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UVOD

Spolna zloraba za sabo pušča številne izjemno zavezujoče posledice, ki posameznike
vodijo pri njihovem vsakodnevnem delovanju na najrazličnejših področjih. V nasprotju s
splošnim prepričanjem, da se spolne zlorabe dogajajo le redko, raziskave kažejo drugačno
sliko. V povprečju ima to izkušnjo kar vsako peto slovensko dekle in vsak šesti slovenski
fant (Repič 2006a, 120), in če k temu prištejemo še vse, ki so z zlorabljenimi v tesnih
stikih (partnerji, prijatelji, starši, otroci …), saj že samo tesen stik s travmatizirano osebo
lahko povzroči, da tudi ta posameznik začne doživljati podobne simptome (Maltas in
Shay 1995, 553), je na nek način s spolno zlorabo povezana večina ljudi.
Kljub dolgemu spisku posledic, ki jih zloraba prinaša s sabo, in čeprav se včasih lahko
zdi, da je celotno življenje prežeto z zlorabo in ni prostora za karkoli drugega, ne gre za
doživljenjsko obsodbo doživljanja posledic. Posameznikovo življenje res nikoli ni isto,
kot če travme spolne zlorabe ne bi doživel, pa vendar lahko preko soočanja z njenimi
posledicami posameznik preobrazi svoje življenje v polnejše in bolj smiselno. Duhovna
dimenzija je lahko v pomoč pri iskanju pomena tovrstne izkušnje, šele najden pomen pa
žrtvi omogoča izkušnjo poslati v preteklost in v polnosti zaživeti v sedanjosti.
V pričujočem magistrskem delu smo se osredotočili na raziskovanje spolne zlorabe v
otroštvu v povezavi z odnosom do Boga, saj nas je zanimalo, kako posamezniki
doživljajo, da spolna zloraba v otroštvu zaznamuje ta odnos. Zanimalo nas je tudi, če in
kako lahko ta odnos žrtvam pomaga pri očiščenju travme spolne zlorabe, ki jim je bila v
otroštvu kruto vsiljena. Za mnoge je namreč Bog varno zatočišče in vir tolažbe v času
krize in jim predstavlja varno bazo za raziskovanje in pomoč pri ustvarjanju pomena
doživetih življenjskih dogodkov (Gall et al. 2007, 102–103).
V teoretičnem delu smo najprej opredelili travmo spolne zlorabe v otroštvu (razširjenost
spolnih zlorab, spekter vedenj, dejavniki, ki vplivajo na posledice), pomen spominjanja
ter potravmatsko rast in odpuščanje. Nadaljevali smo z navajanjem posledic na
individualni in medosebni ravni doživljanja v povezavi s čustveno regulacijo, saj spolna
zloraba močno vpliva na posameznikovo doživljanje sebe, posledično pa tudi drugih in
odnosov, med drugim tudi z Bogom. V tretjem poglavju smo predstavili razvoj
navezanosti, povezavo med navezanostjo in regulacijo afektov ter posledice spolne
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zlorabe na navezanost. V zadnjem poglavju teoretičnega dela smo omenjene teme
povezali z odnosom do Boga.
V empiričnem delu smo zaradi želje po poglobljenem razumevanju doživljanja
travmatiziranih posameznikov s kvalitativnim raziskovanjem, konkretneje s psihološko
fenomenološko metodo, izvedli raziskavo in podali opis doživljanja odnosa z Bogom pri
odraslih osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. Zanimal nas je vpogled v to, kako
vzpostavljajo odnos z Bogom, kako doživljajo sebe v tem odnosu, kakšno je njihovo
doživljanje Boga in kakšen pomen ima ta odnos za posameznike pri soočanju s
posledicami zlorabe. Z raziskavo smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju travme
spolne zlorabe v otroštvu v povezavi z osebnim odnosom z Bogom ter tega, kako je odnos
z Bogom zaznamovan zaradi te izkušnje in kako lahko zlorabljeni osebi pomaga v procesu
zdravljenja. Spolna zloraba je namreč relacijska travma, in ker se je zgodila v odnosu, jo
je mogoče le v odnosu izčistiti.
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1. TRAVMA SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU

1.1 Opredelitev spolne zlorabe v otroštvu
Spolna zloraba v otroštvu je travmatična izkušnja, ki pa jo različni avtorji in raziskovalci
opredeljujejo zelo različno. Avtorji in raziskovalci najpogosteje navajajo, da je to
negativen življenjski dogodek, kjer gre za neprostovoljen spolni stik, ko otrok zaradi
razvojne nezrelosti pomena in posledic dejanj v polnosti ne razume, z njim ne soglaša
oziroma vanj zaradi neravnovesja moči oziroma telesnih ali duševnih omejitev niti ne
more privoliti (Jerebic 2016, 4). Kljub različnim razlagam pa vse definicije spolne zlorabe
zajemajo tri karakteristike, in sicer 1. razlika v moči: moč storilca izvira iz vlog, ki jih
imata storilec in žrtev v družbi; 2. razlika v znanju: storilec je starejši ali inteligentnejši,
kar pomeni, da ima več razumevanja o pomenu spolnega zbližanja; 3. razlika v
zadovoljevanju: storilec zadovoljuje svoje spolne potrebe, ne gre za vzajemno spolno
zadovoljitev, četudi lahko storilec poskuša vzburiti žrtev, ker to vzburja njega (Šraj 2010,
50).

1.2 Razširjenost spolnih zlorab
Pogoste so napačne predstave, da se spolne zlorabe dogajajo v zakotnih, temnih ulicah,
kjer si storilec z uporabo sile podredi žrtev. Resnica je, da, v nasprotju s splošnim
prepričanjem, spolno ne zlorabljajo neznanci, ki jih otrok sreča na ulici ali internetu,
temveč večinoma zlorabljajo poznane osebe, osebe, ki jih otrok pozna in jim zaupa. Kar
v 70–85 % primerov je storilec namreč nekdo, ki ga žrtev pozna (Rozman 2015, 38, 182).
To so lahko družinski člani, družinski prijatelji, sosedje, pa tudi učitelji in duhovniki ter
drugi, ki so v stiku z otroki. In na žalost spolne zlorabe otrok niso redek pojav. Raziskave
sicer kažejo zelo različno sliko glede pogostosti tega pojava, kar je rezultat različne
opredelitve spolne zlorabe, v raziskave zajetega starostnega razpona in različne
uporabljene metodologije. Raziskava razširjenosti spolnih zlorab, ki je vključila več
izvedenih drugih raziskav, kaže, da je zlorabljenih med 12 in 17 % deklet in 5 do 8 %
fantov (Salkind 2006, 1157).
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1.3 Oblike spolne zlorabe v otroštvu
Dejanja spolne zlorabe niso omejena samo na prisiljen spolni odnos, temveč gre pri tem
za različne oblike, pri katerih ni nujno, da do telesnega stika sploh pride. Kontaktne
oblike spolne zlorabe so lahko vse od otipavanja, poljubljanja, masturbiranja do
penetracije. Nekontaktne oblike spolne zlorabe pa vključujejo vse od neprimerne
golote, kjer odrasli gol hodi po hiši pred otrokom, ga opazuje pri slačenju ali kopanju, mu
prikazuje pornografijo, do uporabe seksualizirane govorice pred otrokom, vse z namenom
doseči spolno vzburjenje (Kinnear 2007, 2).
Spolno zlorabo je v določenih primerih težko opredeliti, pri istem vedenju namreč lahko
gre za spolno zlorabo ali pa tudi ne. Dedkov poljub vnukinje je lahko izraz pozornosti in
ljubezni in v tem primeru nikakor ne gre za spolno zlorabo, lahko pa dedek to počne z
namenom stimulacije spolnega vzburjenja in v tem primeru govorimo o spolni zlorabi
(Jerebic 2016, 6). Kriterija razločevanja med zlorabljajočim in nezlorabljajočim
vedenjem sta predvsem namera storilca in odziv žrtve. O spolni zlorabi govorimo vedno,
kadar storilec namerno išče, spodbuja ali stopnjuje spolno vzburjenje, prav tako pa je
pomemben kriterij odziv žrtve, saj otrok namreč vedno čuti, da je odrasli s svojim
neprimernim vedenjem prekoračil meje (Repič 2008, 18).

