih

spominov

iz

nekontroliranega, somatsko–senzoričnega in afektivnega spomina v bolj nadzorovan,
verbalni in konceptualni način spomina (Gidron idr. 2002, 161).
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2. INTIMNOST IN STRAH PRED INTIMO

2.1 Intimnost in model procesa intimnosti
Beseda 'intimnost' izhaja iz latinske besede 'intimus', kar pomeni 'notranji'. Lahko bi
rekli, da gre za razkrivanje najglobljih delov sebe (Baumeister in Bratslavsky 1999, 49–
50). Kasneje so različne študije nadgradile vidik intimnosti v povezavi s
samorazkrivanjem, torej izražanjem pomembnih misli, čustev in izkušenj drugemu
posamezniku.
Definicije intimnosti se gibajo od preprostih in enodimenzionalnih do zapletenih in
večdimenzionalnih.

Zgodnje

raziskave

pogosto

opredeljujejo

intimnost

kot

samozavedanje ali preprosto ''biti poročen''. Novejša pojmovanja intimnosti vključujejo
številne razsežnosti, na primer ljubezen, spolnost in čustva. Ugotovljeno je bilo, da
intimnost obstaja v prijateljskih in drugih odnosih (Volsky 1998, 1).
Intimnost enačimo z občutjem naklonjenosti, torej željo po globljem odnosu z bližnjim
in občutjem zaupanja, kar pomeni imeti pozitivna stališča o zanesljivosti bližnjega
zaradi podobnosti mnenj in interesov (Walther 1995, 196–203).
Volsky (1998, 1) je omenila večtočkovno opredelitev intimnosti, ki vključuje vidike
številnih obstoječih konceptualizacij. Intimnost ima vedenjsko in čustveno komponento.
Vedenjsko komponenta sestavljajo dejavnosti, kot sta dotikanje in govorjenje, medtem
ko čustvena komponenta vključuje ljubezen in skupnost.
Reis in Shaver (1988, 369) sta izpostavila Sullivanova opažanja, in sicer kot prvo naj bi
se potreba po intimnosti pojavila med otroštvom in mladostništvom, ko so naši
najpomembnejši odnosi po navadi odnosi z osebami istega spola. Intimnost je torej
situacija, ki vključuje dve osebi, ki si med sabo delita potrditve osebnih vrednosti, torej
drug drugemu se razkrivata in iščeta ter izražata potrjevanje medsebojnih atributov in
pogledov na svet. Bližnji prijatelji so na splošno podobni drug drugemu, zato je
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izražanje razumevanja in vzajemnega občutka vrednosti in varnosti razmeroma
preprosto. Kot drugo Sullivan pravi, da začetek pubertete povzroči željo po oblikovanju
vezi z nasprotnim spolom, ki ga motivirajo "pohotne potrebe". Vendar je mnenja, da sta
poželenje in intimnost dva neodvisna dejavnika.
Mnoge raziskave podpirajo Sullivanovo trditev, da se intimnost začne razvijati v
otroštvu, predvsem v kontekstu istospolnih prijateljstev, kjer si otroci med sabo delijo
intimne misli in čustva (Reis in Shaver 1988, 369).
Reis in Shaver (1988, 370) navajata, da si je Erik Erikson prizadeval za
konceptualizacijo psihosocialnega razvoja v življenjski dobi. Presegel naj bi Sullivana
in se še naprej zanašal na združljive koncepte. Izraz »intimnost« je uporabljal predvsem
za opis kakovosti odraslih heteroseksualnih odnosov. Erik Erikson naj bi po navedbah
avtorjev Reis in Shaver (1988, 370) bil mnenja, da je v genitalnem stadiju človek postal
zmožen prijateljstva, intimnosti in prilagajanja, ob tem je sposoben tudi tega, da se ne
zliva z drugo osebo.
Intimnost postane pomembno razvojno vprašanje v odrasli dobi po vzpostavitvi varne
identitete in pred doseganjem generativnosti. Tisti, ki niso oblikovali koherentne
identitete, se ali zlivajo v odvisnost, ali izolirajo, da bi ohranjali svojo namišljeno
identiteto. Ko oblikujemo svojo lastno identiteto, je možno priti do prave intimnosti
(Erikson 1959, 1–171).
Identiteta je tisto, kar si partnerja med sabo delita, primerjata in na koncu prepletata.
Spolnost je pomembna sestavina odraslih intimnih odnosov, saj vključuje usklajeno
vzajemnost užitka med partnerjema, ki znata in globoko skrbita drug za drugega (Reis
in Shaver 1988, 370).
Avtorja Reis in Sahver (1988, 371) ideje Carla Rogersa povezujeta s Sullivanovo idejo,
da je potrditev glavna sestavina intimnosti. Carl Rogers naj bi poudarjal vlogo
brezpogojnega pozitivnega upoštevanja pri spodbujanju odprte komunikacije,
privlačnosti, zmanjšane obrambe in večje samozavesti. Intimni partnerji, ki jih je
Rogers prvotno imel v mislih, so bili bolniki in psihoterapevti ter starši in otroci, vendar
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je pozneje svoje razmišljanje razširil na področja partnerstva. Avtorja (1988, 371)
pišeta, da je Rogersovo mnenje, da so podobni procesi vidni v vseh tesnih odnosih.
Brezpogojno pozitivno sprejemanje, torej empatično in podporno poslušanje, spodbuja
osebo, da postane samozavestnejša in bolje integrirana, kar olajša medosebno odprtost
in zaupanje.
Reis in Shaver (1988, 372) prav tako menita, da je proces oblikovanja navezanosti, o
katerem piše Bowlby in ki vključuje varnost otroka, ki nastane v odnosih s starši in
skrbniki, ki so (ali niso) čustveno dostopni, občutljivi in odzivni, podoben teorijam in
opazovanjem Sullivana in Rogersa, ki sta uporabila pojme, kot so validacija, empatično
poslušanje in pozitivno upoštevanje. Ta podobnost po njunem mnenju kaže, da se
osrednje komponente intimnosti pojavljajo v nekoliko različnih oblikah skozi vse
življenje.
Solomon (2003, 45) doda: »Intima vključuje vživljanje v samega sebe (biti v stiku sam s
sabo in svojim notranjim svetom), poleg tega pa tudi zaupanje, da je deliti ta notranji
svet z drugim nekaj, kar pripada obema«.
Stan Dale, organizator The Human Awareness Institute (HAI), ki pomaga ljudem k
boljšemu izražanju intime, je govoril o intimi kot 'v–mene–vidiš' (ang. into–me–see).
Čutil je, da dosežemo pravo intimo z gledanjem od znotraj in učil, da intima pomeni, da
vedno bolje vidiš tako sebe kot tudi druge (Robins 2010, 6–7).
Da je posameznik lahko intimen, je pomembno ločeno občutje samega sebe oziroma
diferenciacija jaza. Gre za sposobnost doživljanja tako intimnosti z drugimi kot tudi
samostojnosti v odnosu do drugih. Sposobnost diferenciacije jaza je namreč del procesa
oblikovanja samopodobe in razvijanja identitete, ki se začne v otroštvu in poteka
vzporedno z raziskovanjem, igranjem vlog in preizkušanjem stvarnosti. Stabiliziranje
ločenega občutja samega sebe je razvojno obdobje, ki smiselno zaključuje obdobje
mladostništva. Posameznik v tem razvojnem obdobju svojo čustveno energijo usmeri v
doseganje intrapsihične čustvene avtonomije, to je v uskladitev neodvisnega občutja
samega sebe in svojih notranjih standardov. Posameznik doseže cilj tega obdobja, ko
razvije trdno, neodvisno občutje samega sebe, ko se zmore čustveno ločiti od svojih
staršev in čustveno oditi iz nuklearne družine (Cvetek 2014, 149).
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Tako lahko intimnost po mnenju Repičeve (2006, 111–125) prepoznamo ali ustvarimo z
izražanjem čustev, ustvarjanjem prijetnega vzdušja z našimi bližnjimi, spoprijemanjem
s konflikti in ob tem čutiti čim manj stresa, s sočutjem med družinskimi člani ter
zaupanjem in razvijanjem zaupanja. Intimnost nam omogoča povezanost in zmožnost
biti v odnosu.
Raziskovalci neverbalne komunikacije opisujejo različna intimna vedenja, ki kažejo na
povečano globino interakcije dveh oseb (npr. očesni kontakt, bližina, dotik). Ti
dejavniki so dinamično povezani, če ostali parametri ostanejo nespremenjeni, večji stik
z očmi povečuje zaznano intimnost. Če je trenutna stopnja bližine neprijetna, lahko
interaktivni dejavnik zmanjša intimnost na več načinov, na primer z odmikom pogleda,
povečanjem fizične razdalje, spremembo telesne usmerjenosti ali besednim izrazom
nelagodja (Reis in Shaver 1988, 373).
Tudi Reis in Shaver (1988, 373) navajata, da neverbalno vedenje lahko služi različnim
funkcijam. Neverbalni znaki namreč prispevajo k intimni interakciji na dva načina, saj z
njimi lahko sporočamo posebna čustvena sporočila, včasih z njimi intenziviramo čustva
med interakcijo z drugo osebo.
Kar zadeva razlike v izražanju intime med spoloma, ženske želijo priti bližje partnerju
skozi verbalno intimnost, bolj naj bi tudi izražale empatičnost in skušale drugega
razumeti. Moški naj bi bili bolj usmerjeni na delovanje in akcijo. Moški se raje odločijo
za akcijo, kadar pride do čustev, kot da bi skušali razumeti emocije. Ženske se torej v
čustveni situaciji bolj ukvarjajo z razumevanjem, moški bi želeli problem takoj rešiti.
Ženske naj bi bile v primerjavi z moškimi bolj empatične, izražale naj bi več toplih
čustev in delile več čustev v razmerju (Hook idr. 2003, 462–472).
Poglejmo si model procesa intimnosti (Slika 1), ki naj bi bil združljiv z večino teorij in
omenjenih raziskav avtorjev Reis in Shaver (1988, 376).
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Motivi, potrebe, cilji in strahovi osebe A.

Interpretativni filter osebe B.

Razkrita in
izražena
notranja

Čustven in
vedenjski
odziv osebe
B.

občutja in

Reakcija
osebe A na
odgovor
osebe B:
- Občutek
sprejetosti
- Občutek
potrditve

informacije

Interpretativni

osebe A .

filter osebe A.

- Občutek
skrbi zanj

Motivi, potrebe, cilji in strahovi osebe B.
Slika 1: Model procesa intimnosti (Reis in Shaver 1988, 375)

Model (Slika 1) naj bi bil transakcijski: intimnost se pojavi med dvema osebama A in B,
ki vplivata na gibanje in vedenje med sabo. Oseba A izraža, oseba B služi kot odzivnik,
vendar v mnogih primerih si udeleženca prosto izmenjavata vloge. Proces se lahko
začne na katerikoli točki, vendar vedno z določenimi motivi, strahovi in cilji
udeležencev. V model so vključena dejanja udeležencev (npr. komentarji, izrazi), čustva
in interpretacije.
Na primeru modela (Slika 1) bomo predstavili primer poteka procesa intimnosti (Reis in
Shaver 1988, 376–383):
1)

Oseba A lahko osebi B razkriva bodisi informacije (vse vrste informacij, ki jih

oseba obravnava kot pomembne zase), bodisi svoje občutke do osebe B ali koga
drugega, ali govori o nekaterih svojih upanjih, sanjah, strahovih ipd.
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2)

Ko oseba A deli nekaj osebnih podatkov, bo opazovala reakcijo osebe in tako

iskala potrditev s strani osebe B. Občutja intimnosti, ki jih oseba A zaznava v osebi B,
se bodo povečala, če oseba A začuti občutke potrditve, sprejetosti in skrbi. Oseba A se
ob tem sprašuje na primer: Ali me oseba razume? Ali mi je ta oseba naklonjen zdaj, ko
sem izdala te podatke? Ali reakcija te osebe kaže, da jo zanimam?
3)

Reakcija osebe B je odvisna od načina interpretacije informacij, ki se

razkrivajo in njegovih lastnih motivov, potreb, ciljev in strahov. Razlaga osebe B bo
odvisna od številnih dejavnikov, vključno s preteklimi izkušnjami, predsodki, cilji in
sanjami, strahovi, kulturnim ozadjem, včasih celo trenutnim stanjem (npr. jezen,
vznemirjen, vzburjen).
4)

Ko se oseba B odzove na osebo A, se ponovi isti postopek razlage prejetih

informacij, torej oseba A bo interpretirala reakcijo osebe B odvisno od tega, kako se bo
njegova interpretacija reakcije osebe B zaznala kot znak razumevanja. Nato bo moč
zaznati potrditev in skrb za intimnost. Cikel se nadaljuje, dokler oseba A med potekom
odnosa razkriva informacije o sebi.