1.4 Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje posledic spolne zlorabe
Vsak neželen poseg v intimo prinaša s sabo neželene posledice, ki pa so odvisne od več
dejavnikov. Raziskave so pokazale, da na posledice najbolj vplivajo naslednji dejavniki
(Kinnear 2007, 4; Repič 2006b, 95; Zink et al. 2009, 66–76):


starost otroka, ko se je zloraba zgodila. Če je otrok mlajši, so posledice običajno
hujše, vendar so različni vplivi povezani tudi z razvojnimi obdobji in otrokovo
zrelostjo;



kdo je bila oseba, ki je spolno zlorabljala. Pomembna je narava odnosa med žrtvijo
in storilcem, predvsem sorodstvena bližina in stopnja predhodne intimnosti.
Posledice so v splošnem veliko hujše, če je bila ta oseba starš, očim, mačeha ali
nekdo, ki mu je otrok zaupal, kot če je bil storilec tujec;
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dejstvo, ali je otrok o zlorabi komu povedal, in če je, kakšen je bil odziv te osebe.
Če je dvomila, otroka ignorirala, obtoževala ali sramotila, bo žrtev doživljala bolj
škodljive posledice – v nekaterih primerih celo bolj škodljive od zlorabe same.
Podpora razumevajočih in ljubečih družinskih članov ter občutek, da nekomu ni
vseeno zanjo, žrtvi lajšajo posledice zlorabe;



dejstvo, da je imel otrok/žrtev dobre izkušnje v kakem odnosu, npr. z brati,
sestrami, učiteljico, trenerjem. Da se je v tem odnosu počutil varno in so bila
sprejeta vsa njegova čutenja, od bolj do manj prijetnih;



prisotnost nasilja, groženj, zastraševanja in podkupovanja, kar vključuje grožnje
z odvzemom pozornosti, posebnih ugodnosti, pridobljenih z zlorabo, grožnje z
nasiljem nad drugimi družinskimi člani ali razhodom družine;



stopnja resnosti spolne zlorabe;



trajanje, pogostost spolne zlorabe in število storilcev.

Vsi ti dejavniki igrajo pomembno vlogo pri doživljanju posledic, ob tem pa se je treba
zavedati, da lahko pomembne posledice pusti že enkraten dogodek spolne zlorabe
oddaljenega sorodnika (Hall in Lloyd 2005, 54).
Čeprav ti dejavniki igrajo pomembno vlogo pri doživljanju posledic, lahko rečemo, da je
takšen pogled na travmo omejen. Vse te opredelitve namreč ne povedo nič o tem, v kakšni
obliki se bo travma odrazila. Travmagenični model, ki sta ga razvila Finkelhor in
Brownova (1985, 537) in bo predstavljen v nadaljevanju, omogoča pogled na travmo
glede na specifične dinamike, ki so bile oškodovane, in se izogne pretiranemu
poenostavljanju klasificiranja travmatičnih dogodkov na bolj ali manj resne. Hkrati
ponuja konceptualni okvir, ki omogoča razumevanje trenutnih in dolgoročnih posledic
spolne zlorabe. Model sestavljajo štiri dinamike, identificirane kot bistveni dejavniki
psiholoških posledic, ki jih povzroči zloraba, posledic, vezanih na spremenjeno
dojemanje samega sebe in spremenjeno dojemanje sveta. To so travmatična
seksualizacija, izdajstvo, nemoč in stigmatizacija (Finkelhor in Browne 1985, 531–535):


Travmatična seksualizacija: zaradi spolne zlorabe je moten razvoj otrokove
spolnosti. Še toliko bolj zmeden pogled na spolnost spremlja osebe, ki so se kot
otroci odzvali s sodelovanjem, ki so varovali zlorabo kot skrivnost, ki so
doživljali fizično ali čustveno ugodje, ki so iskali zlorabo zaradi potrebe po
pozornosti, naklonjenosti ali materialnih dobrobiti. Kot odrasli imajo zlorabljeni
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nenavadne čustvene asociacije v povezavi s spolnostjo ter zmeden pogled na
spolnost na splošno in vlogo spolnosti v intimnem odnosu. Spolnost lahko
zamenjujejo z ljubeznijo in naklonjenostjo ali pa jo povezujejo s strahom, jezo,
občutkom nemoči in gnusom, kar lahko privede do averzije do spolnosti in
intimnosti. Pogoste so težave pri vzburjenju in doživljanju orgazma, vaginizem,
kot tudi negativen odnos do spolnosti in lastnega telesa.


Izdajstvo: otrok po naravi odraslemu zaupa, in kadar ga ta zlorabi, izda njegovo
zaupanje. Izdajstva pa otrok ne doživlja le od storilca, ampak tudi od drugih
pomembnih oseb v njegovem življenju, od oseb, ki jim je zaupal, pa ga niso
zmogli ali želeli zaščititi, mu mogoče celo niso verjeli ali pa se je po razkriti
zlorabi spremenil njihov odnos do njega. Zaupanje je temeljnega pomena za vsak
zdrav intimni odnos, saj nobena zveza ni brez težav, ker pa so spolno zlorabljene
osebe sumničave in težko zaupajo, imajo težave v intimnih odnosih, če jih že
vzpostavijo (Dayton 2000, 71). Izdajstvo se v odrasli dobi lahko pokaže tudi kot
oslabljena sposobnost razločevanja med tem, komu lahko zaupajo in komu ne,
ali kot obupano iskanje odrešujočega odnosa, kjer se posamezniki pretirano
zanašajo in oklepajo drugega.



Nemoč: povezana je z izgubo nadzora, ki jo otrok doživi ob spolni zlorabi, kjer
nekdo prestopi njegovo mejo in vdre v njegov zasebni prostor. Otrokova volja,
želje in občutek učinkovitosti so nenehno kršeni. Ti posamezniki bodo tudi kot
odrasli v večji ali manjši meri imeli občutek, da nimajo nadzora nad svojim
življenjem. Težko se bodo v polnosti vključili v dogajanje, še posebej v novih
situacijah. Kadarkoli se njihovo telo na zunanji dražljaj odzove z vzburjenjem, se
odzovejo z nepremičnostjo, nemočjo in ponovno zavzamejo vlogo žrtve.
Posledično so njihov pogost spremljevalec somatske težave, nočne more, pa tudi
anksioznost, depresija, otopelost in depersonalizacija (Levine 1997, 162–163).



Stigmatizacija: povezana je s ponotranjenimi občutki krivde in sramu, ki ju v
otroka projicira storilec, s tem ko ga neposredno krivi za zlorabo ali ga sili k
ohranjanju skrivnosti in izolaciji. Hkrati pa imajo na stigmo in občutek
drugačnosti, krivde ter sramu velik vpliv tudi družina in drugi ljudje v njegovi
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skupnosti s svojimi pogledi, prepričanji in odzivi ob razkritju zlorabe. Pogoste
posledice stigmatizacije so zloraba alkohola, drog ter kriminalna dejanja in
prostitucija.
Katere posledice se bodo najbolj kazale pri eni ali drugi spolno zlorabljeni osebi, je težko
predvideti. Prvi so lahko bolj nagnjeni k zasvojenostim, drugi k psihosomatiki, tretji k
drugim znakom, ki opozarjajo na bolečino nerazrešenega travmatičnega doživetja spolne
zlorabe (Repič 2008, 34).
Glede na namen raziskovanja, in ker se v raziskavi osredotočamo predvsem na
doživljanje odnosa z Bogom v odrasli dobi, se bomo v drugem poglavju osredotočili
predvsem na dolgoročne škodljive posledice, in sicer posledice na področju čustvene
regulacije in medosebnih odnosov na čustveni ravni, saj nas zanima predvsem doživljanje
tega, kako je z zlorabo zaznamovan odnos z Bogom in v kolikšni meri, če sploh,
doživljajo, da lahko odnos z Bogom uporabijo kot odnos varne navezanosti, kjer lahko
umirijo svoje notranje čustvene viharje.

1.5 Spomin in travma
Za razumevanje spomina v povezavi s travmatičnimi doživetji sta pomembna predvsem
dva spominska sistema – eksplicitni in implicitni. Eksplicitni spomin imenujemo tudi
deklarativni, epizodični oz. semantični spomin in se razvije okoli tretjega leta, saj je
povezan z govorom. Vsebuje dogodke, ki jih lahko prikličemo v zavestno doživljanje, in
ker je tovrsten spomin povezan z govorom, se ne spominjamo dogodkov, ki so se nam
zgodili, preden smo govorili. Eksplicitni spomin travmatičnega dogodka spolne zlorabe
vključuje sposobnost priklica in pripovedovanja o dogodku na povezan način ter
umestitev tega dogodka v primeren časovni in prostorski kontekst. Implicitni spomin je
nedeklarativni ali proceduralni, ne potrebuje jezika in je prisoten že ob rojstvu. Ne vsebuje
besed, ampak senzorne in čustvene vtise o določenem dogodku (Repič 2008, 224–225).
Med travmatično preizkušnjo hipervzburjenje povzroči moteno shranjevanje informacij
v eksplicitni spomin. To pomeni, da je spomin na travmo pogosto fragmentiran in ni
organiziran v linearnem, narativnem smislu, kot so običajni spomini (Van Deusen
Hunsinger 2011, 13). Spominjanje je moteno z dveh vidikov, in sicer je pogosto
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podoživljanje travmatičnega doživetja v obliki neprostovoljnega, vsiljivega spominjanja
in na drugi strani nezmožnost spomniti se pomembnih delov travmatičnega spomina, v
skrajnem primeru se lahko zgodi, da spomini v celoti niso dostopni (Berntsen in Rubin
2014, 174). Kadar se oseba o dogodku spomni le malo ali celo ničesar, je ob situacijah v
sedanjosti pogosto preplavljena s telesnimi senzacijami in čustvenimi odzivi, ki v nekem
elementu spominjajo na prvotno zlorabo in prebudijo ta spomin. Preteklost lahko
podoživljajo s takšno senzorno in čustveno močjo, da imajo občutek, kot da se dogodek
odvija v sedanjosti (Cvetek 2009, 54–55). In vse dokler se posameznik travmatičnega
dogodka ne spomni v polnosti, se ne zmore funkcionalno odzivati v sedanjosti (Gostečnik
2008, 331).
Vendar pa ni dovolj, da se posameznik le spomni travmatičnega doživetja v polnosti, saj
ga kljub temu lahko še naprej spremljajo fiziološki simptomi, ki niso del sedanjosti,
ampak so prebujeni na osnovi travme iz preteklosti (Gostečnik 2008, 331–332).
Travmatičen spomin je namreč fiksen in statičen ter se ne spreminja skozi čas. Je oster,
zamrznjen odtis, ki teži k nespreminjanju in katerega aktualne informacije se ne
posodabljajo. In prav statičnost in nespreminjanje odtisa zlorabe onemogočata
oblikovanje novih strategij soočanja z aktualnimi situacijami in oblikovanje novega
pomena. Preteklost tako ni preteklost, ampak živi dalje v sedanjosti in se odraža v
najrazličnejših simptomih, kot so razni strahovi, fobije, psihosomatika … (Levine 2015,
7). Šele ko posameznik v vsakdanjem življenju najde nove strategije, nove načine
soočanja s travmatičnimi spomini, mu to omogoči, da jih dokončno preseže (Gostečnik
2008, 332).
Pri predelavi travme je pomembno, da pride do integracije travmatičnega spomina. Vsako
doživetje je sestavljeno iz več komponent, kar lahko ponazorimo z modelom SIBAM
(sensation, image, behavior, affect, meaning), ki ga sestavljajo (Gostečnik 2008, 227–
228; Levine 2015, 46–48):


senzacije: nanašajo se na interoceptivno zavedanje (tresenje), fizične senzacije
(kinestetični odzivi, kot so mišične napetosti), propriocepcijo (zavedanje telesa v
prostoru), vestibularne in visceralne odzive;



slika: nanaša se na zunanje vtise vida, okusa, vonja, dotika, sluha;



vedenje: vključuje geste, obrazne izraze, telesno držo;
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afekti: nanašajo se na osnovna čutenja strahu, jeze, žalosti, veselja, gnusa in
sramu;



pomen: povezava senzacij, slik, vedenja in afektov omogoča ponovno
ovrednotenje prepričanj, ki so nastala zaradi doživetega travmatičnega dogodka,
kar omogoča oblikovanje novega pomena.

Ob prijetnih doživetjih in običajnih, ne preveč stresnih dogodkih so ti elementi
medsebojno povezani in posameznik se teh trenutkov svojega življenja lahko spominja v
vseh petih komponentah. Lahko prikliče sliko, vedenja, se zaveda z njimi povezanih
senzacij, čuti z njimi povezane afekte in ima pomen. Kadar je stres prevelik, se lahko
zgodi, da se ti elementi med sabo ne povežejo (Gostečnik 2008, 220; Levine 2015, 46–
48). Tako se posamezniki travmatičnega dogodka spolne zlorabe v otroštvu lahko
zavedajo ali pa tudi ne. Lahko se zgodi, da se miselno zavedajo travme, a so potlačili
čutenja, povezana z njo, ali pa ravno obratno doživljajo čutenja v povezavi z zlorabo brez
razumske vednosti o travmi (Gostečnik 2003, 120).
Ker se posameznik travmatičnega doživetja ne zmore v polnosti spomniti oziroma so
določeni vidiki odcepljeni, se tudi ne zmore funkcionalno odzvati. Posameznik se mora
soočiti s travmatičnimi senzacijami, slikami, vedenji in afekti, ki niso del njegove
sedanjosti, ampak se v sedanjosti samo prebujajo na osnovi travme iz preteklosti
(Gostečnik 2008, 331–332). Preteklost še ni zares preteklost, ampak je boleče prisotna v
sedanjosti, zato tudi nobeno mesto in čas nista varna. Ob izpostavljenosti dražljajem, ki
spominjajo na travmo, lahko posameznik podoživlja preteklost s podobno intenzivnostjo,
kot jo je izkusil med travmo, in se počuti, kot da se dogodek dogaja tu in zdaj (Cvetek
2009, 57, 104).
Kadar vsi elementi niso povezani, se lahko zgodi, da travmatizirani ljudje izkusijo telesne
senzacije, vonj ali anksiozno odzivanje, ne da bi se pojavila vidna podoba ali drug
dražljaj, kar bi jim pomagalo, da bi te spomine lahko umestili v čas in prostor (Cvetek
2009, 55). Tako imamo na primer pri paničnem napadu aktivirane in povezane elemente
senzacij in afekta, nimamo pa podobe (katera je sprožila napad), slike (kaj je posameznik
videl), vedenja (kaj mora narediti, da bi zmanjšal anksioznost) in pomena (od kje strah
sploh izvira). Pri izogibanju imamo aktivirane elemente afekta in vedenja, ne pa tudi
senzacij, podobe in pomena (Cvetek 2009, 102; Rothschild 2000, 69–79). Uspešna
integracija teh elementov posamezniku omogoči travmatične spomine postavljati v
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preteklost, kjer so se zares zgodili (Gostečnik 2008, 334). In šele integracija vseh
elementov, vključno s pomenom, ki ga povežemo z ostalimi elementi kot zadnjega in je
bistvena komponenta pri razreševanju travmatičnih spominov, posamezniku omogoča
razumeti sebe, druge in dogajanje v svetu (Simon et al. 2015, 278).