2.2 Vpliv navezanosti na razvoj intimnosti
Prvi intimni odnos vsakega človeka je bil odnos z mamo. Intima se začne že v
materinem trebuhu in nadaljuje po rojstvu, ko se bitje otroškega srca še vedno povezuje
z bitjem materinega srca. Ob rojstvu je otrokova temeljna potreba, potreba po nežnosti
in zaščiti. Ko se mu bližnji ljudje smejijo, se smeje nazaj; ko so čustva okrog otroka
težka, joče. V tem času se otrokovo zaznavanje in izražanje intime tesno povezuje s
šestim čutom, ki se imenuje intuicija za zaznavanje notranjega in zunanjega sveta kot
raziskovanja intime (Robins 2010, 6–7).
Teorije navezanosti in objekt relacijske teorije primerjajo intimnost z razmerjem med
materjo in dojenčkom. Bowlbyjeva teorija navezanosti se osredotoča na dojenčkovo
potrebo po varnosti, ki je zadovoljena z bližino zanesljivega in odzivnega skrbnika.
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Bowbly trdi, da je občutek varnosti pri otroku predpogoj za normalno radovednost in
družabnost z vrstniki (Reis in Shaver 1988, 371).
Ainsworthova idr. je empirično razširila Bowlbyjeve ideje in razkrila povezave med
oblikami starševstva in vzorci negotovost pri majhnih otrocih. Raziskovalci so podobne
vzorce navezanosti opazili v odraslih odnosih ( Reis in Shaver 1988, 371).
Način vzpostavljanja intimnih odnosov v odraslosti je odvisen od stila navezanosti, ki se
izoblikuje skozi intimen odnos s starši in skrbniki. Ti stili navezanosti so:
1. Varna navezanost. Varno navezan otrok je izrazito prilagodljiv. Ob mamini
prisotnosti se hitro potolaži medtem ko joče, saj je razumljen. Osnova varnega
tipa navezanosti je materina skrbna nega in občutljivost na čustvene signale, ki
jih otrok oddaja. Starši za varno navezanega otroka predstavljajo varno osnovo,
iz katere lahko raziskuje okolje (Cvetek 2009, 74–76).
2. Ambivalentna (anksiozna) navezanost. Tako navezan otrok se matere pretirano
oklepa in se sploh ne osredotoča na igro, večino časa je napet in jezen, privija se
k materi, ob tem ima težave pri nadziranju impulzov. Ko mama odide, se pojavi
panika, ko se mati vrne, jo zavrača. Otrok si po eni strani želi oditi od matere in
raziskovati, vendar ga je preveč strah. Takšna mama je preveč nekonsistentna in
nepredvidljiva, vendar otroka ne zavrača (Cvetek 2009, 74–76).
3. Izogibajoča navezanost. Tak otrok deluje zelo neproblematično, čustveno je
neodziven in povsem osredotočen na igrače. Ne kaže znakov, da si želi materine
prisotnosti in se ne odziva na njen prihod ali odhod. Za mamo izogibajoče
navezanega otroka je značilna čustvena hladnost, izogibanje telesnim stikom z
otrokom, in pogosto zavračanje otroka. Izogibajoče navezani otroci delujejo
mirno, vendar so raziskave pokazale, da je glede na otrokov srčni utrip in telesno
temperaturo v času mamine odsotnosti pod velikim stresom (Cvetek 2009, 74–
76).
4. Dezorganizirana navezanost. Otrok po eni strani mamo išče in kliče k sebi ter
joče, kadar je ni, po drugi strani se je boji, zato jo odganja in teče stran od nje.
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Zaradi grozečega vedenja staršev do otroka, otrok razvije posebno vrsto vedenja,
tako da pri mami išče varnost in tolažbo, s tem, ko jo kliče in vabi, vendar hkrati
teče stran in jo odganja, zaradi grozečega vedenja (Cvetek 2009, 74–76).
Posameznik, ki je varno navezan in v funkcionalnem družinskem sistemu, ima
omogočeno ravnovesje med povezanostjo z drugimi in odvisnostjo (intimo) ter
možnostjo avtonomije (ločenosti, oddaljenosti) od drugih družinskih članov. Za
funkcionalen družinski sistem so pomembne tri dimenzije, in sicer: družinska
povezanost, fleksibilnost in dobra komunikacija. V travmatiziranih družinah, kjer je
premalo intimnosti, prevladuje čustvena otopelost ali pretirani izbruhi jeze, družinski
člani imajo težave z zagotavljanjem varnosti, zaupanja, moči in nadzora ter spoštovanja
in intimnosti (osnovne psihološke potrebe). V krogu družine avtonomija in intimnost
posamezniku omogoča uspešen razvoj, kasneje v življenju sta to dve temeljni in zelo
bistveni komponenti zdravega intimnega partnerskega odnosa (Repič 2006, 111–125).
Po mnenju Gostečnika (2010, 117) so »oblike navezav v intimnih odnosih, ki se
odražajo v odrasli dobi, kristalna odslikava odnosov v infantilni dobi«.
Avtonomija je sestavljena iz petih elementov: jasnost izražanja čustev, odgovornost,
medosebno spoštovanje, odprtost med člani družine ter soočanje z izgubami in
ločitvami. Avtonomijo nam omogoča uspešen razvoj, sposobnost prevzemanja
odgovornosti in naloge ter neodvisnost od mnenja drugih. Poleg tega nam omogoča
samozavest in spoštovanje do samega sebe (Repič 2006, 111–125).
Tomec (2005, 399–415) piše, da se funkcije navezanosti s starostjo postopno prenesejo
s primarnega skrbnika na romantičnega partnerja. Iz stališča teorije navezanosti
intimnost torej pomeni proces oblikovanja od navezanosti na drugega (odnos mati –
otrok, kasneje tudi oče – otrok in otrok – starševski odnos) do vzajemne navezanosti
med dvema enakopravnima osebama (odnos mož – žena) (Erzar in Kompan Erzar 2011,
10).
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2.3 Intimnost v partnerskem odnosu
Intimnost je najbolj vitalna, osrednja in kritična dimenzija vsakega bližnjega odnosa,
kjer vlada zaveza. Prava intimnost je sestavljena iz devetih komponent, ki so
emocionalna, psihološka intima, seksualna intima, duhovna intima, intima na področju
estetike, socialna in rekreacijska, fizična in časovna intima (najkrajši čas, ki bi ga
partnerja dnevno rada preživela drug z drugim) (Bagarozzi 1997, 288). Po mnenju
Gostečnika (2010, 117) so »oblike navezav v intimnih odnosih, ki se odražajo v odrasli
dobi, kristalna odslikava odnosov v infantilni dobi«. Različne longitudinalne študije
(Gostečnik 2010, 117) so pokazale in potrdile domnevo, da ponotranjene izkušnje iz
otroštva, kjer je od odzivnosti otrokove figure navezanosti odvisno, kakšne odnose bo
otrok gradil, vplivajo na to, kako stabilni, trajni in vzajemno zadovoljujoči bodo njegovi
odnosi v prihodnosti.
Skozi medosebni procesni model intimnost nastane skozi prenose samorazkrivanja in
odzive partnerja. Medtem ko sporočamo osebne izkušnje, razkrivamo misli in čustva do
partnerja, se partner na naše razkrivanje odziva s skrbnostjo in sprejemanjem (Mitchell
idr. 2008, 21–29).
Reis in Shaver (1988, 373) navajata trditev, da je izraz 'intimnost', ki se uporablja za
odnose, preveč preprost, saj vedno več študij kaže, da je samorazkritje kompleksen
večdimenzionalni proces, za katerega so značilni številni elementi, ki presegajo
enostavno dejanje razkrivanja osebnih dejstev. Ocenjevalno samorazkritje (razkritje
osebnih občutkov o različnih življenjskih temah) je tesneje povezano s partnersko
bližino kot opisno samorazkritje (razkritje samo–relevantnih dejstev).
Različni avtorji predstavijo intimnost skozi različne komponente in dimenzije. V eni
izmed raziskav so določen vzorec odraslih vprašali, kaj zanje pomeni intimnost in nato
iz njihovih odgovorov izpeljali osem kategorij. V drugi študiji so poročeni pari spontano
omenili te kategorije v naslednjem vrstnem redu pomembnosti: naklonjenost, izraznost
(vključno s samo–razkritjem), spolnost, kohezija (zavezanost), združljivost, avtonomija
(od staršev), nekonfliktnost (brez prepirov in kritiziranja) in identiteta (poznavanje sebe
in imeti samospoštovanje) (Reis in Shaver 1988, 374).
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Hook idr. (2003, 462–472) navajajo komponente intimnosti, ki so:
-

prisotnost ljubezni in naklonjenosti – to pomeni, da kadar se počutimo ljubljene,
se lažje odpremo drugi osebi;

-

osebna vrednost – občutek, da te nekdo ljubi, razume in sprejema;

-

zaupanje – informacije, ki jih zaupamo drugi osebi, želimo, da ostanejo le med
nami in to osebo;
-

samorazkrivanje – spodbujanje ljubezen, naklonjenost, skrb, zaupanje in
razumevanje.

Avtorja Schafer in Olson (1981, 51) menita, da sta osnovi vsakega intimnega odnosa
samorazkritje in zaupanje. Zanju naj bi bila intimnost sestavljena iz petih dimenzij:
-

čustvena dimenzija – doživljanje bližine občutij;

-

socialna dimenzija – izkušnja skupnih prijateljev;

-

seksualna dimenzija – izkušnja deljenja splošne naklonjenosti in spolne
aktivnosti;

-

intelektualna dimenzija – izkušnja deljenja idej;

-

rekreacijska dimenzija – deljenje izkušenj glede interesov in hobijev, vzajemno
sodelovanje pri športnih aktivnostih;

-

spiritualna dimenzija – podobni nazori glede smisla življenja, vere/religije;

-

estetična dimenzija – bližina in povezanost, ki vodi iz izkušenj deljenja lepote.

Walther

(1995,

196–203)

omenja

dimenzije

intimnosti,

kot

so

dimenzija

bližine/naklonjenosti, govori o želji po globlji povezanosti in vpletenosti v odnos,
dimenzija receptivnosti/zaupanja, ki zajema izražanje zaupanja, odprtost partnerju in
prepričanje o zanesljivosti ter dimenzijo podobnosti/globine, ki vsebuje izražanje
podobnosti stališč in interes za globljo povezanost.
Izvedena je bila raziskava o prototipih intimnosti in razdalje v istospolnih in nasprotno
spolnih odnosih na vzorcu študentov. Za oba spola so bili prototipi intimnosti občutki in
izrazi bližine, spoštovanja in afektivnosti. Jasen, vendar manj poudarjen je bil pomen
samorazkritja. Bolj kot k pomenu razdalje so bili osredotočeni na čutenja in izraze
nezadovoljstva in neodobravanja. Te študije opozarjajo na pomen čustev, še posebej
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naklonjenosti v vsakdanjih razumevanjih koncepta intimnosti (Reis in Shaver 1988,
374).
Pri intimni interakciji partnerja drug drugega spoznata in razumeta, ob tem drug
drugemu razkrijeta svoje misli, občutja, prepričanja, želje in podobno. Jedro intimnosti
je, da se dva drug drugega zavedata, to zavedanje pa poglablja naknadno interakcijo
(Mashek in Aron 2004, 45–46).
Sanderson in Evans (2001, 461–471) govorita o tem, da si pari, ki so bolj intimni, svoje
življenje uredijo na načine, ki povečajo intimne interakcije (več je samorazkrivanja,
pozitivnih pogovorov, skupaj preživetega časa), kar seveda gradi intimnost in povečuje
zadovoljstvo.
Raziskave, ki vključujejo odrasle, so pokazale pomembnost validacije kot cilj socialne
interakcije. Rezultati so pokazali pomembno razliko med konfliktnimi in nekonfliktnimi
poročenimi pari, slednji namreč v večji meri izkazujejo vzajemno validacijo v
komunikaciji (Reis in Shaver 1988, 370).
Giddens (2000) piše, da je ključni element intimnosti emocionalna komunikacija med
partnerjema. Intimnost naj bi pomenila to, da partnerja poznata značilnosti drug
drugega. Odnos temelji na medsebojnem zaupanju, ki ga gradita skozi intimnost, pri
čemer je ključno, da sta v ravnotežju osebna avtonomija in vzajemno razkrivanje. V
intimnem razmerju ima prednost lasten razvoj, značilna je svoboda izbire, ravnovesje,
medsebojno dogovarjanje ter kompromisi. V intimnem razmerju se pogovarjamo o
željah, občutkih, partnerju priznavamo pomen. Pomembna je neposrednost, zaupanje in
sprejemanje identitete drugega. Spolnost po mnenju avtorja izhaja iz prijateljskega
odnosa in pozornosti do partnerja.
Intimnost pomeni deljeno ranljivost ali sposobnost deliti ranljivost in vključuje skrite
želje, strahove, upe, sanje in fantazije. Človek se lahko zavestno odloči, koliko
ranljivosti bo tvegal s partnerjem, v odvisnosti od tega, kako močno verjame v to, kako
njihov partner pozitivno gleda nanj. K uspešnemu partnerskemu odnosu močno
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pripomore izražanje pozitivnih občutenj. S sprejemanjem in pozitivno naravnanostjo si
partnerja pomagata ustvariti dobro samopodobo (Murray idr. 2006, 878).
Po mnenju Gostečnika (2010, 7–8) se privlačnost med moškim in žensko ustvari v
prvem obdobju človekovega življenja oz. v prvem letu, ko se s pomočjo telesnih
senzacij ustvarja vzdušje intime z materjo in očetom. Dotiki, ki se takrat dogajajo med
dojenčkom in starši ob dojenju, božanju, objemanju, igranju itd., ustvarjajo podlago za
vse poznejše intimne odnose, še posebno za partnerski odnos. Podzavestno iščemo
vzdušje, ki nam je poznano, torej vonjave, okusi, pogledi, tiste stvari, ki so bile prisotne
v intimnem odnosu z materjo od rojstva. Ponovitev intimnih odnosov v otroštvu
imenujemo partnerska intima v odraslosti.
Da se lahko zaljubimo, moramo kot odrasla oseba sprva osvojiti zrelost in čustveno
globino. Šele nato smo zreli za ustvarjanje in ohranjanje intimnega odnosa (Gostečnik
2010).
Intimnost je težavna za zelo zaprte ljudi, ki so ločeni od svoje notranjosti, prav tako je
lahko intimnost ogrožajoča za posameznika, kadar jo dojema kot zahtevo po nenehni
čustveni bližini (Giddens 2000).

2.4 Strah pred intimo v partnerskem odnosu
Fife in Weeks (2010) opisujeta več strahov, ki se povezujejo z intimnostjo:
1. Strah pred odvisnostjo od druge osebe;
2.

strah pred izražanjem čustev – samorazkrivanje in izražanje čustev drugi osebi;

3. strah pred jezo (agresivnost, izpadi besa);
4. strah pred izgubo kontrole ali strah pred tem, da bi nas druga oseba nadzorovala;
5. strah pred razkritjem svojega jaza in ob tem zavrnitev s strani druge osebe;
6. strah pred emocionalno ranljivostjo;
7. strah pred zapuščenostjo in zavrnitvijo (zato se izognemo morebitni bolečini).
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Intimnost s seboj prinaša določena tveganja, da bomo izpostavljeni, zavrnjeni, da bomo
izgubili kontrolo, da bomo zmanipulirani ali izdani (Brunell, Pilkington in Webster
2007, 92–119).
Partnerji se prej ali slej znajdejo v situaciji, ko občutijo strah pred intimo in strah pred
osamljenostjo oziroma zavrženostjo hkrati. Kot rešitev si ustvarijo fantazijsko vez
oziroma iluzijo, ki temelji na bližini in povezanosti. Na ta način ostanejo v partnerskem
odnosu, vendar v njim varni, čustveni distanci. Obrambni mehanizmi, ki jih vsak
posameznik prinese v odnos, omejujejo sposobnost za razvoj in ohranjanje bližine ter
intimnosti (Mashek in Aron 2004, 376).
Posameznike glede na sposobnost vzpostavljanja intimnega partnerskega odnosa
razdelimo na pet skupin, in sicer v prvo skupino sodijo posamezniki, ki niso sposobni
ljubiti in so trajno nezmožni vzpostaviti kakršen koli intimni odnos. Tukaj lahko
govorimo o tipičnih narcisistih in sinovih, ki so čustveni partnerji svojim mamam. Zanje
je namreč značilno izrazito občutje večvrednosti (grandioznosti) in nenormalna potreba
po občudovanju. Nekontrolirano občudovanje samega sebe in prezrtost drugih,
narcisistom preprečujejo kakršno koli vzpostavitev intimnih odnosov, tako spolnih kot
čustvenih. Govorimo torej o samskih osebah, po navadi karieristih in umetnikih,
katerim kakršni koli tesnejši odnos pomeni grožnjo. Druge osebnostne motnje, ki
preprečujejo pristno čustveno bližino, so: paranoidna osebnostna motnja (nezaupanje in
sumničenje drugih, da imajo zle naklepe), shizoidna motnja (popoln umik iz socialnih
stikov in omejeno izražanje čustev za intimne odnose) in hujše oblike duševnih motenj
(shizofrenija ipd.) (Solomon in Siegel 2003, 148).
Pod drugi tip spadajo posamezniki, ki spolnost uporabljajo, kot nadomestek za pravi,
intimni odnos, te osebe niso sposobne pristne čustvene bližine, zato jim čustveno bližino
nadomešča spolna promiskuiteta. To so posamezniki z zelo močnim notranjim občutjem
praznine, ki jim predstavlja odtujenost od samega sebe, ki je posledica razkola med
pravim in lažnim jazom. Tukaj govorimo o narcisizmu v manj kritični obliki, kjer se
posameznik vedno nagiba k dojemanju drugih kot orodju za lastno potešitev. Odnosi z
drugimi so za te osebe nedozoreli, površinski in osredotočeni zgolj na spolnost, ki jim
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predstavlja nadomestek za pravi, pristni intimni odnos, ki ga niso sposobni vzpostaviti
in vzdrževati (Pereira idr. 2014, 334).
Pod tip tri spadajo posamezniki, ki primitivno idealizirajo (vidijo partnerja samo kot
skrajno pozitivnega, kot »boga«) in so otroško odvisni od partnerja. Te osebe se
silovito, nezdravo in nefunkcionalno navežejo na partnerja. Gre za osebe z mejno
(borderline) osebnostno motnjo, za katere so značilni nestabilni osebni odnosi, močna
tesnoba, motnje razpoloženja (depresija), izrazito čustveno nihanje, nizka samopodoba
ter slaba kontrola impulzov. Ti posamezniki neprestano, zelo nepredvidljivo in hitro
nihajo med popolno idealizacijo (videti drugega kot »boga«) ter zavrnitvijo drugih
(videti drugega kot »čisto zlo, hudiča«). Čustveni in zunanji svet je zanje izrazito
kaotičen, preplavlja jih močno občutje notranje praznine in strah pred zavrženostjo. Gre
za nenehen strah pred realno ali namišljeno zavrženostjo s strani drugih. Značilen je
nekontroliran izbruh kritiziranja, patološkega ljubosumja in neprestano zapletanje v
konflikte (Siegel 2001, 55).
Osebe, ki so zmožne vzpostaviti odnos, vendar nesposobne za pravo intimo, ki je
povezana s funkcionalno seksualnostjo, spadajo pod četrti tip, kjer gre za osebe, ki po
koncu faze zaljubljenosti začutijo strah pred čustveno bližino. Nenehno je prisoten
nezavedni konflikt lažnega jaza, ki ustvarja notranjo stisko oziroma tesnobo in tako
preprečuje funkcionalno intimo ter zadovoljujoče spolne odnose (Traeen in Sorensen
2000, 289).
Zdrava kombinacija spolnosti in sočutje do drugih ter globok intimen odnos je zadnji
tip, kjer govorimo o varno navezanih osebah, ki so sposobne zdrave kombinacije
ohranjanja avtonomije (obdržati samega sebe) in povezanosti, intimnosti s partnerjem.
Sposobni so zadovoljujoče spolnosti, sočutja in pristne čustvene povezanosti s
partnerjem (Hendrix 2010, 25).
Strah pred intimnostjo lahko pri parih zavira napredek invpliva na razvoj ter potek
nevrotičnih motenj. Strah pred intimnostjo je velika ovira za rast intimnosti v odnosu.
Opredeljen je kot zaviralec zmogljivosti za izmenjavo misli in občutkov osebnih stvari z
drugim, ki je bolj cenjen (Descutner in Thelen 1991; 218– 222).
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Težave pri izgraditvi zdravega intimnega partnerskega odnosa se pojavijo pri partnerjih,
ki v otroštvu niso imeli čustvene varnosti. Strah pred intimo partnerja ovira pri tem, da
sta slišana in sprejeta drug od drugega. Strah pred bližino se pojavi zaradi strahu pred
tveganjem in s tem ponovno možnostjo, da doživita zavrnitev, razočaranje in ranjenost
kot v preteklosti (Gostečnik 2010, 167).
Osebe, ki so ob svojih mamah doživljale boleča vzdušja, so se naučile, da je intimnost
nevarna. Nezavedno takšne osebe/pari ponavljajo te travme iz otroštva in zavračajo
drug drugega. Poleg tega oblikujejo vse mogoče obrambne mehanizme, ki prispevajo k
večanju strahu pred intimnostjo (Repič 2005, 107–124).
Kompan Erzar (2003, 37) meni, da lahko intimnost dva partnerja zgradita skozi
medsebojno iskrenosti, odprtost in ranljivost. Tisti, ki se ranljivosti izrazito bojijo,
razvijejo globok strah pred intimo. V odnosu, kjer ni dovolj varnosti, da si lahko
partnerja izražata šibkost, nemoč, strah in bolečino, ranljiva čutenja pri sebi zanikata, si
posledično drug pri drugem nehote spodbujata in povzročata bolečine.
Številne oblike strahu pred intimo v človeku ohranjajo nevarne oblike navezanosti.
Odnos se začne razvijati v drugo smer takrat, ko partnerja začutita vzajemnost svojih
čutenj in ne iščeta več krivde. Med njima zavlada zavest, da drugi v sebi čuti enako
globoko (Kompan Erzar 2003, 181).
Navedemo lahko tri dele problematičnih temeljnih odnosov, ki vplivajo na poznejše
težave v intimnih odnosih (Gostečnik 2010, 249):

1. »Želje in potrebe, ki jih je posameznik želel, da bi mu jih pomembni drugi uresničil
ali izpolnil v njegovem otroštvu (afektivnost, afirmativnost, zavarovanost).

2. Odzivi bližnjih na posameznikovo željo (zanemarjanje, nestanovitnost, zavrnitev,
nepredvidljivost).

3. Kako se je posameznik odzval na odzive pomembnih drugih (z nenehnim
prizadevanjem, umikom vase, samoobtoževanje)«.
Strahovi, ki se razvijejo na podlagi teh odnosov, lahko vodijo do izmikanja intimnim
odnosom, v ponovno ustvarjanje podobnih intimnih odnosov ali vodijo v zdravljenje in

34

razreševanje odnosov tako, da se bo posameznik v novem odraslem intimnem odnosu
skušal otresti strahov iz otroštva (Gostečnik 2010, 249).
Partnerja onemogočata razvoj intimnega odnosa skozi ponavljanje čustvene dinamike
nerazrešenega konflikta, ki se ohranja preko projekcijsko–introjekcijske identifikacije in
kompulzivnega ponavljanja. To vrtenje v krogu zmeraj istih čutenj ju varuje pred
ranljivostjo oziroma intimo, ki si jo oba želita (Gostečnik 2008, 11).
Zdrav intimni odnos se izoblikuje skozi nenehno spoznavanje in izzivanje nezavedne
samopodobe obeh partnerjev. Razvoj intimnega partnerskega odnosa se začne z zavezo
in odločitvijo partnerjev za odnos, skupno rast in spoznavanje samega sebe ob drugem.
Posameznik, ki ni notranjepsihično zrel, sposoben odkrivanja novega in razreševanja
starega, biti sposoben učiti se obvladovanja napetosti in iskanja ravnotežja med potrebo
po samostojnosti in povezanosti z drugim, bo težko razvil intimni partnerski odnos
(Kompan Erzar 2003, 66).
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3. PARTNERSKI

ODNOS

IN

ZADOVOLJSTVO

V

ODNOSU

3.1 Zaljubljenost in izbira partnerja
»Ljubezen poimenujemo kot psihološko dimenzijo, ki se kaže v duševni, čustveni,
motivacijski in miselni obsedenosti z ljubljeno osebo. Ta dimenzija zaljubljenega
posameznika osrečuje, ta pa zahteva izpolnitev v vzajemnem ljubezenskem odnosu.«
(Musek 1995, 88).
Ljubezen sestavljajo tri komponente: kognitivna, čustvena in vedenjska (Mauko Jug
2014, 4). Nekateri avtorji pa kognitivni, čustveni in vedenjski dodajajo še
transcendentne prvine (Musek 1995, 88).
Musek (1995, 92) navaja, da v splošnem poznamo dve vrsti ljubezni: strastno
(romantično) in partnersko ljubezen. Strastno ljubezen bi lahko opisali kot popolno
prevzetost nad drugo osebo, ki vključuje močna romantična čustva in spolne želje. Z
drugimi besedami avtorji definirajo strastno ljubezen kot: »Divje čustveno stanje,
kaotičnost občutij in čustev, ki zajema nežnost, spolno hotenje, vznesenost, bolečina,
tesnoba in spet nesebičnost in ljubosumnost.« (Musek (1995, 92)
Partnerska ljubezen vključuje globoka, topla, zaupna čustva do partnerja. Tukaj se
partnerja povezujeta z naklonjenostjo, povezanostjo, zvestobo, intimnostjo in
poznavanjem (Musek 1995, 92).
Sternberg (1986, 119–135) predstavi tri osnovne sestavine oziroma dimenzije ljubezni:
»intimnost, strastnost in zavezanost (odločenost)«. Različne tipe ljubezenskega odnosa
Sternberg razloži kot kombinacije navedenih treh sestavin. Romantična ljubezen je
kombinacija strastnosti in intimnosti, medtem ko je zavezanost na nižji stopnji, saj še
zanjo ni dovolj prostora. Tovariška ljubezen vsebuje veliko intimnosti in zavezanosti,
vendar bistveno manj strastnosti, kot primer lahko navedemo dolgoleten zakonski par.
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Noro viteško ljubezen preveva strastnost in zavezanost, vendar brez intimnosti. Popolna
idealna ljubezen je tista, ki vključuje močno izražene vse tri komponente (Slika 2).

UGAJANJE (intimnost)

ROMANTIČNA LJUBEZEN
(strastnost + intimnost)

TOVARIŠKA LJUBEZEN
(intimnost + zavezanost)

POPOLNA LJUBEZEN

PRAZNA LJUBEZEN
(strastnost)

(intimnost+ strastnost +
zavezanost)

STRASTNA LJUBEZEN
(zavezanost)

NORA LJUBEZEN
(strastnost + zavezanost)

Slika 2: Sternbergov trikotnik ljubezni (Musek 1995, 98)
Sternbergov ''trikotniški'' način lahko z velikostjo in obliko trikotnika pokažemo jakost
posameznih komponent. Velikost trikotnika nam pove moč ljubezni. Trikotnik je
pravilne oblike, kadar je ljubezen uravnotežena (popolna ljubezen), torej kadar so vse tri
komponente po jakosti izenačene, neuravnotežena ljubezen je, kadar ena od komponent
prevladuje (Slika 3) (Musek 1995, 99).
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ugajanje

strastna ljubezen

nora ljubezen

prazna ljubezen

romantična ljubezen

tovariška ljubezen

Slika 3: Tipi ljubezni – oblika trikotnika glede na uravnoteženost ljubezni (Musek 1995,
100)
Prva stopnja zaljubljenosti je odsev začetne simbioze med materjo in dojenčkom,
dojenček sebe še ne doživlja kot ločenega od matere, ampak podoživlja zlitje in
simbiozo, prav tako kot partnerja v zaljubljenosti, kjer je izjemno poudarjena fizična
bližina, nežnost, dotiki in ekstaza, kar se na drugi stopnji konča, ko mine romantična
zaljubljenost. Izbira partnerja se vrši skozi posameznikovo notranjo nezavedno izbiro,
ki nastane na osnovi posameznikovih izkušenj iz otroštva s pomembnimi bližnjimi.
Partnerja si izberemo takšnega, ki ustreza našemu psihičnemu svetu, v katerem živimo
in smo odraščali. Nezavedni psihični proces sproži hormonsko reakcijo, kjer se izloča
hormon oksitocin, ki poskrbi za stanje zaljubljenosti in omogoči nastanek čustvene
povezanosti (Hendrix 2010, 240–241).
Po besedah Kompan Erzarjeve (2003, 76) izbira intimnega partnerja poteka glede na
nezavedno romantično podobo, ki vključuje čutenja, ki jih posameznik pri sebi pogreša
ali jih ne more sprejeti.
Zavestno se ne moremo odločiti, v koga se bomo zaljubili, saj je privlačnost
nenadzorovana dinamika. Telo oziroma organski, telesni spomin je tisti instrument, ki
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zazna in izbere osebo, katere notranja psiho–biološka struktura je kompatibilna s
partnerjevim nezavednim programom. Oseba nezavedno išče osebo, od katere bo
notranji psiho–biološki svet izpopolnil njihov svet. A hkrati iščemo partnerja, ki nam je
sposoben skladiščiti vsa naša čutenja oziroma psiho–biološke vsebine (nekoga, ki bi
nam pomagal popraviti, razrešiti najbolj boleče odnose z našimi starši). Pri tem moramo
najprej ponoviti najpomembnejše odnose ali vtise odnosov in na novo odigrati stara
občutja nesprejetosti, zavrženosti ali celo zlorabe, in sicer z osebo, s katero se zbližamo
v romantični navezi, preden poskušamo zgraditi nekaj novega in drugačnega. Iščemo
torej partnerja, v katerega bomo lahko projicirali nesprejemljive vsebine iz naše
najzgodnejše mladosti, govorimo o naših notranjih podobah o sebi in drugih, podobah
odnosov med staršema in v zvezi s tem naših lastnih notranjepsihičnih afektih med
podobami našega jaza in podobami drugih (Gostečnik 2015, 15).
Gostečnik (2010, 205) navaja deset bistvenih komponent zaljubljenosti na poti do
zrelega odnosa, ki vodijo v zdravo intimo partnerskih odnosov:
-

Intimni odnosi proizvedejo eno izmed najboljših možnosti za razreševanje

nerazčiščenih doživetij iz mladosti. Govorimo o silni dinamiki, ki je vpisana v človeško
naravo odnosov, ki znova in znova daje priložnost, da intimo, ki nas je globoko ranila,
ustvarimo v novi obliki intimnih odraslih odnosov in tako zacelimo rane iz preteklosti.
Sedanji odnos mora biti mnogo kvalitetnejši od bolečega odnosa iz preteklosti.
-

Nezavedne sile usmerjajo izbiro bodočega zakonskega partnerja. Govorimo o

nezavednem delu organskega sveta, o silnicah, ki posameznika popeljejo v
zaljubljenost. Ob določeni osebi se nezavedno prebuja somatski spomin. Oseba se po
navadi sklada s t. i. organskim kodam privlačnosti, ki so vtisnjene v človeški notranjosti
in so nastale skozi najzgodnejše odnose s starši (dotiki, besede, pogledi …).
-

Nezavedna izbira partnerja v zaljubljenosti je izbira partnerja, s katerim

ponovno podoživimo občutja in doživetja iz otroštva. Oseba, ki nam je privlačna, ima
navadno podobne značilnosti naših staršev. Govorimo o odnosu, ki ga imamo s starši že
od otroštva dalje in se razvija skozi mladostniško in odraslo življenje. Dojemanje
odnosov in zaljubljenosti v sedanjosti lahko zaznamujejo specifične travme iz otroštva,
ki jih bo posameznik ponavljal z željo, da jih iz odnosa popravi, zaceli oziroma razreši.
-

Negativne značilnosti imajo večjo moč pri izbiri romantičnega in zakonskega

partnerja, še posebej v obsesivni ljubezni se občutijo kot pozitivne, saj rane in
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pomanjkanje pozitivnih občutij potrebujejo zdravljenje. Teh prikritih negativnih
lastnosti zaljubljenca ne opazita, vendar ju občasno privlačijo in vzburjajo.
-

Bolj, kot je travma iz otroštva boleča in večja, kot je podobnost med partnerjema

in staršem, ki je travmo povzročil, močnejša je zaljubljenost med partnerjema.
Gostečnik (2010, 205) omenja pravilo zaljubljenosti, in sicer bolj je travma boleča, bolj
se mora posameznik zaljubiti, da preseže strah pred nečim novim, torej pred novo
zavestno travmo, ki se prebudi v odnosu, vendar tokrat v posamezniku preveva
nezavedna želja po drugačni razrešitvi, da se bo vedel drugače, kot se je ob primarni
travmi. Želja po drugačnem razpletu posameznika vodi, saj si želi, da bi druga oseba
stopila z njim v intimo in bila sposobna razumeti globino travme ter se približati z
razumevanjem in sočutjem. Ob vedno ponovnem poskušanju razrešitve se velikokrat
zgodi, da posameznik stopa v odnose, kjer je ponovno zlorabljen, saj nezavedno išče
lastnosti, ki so podobne zlorabljevalcu. Zlorabljena oseba mora najti partnerja, ki je
dovolj sočuten in dozorel, da bo travmo razumel in zlorabljenemu partnerju pomagal do
razrešitve s sočutjem. Za tak korak je potrebno veliko notranjega razvoja, časa in
spremembe načina razmišljanja in čutenja.
-

V zaljubljenosti gre vedno za ponovitev primarne simbioze z materjo, za popolno
združenje ali zlitost brez razmejitev. Ne moremo se v polnosti zaljubiti v dve osebi
hkrati. V zaljubljencih se ustvarijo pričakovanja, in sicer da bo ljubljena oseba
uresničila in izpolnila vse njune otroške potrebe. Romantično zaljubljenost zato
imenujemo norost, ki je za ljudi sprejemljiva, saj vedo, da se je med zaljubljencema
zgodila izjemno močna organska vzburjenost, nekaj podobnega, kot se je nekoč
prebudilo med materjo in otrokom, le da je tu prisotna še strastna privlačnost.
Partnerjema zaljubljenost daje priložnost, da na novo vzpostavita svež odnos, ki bo
presegel vse tisto, česar jima starši zaradi katerega koli razloga niso omogočili ali
zmogli dati.

-

Zaljubljenost nam narekuje naša notranjepsihična romantična podoba, zato med
zaljubljenostjo čutimo, kot da se s partnerjem poznamo že od zmeraj. Ker gre za
ponovitev zelo specifičnih in izredno močnih doživetij iz otroštva, čutimo, da je
ljubljena oseba edina, ki nam nekaj pomeni. Pri tem gre za občutek brezčasnosti, saj
tedaj, ko je bil posameznik najgloblje v organskem stiku z materjo, hipokampus, ki je
organ za prepoznavanje časa in prostora, še ni bil razvit, da bi zmogel zaznati tudi ti dve
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dimenziji. Tako kot otrok ne preživi brez mame, tako tudi zaljubljeni pari čutijo, da ne
zmorejo živeti drug brez drugega.
-

Ko se partnerja zaljubita, je njuna izbira skoraj v vsem nezavedna, vzajemna in
komplementarna, tako si lahko med sabo izrazita najbolj globoke psihične vsebine.
Njuni osnovni konflikti, se vrtijo okoli te skupno ustvarjene temeljne psihične vsebine.
Ker se mora primarni odnos z mamo ponoviti v odnosu s partnerjem, je lahko ta odnos
boleč, vse je odvisno od tega, koliko se partnerja prepustita drug drugemu.

-

Razumevanje povezave med nerazrešenimi doživetji iz otroštva in poznejšimi problemi
zreducira občutja krivde in iskanje krivde pri partnerju ter partnerjema pomaga, da
sprejmeta odgovornost za njun prispevek v konfliktnem odnosu. Partnerja sta zmožna
probleme preobrniti v možnost za osebno rast in rast njunega partnerskega odnosa. To
pomeni: »prej, ko si ovrednotita, da gre za obnovitev starih vzorcev in prej, ko se
soočita s temi ponavljajočimi se temami, prej lahko vzpostavita odnos, ki je lahko pod
njunim nazorom. Partnerja, ki sta sposobna poslušati in slišati čutenja ter potrebe drug
drugega, izraziti empatijo in dati drug drugemu tisto, kar pričakujeta drug od drugega,
drug drugemu omogočita, da njuna romantična ljubezen lahko traja.« (Gostečnik 2010,
205).