1.6 Potravmatska rast
Veliko je raziskav, ki ugotavljajo, da ima travmatsko izkustvo spolne zlorabe v otroštvu
veliko negativnih posledic tako na duševno kot fizično stanje posameznika. Veliko manj
raziskav pa se ukvarja z raziskovanjem pozitivnih posledic ob tovrstnem travmatičnem
doživetju. Obstoječe raziskave kažejo, da ima še tako travmatičen dogodek lahko tudi
kakšno pozitivno posledico. Uvrstimo jih lahko v tri kategorije, in sicer spremembe v
zaznavanju sebe, spremembe na področju osebnih odnosov in spremembe v življenjski
filozofiji (Tedeschi in Calhoun 1996, 455–456). Spolna zloraba v otroštvu je lahko izziv
prepričanjem o sebi kot človeku, vrednem pozornosti in ljubezni, drugem kot senzitivnem
in ljubečem ter svetu kot varnem in smiselnem (Simon et al. 2015, 279). Soočanje s temi
izzivi pa hkrati predstavlja tudi možnost, da posameznik ponovno ovrednoti pomen in
smer življenja, posledica česar je lahko potravmatska rast. Torej lahko na travmo gledamo
ne le z vidika negativnih psiholoških posledic, ki jih prinaša s sabo, temveč tudi kot na
odskočno desko za rast. Kar ne pomeni, da je travmatično doživetje zaželen dogodek,
pomeni pa, da v sebi nosi potencial za rast. Potravmatska rast je težko prigaran rezultat,
ki je posledica trpljenja zaradi travmatičnega dogodka in soočanja z njegovimi
posledicami. Gre za soočanje s prepričanji o sebi, drugih in svetu. Pri tem gre za
fundamentalno spremembo načina zadovoljevanja osnovnih eksistencialnih potreb, kot
so ljubiti in biti ljubljen, gradnja odnosov, ki imajo pomen, najden smisel in pomen v
življenju. Takšne vrste sprememb se ne da naučiti, strenirati, lahko pa jih dosežemo na
izkustven način (Vanhooren, Leijssen in Dezutter 2017, 172).
Izkazana pomembna dejavnika v procesu potravmatske rasti sta doživljanje socialne
podpore in razumevanje izkustva spolne zlorabe. Doživljanje socialne podpore omogoča
aktivno procesiranje travmatičnega spomina. Pogovor z empatično osebo lahko namreč
posamezniku omogoči prevrednotiti misli in občutke, povezane s travmatičnim
dogodkom, in mu pomaga rekonstruirati koncept sebe, ki je bil z zlorabo lahko okvarjen.
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Drugi pomemben dejavnik v procesu potravmatske rasti je razumevanje izkustva spolne
zlorabe, k čemur vodi razmišljanje o travmatičnem doživetju. Zato lahko rečemo, da so
vsiljive misli, ki so pogost spremljevalec posameznikov s tovrstno izkušnjo, sicer
nezaželene in pogosto povzročajo dodaten stres, vendar pa na drugi strani posameznika
motivirajo, da najde pomen doživetega in rekonstruira pogled na travmo, nase in druge,
kar mu omogoči razumevanje tovrstnega izkustva in potravmatsko rast (Easton et al.
2013, 212). Razumevanje izkustva spolne zlorabe pomeni, da posameznik zmore
odgovornost za zlorabo pripisati storilcu, razume lasten odziv nanjo in odziv drugih
pomembnih ljudi v njegovem življenju ter da prav tako razume, kako je zloraba povezana
z njegovim čustvovanjem in vedenjem (216).
Čustvena rast ob travmatičnem in krivičnem dogodku spolne zlorabe v otroštvu se lahko
kaže kot večji občutek lastne moči in večje zaupanje v svoje sposobnosti spoprijemanja s
težkimi situacijami. Žrtve lahko razvijejo zmožnost večje intimnosti, empatije in podpore
ter poglobijo odnose z bližnjimi, doživljajo bolj poglobljeno duhovnost, večji občutek
pomena in smisla življenja ter njegove dragocenosti, hvaležnost za majhne in preproste
stvari, zaradi česar pogosto preuredijo prioritete v svojem življenju (Simon et al. 2015,
279). Lahko celo rečemo, da je travma lahko ena od najpomembnejših sil za psihološko,
socialno in duhovno prebujenje in evolucijo (Cvetek 2009, 12).

1.7 Odpuščanje storilcu
Spolna zloraba je izjemno krivično dejanje, ki globoko rani in prebuja močne negativne
čustvene odzive, ki uničujejo psihično in fizično zdravje žrtve (Erzar 2017, 5). Če želimo
te notranje rane ozdraviti, je odpuščanje še tako grozne krivice pomemben korak k temu.
Dokler smo v stanju neodpuščanja, namreč pomeni, da ne sprejemamo sebe in svoje
bolečine v celoti (Cvetek 2012, 293).
Odpuščanje vsebuje več komponent, in sicer kognitivno (sprememba v dojemanju
pomena storjenega dejanja, storilca in sebe kot žrtve), čustveno (razrešitev negativnih
občutij, povezanih z neodpuščanjem, zamenjava teh negativnih občutij do storilca s
pozitivnimi čustvi, kot je empatija, sočutje) in duhovno komponento (drugačen, nov
pogled nase, storilca in svet) (Gostečnik et al. 2011, 596–597).
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Odpuščanje je proces, podobno kot žalovanje, saj žrtev potrebuje čas, da v polnosti
»prečuti« bolečino zlorabe ter ozavesti in predela občutja, povezana z zlorabo, preden se
lahko dokončno poslovi od nje in z njo povezanih bolečin (Schwartzenberger 2011, 19).
Osrednje čustvo, ki vzdržuje stanje neodpuščanja, je jeza, a je pri spolno zlorabljenih
osebah v otroštvu pogosto zanikana in preoblikovana v katero drugo čustvo, na primer
sram ali krivdo. Zato je pomembno, da si žrtev najprej sploh dovoli začutiti jezo do
storilca in šele nato bo lahko to občutje preoblikovala v konstruktivnejši odziv.
Pomembni sta žrtvino zavedanje, da ji je bila storjena krivica, da je za storjeno dejanje v
celoti odgovoren storilec, ter razumevanje, da odpustiti storilcu nikakor ne pomeni, da je
sprejemljivo tudi njegovo dejanje. Zloraba je še vedno kaznivo dejanje in zanjo ni
opravičila, lahko pa se storilcu odpusti (Cvetek 2012, 284).
Do odpuščanja vodita razumevanje in sočutje do storilca, kar se zdi v primeru spolne
zlorabe izjemno zahtevna ali celo nemogoča naloga, pa vendar raziskave kažejo, da je ta
korak možen oziroma celo nujen del odpuščanja tudi v teh težkih primerih. Pri tem pa je
potrebna previdnost, da žrtev ne upravičuje storilca in krivde za doživeto zlorabo
prevzame na svoja ramena. To ni pravo odpuščanje, saj lahko do pravega sočutja do
storilca pride šele, ko je žrtev razmejila odgovornost, sprejme, da je odgovornost za
storjeno dejanje izključno storilčeva, in ne občuti več lastne krivde ob storjenem dejanju
(Cvetek 2012, 290). Z odpuščanjem storilcu se žrtev osvobodi vloge žrtve in lahko
ponovno postane aktivni akter v svojem življenju (Gostečnik et al. 2011, 598).
Odpustiti storilcu pa ne pomeni nujno tudi sprave. Ne pomeni nujno ohraniti ali nazaj
vzpostaviti odnos s storilcem in ne pomeni, da mu bo žrtev lahko še kdaj zaupala
(Williams in Poijula 2002, 173). Za spravo morata sodelovati obe strani, žrtev mora
prehoditi proces odpuščanja, storilec pa mora prehoditi proces kesanja oziroma
obžalovanja, šele takrat se odpre možnost sprave (Gostečnik et al. 2011, 599).
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2. ČUSTVENA REGULACIJA

Način, kako doživljamo svet, se povezujemo z drugimi in iščemo smisel življenja, je
odvisen od tega, kako uravnavamo čustva (Siegel 1999, 245), zato lahko rečemo, da je
mehanizem uravnavanja čustev ključni mehanizem človekovega razvoja (Kompan Erzar
2005, 97).