3.2 Partnerski odnos
Temelje za partnerski odnos postavita idealizacija in zaljubljenost, ki v širšem pomenu
zajemata še predanost, iskrenost in ranljivost, v katerem lahko pride do pravega
simbiotičnega zlitja med zakoncema. Takšna psiho–biološka uglašenost in ranljivost
med partnerjema je pogoj za preseganje ter spreminjanje temeljnih vzorcev ne–varne
navezanosti in psihične otopelosti (Kompan Erzar 2003, 68).
Trajanje ljubezni in odnosa omogočimo s sposobnostjo poslušanja, slišanja čutenj in
potreb partnerja ter s sposobnostjo izražanja empatije. Pomembna dinamika za
osebnostno rast in rast partnerskega odnosa je dinamika izražanja empatije in
izpolnjevanje partnerjevih želja, ki vzniknejo iz povezave med partnerskim odnosom in
njuno dinamiko ter povezavo med partnerskim odnosom in nerazrešenimi otroškimi
doživetji (Gostečnik 2010, 207).
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Zdrav partnerski odnos je dinamičen in izraža odprtost in ranljivost. Za nezdrav
partnerski odnos je značilna obrambna in vase zaprta drža, ki ima tri glavne oblike:
odpor (zavračanje odziva), izogibanje odnosu in trma. Oseba, ki je odprta, življenje vidi
kot priložnost za kreiranje osebnega smisla, temelja in vere in ni pod vplivom zunanjih
pravil, ampak je pripravljena tvegati in stalno želi razvijati svoje odnose. Zaprt
posameznik je tisti,

ki se boji sprememb je zvest pravilom in beži pred osebno

odgovornostjo. Po mnenju Kompan Erzarjeve (2009, 19) je za zdrav intimen partnerski
odnos ključnih pet temeljnih komponent. Iskrenost in pristnost v odnosih je ključnega
pomena za samozaupanje in samozavest. Pristnost pomeni dovoliti si, da si želimo,
čutimo, mislimo in počnemo, kar je za nas pomembno in se ob tem ne obsojamo. Ob
tem je pomembno, da sprejmemo neprijetne dele sebe in se soočimo s svojimi strahovi
ter jih priznamo in o njih govorimo. Ko sta partnerja ranljiva drug ob drugem in se
lahko povežeta v temeljnih čutenjih ter se podpirata kljub različnosti, govorimo o
svobodnem odnosu in spoštovanju.
Ob tem je pomembno, da se partner zaveda, da so motivi, želje, hrepenenja drugega
enako pomembni kot njegovi in hkrati drugačnost partnerja doživlja kot obogatitev
odnosa. Empatija (sočutje) in razumevanje drugega je temelj intimnega odnosa. Biti
sočuten pomeni imeti sposobnost razumevanja in sprejemanja drugega takšnega,
kakršen je in se o tem pogovarjati. Temeljna značilnost zdravega intimnega odnosa je
odsotnost manipulacije, kontrole in ustrahovanja, torej vsakršnega fizičnega, spolnega
in čustvenega nasilja, ustrahovanja, manipulacije ter kontrole. In kot zadnja komponenta
je pomembna zvestoba in fizična privlačnost, govorimo o nežnih čustvih med
partnerjema, kjer je prisotno odkrito in iskreno besedno in telesno izražanje
naklonjenosti. S čustvenim in telesnim stikom (dotik, spolni odnos) partnerja ohranjata
bližino in povezanost. Spolni odnos je vrh intimnega odnosa, vendar ni najpomembnejši
del odnosa, ampak svobodna odločitev obeh. Pretirana spolnost oz. zavračanje spolnosti
sta največkrat samo izraz strahu pred čustveno in telesno bližino in ranljivostjo
(Kompan Erzar 2009, 22).
Cvetek (2014, 152) poudarja razliko med občutjem zavezanosti, ki ga doživlja vsak
partner v odnosu do drugega in je stvar osebne odločitve in drže ter občutjem vzajemne
zavezanosti, kjer gre za vzajemno strinjanje o tem, kaj si partnerja želita deliti v njuni
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skupni prihodnosti (vzajemno spoštovanje, zvestoba, preživljanje skupnega časa,
razpoložljivost drugemu v času težav, skupno življenje, skupne materialne investicije).

3.3 Zadovoljstvo v partnerskem odnosu
Zadovoljstvo v odnosu je opredeljeno kot medosebno vrednotenje pozitivnih čustev do
partnerja in odnosa (Rusbult in Buunk 1993,179). Kakovost partnerskega odnosa lahko
primerjamo z različnimi pojmi, na primer zakonsko, ali partnersko zadovoljstvo,
kakovost, prilagojenost ali sreča. Vse te pojme težko razlikujemo, zato jih raziskovalci
uporabljajo kot sinonime (Graham, Diebels in Barnow 2011).
Avtorja Li in Fung (2011, 246–254) menita, da obstaja zelo veliko dejavnikov, ki
vplivajo na zadovoljstvo v partnerskem odnosu in jih lahko razdelimo na
intrapersonalne, interpersonalne, mikrookoljske in makrookoljske dejavnike.
Zadovoljstvo v partnerskem odnosu je povezano z višjo stopnjo odprtosti, vestnosti in
sprejemljivosti (Botwin, Buss in Shackelford 1997, 107–136), pozitivno interpretacijo
partnerjevega vedenja (Bradbury in Fincham 1990, 333), pozitivno povezavo s samo–
razkrivanjem

v

komunikaciji

(Finkenauer

idr.

2004,

195–209),

seksualnim

zadovoljstvom (Musek 1995, 100), obzirnostjo in empatijo (Cramer 2003, 85–98),
stopnjo izobrazbe, zaslužkom in finančnim vložkom (Kurdek 1991, 627–636).
Značilnosti nezadovoljstva v partnerskem odnosu avtorji povezujejo z visokim nivojem
nevroticizma (Caughlin, Huston in Houts 2000, 326–336), z nerealnim ocenjevanjem
partnerjevih kvalitet (Neff in Karney 2005, 589–599), s seksualnimi motnjami (McCabe
in Cobain 1998, 39– 58) ter z negativnimi stili obvladovanja konfliktov (Cramer 2000,
337–341).
Značilnosti zdravih zakonskih zvez lahko opišemo z upoštevanjem štirih vrst varnosti:
fizična varnost, čustvena varnost, varnost zavezanosti in varnost skupnosti. Te
kategorije obsegajo široko paleto raziskav in teorij o uspehu v odnosih, poroki in
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družini – tudi tam, kjer literatura redko uporablja izraz "varnost" (Stanley, Markman in
Whitton 2002, 659–675).
Lewis in Spanier (1979) sta na osnovi pregleda obstoječe literature zasnovala model
kakovosti partnerskega odnosa, kjer sta napovednike partnerskega zadovoljstva
razvrstila v tri skupine:
1. »osebni in socialni viri, ki jih partnerja prineseta v svoj odnos – sposobnosti,
zdravje (telesno in duševno) in osebnostne lastnosti (npr. stil navezanosti,
samospoštovanje);
2. zadovoljstvo z življenjskim slogom –

razporeditev dela v gospodinjstvu,

skupno preživljanje prostega časa;
3. bonitete, ki jih prejema posameznik v odnosu s partnerjem –

pozitiven

partnerjev odnos (zaznana podobnost, privlačnost, enostavnost komunikacije),
čustvene nagrade (izrazi ljubezni in naklonjenosti, čustvena neodvisnost),
učinkovitost medsebojne komunikacije, količino interakcije med partnerjema
itd.« (Lewis in Spanier 1979)
Samospoštovanje ima veliko vlogo pri kakovosti partnerskega odnosa (DeHart, Pelham
in Murray 2004, 126–46). Osebe z nizkim samospoštovanjem se v konfliktnih situacijah
umaknejo od partnerja in se tako izognejo občutkom zavrnitve. Ti partnerji so v ne
konfliktnih situacijah zadovoljni s svojim partnerskim odnosom in si želijo partnerjeve
bližine. Osebe z visokim samospoštovanjem svoj partnerski odnos ocenjujejo zelo
pozitivno skozi vsa obdobja. Lahko bi povzeli, da osebe z nizkim samospoštovanjem
podcenjujejo partnerjevo ljubezen in imajo posledično težave pri iskanju dokazov
partnerjevega potrjevanja, kar se povezuje z nižjim partnerskim zadovoljstvom (Murray
idr. 2002, 126–146).
V skupino dejavnikov, ki se nanašajo na osebne in socialne vire, ki jih partnerja
prineseta v partnerski odnos, spadata navezanost in samospoštovanje. V drugo skupino
dejavnikov spada socialna opora, to je proces interakcije s partnerjem, ki lajša soočanje
s stresom ter drugimi življenjskimi obremenitvami in nalogami (Žager Kocjan in Avsec
2014, 33).
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Po mnenju Ule (2009) so »želja po fizični bližini in stikih, pripravljenost na
samorazkrivanje, dajanje medsebojne pomoči, intenzivnost in obseg medsebojnega
komuniciranja, obseg stvari, ki jih partnerji počno skupaj, občutek medsebojne
povezanosti in soodvisnosti ter zadovoljstvo z odnosom…« znaki za kakovostni
partnerski odnos. Lahko bi rekli, da za boljšo kakovost odnosa, ni nujno potrebna večja
intenzivnost teh dejavnikov. Najpomembnejši je občutek ujemanja med partnerjema
(Klasinc 2014, 48).
Veliko teorij govori o različnih lastnostih, ki privedejo do zadovoljstva v odnosu,
vendar niso pomembne samo lastnosti, ampak tudi pričakovanja partnerjev. V odnosu
bodo zadovoljni tisti partnerji, katerih pričakovanja so izpolnjena. Poleg tega je v
odnosu zelo pomembna komunikacija, kjer partner govori o svojih notranjih občutkih in
o tem, kaj čuti glede partnerja (Miller in Teddar 2011, 2–5).
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4. PRISTOP RELACIJSKE DRŽINSKE IN ZAKONSKE
TERAPIJE PRI DELU S PARI

Marsikatere težave odraslih izvirajo ravno iz nezadostno usvojenih čustvenih
kompetenc v zgodnjem obdobju. Težave s hiperaktivnostjo nastanejo zaradi
nezmožnosti umiritve, vse tesnobne motnje vključujejo nezmožnost zaupanja in intimne
vključenosti, depresivne motnje navadno

izvirajo iz občutja ne pripadnosti, ki so

posledica prej omenjene nezmožnosti intimne vključenosti ter motnje avtističnega
spektra, ki izhajajo iz nezmožnosti vzajemne čustvene izmenjave (Cvetek 2015, 39).
Človek je pozoren samo na tiste vsebine, ki v njem vzbudijo določen afekt. Kadar se to
občutje pojavi, človek nanj odreagira v skladu s tem, kar se je dogajalo v njegovi
preteklosti, vsak tak pojav občutja prekine človekovo trenutno razpoloženje in prinese v
doživljanje stisko, ki ga spominja na preteklost (Nathanson 2000, 2).
Osnovni principi, ki so po mnenju Gostečnika (2010, 214) značilni za vse humane
sisteme in so del splošne sistemske in relacijske družinske teorije, so:
-

Vsi človeški ali humani sistemi so utemeljeni na relacijski strukturi oziroma že

po svoji naravi nosijo značilnosti dimenzije odnosov. Gre za najbolj bistveno
predpostavko, ki velja za vse relacijske in sistemske teorije, in sicer, da sta človek in
njegov razvoj v samem temelju pogojena z odnosom z drugim in da je to temeljna
motivacijska sila razvoja ter smisel našega bivanja. Gre za odnos, ki se razvije v samem
jedru že v otroštvu in je organsko, psihično in psihobiološko utemeljen. Skozi življenje
poskušamo obnavljati ta temeljni odnos z najpomembnejšimi drugimi. Gre za temeljne
modele ali strukture, ki so odzivne na spremembe članov sistema ali na spremembe
celotnega sistema, neodzivne na spremembe v sistemu ali nepredvidljive. Te značilnosti
relacijske strukture, kot so npr. fleksibilnost, rigidnost in kaos, skrbijo za preživetje
sistema in razvoj članov sistema.
-

Bistvena narava humanih in človeških sistemov je lahko predvidljiva samo
delno. Na osnovi značilnosti posameznih članov sistema je sistem vedno več
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kakor samo seštevek njegovih delov ali podsistemov. Vsak sistem ima svoje
potrebe in zakonitosti, ki presegajo zakonitosti in potrebe zgolj posameznika v
sistemu. Gostečnik (2010, 215) govori o temeljnih dinamikah posameznika in
sistema, ki delujejo na nezavedni ravni, nezavednih principih in potrebah ter so
zavesti težko dostopni ali sploh ne.
-

Bistveno naravo človeških sistemov lahko razumemo na osnovi razvoja iz
majhne skupine v večjo skupino. Ob tem Gostečnik (2010, 215) upošteva
temeljna prepričanja, ideje, paradigme in vrednote, ki so del celote sistema in
vsakega posameznika. Relacijska družinska struktura naj bi izražala, ohranjala in
odražala temeljne principe, prepričanja in vrednote celotnega sistema kakor tudi
članov tega sistema.

-

Vedenje posameznega člana sistema lahko razumemo kot modelirano z njegovim
odnosom oziroma interakcijo z ostalimi deli ali člani sistema. Vedenje
posameznika je razumljeno kot vzrok in posledica, ali odziv oziroma učinek, ki
ga ima določen sistem nanj.

-

Sistemski, predvsem pa relacijski pogled na posameznika in njegovo vedenje,
čutenje in mišljenje zmanjšuje vlogo linearne vzročnosti, poleg tega naj bi
predstavljal problem pri individualističnem pristopu k posameznikovim
komponentam doživljanja, kot so svobodna volja, avtonomija in odgovornost
(Gostečnik 2010, 215).

Najvažnejše značilnosti človeških ali humanih sistemov so: »razdelitev moči v sistemu,
narava povezav in odnosov v sistemu, pripisovanje vlog, nivo bližine in oddaljenosti, ki
spodbuja sistem

in njegovi posamezni člani, razmejitve v sistemu, razreševanje

problemov in njihova efektivnost, jasnost ali nejasnost komuniciranja, spoštovanje ali
nespoštovanje subjektivne realnosti in različnosti oziroma prepoznavanje drugačnosti
posameznih članov v sistemu, regulacija afekta, nivo konfliktnosti in soočenje ter
razreševanje konfliktov.« (Gostečnik 2010, 216).
Model relacijske družinske terapije pripisuje čustvom in čustvenemu procesiranju zelo
pomembno vlogo. Utemeljitelj tega terapevtskega modela, Christian Gostečnik meni, da
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so neustrezno uravnana temeljna občutja jedro družinskih, zakonskih, partnerskih in
individualnih problemov ter zapletov (Cvetek 2015, 35).
V terapevtskem procesu je terapevt tisti, ki skuša z vključevanjem počasne nevronske
povezave in najrazvitejšega racionalnega dela možganov vplivati na disfunkcionalne
odzive in čustvene ocene hitre nevronske povezave za obdelavo strahu pri klientu. Z
večjim zavedanjem in vključevanjem počasne povezave za procesiranje strahu lahko
terapevt pomaga ustvariti nove nevronske povezave, ki pripomorejo k obvladovanju
reakcij klientove amigdale (Topić 2015, 134).
Relacijska zakonska in družinska terapija temelji na inovativni psiho–biološki
paradigmi in je učinkovit način pomoči pri delu z odraslimi intimnimi odnosi, bodisi če
se v času vstopanja v zakon srečujejo s stiskami, strahovi, negotovostmi, dvomi in ne
zmorejo predelati neprijetnih, intrapsihičnih, čustvenih vsebin, ki se prebujajo, bodisi
kot izhodišče za druge oblike razvijanja spretnosti in veščin v zakonu (Gostečnik 2011,
41).
Pogled relacijske družinske terapije na človeka predpostavlja, da se vzorci medsebojnih
odnosov, doživetja iz zgodnje mladosti, telesne senzacije in zlasti temeljni afekti, ki pri
tem nastanejo, stalno ponavljajo na sistemski, medosebni in intrapsihični ravni zaradi
potrebe po ohranitvi, pripadnosti prvotnim odnosom, ki so posameznika oblikovali, in
po njihovem nadaljevanju. Govorimo o afektivnih, čustvenih odnosih, iz katerih je
sestavljena psihična struktura posameznika in jih zato vedno išče in na novo ustvarja.
Primarni afektivni odnosi in zlasti temeljni afekt, ki so naša najgloblja in najbolj boleča
občutja, tako močno zaznamujejo našo notranjost, da jih nezavedno zasledujemo tudi v
odraslih intimnih odnosih, saj nam omogočajo povezanost z znanim ozračjem odnosov,
ohranjajo pripadnost in kontinuiranost primarnih doživetij v zgodnjem otroštvu.
Ponavljajoči se vzorci čustvovanja, delovanja, vedenja v sebi nosijo potencial za
razrešitev in udejanjanje novih vzorcev, ki se ohranjajo na osnovi relacijskih
mehanizmov projekcijsko–introjekcijske identifikacije in kompulzivnega ponavljanja
ter dinamik temeljnega afekta, telesnih senzacij, afektivnega psihičnega konstrukta ter
regulacije afekta (Gostečnik 2012, 43).
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Za boljše razumevanje zakonskega sistema je po mnenju Gostečnika (2010, 216) treba
omeniti tri osnovne relacijske teme. Te so:
-

Metaforična distanca: je afektivna–kognitivna drža, ki določa subjektivno

doživljanje druge osebe in lahko zavzema veliko razdaljo (nepozornost, menjavanje
teme pogovora, predpisovanje vedenja, bližnjo oddaljenost), intelektualno razumevanje
in zelo majhno oddaljenost (vživljanje v doživetja in občutja drugega, empatija, zlitje z
drugim).
-

Ločenost–avtonomija: občutja posameznika, ki jih doživlja, kot ločena oseba in

na določeni distanci od tistega, kar doživlja drugi; govorimo o zmožnosti samostojnega
delovanja, poskrbeti zase, lahko se povezuje s svobodnim občutkom, občutkom
samostojnosti ali osamljenosti.
–

Povezanost–intimnost: opisovanje doživljanja osebe, ki čuti povezanost z

bližnjim. Oseba čuti enaka občutja kot druga oseba. Gre za sposobnost biti v odnosu z
drugo osebo, kar povezujemo z občutji enakosti in enakopravnosti. Upoštevati je treba
tudi različnosti dveh oseb.
Z namenom čim jasnejšega uvida v pristop relacijske zakonske in družinske terapije
bomo v nadaljevanju navedli temeljne premise relacijske družinske terapije (Gostečnik
2011, 62):
Temeljni afekt – so organske emocije oz. globoke nezavedne psihosomatske vsebine.
Govorimo o t. i. psiho–bioloških stanjih,ki nas najgloblje zaznamujejo. Prav zato
temeljni afekt skušamo v relacijski družinski terapiji znova in znova poiskati. Temeljnih
afektov je šest: gnus, sram, jeza, strah, žalost in veselje. Eden izmed temeljnih afektov
je v vsaki družinski oz. zakonski strukturi bistven, vendar je v večini primerov tako
globoko v nezavedni sferi človeškega psihičnega doživljanja, da ga težje zaznamo
(Gostečnik 2011, 237)
Afektivni psihični konstrukt – gre za obrambe, ki ščitijo prej omenjen temeljni afekt
oziroma občutja, ki so za posameznika, zakonca ali družino preveč boleča, da bi si jih
upali začutiti, se o njih pogovarjati ter jih s spremembo vedenja, čutenja, mišljenja in
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delovanja zregulirali. Kljub zanikanju je temeljni afekt zmeraj prisoten (Gostečnik
2011, 237).
Preko afektivnega psihičnega konstrukta in projekcijsko–introjekcijske identifikacije ter
kompulzivnega ponavljanja se nepredelana občutja vedno znova in znova na novo
ustvarjajo. Naloga afektivnega psihičnega konstrukta je regulacija bolečih občutij in
obramba posameznika, para ali celotne družine pred soočenjem z bolečimi občutji, ki
imajo korenine v občutjih zavrženosti, zanemarjenosti in zlorabe (Gostečnik 2011, 10).
Projekcijsko–introjekcijska identifikacija – govorimo o odcepitvi, zanikanju, potlačitvi
ali disociaciji najbolj bolečih, travmatičnih psihičnih vsebin, ki jih posameznik, par ali
celotna družina prenaša na osnovi valentnosti (to, v čemer sta si partnerja podobna) v
drugega posameznika. Prenos teh čutenj se zgodi zaradi notranjih napetosti, ki nastanejo
ob stiku z določeno osebo (Gostečnik 2011, 180).
Kompulzivno ponavljanje – »gre za mehanizem prisilnega ponavljanja osnovnih
modelov notranjepsihične, interpersonalne in sistemske interakcije ter njihovih
odcepljenih in potlačenih afektov. Pri tem gre za ponavljanje in novo ustvarjanje
konfliktnih situacij, travm in vedenjskih modelov v človekovem osebnem in
interaktivnem ter interpersonalnem vedenju, mišljenju in čutenju. To je vsekakor v vseh
pogledih splošno sprejet filozofsko–psihološko–antropološki pojav, pri čemer govorimo
o procesih zaznave in interpretacije afektov ter organskih odzivov, s katerimi
posameznik vzpostavi zvezo med preteklimi in sedanjimi situacijami in/ali doživetji ter
jih ustvarja na novo v čisto novih situacijah in z novimi ljudmi.« (Gostečnik 2011, 217).
Regulacija afekta – je mehanizem, ki je prisoten v odnosih z drugimi in pomeni iskanje
primernega načina, kako pomiriti, umiriti oziroma utišati boleče občutje. Sestavlja naše
psihično, mentalno in organsko doživljanje (Gostečnik 2012, 20−1).
»Regulacija afekta je temeljna potreba vsakega sistema, da preživi. Je eden izmed
temeljnih sestavnih delov relacijske družinske terapije. Način regulacije afektov vodi,
usmerja in ohranja odnose.« (Gostečnik 2011, 73).
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Relacijski zakonski in družinski terapevt v terapevtskem odnosu uporablja relacijske,
psihodinamične in sistemske elemente (tehnika majhnega otroka iz ego psihoterapije,
tehnike dela z genogramom, interpretacija, verbalizacija, analiza transferja in
kontratransferja ter podobnih) kot tudi elemente pristopov, kot je kognitivno–vedenjska
terapija ali uporaba načrtovanja dneva za depresivne, EMDR in podobne. Tako
relacijska družinska terapija prepoznava koristnost in prispevke posameznih
terapevtskih pristopov, razvitih doslej in hkrati omogoča globalno razumevanje človeka
v svoji celovitosti in konceptualizaciji (Cvetek 2015, 53).
Iskanje in razreševanje psihičnega zapleta v Relacijski družinski terapiji poteka na
intrapihičnem, interpersonalnem in sistemskem nivoju. Gostečnik (2011, 10) ta potek
opiše: »Na vseh treh ravneh relacijski družinski terapevt skuša razreševati različne
oblike afektivnih psihičnih konstruktov, ki vedno znova služijo kot obrambni
mehanizmi in vzpostavljajo različne dinamike regulacije afektov, ti pa vzdržujejo
funkcionalne in nefunkcionalne dinamike sistemov na vseh treh nivojih. Če temeljnih
afektov in z njimi povezanih afektivnih psihičnih konstruktov ni mogoče odkriti in
razrešiti na sistemski ravni, terapevt išče razrešitev psihičnega zapleta na interpersonalni
in nazadnje na intrapsihični ravni. Na vseh treh nivojih gre za podobno razporeditev
medosebnih odnosov in afektov ter regulacije le–teh, ki ustvarjajo psihični prostor med
posameznimi osebami v družini in sistemu afektivni psihični konstrukt, ki lahko služi
kot temelj regulacije težkih in nesprejemljivih afektov.«
Bistveni elementi spremembe v odnosih so trenutki stika – sedanji trenutki, ki med
partnerjema odprejo novo globino razumevanja. To so trenutki, ki se rodijo takrat, ko
partnerja vzpostavita poseben odnos, ki vključuje vzajemni preplet dveh, na podlagi
česar lahko rečemo: 'Jaz vem, da ti veš, da jaz vem,' ali: 'Jaz čutim, da ti čutiš, da jaz
čutim'. V tem stavku je moč zaznati bistvo čustvene komunikacije med partnerjema, ki
temelji na enakopravni čustveni vzajemnosti in medsebojni sprejetosti. O pravi bližini,
pristnosti in sprejetosti v odnosu govorimo, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz teh stavkov.
Tak varni odnos bo omogočil soočenje z virom strahu in odprl pot predelave in
vzpostavitve varne navezanosti (Stern 2004, 75).
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Za preoblikovanje avtomatičnega načina odzivanja, prekinitve stika, je potrebno odkriti
njegovo čustveno plat in njegov zgodovinski pomen. Namen terapije je torej povezati
nefunkcionalne in boleče vzorce odnosov z njihovo zgodovino, jih prepoznati in na
novo zregulirati afekt, ki je njihova podlaga. Od tu naprej se lahko nevarna navezanost
začne dograjevati v varno (Nathanson 2000, 2).
Obstaja dvom, da lahko v terapevtskem procesu vplivamo na prag čustvenega odziva,
saj naj bi bila ta komponenta v največji meri odvisna od bioloških predispozicij. Lahko
pa imamo večji vpliv na čas čustvenega okrevanja, saj je ta komponenta odvisna od
interakcije posameznika z njegovim ožjim socialnim okoljem. Ta čas je odvisen
predvsem od posameznikovih strategij uravnavanja čustvenih stanj. To so strategije, ki
se jih posameznik nauči in mu niso dane ob rojstvu (Cvetek 2015, 37).
Osebe, ki so bile prisotne v terapevtskem procesu so po 3 mesecih bistveno izboljšale
stopnjo čustvene stabilnosti, kot osebe, ki niso bile prisotne. Prav tako so se izboljšali
partnerski in družinski odnosi. Tako lahko sklepamo, da je pristop relacijske zakonske
in družinske terapije učinkovit pri rasti zmožnosti čustvenega procesiranja (Cvetek
2015, 38).
Kadar govorimo o ranjeni navezanosti, govorimo o primeru, ko eden izmed partnerjev
doživi prezrtost in izdajstvo s strani drugega, ko le–ta ne izpolni njegovih pričakovanj in
mu v trenutkih stiske ne nudi varnosti in tolažbe. Takšna ranjenost zavira napredek v
odnosu. Zato terapija v teh primerih naslavlja in poudarja problematične vzorce
interakcij in spodbuja partnerja, da v varnem prostoru spregovorita o svojih potrebah in
bolečinah, kjer se lahko povežeta in delita svoja občutja (Kompan Erzar, Simonič in
Poljanec 2008, 500).
Najpomembnejše je, da se terapevt posveti čustvenemu svetu partnerjev, kjer največkrat
najdemo ogromno jeze, žalosti, pogrešanja, sramu in strahu. Terapevtova naloga je, da
partnerjema pomaga regulirati zlasti reaktivna čustva, kot je jeza, ki spodbuja boleče
interakcije, kot je npr. napad/obramba in hkrati dostopa do globljih čustev, ki vodijo
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v nove oblike interakcije. Izražanje obupa in žalosti partnerja zbliža ter spodbudi
sočutje. V tem se partnerja lahko povežeta in odnos doživita na drugačen način
(Johnson 2003, 107–109).
Med terapevtskimi intervencijami modela RDT in posameznimi čustvenimi
kompetencami je moč videti veliko podobnost. Tako kot je med vseživljenjskim
razvojem čustvenih kompetenc pomemben odnos oziroma odzivnost starša na otroka,
tako je v terapevtskem procesu pomemben odziv terapevta na klienta (Cvetek 2015, 38).
Terapevtska intervencija »Holding« ali »Držanje« se uporablja pri pomanjkanju
zmožnosti čustvene umiritve. Ključna naloga terapevta s to intervencijo je, da s svojim
telesom sprejme klientova boleča občutja, z njimi zdrži, jih ovrednoti in jih z
naklonjeno in sočutno držo naslovi ter doseže, da se klient ob njem telesno in čustveno
umiri. Odnos klienta in terapevta bi lahko v tej situaciji primerjali z odnosom mati–
otrok, vendar mama otroka pomiri z dobesednim fizičnim stikom, terapevt pa fizični
stik zamenja s čustveno govorico (Cvetek 2015, 40).
Druga terapevtska intervencija je »zrcaljenje«, ki jo uporabljamo pri nezmožnosti
intimne čustvene vključenosti. Terapevtova naloga je, da s pravilnim očesnim stikom
klientu sporoča, da je sprejet, varen in razumljen. Tudi ta intervencija izhaja iz odnosa
mati–otrok, kjer mati z ljubečim pogledom strmi v otroka in mu sporoča, da je varen
(Cvetek 2015, 40).
Tretja terapevtska intervencija po Sternu je »čustveno uglašena komunikacija« in po
Siegelu »čustvena resonanca« je intervencija za krepitev zmožnosti vzajemne čustvene
izmenjave oziroma vzajemna delitev afektov. Torej uspešna uglasitev terapevta na
klientove afekte in uspešna uglasitev klienta na terapevta. S to intervencijo se klient
nauči povezovanja z drugimi, aktivnega odzivanja na druge in delitev interesov (Cvetek
2015, 40).
V zvezi s krepitvijo zmožnosti neverbalnega vzajemnega socialnega reševanja
problemov je povezan pojem, imenovan »terapevtske delovne alianse«, ki zajema
področja skladnosti med terapevtom in klientom glede načrtovanja dela v terapevtskem
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procesu. Klient se skozi odnos s terapevtom nauči vzajemnega reševanja problemov in
odkrivanja potreb, ki so pomembne za napredek (Cvetek 2015, 40).
Kadar gre pri klientu za težave pri dojemanju čustvenih stanj, nezmožnost simboličnega
predstavljanja čustvenih stanj, nezmožnost povezovanja čustvenih stanj v vzročno–
posledične zveze in nezmožnost primerjalnega mišljenja, je terapevtova intervencija
predvsem »ozaveščanje in ubesedovanje«, kjer gre za terapevtovo naslavljanje
klientovih stanj in usmerjanje klienta, da uvidi več vidikov izkušnje in spominov.
Terapevt naslavlja več vidikov, kot so: telesne zaznave, senzorne podobe, potrebe,
čustvena stanja, kognitivna prepričanja, vedenjski odzivi, pomen, ki ga je klient pripisal
temu dogodku, prostor in čas dogodka itd … Klient osvoji zmožnost mentalizacije
svojih notranjih psihobioloških stanj in stanj drugih oseb. S tem ko klient s terapevtovo
pomočjo združuje neverbalno, verbalno in mentalno raven vzajemnosti in s tem
povezane čustvene kompetence, gradi zmožnost koherentne povezanosti med njegovimi
občutji, mišljenjem in vedenjem (Cvetek 2015, 42).
Terapevtska drža oziroma pristop, ki je primeren za razvijanje zmožnosti
samorefleksije, je »čuječnost« (ang. minfullness), ki se zmeraj bolj uporablja v
terapevtski praksi, in sicer gre za ohranjanje terapevtove drže samozavedanja in
spremljanja vsega, kar se dogaja v odnosu s klientom. Terapevt naj bi klienta učil drže,
da je v stiku s sabo in s tem, kar doživlja. S tem se krepi avtonomija, tudi vzajemnost
postaja zmeraj bolj enakovredna. Z intervencijo »refleksije« terapevt klienta usmerja v
raziskovanje prepletenosti življenjskih dogodkov, medsebojno dinamiko različnih
življenjskih izkušenj in ponavljajočih se vzorcev interakcij, ki se pogosto pojavljajo
(Cvetek 2015, 43).
Intervencija za doseganje notranjepsihične avtonomije je »razumevanje na intrapsihični
ravni«, tukaj terapevt klienta uči prekinitve mehanizmov projekcijsko introjekcijske
identifikacije, kjer gre za razlikovanje med lastnimi čustvenimi stanji in čustvenimi
stanji, ki so prevzeti od drugih oseb. Kadar gre za težave v partnerstvu, kjer je zaznati
težave v zmožnosti intimne vzajemnosti, terapevt »spodbuja vzajemno čustveno
regulacijo med partnerjema«, da lahko vzpostavita intimno zavezanost, ter znata
zaznati, kaj se dogaja pri drugem, to ubesediti in se sočutno odzvati ter zadovoljiti
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potrebe drug drugega. V primeru večjih ran v partnerskem zakonu, terapevt spodbudi
sprejetje odgovornosti, usmerja v spravo, obžalovanje in ponovno vzpostavitev odnosa
(Cvetek 2015, 44).
Potrebno je omeniti intervencijo »spodbujanja vzajemne čustvene regulacije med
staršem in otrokom«, ki je pomembna za dobro čustveno starševstvo ter sposobnost
regulacije otrokovih čustvenih stanj (Cvetek 2015, 46).
Posamezniki, ki osvojijo zadnji dve čustveni kompetenci, navadno ne potrebujejo
terapevtske pomoči, primanjkuje tudi podatkov o vključevanju starejših generacij v
terapevtski proces, zato ni znanih intervencij, ki bi se navezovale na ta razvojna obdobja
(Cvetek 2015, 45).
Intervencije, ki so še pomembne v procesu relacijske zakonske in družinske terapije, so:
Zanimanje, kjer govorimo o aktivnem poslušanju in spraševanju terapevta z namenom
stopiti v stik s klientom na miselni ravni. Poteka preko zaključevanja klientovih
stavkov, podajanja pozitivnih komentarjev na klientovo pripovedovanje, prositi in
vprašati za več informacij. Zanimanje vsebuje pozitivno energijo in čustveno vsebino.
Ni potrebno, da je zmeraj v obliki spraševanja, kadar pa gre za spraševanje, mora
terapevt stavek zaključiti s tonom navzgor, saj se tako kaže zanimanje za pričakovanje
odgovora. Nekaj besed na primer: »me zanima«, »zanimivo«, »nenavadno«, »povejte
kaj več«. Glas terapevta naj bo zaletav, s pozitivno energijo in visokimi toni. Za
obrazno mimiko terapevta so značilna: nagubana dvignjena lica, navadno razpotegnjene
ustnice in rahlo naprej nagnjeno telo (Mirt idr. 2012, 49).
Sprejemanje ali ovrednotenje. Gre za odprtost terapevta za probleme klienta.
Sprejemanje izgovorjenih stavkov in čustvenega stanja, zrcaljenje povedanega ali
čustvenih stanj klienta, izražanje ali izžarevanje spoštovanja. Terapevt skozi
sprejemanje in vrednotenje sprejema vase, to kar klient ubeseduje. Tudi, če se terapevt s
klientom ne strinja, tega odprto ne izrazi, ampak ga s povzemanjem in sprejemanjem
povedanega podpira in mu sporoča razumevanje in podporo. Tudi če terapevt za
sprejemanje uporabi nevtralni ton, ne gre zgolj za izmenjavo informacij. Sprejemanje se
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lahko povezuje s terapevtovimi lastnimi izkušnjami in doživljanjem opore. Terapevtova
mimika se zazna kot prikimavanje in očesni stik, nagubano čelo, rahlo dvignjena lica in
zategnjeni kotički ust. Ton glasu izkazuje strinjanje in odobravanje (Mirt idr. 2012,
501).
Naklonjenost ali skrb (ang. affection/caring) je izkazovanje topline, sočutja, solidarnosti
in iskanje stika z namenom nudenja tolažbe in opore. Terapevt s klientom vzpostavlja
čustveno povezanost. Terapevt spodbuja, hvali in izraža podporo z zaskrbljenim
spraševanjem ali pogovorom z naklonjenim tonom. Terapevtova obrazna mimika se
kaže kot skrb, ali pa obraz zrcali čustva sogovornika oziroma skupine sogovornikov.
Telo terapevta je nagnjeno naprej, glava na stran in/ali nazaj. Ton glasu je nizek, gladek
in povezan brez prekinitev, ali pa je podoben glasu klienta (Mirt idr. 2012, 51).