2.1 Uravnavanje čustev in čustvena stabilnost
Uravnavanje čustev je posameznikova zmožnost uravnavanja čustvenega doživljanja in
vplivanja na to, katera čustva doživljamo, kdaj in kako jih doživljamo, kako jih izražamo
in kako toleriramo močne afekte. Če je neko čustvo regulirano, pomeni, da se ga
posameznik zaveda, si ga prizna, ga doživlja v vsej njegovi intenzivnosti in ga sprejme
kot del sebe. Pri tem ne gre za to, da se s tem čustvom in čutenjem identificira, temveč da
sprejme sebe v občutenju tega čustva, se ne bori proti njemu, saj se s tem, ko da čustvu
dovoljenje za njegov obstoj, poveča posameznikov občutek notranje moči in kontrole ter
se ne doživlja več kot nemočna žrtev določenega čustva (Cvetek 2014, 39–40). Če
čustvenega ravnovesja posameznik ne more vzpostaviti, govorimo o neuspešni regulaciji
in takrat smo nagnjeni k pretiranemu in hitremu spreminjanju čustev ter negativni
afektivni reaktivnosti na dražljaje (Pylypow et al. 2017, 2). Neuspešna regulacija je v
vsakdanjem življenju lahko pogosta, še posebej ob stresnem življenju, in se lahko kaže
kot kolaps, obup, čustveni odklop, preplavljenost, vzhičenost, razburjenost, raztresenost
in pomanjkanje koncentracije (Ferčak 2013, 58), pa tudi kot občutek čustvene
nekompetentnosti in nezmožnost govoriti in razmišljati o čustvih (Poljak Lukek 2017,
116).
Uspešna čustvena regulacija pomeni čustveno stabilnega posameznika, za katerega je
značilno, da je osvobojen močnih negativnih afektov, da je zmožen nadzorovati svoje
čustvene odzive in ima visok prag tolerance, kar pomeni, da se v običajnih razmerah
zmore odzivati prožno in prilagodljivo, vznemirjen pa postane le ob večjih stresorjih.
Zmožen je skladno prehajati iz enega čustvenega stanja v drugo in se je zmožen odzivati
umirjeno in bolj premišljeno (Cvetek 2014, 41–42).
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Ljudje imamo na razpolago številne strategije čustvene regulacije, od funkcionalnih do
destruktivnih, takšnih, ki so v določenih situacijah funkcionalne in v drugih
nefunkcionalne. Čustvena regulacija lahko poteka avtomatično ali kontrolirano, zavedno
ali nezavedno. Ko govorimo o avtomatični čustveni regulaciji, čustvene informacije ne
pridejo do posameznikove zavesti, temveč se uravnavanje čustev zgodi na nezavedni
ravni. Pri kontrolirani čustveni regulaciji posameznik na svoja čustva vpliva namerno,
pri čemer uporablja različne strategije zavestne kontrole čustev. Jasna razmejitev med
avtomatično in kontrolirano čustveno regulacijo ni mogoča, saj lahko določena strategija
čustvene regulacije, ki jo posameznik sprva uporablja na zavedni ravni, sčasoma postane
avtomatizirana in jo posameznik začne uporabljati na nezavedni ravni (Cvetek 2014, 40–
41).
Poznamo pet tipičnih načinov čustvene regulacije, in sicer 1. izbira situacij: izbira oz.
izogibanje specifičnim situacijam (ljudem, krajem, objektom) zaradi čutenj, ki jih
prebujajo; 2. modifikacija situacij: vključuje aktivno prizadevanje za spreminjanje
situacij z namenom spremeniti čustveni vpliv; 3. preusmeritev pozornosti: ne vključuje
dejanske spremembe v konkretni situaciji, temveč spremembo mentalnega fokusa
posameznika na določen vidik situacije, ki ustvari želen čustveni odziv, medtem ko hkrati
preusmeri pozornost od drugih vidikov situacije, ki ustvarjajo neželena čustvena stanja;
4. kognitivna sprememba: vključuje spremembo posameznikovega pogleda oz. načina
razmišljanja o določeni situaciji s tem, ko ji pripiše drugačen pomen. S kognitivnim
preoblikovanjem situacije se spremeni njen čustveni učinek; 5. modifikacija odziva:
neposredno vplivanje na fiziološko, izkustveno in vedenjsko odzivanje, s čimer oseba
poskuša modificirati, prikriti oz. skriti čustveni odziv (Burkitt 2017, 168). Vsi ti načini
posamezniku omogočajo bolj ali manj uspešno čustveno regulacijo.

2.2 Posledice spolne zlorabe na področju čustvene regulacije
Posamezniki, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, lahko izgubijo sposobnost
učinkovite regulacije afektov ali pa je ta oslabljena. Ob zlorabi se mora otrok soočiti s
paleto močnih, pogosto protislovnih in zmedenih občutkov, ki mu jih nihče ne ubesedi.
Glede na razvojno stopnjo jih pogosto ni zmožen regulirati in jih tudi ne more izraziti.
Pomanjkanje primerne afektivne regulacije vodi k nihanju, ko na eni strani posameznik
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nima nikakršnih občutkov, na drugi strani pa ima tako intenzivne občutke, da se zaradi
njih počuti preplavljenega in prestrašenega. Ti močni občutki in čustva zlorabljenega
otroka imajo lahko dolgoročne posledice. Tako se tudi odrasla oseba še vedno počuti
preplavljeno s čutenji in lahko izgubi nadzor nad svojimi impulzi ali pa čustveno otopi
(Jerebic 2016, 24–25). Žrtve se torej v sedanjosti odzivajo na dražljaje kot na ponovno
travmo, ne da bi se zavedale, da je njihov odziv pogojen s preteklostjo in ne le s trenutno
stresno situacijo (Gostečnik 2003, 135). Afekti in občutja, ki jih je doživljal kot otrok ob
travmatičnem doživetju, se temu odraslemu vedno znova ponavljajo v vseh mogočih
situacijah, njihova intenzivnost pa ostaja večinoma enaka, hkrati pa mu nenehno
ponavljanje starih afektov onemogoča sprejeti karkoli novega (Gostečnik 2008, 350).
V nadaljevanju navajamo posledice spolne zlorabe na področju čustvene regulacije pri
specifičnih čutenjih, kot so jeza in bes, strah in tesnoba, žalost ter krivda in sram.


Jeza in bes

Zlorabljeni otroci imajo težave z izražanjem jeze, in če je ne morejo izraziti, jo lahko
ponotranjijo kot sovraštvo do sebe in depresijo ali pa jo eksternalizirajo (Jerebic 2016,
25). Eksternalizirana jeza se kaže v obliki jeze in sovraštva v odnosu do sveta na splošno
ter predvsem v odnosu do bližnjih, kar se odraža v agresivnih izbruhih in ustvarjanju
konfliktov v najrazličnejših situacijah. Jeza in sovražnost sta zaščitni ščit, ki jih varuje
pred bližino drugih, ki se je bojijo. Jeza, obrnjena vase, se lahko kaže kot škodljivo
vedenje do lastnega telesa, npr. samopoškodovanje, zloraba drog in alkohola, poskusi
samomora (Hall in Lloyd 2005, 57) ali motnje hranjenja. Oseb, ki so jezo internalizirale,
je jeze strah, zato jo nezavedno tlačijo, to pa se izraža v pretirani uslužnosti do drugih, saj
niso zmožne reči ne in postaviti mej (Jerebic 2016, 25) ter se zaščititi pred fizičnim in
psihičnim vdiranjem v njihov osebni prostor (Cvetek 2009, 198). Mnoge je strah
intenzivnosti lastne jeze in imajo občutek, da bi bila njihova jeza ob izbruhu tako močna,
da bi uničila njih in druge (Jerebic 2016, 25).


Strah in tesnoba

Pogosti posledici spolne zlorabe sta tesnoba in strah. Tesnoba se lahko kaže kot občutek,
da je svet nevaren kraj, ker ga je kot takega doživel v otroštvu. Veliko doživljanja strahu
pa je povezanega z varnostjo v nepredvidljivem in nevarnem svetu, zaupanjem sebi in
intimnostjo z drugimi. Prisoten je strah pred tem, da bi bili ponovno izdani in ranjeni.
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Zato pogosto doživljajo veliko tesnobe in strahu v medosebnih in bližnjih odnosih. Prav
tako je pogosto doživljanje močnega strahu pred avtoriteto ali ocenjevanjem drugih
(Jerebic 2016, 26).


Žalost

Čustvo žalosti se pojavi, ko posameznik izgubi nekaj, na kar je navezan, pa naj bo to
oseba, prepričanje, spomin ali karkoli drugega (Cvetek 2014, 55). Žalost je torej povezana
z dejanskimi in simbolnimi izgubami. Posameznik se sooča z izgubo jaza, zaupanja vase
in v druge, nedolžnosti, otroštva, varnosti, avtonomije, moči, kontrole, čutenj,
idealiziranih staršev, veselja do življenja … (Jerebic 2016, 26). Žalost oz. žalovanje olajša
bolečino in sprejme dejstvo izgube ter je znak, da je izkušnja poslana v preteklost.
Žalovanje je pri žrtvah zlorab torej pogosto pozitiven znak in ne regresija (Cvetek 2009,
191). Kadar je žalost neizražena oz. potlačena, posamezniku onemogoča, da bi se lahko
v polnosti veselil oz. se počutil živega (Jerebic 2016, 26).


Krivda in sram

Najpogostejše in najbolj boleče čustvo posameznika, ki je bil spolno zlorabljen, je sram.
Oseba se počuti osramočena, razvrednotena, slaba, neprimerna in nesprejeta. Zaradi vseh
teh težkih občutij se umika od drugih, kar ustvarja težave v odnosih (Jerebic 2016, 26).
Svoje pomanjkljivosti dojema kot neobvladljive, sebe pa pogosto vidi kot okvarjeno in
nevredno. Sram je pogosto povezan s strahovi pred zavračanjem in zavrnitvijo, saj
posameznik težko sprejme sebe in misel, da bi ga kdo lahko imel rad in da mu je zanj
mar, kar vodi v nadaljnjo osamo in odtujenost ter lahko okrepi doživljanje občutka, da ga
drugi ne marajo ali ga celo prezirajo (Cvetek 2009, 87).
Sram pogosto spremlja kronični občutek krivde, ki se kaže v pretirani odgovornosti zase
in za druge. Preplavljen je z negativnimi občutji in se počuti krivo, kadar ne uspe ugoditi
zahtevam drugih. Nenehno se počuti krivega za stvari, ki ne ustrezajo pričakovanjem oz.
ne gredo po pričakovanjih (Hall in Lloyd 2005, 56). Nase prevzema ogromno
odgovornosti za druge in jim težko reče ne, obenem pa stalno zavrača sebe in svoje
potrebe (Jerebic 2016, 27). Krivda je povezana s preteklostjo, ko je kot otrok verjel, da je
bila zaradi neprimernega vedenja njegova kazen zloraba, ker ni zmogel zaustaviti zlorabe,
ko se je spraševal, zakaj zlorabe ni preprečil, se ji izognil. Čuti se odgovoren za
okoliščine, na katere ni imel vpliva (Hall in Lloyd 2005, 57).
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2.3 Čustvene posledice spolne zlorabe v medosebnih odnosih
Osebe, ki so doživele spolno zlorabo v otroštvu, imajo v primerjavi s tistimi, ki je niso
doživele, več težav pri vzpostavljanju in vzdrževanju medosebnih odnosov (Cobia,
Sobansky in Ingram 2004, 312). Pogosta posledica je visoka stopnja negativne
čustvenosti, usmerjena k partnerju. Zlorabljeni partner ima sicer potrebo po tolažbi druge
osebe, vendar pa lahko prav partner za žrtev postane vir nevarnosti (Repič Slavič 2015,
56), zaradi česar lahko razvije pravo fobijo pred vsakim bližnjim, intimnim odnosom
(Gostečnik 2008, 316). Še tako nepomemben stres v medosebnih odnosih lahko
interpretira kot nekaj izjemno pomembnega, mogoče celo katastrofalnega. Afektov, ki so
sicer del preteklosti, del travmatičnega dogodka, posameznik ne doživlja kot del
preteklosti, ki se mu v sedanjosti samo prebujajo, temveč se mu zdi, da se zloraba dogaja
tukaj in zdaj (Gostečnik 2008, 69–70).
V medosebnih odnosih ponavljajo nefunkcionalne vzorce, ki so jih, zato da so lahko
preživeli, bili prisiljeni uporabljati v otroštvu. Ti vzorci so prekomerna skrb za druge, ki
je posledica otrokove želje pomiriti in ugoditi storilcu; poskus biti neviden, da ga storilec
ne bi opazil in bi ga pustil pri miru; biti črna ovca, torej prevzeti krivdo za vse, kar gre
narobe, saj to daje občutek nadzora; vedno priden otrok (in kasneje odrasli), saj upa, če
bo dovolj priden, da se zloraba ne bo več dogajala; klovnovsko obnašanje za odvračanje
pozornosti od pravih razlogov za obnašanje žrtve; seksualizirano vedenje v zameno za
zadovoljevanje potreb po ljubezni, bližini in pozornosti (Hall in Lloyd 2005, 66–67).
Težave v medosebnih odnosih se kažejo predvsem na področju zaupanja, kontrole,
odgovornosti in asertivnosti (Whiffen, Thompson in Aube 2000, 1100).


Zaupanje

Zaupanje se nanaša na prepričanje, da posameznika oseba na drugi strani ne bo izkoristila
ali se neupravičeno okoristila z njim. Zaupanje daje občutek varnosti v odnosu in
posledično omogoča, da lahko gledamo v prihodnost, na dolgoročne izide (Anderson in
Sabatelli 2011, 118). Zlorabljeni posamezniki imajo pogosto težave z zaupanjem v
medosebnih odnosih, kjer se pogosto pojavljajo ambivalentnost in močna konfliktna
stanja. Posamezniki, ki so jih zlorabile ljubljene osebe, si težko priznajo, da so jih
zlorabile in izdale prav osebe, ki so jim zaupali (Repič 2008, 41). Pogosto imajo še
posebej težave zaupati ljudem, ki jim izkazujejo naklonjenost, ljubezen in skrb, ali
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ljudem, za katere čutijo, da so jim blizu, medtem ko lahko zaupanje v bolj oddaljenih,
manj intimnih odnosih predstavlja manjšo težavo. Pogosto na zaupanje gledajo kot na vse
ali nič, zdi se jim, da naj bi ali popolnoma zaupali ali pa sploh ne (Hall in Lloyd 2005,
65). Ob odsotnosti zaupanja posameznik ne pričakuje, da bo drugi tam zanj, ko ga bo
potreboval, zato je tudi manj naklonjen temu, da bi bil sam prisoten za partnerja
(Anderson in Sabatelli 2011, 118).


Kontrola

Oseba je stalno na preži, in čeprav je nevarnost že zdavnaj minila, se ne zmore zares
sprostiti, opustiti nadzora in kontrole nad okolico. Je zelo pozorna na okolico, zazna vsako
spremembo, opazuje, kdaj se bo spet zgodilo nekaj groznega, tako kot nekoč, ko je vse
lepo uničil tisti, ki je zlorabljal. Sproščenost bi lahko pomenila nevarnost, da se bo
zagotovo zgodilo nekaj hudega. Nenehen nadzor daje občutek varnosti, da ima tokrat vse
pod nadzorom, za spremembo od takrat, ko se je zloraba dogajala (Repič 2008, 43, 65).


Odgovornost

Posameznik z izkušnjo spolne zlorabe v partnerstvu prevzema odgovornost za stvari, ki
niso njegova odgovornost. Ob najbolj vsakdanjih pripombah najprej pomisli, da je nekaj
narobe z njim in je nečesa kriv (Repič Slavič 2015, 78). Počuti se odgovornega za čutenja
in dejanja partnerja, ko je ta vznemirjen, počuti se obvezanega narediti nekaj, kar ga bo
pomirilo (Farmer 1989, 76).