56

5. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Partnerski odnos je odnos z bližnjim, v katerem je pomembno posameznikovo
zavedanje svojih čustev, da zna ta čustva prepoznati, jih poimenovati, predelati, uravnati
in na koncu izraziti, še posebej partnerju. Ta proces imenujemo čustveno procesiranje
oz. regulacija afektov (Siegel 2006, 249) in se odraža tudi v vzpostavljanju partnerske
intime. Ta se razvija z medsebojno ranljivostjo, odprtostjo in iskrenostjo v partnerskem
odnosu. Pri partnerjih, ki se močno bojijo ranljivosti, se razvije strah pred intimo
(Kompan Erzar 2003, 37), ki ima specifičen vzorec čustvenega procesiranja.
Glede na navedeno predvidevamo, da obstaja možnost, da pri posameznikih z nizko
sposobnostjo čustvenega procesiranja obstaja večja možnost za prisotnosti straha pred
intimo t manjše zadovoljstvo v partnerskem odnosu. V raziskavi želimo ugotoviti, kako
se sposobnost čustvenega procesiranja povezuje z zadovoljstvom v partnerskem odnosu
ter strahom pred intimo.
Cilj raziskave je bil preveriti hipoteze, ki smo jih oblikovali na podlagi pregleda
dosedanjih raziskav. Hipoteze so:
-

Hipoteza 1: Obstaja povezanost med stopnjo čustvenega procesiranja in stopnjo
strahu pred intimo.

-

Hipoteza 2: Obstaja povezanost med stopnjo čustvenega procesiranja in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu.

-

Hipoteza 3: Obstaja povezanost med stopnjo strahu pred intimo in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu.

-

Hipoteza 4: Med moškimi in ženskami obstaja razlika v stopnji čustvenega
procesiranja

in

stopnjo
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strahu

pred

intimo.

6. METODA

6.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 368 udeležencev, vendar je bilo za namen raziskave
uporabnih le 277 ustrezno izpolnjenih vprašalnikov, saj ostali niso bili izpolnjeni v
celoti. Od tega je sodelovalo 80 (29 %) moških in 197 (71 %) žensk. Povprečna starost
udeležencev je bila 30 let (M = 30,77). Povprečna starost žensk je bila 31,10 let,
povprečna starost moških 29,94 let. Najnižja starost je bila 18 let, najvišja 63 let.
V Tabeli 1 je prikazana stopnja izobrazbe udeležencev. 36,1 % jih je imelo zaključeno
višješolsko, visokošolsko izobrazbo ali izobrazbo prve bolonjske stopnje, 31,8 % jih je
zaključilo srednješolsko izobrazbo, 23,1 % udeležencev je imelo zaključeno
univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge bolonjske stopnje, 4,3 % je bilo s poklicno
izobrazbo, tistih z zaključeno specializacijo ali magisterijem znanosti je bilo 3,2 %, le
1,1 % udeležencev je imelo doktorat, najmanj udeležencev je imelo osnovnošolsko
izobrazbo (0,4 %).
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Tabela 1: Izobrazba udeležencev
Frekvenca

%

Osnovnošolska izobrazba

1

0,4

Poklicna izobrazba

12

4,3

Srednješolska izobrazba

88

31,8

100

36,1

64

23,1

Specializacija/magisterij znanosti

9

3,2

Doktorat

3

1,1

Višješolska, visokošolska izobrazba ali izobrazba
prve bolonjske stopnje
Univerzitetna izobrazba ali izobrazba druge
bolonjske stopnje

V grafu na Sliki 2 prikazujemo število udeležencev glede na zakonski stan. 145 (52,3
%) udeležencev je bilo v partnerski zvezi, 62 (22,4 %) je bilo samskih udeležencev, 55
(19,9 %) je bilo poročenih in 15 (5,4 %) tistih, ki so ločeni.
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55
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Slika 4: Udeleženci glede na zakonski stan
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6.2 Merski instrumenti
V raziskavi smo uporabili vprašalnik, ki so ga sestavljala splošna demografska
vprašanja in tri različne lestvice.
Lestvica strahu pred intimo (Fear of intimacy scale – FIS) (Descutner in Thelen
1991, 218–222) je iz dveh delov, ki v originalu vsebujeta 35 vprašanj, udeleženci nanje
odgovarjajo po petstopenjski lestvici (1 = sploh ni značilno zame, 5 = je zelo značilno
zame) glede na to, kako močno se strinjajo s posameznimi trditvami, ki se nanašajo na
intimen partnerski odnos. Lestvica meri strah pred intimo, opredeljen je kot ovirana
sposobnost posameznika zaradi anksioznosti, da lahko prosto izmenjuje misli in čustva
osebne pomembnosti z drugim posameznikom, ki je zanj izredno pomemben. Avtorja
sta pokazala, da je FIS veljaven in zanesljiv instrument za merjenje tesnobe
posameznika glede čustvene intimnosti v partnerskem odnosu. Vprašalnik je imel
odlično notranjo konsistentnost (alfa 0,93) in zanesljivost z enomesečno test– retest
korelacijo 0,89 (Descutner in Thelen 1991, 221). Zanesljivost vprašalnika v naši
raziskavi, izračunana s Cronbachovim koeficientom alfa, je znašala α = 0,891.
Lestvica čustvenega procesiranja (Emotional Processing Scale – EPS-28) (Reid in
Harper 2007) v daljši verziji vsebuje 80 trditev. Mi smo uporabili krajšo verzijo,
posredovano s strani avtorja Rorya Reid, ki vsebuje 28 postavk, ki opisujejo različne
načine, kako ljudje doživljajo svoja čustva in kako se nanje odzivajo. Postavke so
razporejene v tri podlestvice, ki merijo (Reid in Harper 2007):
-

Čustveno izražanje –

sposobnost, da drugim sporočamo, kaj doživljamo.

Razkriva tudi, v kakšnem obsegu imajo posamezniki mrežo socialne podpore
posameznikov, ki jim lahko varno zaupajo. Ta podskupina je sestavljena iz 8
postavk in se je izkazala za dobro zanesljivo (Cronbachova alfa = 0,94).
-

Čustveno zavedanje – sposobnost zavedanja in ocene lastne afektivne izkušnje
in sposobnost uporabe lastnega čustvenega doživljanja pri razumevanju samega
sebe, za prepoznavanje lastnih potreb in lažje odločanje. Ta podskupina je
sestavljena iz 11 postavk in se je izkazala za dobro zanesljivo (Cronbachova alfa
= 0,93).
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-

Čustvena stabilnost –

kako prepričana je oseba v svoje sposobnosti, da

uravnava svoja čustva ali izboljša situacije, v katerih doživlja neprijetne
občutke. Ta podskupina je sestavljena iz 9 postavk z dobro zanesljivostjo
(Cronbachov alfa = 0,91).
V naši raziskavi so koeficienti zanesljivosti Cronbach alfa za posamezne dimenzije
znašali: čustveno izražanje α = 0,814, čustveno zavedanje α = 0,912 in čustvena
stabilnost α = 0,866.
Kansaška lestvica zadovoljstva v zakonski zvezi (Kansas Marital Satisfaction Scale
– KMSS) avtorja Schumma idr. (1986, 380– 387) je namenjena ocenjevanju dimenzij
zadovoljstva v zakonski zvezi. Prednost vprašalnika je, da zajema zgolj tri postavke, pri
katerih udeleženec s pomočjo 7–stopenjske lestvice ocenjuje svoje zadovoljstvo v
zakonu (1 pomeni izjemno nezadovoljen, 7 pomeni izjemno zadovoljen). Višje število
točk pomeni večje zadovoljstvo v zakonskem odnosu. Vprašalnik ima glede na majhno
število postavk zelo dobro zanesljivost (Cronbachov alfa = 0,93). Tudi veljavnost
vprašalnika je zelo dobra, povezujejo ga z lestvico diadne prilagojenosti – Dyadic
Adjustment Scale in Indeksom kakovosti zakonske zveze – Quality of Marriage Index.
Zanesljivost vprašalnika v naši raziskavi, izračunana s Cronbachovim koeficientom alfa,
je znašala α = 0,901.

6.3 Postopek
Najprej smo pridobili vse potrebne vprašalnike za raziskovanje in dovoljenja za njihovo
uporabo. Vsi vprašalniki so bili za potrebe raziskovanja (FIS, EPS–28 in KMSS)
predhodno prevedeni v slovenščino.
Podatke smo pridobivali s pomočjo spletnega programa 1ka, vprašalnik je bil anonimen,
vabila za sodelovanje v raziskavi s povezavo do vprašalnika smo objavili na socialnem
omrežju Facebook in različnih forumih (Medover.net, Ringaraja …). Podatke smo
zbirali od septembra 2017 do februarja 2018. Rezultate vprašalnikov smo vrednotili po
že obstoječem ključu za posamezni vprašalnik. S pomočjo programa SPSS Statistics
smo izračunali opisne statistike posameznih dimenzij (aritmetično sredino, standardno
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deviacijo, najnižjo in najvišjo vrednost) vseh vprašalnikov. S pomočjo Kolomogorov–
Smirnovega testa smo preverjali, ali se rezultati normalno porazdeljujejo. Nato smo
povezanost med posameznimi dimenzijami vprašalnikov ugotavljali s pomočjo
Spearmanovega koeficienta korelacije. Dobljene korelacije smo vrednotili na 5–
odstotnem in 1–odstotnem nivoju zanesljivost. V nadaljevanju smo za preverjanje razlik
med spoloma za podatke, ki se normalno distribuirajo, uporabili parametrični t–test, za
podatke, kjer porazdelitev ni normalna, smo uporabili ne parametrični Mann–
Whitneyev U– test. Rezultate smo prikazali z besedilom inv grafih ter tabelah.
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7. REZULTATI

7.1 Osnovni opis rezultatov
Tabela 2: Povprečne vrednosti ocen na lestvicah KMSS (zadovoljstvo v zakonski
zvezi), FIS (strah pred intimo) in EPS (čustveno procesiranje)
N

Min

Max

M

SD

EPS–skupaj

277

56,00

128,00

93,48

14,43

Čustveno izražanje

277

12,00

39,00

25,80

5,31

Čustveno zavedanje

277

18,00

55,00

38,55

7,42

Čustvena stabilnost

277

13,00

43,00

29,13

6,51

KMSS

277

3,00

21,00

15,42

3,92

FIS

277

81,00

121,00

99,53

6,50

Opomba: EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; KMSS – Kansaška lestvica zadovoljstva v zakonski
zvezi; FIS – Lestvica strahu pred intimo; N – št. udeležencev; Min – minimalna vrednost vprašalnika;
Max – maksimalna vrednost vprašalnika; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija.

Iz Tabele 2 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 277 udeležencev. Izračunali smo
minimalno in maksimalno vrednost ter povprečne vrednosti ocen in standardni odklon
pri vsaki od lestvic. Največji standardni odklon je pri lestvici čustvenega procesiranja
(SD = 14,43), medtem ko je bil najmanjši standardni odklon pri rezultatih Kansaške
lestvice zadovoljstva v zakonski zvezi (SD = 3,92).

7.2 Preverjanje hipotez
S pomočjo Kolomogorov–Smirnovega testa s popravkom Lilliefors smo preverili, ali
porazdelitev podatkov na vzorcih statistično pomembno odstopajo od normalne
porazdelitve (Tabela 3).
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Tabela 3: Kolmogorov–Smirnov test s popravkom Lilliefors za ugotavljanje odstopanja
od normalne porazdelitve.
N

KSz

KSp

EPS–skupaj

277

0,043

0,200

IZRAŽANJE

277

0,068

0,003

ZAVEDANJE

277

0,058

0,025

STABILNOST

277

0,082

0,000

KMSS

277

0,115

0,000

FIS

277

0,073

0,001

Opomba: EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; KMSS – Kansaška lestvica zadovoljstva v zakonski
zvezi; FIS – Lestvica strahu pred intimo; N – št. udeležencev; KSz – vrednost Kolmogorov–Smirnovega
testa s popravkom Lilliefors; KSp – statistična pomembnost Kolmogorov–Smirnovega testa s popravkom
Lilliefors.

Iz Tabele 3 je razvidno, da se podatki na naših vzorcih normalno porazdeljujejo le pri
skupnem seštevku poddimenzij lestvice čustvenega procesiranja (p = 0,200), medtem ko
pri vsaki poddimenziji posebej (čustvena stabilnost (p=0,000), čustveno zavedanje (p =
0,025), čustveno izražanje (p = 0,003)) ter pri rezultatih Lestvice strahu pred intimo (p =
0,001) in Kansaški lestvici zadovoljstva v zakonski zvezi (p = 0,000) podatki statistično
odstopajo od normalne porazdelitve.

Hipoteza 1: Obstaja povezanost med stopnjo čustvenega procesiranja in stopnjo
strahu pred intimo
Da bi preverili to hipotezo, smo za korelacije med spremenljivkami uporabili
Spearmanov korelacijski koeficient (Tabela 4), saj smo ugotovili, da naši podatki
statistično pomembno odstopajo od normalne porazdelitve (Tabela 3), zato pogoji za
uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta niso bili izpolnjeni.
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Tabela 4: Spearmanov korelacijski koeficienti med stopnjo čustvenega procesiranja in
stopnjo strahu pred intimo
FIS
EPS – Skupaj
Čustveno izražanje
Čustveno zavedanje
Čustvena stabilnost

Spearmanov koeficient (r)

-0,214**

p

0,000

Spearmanov koeficient (r)

-0,219**

p

0,000

Spearmanov koeficient (r)

-0,095

p

0,116

Spearmanov koeficient (r)

-0,213**

p

0,000

Opombe: : EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; FIS – Lestvica strahu pred intimo; p – statistična
pomembnost; ** p < 0,01.

Iz rezultatov (Tabela 4) je razvidno, da med stopnjo čustvenega procesiranja in stopnjo
strahu pred intimo obstaja nizka negativna korelacija (r = -0,214), ki je statistično
pomembna na nivoju 1 % tveganja (p = 0,000). Stopnja strahu pred intimo se statistično
pomembno na nivoju 1 % tveganja nizko negativno povezuje s poddimenzijo čustveno
izražanje (r = -0,219; p = 0,000) in čustveno stabilnostjo (r = -0,213; p = 0,000). Med
stopnjo strahu pred intimo in poddimenzijo čustveno zavedanje je v našem vzorcu moč
zaznati zanemarljivo negativno korelacijo (r = -0,095), ki ni statistično pomembna (p =
0,116).
Iz rezultatov lahko sklepamo, da obstaja nizka negativna povezava med stopnjo
čustvenega procesiranja in strahom pred intimo. Rezultati na našem vzorcu kažejo, da
obstaja nizek trend, da višja, kot je stopnja primernosti čustvenega procesiranja,
natančneje čustvena stabilnost in čustveno izražanje, nižji je strah pred intimo ali
obratno. Hipotezo 1 lahko potrdimo.
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Hipoteza 2: Obstaja povezanost med stopnjo čustvenega procesiranja in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu.
Da bi preverili to hipotezo, smo za preverjanje korelacije med spremenljivkami
uporabili Spearmanov korelacijski koeficient (Tabela 5), saj smo ugotovili, da podatki
poddimenzij lestvice čustvenega procesiranja in Kansaške lestvice zadovoljstva v
zakonski zvezi, statistično pomembno odstopajo od normalne porazdelitve (Tabela 3),
zato pogoji za uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta niso izpolnjeni.
Tabela 5:

Korelacijski

koeficienti

med stopnjo

čustvenega procesiranja in

zadovoljstvom v partnerskem odnosu.
KMSS
EPSskupaj
Čustveno izražanje
Čustveno zavedanje
Čustvena stabilnost

Spearmanov koeficient (r)

0,327**

p

0,000

Spearmanov koeficient (r)

0,267**

p

0,000

Spearmanov koeficient (r)

0,133*

p

0,027

Spearmanov koeficient (r)

0,373**

p

0,000

Opomba: EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; KMSS – Kansaška lestvica zadovoljstva v zakonski
zvezi; FIS – Lestvica strahu pred intimo; p – statistična pomembnost; * p < 0,05; ** p < 0,01.

Iz rezultatov (Tabela 5) je razvidno, da med stopnjo čustvenega procesiranja in
zadovoljstvom v partnerski zvezi obstaja zmerna pozitivna korelacija (r = 0,327), ki je
statistično pomembna na nivoju 1 % tveganja (p = 0,000). Posamezne poddimenzije se
statistično pomembno na 1 % nivoju tveganja povezujejo z rezultati vprašalnika
zadovoljstva v zakonski zvezi, in sicer zmerna pozitivna korelacija z zadovoljstvom v
zakonskem odnosu obstaja med poddimenzijo čustvena stabilnost (r = 0,373), nizka
pozitivna korelacija s poddimenzijo čustveno izražanje (r = 0,267) in nekoliko nižja
pozitivna korelacija s poddimenzijo čustveno zavedanje (r = 0,133).
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Sklepamo lahko, da obstaja nizek trend, da višja, kot je stopnja čustvenega procesiranja,
večje je zadovoljstvo v partnerskem odnosu in obratno. Hipotezo 2 lahko potrdimo.

Hipoteza 3: Obstaja povezanost med stopnjo strahu pred intimo in zadovoljstvom
v partnerskem odnosu.
Da bi preverili to hipotezo, smo za preverjanje korelacije med spremenljivkami
uporabili Spearmanov korelacijski koeficient (Tabela 6), saj smo ugotovili, da rezultati
Kansaške lestvice zadovoljstva v zakonski zvezi in lestvice strahu pred intimo
statistično pomembno odstopajo od normalne porazdelitve (Tabela 3), zato pogoji za
uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta niso izpolnjeni.
Tabela 6: Spearmanov korelacijskih koeficient med zadovoljstvom v partnerski zvezi in
stopnjo strahu pred intimo.
FIS
KMSS

Spearmanov koeficient (r)

-0,340**

p

0,000

Opombe: EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; KMSS – Kansaška lestvica zadovoljstva v zakonski
zvezi; FIS – Lestvica strahu pred intimo; p – statistična pomembnost; ** p < 0,01.

Spearmanov korelacijski koeficient (Tabela 6) nam kaže, da obstaja zmerna negativna
korelacija, ki je statistično pomembna na nivoju 1 % tveganja med stopnjo strahu pred
intimo in zadovoljstvom v partnerski zvezi (r = -0,340; p = 0,000).
Iz rezultatov našega vzorca lahko sklepamo, da obstaja zmerni trend, da višji kot je
strah pred intimo, nižje je zadovoljstvo v partnerski zvezi in obratno. Hipotezo 3 lahko
potrdimo.
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Hipoteza 4: Med moškimi in ženskami obstaja razlika v stopnji čustvenega
procesiranja in strahom pred intimo.
Tabela 7: Povprečne vrednosti in testiranje porazdelitve na vzorcu moških.
N

M

SD

KSz

KSp

EPS–skupaj

80

92,11

13,22

0,054

0,200

Čustveno izražanje

80

24,79

5,14

0,086

0,200

Čustveno zavedanje 80

36,15

7,12

0,073

0,200

Čustvena stabilnost

80

31,18

6,58

0,125

0,004

FIS

80

99,63

6,65

0,093

0,081

Opombe: EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; FIS – Lestvica strahu pred intimo; N – št. udeležencev;
M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; KSz – vrednost Kolmogorov–Smirnovega testa s
popravkom Lilliefors; KSp – statistična pomembnost Kolmogorov–Smirnovega testa s popravkom
Lilliefors.

Tabela 8: Povprečne vrednosti in testiranje porazdelitve na vzorcu žensk.
N

M

SD

KSz

KSp

EPS–skupaj

197

94,03

14,88

0,053

0,200

Čustveno izražanje

197

26,21

5,34

0,081

0,003

Čustveno zavedanje 197

39,52

7,33

0,073

0,012

Čustvena stabilnost

197

28,30

6,31

0,072

0,015

FIS

197

99,49

6,46

0,104

0,000

Opombe: EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; FIS – Lestvica strahu pred intimo; N – št. udeležencev;
M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; KSz – vrednost Kolmogorov–Smirnovega testa s
popravkom Lilliefors; KSp – statistična pomembnost Kolmogorov–Smirnovega testa s popravkom
Lilliefors.
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Tabela 9: Parametrični test za preverjanje razlik med moškimi in ženskami na
posameznih lestvicah.
Levenov test enakosti varianc
F

EPS–

Predvidene

2,56

Statistična

t–test enakosti povprečij
t

df

Statistična

pomembno

pomembnost

st (p)

(p)

0,110

-1,054

163,73

0,293

skupaj enake
variance
Opomba: EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; p – nivo statistične pomembnosti; df – stopnja
svobode; t – stopnja značilnosti; F – distribucija.

Pri preverjanju razlik med spoloma pri skupnem seštevku lestvice čustvenega
procesiranja smo zaradi tega, ker podatki ne odstopajo statistično pomembno od
normalne porazdelitve, uporabili t–test za neodvisne vzorce, in sicer s predvidevanjem o
enaki varianti, saj je Levenov test pokazal, da med variantama pri lestvici EPS ni
statistično pomembne razlike (F = 2,566; p = 0,110). T–test je pokazal, da ne moremo
potrditi statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v stopnji čustvenega
procesiranja (t = -1,054; df = 163,73; p = 0,293). Rezultati našega vzorca sicer kažejo,
da ženske dosegajo višjo povprečno vrednost stopnje čustvenega procesiranja (M =
94,03; SD = 14,88) od moških (M = 92,11; SD = 13,22), vendar razlika ni statistično
pomembna.
Ker se podatki na vzorcu moških (Tabela 7) in žensk (Tabela 8) pri poddimenzijah
lestvice čustvenega procesiranja in lestvici strahu pred intimo ne porazdeljujejo
normalno, smo za preverjanje razlik med spoloma uporabili neparametrični Mann–
Whitneyev U–test.
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Tabela 10: Neparametrični test za preverjanje razlik med moškimi in ženskami na
posameznih lestvicah.
Mann–Whitney U–test

U

z

p

EPS–Čustveno izražanje

9206,50

2,199

0,028

EPS–Čustveno zavedanje

9922,50

3,383

0,001

EPS–Čustvena stabilnost

5898,00

-3,284

0,001

FIS

7596,00

-0,471

0,638

Opombe: EPS – Lestvica čustvenega procesiranja; FIS – Lestvica strahu pred intimo; U – Mann–Whitney
U–test; z – z statistika; p – statistična pomembnost.

Rezultati Mann–Whitneyjevega U–testa kažejo na to, da nismo uspeli potrditi statistično
pomembne razlike med moškimi in ženskami v povprečju v spremenljivki strahu pred
intimo (U = 7596,00; z = -0,471; p = 0,638). Vendar rezultati kažejo, da obstajajo
statistično pomembne razlike na 1 % nivoju tveganja med moškimi in ženskami pri
posameznih poddimenzijah čustvenega procesiranja: čustveno izražanje (U = 9206,50; z
=2,199; p = 0,028), čustveno zavedanje (U = 9922,50; z = 3,383; p = 0,001) in čustvena
stabilnost U = 5898,00; z = -3,284; p = 0,001). Rezultati naše raziskave kažejo (Slika 3),
da ženske dosegajo višjo stopnjo čustvenega izražanja (M = 26,21 SD = 5,34) in
čustvenega zavedanja (M = 39,52; SD = 7,33) kot moški– čustveno izražanje (M =
24,79; SD = 5,14), čustveno zavedanje (M = 36,15; SD = 7,12), medtem ko moški (M =
31,18; SD = 6,58) dosegajo višjo stopnjo čustvene stabilnosti kot ženske (M = 28,30;
SD = 6,31).
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Slika 5: Povprečne vrednosti rezultatov poddimenzij čustvenega procesiranja glede na
spol.
Na podlagi rezultatov vzorca nismo uspeli dokazati, da med moškimi in ženskami
obstaja statistično pomembna razlika v čustvenem procesiranju in strahom pred intimo.
Sklepamo lahko, da obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v
čustvenem izražanju, čustveni stabilnosti in čustvenem zavedanju. Hipotezo štiri lahko
delno potrdimo.
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8. RAZPRAVA

Cilj našega raziskovanja je bil ugotoviti, ali se sposobnost čustvenega procesiranja
povezuje z zadovoljstvom v partnerskem odnosu in strahom pred intimo, predvsem ali
lahko trdimo, da imajo osebe z višjo stopnjo čustvenega zavedanja, izražanja in
stabilnosti manjšo stopnjo strahu pred intimo ter ali so te osebe bolj zadovoljne v
partnerskem odnosu. Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike med moškimi in
ženskami v stopnji čustvenega procesiranja in stopnji strahu pred intimo.
Pri preverjanju, ali obstaja povezava med stopnjo čustvenega procesiranja in stopnjo
strahu pred intimo, smo na našem vzorcu zaznali statistično pomembno nizko povezavo.
Natančneje smo ugotovili, da obstaja nizek trend, da višja, kot je stopnja čustvene
stabilnosti in čustvenega zavedanja, nižja je stopnja strahu pred intimo. Rezultati na
našem vzorcu so pokazali, da se čustveno izražanje s stopnjo strahu pred intimo ne
povezuje statistično pomembno.
Med raziskovanjem nismo zasledili nobene raziskave na temo iskanja povezav med
čustvenim procesiranjem in strahom pred intimo, s katero bi lahko primerjali naše
rezultate. Rezultati raziskave so pokazali, da tisti posamezniki, ki imajo slabše razvite
zmožnosti čustvenega procesiranja, doživljajo več negativnih afektov, so manj
funkcionalni v življenju, manj so odporni in fleksibilni, manj se sprejemajo, manj
razumejo samega sebe, težje zadržujejo močne impulze in manj se čustveno izražajo v
odnosih z drugimi ljudmi (Cvetek 2015, 36).
Intima vključuje vživljanje v samega sebe, torej da smo v stiku s samim seboj in svojim
notranjim svetom, kar bi lahko enačili s čustvenim zavedanjem in stabilnostjo. Poleg
tega intima vključuje tudi sposobnost, da svoje občutke zaupamo drugim, torej podobno
kot v naši raziskavi imenujemo čustveno izražanje. In ker lahko intimo definiramo kot
v–meni–vidiš (into–me–see), pomeni, da pravo intimo dosežemo z gledanjem od
znotraj, saj tako vedno bolje vidimo tako sebe kot tudi druge (Robins 2010, 6–7).
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Tudi po mnenju Repičeve (2006, 111–125) se intimnost kaže skozi izražanje čustev,
skozi prijetnost družinskega vzdušja, v spoprijemanju s konflikti s čim manj stresa,
sočutjem med družinskimi člani ter zaupanju in razvijanju zaupanja. Torej, kot smo v
uvodu definirali čustveno izražanje, katerega stopnjo sposobnosti razvijemo skozi tesne
odnose z drugimi, je intimnost del le–tega, saj se ravno preko čustvenega izražanja
razvije intimnost.
Med drugim so raziskovalci izvedli raziskavo, ki opozarja na pomen čustev, še posebej
naklonjenost v vsakodnevnih konceptih intimnosti. Rezultati raziskave so potrdili, da so
za oba spola prototipi intimnosti občutki in izrazi bližine, spoštovanja in afektivnosti.
Jasen, vendar manj poudarjen je pomen samorazkritja. Bolj kot k pomenu razdalje so
bili osredotočeni na čutenja in izraze nezadovoljstva in neodobravanja (Reis in Shaver
1988, 374).
Fife in Weeks (2010) med strahovi, ki se povezujejo z intimnostjo, omenita ravno strah
pred izražanjem čustev, torej samorazkrivanje in izražanje čustev drugi osebi.
Svoje ugotovitve o pomenu čustev, čustvenem procesiranju oziroma še natančneje, da
se čustveno izražanje, stabilnost in zavedanje povezuje s funkcionalnim razvojem
intimnosti oziroma v primeru ne funkcionalnega razvoja čustvenega procesiranja, se
povezuje z nastankom strahu pred intimnostjo, lahko primerjamo z ugotovitvami in
trditvami ostalih avtorjev.
Pri preverjanju, ali obstaja povezava med stopnjo čustvenega procesiranja in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu, smo na našem vzorcu ugotovili, da obstaja nizka
povezava med stopnjo čustvenega procesiranja in stopnjo strahu pred intimo. Podatki
kažejo, da obstaja nizek trend, da višja, kot je stopnja čustvenega procesiranja, višje je
zadovoljstvo v partnerski zvezi. Natančneje lahko sklepamo, da večja, kot je čustvena
stabilnost, čustveno zavedanje in čustveno izražanje, višje je zadovoljstvo partnerski
zvezi.
Z našimi podatki lahko potrdimo ugotovitve raziskave Butove (2016, 49), katere
rezultati kažejo, da so osebe s funkcionalnejšim čustvenim procesiranjem bolj
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zadovoljne s svojim partnerskim odnosom kot tiste z manj funkcionalnim čustvenim
procesiranjem.
Rezultate lahko deloma primerjamo tudi z rezultati Pasch in Bradbury (1998), ki sta
ugotovila pomembno povezanost med nudenjem in prejemanjem socialne opore in
zadovoljstvom s partnerskim odnosom. Rezultati so pokazali, da je ženina opora možu
(spodbuda in skrb) napovedovala zadovoljstvo v odnosu, merjeno dve leti pozneje.
Da je zelo pomembna čustvena regulacija, kažejo raziskave, ki govorijo, da
posamezniki, ki so čustveno stabilnejši, delujejo z mirnim umom, reagirajo na
premišljen način in ne doživljajo tesnobe in depresije, ter vzpostavljajo in ohranjajo
stabilnejše medosebne odnose (Hills in Argyle 2001, 601). Da je čustveno izražanje
pomembno za zadovoljnejši partnerski odnos dokazujejo tudi Murray idr. (2006, 878),
saj trdijo, da k uspešnemu partnerskemu odnosu močno pripomore izražanje pozitivnih
občutenj.
V tretji hipotezi smo preverjali, ali obstaja povezava med stopnjo strahu pred intimo in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Predpostavljali smo, da so s svojim partnerskim
odnosom manj zadovoljne osebe, ki imajo višji strah pred intimo. Na našem vzorcu se
je izkazalo, da obstaja zmerni trend, da višji kot je strah pred intimo, nižje je
zadovoljstvo v partnerskem odnosu.
Z našimi rezultati lahko potrdimo rezultate raziskave Emmonsa in Colbya (1995, 954),
ki sta ugotovila, da ljudje, ki doživljajo večji strah pred intimo, svojemu partnerju težje
zaupajo svoja občutja, strahove in se težje telesno zbližajo. Tudi Sanderson in Evans
(2001, 461–471) dokazujeta, da se intimnost med pari gradi s povečanjem intimnih
interakcij, torej z več samorazkrivanjem, pozitivnimi pogovori, skupaj preživetem času,
kar posledično povečuje zadovoljstvo v partnerskem odnosu.
Da je strah pred intimnostjo velika ovira za rast intimnosti v odnosu, potrjujeta tudi
Descutner in Thelen (1991, 220), ki ga definirata kot zaviralca zmogljivosti za
izmenjavo misli in občutkov ter osebnih stvari z drugim, ki so bolj cenjeni.