Asertivnost

Zlorabljenim pogosto primanjkuje asertivnosti, saj menijo, da so drugi in njihove potrebe
pomembnejši (Repič 2008, 34). Svoje potrebe in želje zato zatirajo, lahko imajo celo
občutek, da si ničesar ne zaslužijo in da je glavni namen njihovega življenja uresničevati
potrebe drugih (Kinnear 2007, 16).
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3. NAVEZANOST

3.1 Razvoj navezanosti
Navezanost je sposobnost človeškega organizma, da z bitji v svoji okolici vzpostavi in
ohrani povezavo, saj je od njih odvisno njegovo preživetje (Simonič in Cvetek 2006, 340).
John Bowlby, utemeljitelj teorije navezanosti, ugotavlja, da je navezanost biološko
vgrajena v vsakem izmed nas (1984, 179) in nudi priložnost, da se kot otroci od osebe,
na katero smo navezani, naučimo različnih aktivnosti, potrebnih za preživetje (1969,
224). Oseba navezanosti lahko predstavlja katerokoli osebo, normalno pa je, da je v
najzgodnejšem otroštvu to nekdo, ki je fizično prisoten in se odziva na njegove stiske
(Hazan in Shaver 1994, 3).
Otroci ob doživljanju občutkov, ki jih sami še ne zmorejo obvladovati, iščejo skrbnike za
pomoč pri njihovem obvladovanju in reguliranju. Skrbniki to naredijo z nekim vedenjem
(previjanjem, hranjenjem, ujčkanjem…). Ravnanje s čustvi in njihovo uravnavanje se
torej izvajata v odnosu in sta osnova nadaljnjim ravnanjem s čustvi, ko otrok razvije
samostojno reguliranje in ravnanje z njimi (Gostečnik et al. 2005, 157). Torej najprej
starši pomagajo regulirati čustvena stanja svojih otrok, ob večkratnih ponovitvah pa
postanejo otroci zmožni samoregulacije, tudi ko starši niso prisotni (Hughes 2009, 287).
Prijetna doživetja, ob hranjenju, ljubkovanju, objemanju, otrok poveže s pozitivnimi
podobami o sebi, jazu (Gostečnik 2006, 332). Če pa se starši na otrokova intenzivna
čustvena stanja odzovejo z zavračanjem, zasmehovanjem ali indiferenco, otrok
samoregulacije čustev ne usvoji (Hughes 2009, 287), hkrati pa ob doživljanju frustracij
gradi notranjepsihične podobe jaza ali sebe in drugih z bolečimi in jeznimi občutji
(Gostečnik 2006, 332).
V stalni izmenjavi in vzajemnem uglaševanju med otroki in skrbniki se tako razvijejo bolj
ali manj tipični stili navezanosti. Ainsworthova je s svojo raziskavo opredelila tri tipe
navezanosti, četrtega pa je kasneje dodala Mary Main: varna navezanost, izogibajoča
navezanost, ambivalentna navezanost in dezorganizirana navezanost, torej poznamo en
tip varne navezanosti in tri tipe nevarne navezanosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 16).
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3.2 Navezanost in regulacija afekta
Teorija navezanosti je najpomembnejši okvir za razumevanje razvoja afektivne regulacije
(Ferčak 2013, 65). Čustvena regulacija in kakovost navezanosti sta namreč tesno
povezani. Od stila navezanosti je odvisno, katere strategije bo otrok uporabljal pri
soočanju z intenzivnimi čutenji. Varno navezani otroci odkrito izražajo svoje želje in
potrebe ter brez oklevanja ali negotovosti sprejemajo tolažbo. Varno navezan otrok čuti,
da težka in neprijetna čutenja, kot sta strah in jeza, mineta in ne uničita povezanosti, zato
je zanje značilna nizka stopnja tesnobe in izogibanja. Na drugi strani imajo nevarno
navezani otroci več t. i. negativnih čustev in zelo malo pozitivnih (Erzar in Kompan Erzar
2011, 20, 137–138). Izogibajoče navezani otroci so naučeni, da se ob intenzivnih
čutenjih, ki jih doživljajo, vedenjsko in čustveno ne odzivajo (Poljak Lukek 2017, 76).
Imajo namreč občutek, da morajo poskrbeti sami zase in da ni prostora za razkrivanje
njihovih čustev, in čeprav v sebi čutijo željo po bližini, se ji umikajo. Ambivalentno
navezani se želijo približati osebi navezanosti in to počnejo s pretiravanjem in močnim
oklepanjem, če pa se oseba ne odziva, jo poskušajo kaznovati (Gostečnik 2010, 115–116).
Dezorganiziran tip navezanosti pa se kaže kot mešanica ambivalentnega in
izogibajočega tipa (Simonič 2006, 127). Takšni otroci so zelo nepredvidljivi, njihovo
vedenje je kaotično, protislovno, lahko tudi patološko (tepež samega sebe) in je izraz
življenja v nasilnem in zlorabljajočem okolju (Poljak Lukek 2017, 76). Nesposobni so
učinkovite samoregulacije in trpijo za hitrimi, dramatičnimi, izčrpavajočimi in
zmedenimi čustvenimi stanji, ki vključujejo neregulirano jezo, strah, nemoč, obup, sram,
pa tudi ponos (Ogden 2009, 218–219).

3.3 Navezanost v odraslih odnosih
Sistem navezanosti nam lahko pomaga pojasniti naravo odraslih intimnih odnosov, saj
zaznamuje človeka v vseh nadaljnjih odnosih v življenju. Ključne komponente
navezanosti namreč lahko najdemo tudi v odraslih intimnih odnosih (Simonič 2006, 128).
Osebe z izkušnjo varne navezanosti v otroštvu v odraslih intimnih odnosih doživljajo
medosebno povezanost, zavezanost odnosu, zaupanje in zadovoljstvo, medtem ko osebe
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z v otroštvu razvitim nevarnim stilom navezanosti v odraslih odnosih pogosteje doživljajo
neprijetna čustva (Poljak Lukek 2017, 77–78).
Bartholomewova in Horowitz (1991, 227) sta za navezanost v odraslosti uporabila
tipologijo, kjer navezanost izhaja iz dveh dimenzij: modela sebe (kako odrasla oseba v
odnosu doživlja sebe) in modela drugih (kako doživlja drugega). Tako obstajajo štirje stili
navezanosti v odraslih odnosih, za vsak stil pa je značilna specifična kombinacija
dimenzij podobe sebe in drugih, kar prikazujemo v tabeli 1. Ob tem velja poudariti, da je
sprememba iz nevarne navezanosti v varno vedno mogoča, vselej so odprte možnosti za
vzpostavitev neke drugačne oblike odnosov (Neustadt, Chamorro-Premuzicb in Furnham
2011, 474).
Tabela 1. Stili navezanosti v odraslosti (Bartholomew in Horowitz 1991, 227)

Model sebe
(odvisnost)
Pozitiven

Negativen

(nizka)

(visoka)

Varna navezanost

Preokupirana navezanost

Oseba se lahko čustveno

Ima željo popolne čustvene

poveže z drugimi, se zanese

predaje drugemu, ob tem pa

na druge, prav tako pa čuti,

pogosto doživlja, da jo drugi

da se drugi lahko zanesejo

odklanjajo. Brez odnosa ji je

nanjo.

neprijetno.

Zavračanje

Strah pred

navezanosti

navezanostjo

Negativen

Osebi je udobno brez

Ob bližini drugega ji je

(visoko)

čustvenega odnosa. Je

neprijetno, saj jo je strah biti

samostojna in

ranjena. Želi si odnosa, a jo

samozadostna. Ne želi se

je strah zaupati in se zanesti

zanašati na druge in ne želi,

na drugega.

Pozitiven
(nizko)
Model drugih
(izogibanje)

da se drugi zanašajo nanjo.