74

Rezultati raziskave Tolstedt in Stokes (1983, 573–580) potrjujejo povezavo med
zadovoljstvom v odnosu in stopnjo intimnosti, saj naj bi čustvena ali afektivna intimnost
bila pomembnejša za zakonsko zadovoljstvo kot fizična ali spolna intimnost.
Potrdimo lahko rezultate študije Schaeferja in Olsonna (1981, 4760), ki so pokazali, da
je vsaka vrsta intimnosti povezana z zadovoljstvom v zakonski zvezi, vendar v različnih
stopnjah. Visoka povezava naj bi bila med zakonskim prilagajanjem in čustveno,
rekreativno in intelektualno intimnostjo. Partnerja naj bi se najbolje povezala skozi
naklonjenost, povezanost, zvestobo, intimnost in poznavanje drug drugega (Musek
1995, 92). Torej, več kot se partnerja povezujeta skozi vse te komponente med katerimi
je tudi intimnost, bolj sta povezana in posledično bolj zadovoljna. Če je prisoten strah
pred intimo, je tudi zadovoljstvo v partnerskem odnosu slabše.
Kot zadnje smo preverjali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in
ženskami v stopnji čustvenega procesiranja in stopnji strahu pred intimo. Naš vzorec je
pokazal, da ne obstaja statistično pomembna razlika med moškimi in ženskami v stopnji
čustvenega procesiranja. Vendar rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne
razlike med moškimi in ženskami pri sposobnosti čustvenega izražanja, čustvenega
zavedanja in čustvene stabilnosti. Po našem vzorcu naj bi ženske dosegale višjo stopnjo
čustvenega izražanja in čustvenega zavedanja kot moški. Moški naj bi dosegali višjo
stopnjo čustvene stabilnosti kot ženske.
Pri preverjanju razlik med spoloma v stopnji strahu pred intimo nismo zaznali
statistično pomembnih razlik. Prav tako je do podobnih rezultatov prišla Butova (2016,
51), saj rezultati njene raziskave niso pokazali pomembnih razlik med spoloma v strahu
pred intimo. So pa ostali raziskovalci prišli do drugačnih ugotovitev, tako so Thelen idr.
(2000, 224) ugotovili, da je mogoče zaznati višjo stopnjo strahu pred intimo pri moških
kot pri ženskah. Ženske si po ugotovitvah avtorjev v odnosih bolj kot moški želijo tesne
intimnosti in povezanosti s partnerjem, medtem ko moški stremijo k avtonomnosti.
Ženske so tudi bolj nagnjene k senzitivnosti, toplini, nežnosti, medtem ko so moškim
bližji kognitivni pristopi in organizacijski ter strateški posegi v svet, v katerem živijo.
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Tudi raziskava Hooka idr. (2003, 462–472) je pokazala, da v izražanju čustev ženske
želijo priti bližje partnerju skozi verbalno intimnost, bolj naj bi izražale sočutnost in
skušale drugega razumeti. Moški naj bi bili bolj usmerjeni na delovanje in akcijo. Kadar
pride do čustev, bi moški raje izbrali akcijo, kot pa da bi skušali razumeti emocije.
Ženske se v čustveni situaciji bolj ukvarjajo z razumevanjem, moški bi želeli problem
takoj rešiti. Ženske naj bi bile v primerjavi z moškimi bolj empatične, izražale naj bi več
toplih čustev in delile več čustev v razmerju. Te ugotovitve lahko povežemo z rezultati
našega vzorca, ki kažejo, da so ženske v našem vzorcu sposobnejše v čustvenem
zavedanju in izražanju.
Cilj naše raziskave je bil dokazati pomembnost poznavanja povezav med čustvenim
procesiranjem, strahom pred intimnostjo in zadovoljstvom v odnosu, kar je lahko v
pomoč pri delu v relacijski zakonski in družinski terapiji. Kot smo že omenili v teoriji,
model relacijske družinske terapije pripisuje čustvom in čustvenemu procesiranju zelo
pomembno vlogo, saj so neustrezno uravnana temeljna občutja jedro družinskih,
zakonskih, partnerskih in individualnih problemov ter zapletov. V družinah, kjer je
slabše razvito čustveno procesiranje, naj bi bilo vzdušje bolj negativno, stopnja
odločnosti je nižja, meje so manj jasne, družinska klima je bolj zlorabljajoča,
nerazumevanje članov je večje in stopnja družinskega ponosa je nizka (Cvetek 2015,
35). Ravno zaradi tega vzdušja družine večkrat pridejo na terapijo, kjer je terapevtova
naloga, da skuša z vključevanjem počasne nevronske povezave in najrazvitejšega
racionalnega dela možganov vplivati na disfunkcionalne odzive in čustvene ocene hitre
nevronske povezave za obdelavo strahu pri klientu (Topić 2015, 134), torej da kliente
usmerja v boljšo sposobnost zavedanja lastnih čustev, pomirjanja le–teh, odzivanja
nanje in izražanja teh doživljanj drugemu.
Pristopi relacijske zakonske in družinske terapije so učinkoviti tudi pri delu z odraslimi
intimnimi odnosi, na primer s stiskami, strahovi, negotovostmi, dvomi, torej z
intrapsihičnimi čustvenimi vsebinami, ki jih sami niso sposobni predelati (Gostečnik
2011, 41). Lutwak, Panish in Ferrari (2003, 913–914) v svoji študiji odkrijejo, da so
bolečina, jeza, sram, zavrnitev in žalost občutja (v relacijski družinski terapiji,
imenovani temeljni afekti), pred katerimi oseba pogosto razvije psihično obrambo (v
relacijski družinski terapiji afektivni psihični konstrukt), saj je zanje preveč nevarno
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ponovno začutiti težka občutja, ki so jih čutili že v otroštvu. Ugotavljajo, da ima sram
kot posledica relacijske travme in z njim povezano samoobtoževanje in obtoževanje
drugih, največjo vlogo pri strahu pred intimo.
Pomembno je, da se zavedamo, da je strah pred intimo večkrat vzrok za nezadovoljstvo
v partnerskem odnosu, kar je velikokrat razlog za prihod na terapijo. Tu nastopi
relacijski družinski terapevt, ki bo na vseh treh nivojih (intrapsihični, interpersonalni in
sistemski) skušal razrešiti različne oblike afektivnih psihičnih konstruktov, ki vedno
znova služijo kot obrambni mehanizmi in vzpostavljajo različne dinamike regulacije
afektov, ki vzdržujejo konflikt med partnerjema in s tem slabše zadovoljstvo v odnosu
(Gostečnik 2011, 10).
Učinkovitost relacijske zakonske in družinske terapije potrjuje raziskava, ki je pokazala,
da so osebe, ki so bile prisotne v terapevtskem procesu, po 3 mesecih bistveno
izboljšale stopnjo čustvene stabilnosti, kot osebe, ki niso bile prisotne. Izboljšali so se
tudi partnerski in družinski odnosi. Sklepamo lahko, da je pristop relacijske zakonske in
družinske terapije učinkovit pri rasti zmožnosti čustvenega procesiranja, in s tem
zmanjšanjem strahu pred intimo in posledično izboljšanjem zadovoljstva v partnerskem
odnosu (Cvetek 2015, 38).
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SKLEP

Namen naše kvantitativne raziskave je bil dokazati povezavo med čustvenim
procesiranjem, strahom pred intimo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Od 368
rešenih anonimnih vprašalnikov smo upoštevali 277 vprašalnikov, ki so bili ustrezno in
v celoti izpolnjeni, od tega je bilo 80 (29 %) moških in 197 (71 %) žensk. Povprečna
starost vseh udeležencev je bila 30 let (M = 30,77). Pogoj za pristop k reševanju
vprašalnika ni bil, da morajo biti udeleženci v partnerskem odnosu, zato se odgovori
nekaterih udeležencev nanašajo na pretekli partnerski odnos.
Vseh štirih zastavljenih hipotez nam ni uspelo v celoti potrditi. Ugotovili smo, da
obstaja nizek trend, da višja, kot je stopnja čustvene stabilnosti in čustvenega zavedanja,
nižja je stopnja strahu pred intimo ter da se čustveno izražanje s stopnjo strahu pred
intimo ne povezuje statistično pomembno. Kot drugo smo ugotovili, da obstaja nizek
trend, da višja, kot je stopnja čustvenega procesiranja, natančneje čustvene stabilnosti,
čustvenega zavedanja in čustvenega izražanja, višje je zadovoljstvo v partnerski zvezi.
Naš vzorec je pokazal, da obstaja zmerni trend, da višji kot je strah pred intimo, nižje je
zadovoljstvo v partnerskem odnosu.
V raziskavi smo preverjali razlike med spoloma in na našem vzorcu ugotovili, da ne
obstaja statistično pomembna razlika med moškimi in ženskami v stopnji čustvenega
procesiranja. Vendar naš vzorec kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike med
moškimi in ženskami pri sposobnosti čustvenega izražanja, čustvenega zavedanja in
čustvene stabilnosti. Po našem vzorcu naj bi ženske dosegale višjo stopnjo čustvenega
izražanja in čustvenega zavedanja kot moški. Moški naj bi dosegali višjo stopnjo
čustvene stabilnosti kot ženske. Pri preverjanju razlik med spoloma v stopnji strahu pred
intimo nismo zaznali statistično pomembnih razlik. Pri preverjanju razlik med spoloma
najverjetneje ni prišlo do statistično pomembnih razlik zaradi prenizkega števila moških
udeležencev.
Eden izmed ciljev naše raziskave je bil seznaniti strokovnjake s področja relacijske
družinske in zakonske terapije s povezavo med zmožnostjo čustvenega procesiranja in
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strahom pred intimo, da bi hitreje prišli do uspešno zastavljenih ciljev v terapiji, ki so v
največji meri izboljšanje zadovoljstva v partnerskih odnosih.
Med omejitve naše raziskave bi lahko navedli premalo število udeležencev, ki so rešili
anketni vprašalnik oziroma nesorazmerno število moških in žensk, kar nam je
onemogočalo natančno primerjavo razlik med spoloma. Druga omejitev bi lahko bila
zakonski stan udeležencev, saj bi dobili natančnejše rezultate, če bi bili vsi udeleženci v
partnerskem odnosu.
Prihodnje raziskave bi se lahko bolj natančno osredotočile na to, katere dimenzije
zadovoljstva v odnosu se povezujejo s strahom pred intimo, ter za katere dimenzije
zadovoljstva v odnosu je najpomembnejše boljše čustveno procesiranje.
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POVZETEK

V magistrskem delu so predstavljena temeljna čustva in proces izražanja, prepoznavanja
in uravnavanja čustev, prikazan je zgodovinski okvir in različne definicije čustvenega
procesiranja ter potek razvoja čustvenega procesiranja in opis mehanizmov. Intimnost je
predstavljena skozi model procesa razvoja intimnosti, omenjen je tudi vpliv navezanosti
na razvoj intimnosti, kako se intimnost razvije v partnerskem odnosu, kako se odraža in
zakaj se rodi strah pred intimo pri posamezniku ter kasneje v partnerskem odnosu.
Predstavljena je zaljubljenost in izbira partnerja, partnerski odnos in nekaj glavnih
značilnosti kvalitetnega partnerskega odnosa. Nazadnje je predstavljen pristop relacijske
družinske in zakonske terapije ter njene intervencije, ki temeljijo na razvojnih obdobjih
čustvenih kompetenc.
Raziskava magistrskega dela je iskala povezanost med strahom pred intimo,
sposobnostjo čustvenega procesiranja in zadovoljstvom v partnerskem odnosu.
Podrobno je raziskovala, ali obstaja povezanost med stopnjo čustvenega procesiranja in
strahom pred intimo ter, ali se stopnja čustvenega procesiranja in strahu pred intimo
povezujeta z zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Raziskovala je tudi, ali obstajajo
razlike med spoloma v sposobnosti čustvenega procesiranja, torej sposobnosti
čustvenega izražanja, zavedanja in stabilnosti ter ali je več strahu pred intimo moč
zaznati pri moških ali pri ženskah. Ustrezno in v celoti izpolnjenih je bilo 277
vprašalnikov, od tega je bilo 80 (29 %) moških in 197 (71 %) žensk. Povprečna starost
vseh udeležencev je bila 30 let (M= 30,77).
Rezultati so pokazali, da obstaja nizek trend, da višja, kot je stopnja čustvene stabilnosti
in čustvenega zavedanja, nižja je stopnja strahu pred intimo. Rezultati kažejo, da obstaja
nizek trend, da višja, kot je stopnja čustvenega procesiranja, višje je zadovoljstvo v
partnerski zvezi, ter da obstaja zmerni trend, da višji kot je strah pred intimo, nižje je
zadovoljstvo v partnerskem odnosu. Na vzorcu ni bila dokazana statistično pomembna
razlika med moškimi in ženskami v stopnji čustvenega procesiranja. Vendar obstajajo
na vzorcu statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami pri sposobnosti
čustvenega izražanja, čustvenega zavedanja in čustvene stabilnosti. Pri preverjanju
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razlik med spoloma v stopnji strahu pred intimo ni bilo mogoče dokazati statistično
pomembnih razlik.
KLJUČNE BESEDE: Čustveno procesiranje, partnerski odnos, zadovoljstvo, strah,
intimnost, relacijska družinska in zakonska terapija.
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SUMMARY

The master’s thesis presents the basic emotions and the process of expressing,
recognizing and managing emotions; presented are the historical framework, different
definitions of emotional processing, the developmental course of emotional processing
and a description of mechanisms is provided. Intimacy is presented through a model of
the process of developing intimacy. It is also mentioned, how dependency affects the
development of intimacy, how intimacy develops within the relationship, how it reflects
and how the fear of intimacy arises in the individual and later in the relationship.
Presented are the infatuation and the selection of the partner, the relationship as such
and some of the main characteristics of a quality relationship. Finally, the thesis
presents the approach of relational family and couples therapy and its interventions,
which are based on developmental periods of emotional competences.
The research of the master’s thesis was looking for the correlation between fear of
intimacy, the ability of emotional processing and the satisfaction in the relationship. It
thoroughly analysed, if there is a correlation between the level of emotional processing
and the fear of intimacy and if the level of emotional processing and the fear of
intimacy are correlated with the satisfaction in the relationship. It also analysed, if there
are any differences between men and women in terms of the ability of emotional
processing, namely the ability of emotional expression, awareness and stability, and
whether there is more fear of intimacy in men or in women. We obtained 277 properly
and entirely filled out questionnaires, 80 (29%) by men and 197 (71%) by women. The
average age of the respondents was 30 years (M = 30,77).
The results have shown that there is a low trend; the higher the level of emotional
stability and emotional awareness, the lower the level of fear of intimacy. The results
show that there is a low trend; the higher the level of emotional processing, the higher
the satisfaction in the relationship, and that there is a moderate trend; the higher the fear
of intimacy, the lower the satisfaction in the relationship. On the sample, a high
statistically significant difference in the level of emotional processing between men and
women has not been proven. However, there are statistically significant differences
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between men and women in terms of the ability of emotional expression, emotional
awareness and emotional stability. It was not possible to prove statistically significant
differences between men and women in terms of the fear of intimacy.
KEYWORDS: emotional processing, relationship, satisfaction, fear, intimacy,
relational family and couples therapy.
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