21

3.4 Spolna zloraba in navezanost
Z vidika teorije navezanosti je notranji delovni model oblikovan zgodaj v življenju
posameznika v odnosu s skrbnikom, in četudi je v splošnem stabilen, je lahko prizadet ob
kasneje doživetih zlorabah. Izkušnje neprimernega ravnanja lahko negativno vplivajo na
posameznikova pričakovanja do drugih in nadaljnjo navezanost na druge, vključno z
navezanostjo na Boga (Reinert 2009, 31).
Otrok potrebuje odnos s pomembnim drugim, saj mu to omogoča razvoj občutka zase
(self) in razvoj zmožnosti uravnavanja čustev. Zato naj bi se po Fairbairnu (1954) groza
stanja brez objekta (v primeru zlorab staršev) izražala z globokim obupom in
anksioznostjo. Otroška duševnost je močno spodbujena k izognitvi in pobegu od tega
občutka, ki je lahko zanjo celo nevzdržen. Za duševnost je težavno predvsem, kako naj
ostane otrok navezan na podobo dobrega objekta v primeru zlorab (enega izmed staršev).
V tem primeru si otrok ustvari iluzorno podobo dobrih staršev, na katere je lahko navezan.
To doseže z obrambnimi mehanizmi razcepljanja, zanikanja slabih izkušenj s starši, ki
jim pripisuje dobre lastnosti, ter s pripisovanjem slabega in zlobnega sebi in lastnim
željam. Zaradi notranjih bojev otroku tudi ne ostane veliko energije za oblikovanje novih
navezanosti na primerno drugo osebo. Pogosto se v takih okoliščinah razvije
dezorganizirana navezanost, saj se mora otrok za razrešitev, tolažbo in okrevanje obrniti
na starše, ki mu povzročajo travmo (Cvetek 2009, 82–84).
Zloraba torej izjemno destruktivno vpliva na otrokov stil navezanosti, ki je v funkciji
uravnavanja negativnih stresnih situacij in čustev. To velja tako za zgodnjo otroško dobo
kot tudi kasneje v odrasli dobi, kjer se v otroštvu oblikovani stili navezanosti vedno znova
aktivirajo. Zlorabljen posameznik vedno znova aktivira te dinamike kljub bolečinam, ki
jih ob tem doživlja, ker gre za nezavedne dinamike. Žrtev zlorabe ne zmore zares ločiti
preteklosti od sedanjosti, zato dogodkov in odnosov v sedanjosti ne povezuje s
preteklostjo, in ker gre za nezavedne dinamike, jih je težko odkriti in povezati s
preteklostjo (Gostečnik et al. 2011, 272).
Raziskave kažejo, da je zloraba v otroštvu negativno povezana z religioznostjo v odrasli
dobi ne glede na to, ali je bila zloraba čustvena, fizična ali spolna. Toda pri tistih, ki so
utrpeli spolno zlorabo, so za razliko od tistih, ki so poročali samo o čustveni ali fizični
zlorabi, vidne najbolj dramatične in škodljive povezave z religioznim področjem. Tisti,
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ki so poročali o večjem deležu spolnih kot drugih vrst zlorab, so poročali o bolj nevarni
navezanosti na Boga in tudi o tem, da je bil njihov koncept Boga manj ljubeč, bolj
nadzirajoč in oddaljen. Poleg tega so raziskave pokazale, da v primeru čustvene in fizične
zlorabe obstaja povezanost med navezanostjo na starše in navezanostjo na Boga, medtem
ko se pri spolni zlorabi ta povezava ni pokazala. Razlog je lahko v tem, da izkušnja spolne
zlorabe lahko povzroči tako močne negativne reakcije, da občutek tolažbe, zavarovanosti
in ljubezni staršev ne ublaži izkušnje (Reinert 2009, 30–31). Še vedno pa obstaja možnost,
da zlorabljen posameznik z izkušnjo varne navezanosti iz časa pred zlorabo kljub temu
razvije slog varne navezanosti (Cvetek 2009, 199).
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4. ODNOS Z BOGOM

Vsak človek daje Bogu posebne atribute oz. mu pripisuje stvari glede na to, kako doživlja
okoliščine, s katerimi se sooča. Med ljudmi, ki Boga priznavajo, je njegova najbolj
razširjena podoba kot nekoga dobrega ali nekoga, ki nima prav posebne vloge. Pogled na
Boga kot krutega in brezbrižnega je manj pogost (Yarhouse in Tan 2005, 533).
Odnos z Bogom lahko predstavlja varno zavetje. Človek se zateče k Bogu v trenutkih
nemoči, ogroženosti in stiske ob bolezni in smrti bližnjih. Odnos z Bogom prav tako lahko
omogoča oporo, predstavlja varno izhodišče za raziskovanje sveta in uresničevanje lastne
iniciative, saj verniki doživljajo, da jih Bog spodbuja in jim vliva pogum (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 233).

4.1 Navezanost na Boga
Izhodišče za teorijo navezanosti na področju psihologije religije predstavlja verovanje v
osebnega boga, kakor ga pojmujejo npr. krščanstvo, islam in judovstvo. Z njim vernik
vzpostavlja osebni in interaktivni odnos (Simonič 2006, 129). V odnosu z Bogom
najdemo vse štiri kriterije, ki jih je Ainsworthova oblikovala pri opisovanju navezanosti.
Vernik vzdržuje bližino z osebo navezanosti (Bogom), jo dojema kot nekoga, ki je varno
pribežališče v stiski, jo doživlja kot varno, trdno osnovo za raziskovanje in doživlja
tesnobo, ko je odsotna ali izgubljena. Ker vernost kot odnos z Bogom ustreza vsem štirim
kriterijem, lahko opredelimo tudi vero kot odnos navezanosti (130).
Torej se lahko, tako kot na sočloveka, tudi na Boga navežemo varno. Bog nas ščiti pred
nevarnostmi in sovražniki, nas pozna in razume, je zanesljiv, dobrohoten, zmore vse in je
vedno na razpolago (Erzar in Kompan Erzar 2011, 232). Bog je varno pribežališče, h
kateremu se lahko posameznik obrne v obdobju težav. V večini religij je namreč podoba
Boga vir upanja in optimizma, vsaj za prihodnost, če ne že tudi za sedanjost (Sim in Loh
2003, 374). Bog pa je tudi varna baza za raziskovanje in vključevanje v okolico. Torej
splošen občutek zaupanja ali zadovoljstva ob soočanju s sedanjimi in prihodnjimi izzivi
(Sim in Loh 2003, 374). Če doživljamo, da se umakne ali utihne, se počutimo zapuščene
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in smo v stiski. Ta stiska in občutek zapuščenosti božje odmaknjenosti sta notranje
povezana z zaupanjem v Boga in iskanjem opore pri njem, kar verjetno pomeni, da odnos,
ki ga vzpostavljamo z Bogom, ni le v funkciji tolažbe ali projekcije, kot tudi odnos
navezanosti na skrbnika ni samo odnos bolj ali manj namišljene varnosti, ampak je odnos
iskanja stika in čustvene uglašenosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 232).
Notranji modeli delovanja osebe navezanosti iz otroštva zgradijo osnovo za tip
navezanosti na Boga v odrasli dobi (Kirkpatrick in Shaver 1992, 320), torej lahko
podobno kot pri štirih tipih navezanosti otroka na osebo navezanosti te značilnosti
najdemo tudi v odnosu do Boga. Vernik, ki je varno navezan na Boga, ga dojema kot
starše, ki ga ščitijo in umirijo, ko je v stiski in trenutkih nevarnosti. V varnih okoliščinah
pa mu zagotavlja trdno osnovo za raziskovanje. Izogibajoče navezani verniki verjamejo,
da je Bog oddaljen in ima malo ali sploh nima interesa za njihove osebne težave, čutijo,
da Bog zanje ne skrbi ali da jih celo ne mara. Ko se soočajo s težavami, se zanašajo samo
nase, saj menijo, da morajo probleme rešiti sami, brez kakršnekoli pomoči Boga. Zanje
sta značilna vera in mišljenje, da je Bog neoseben in oddaljen. Pri njih je velikokrat možno
najti religiozno nezadovoljstvo, ki se odraža v jezi na Boga in spraševanju o smislu vere.
Ambivalentno navezani posamezniki Boga dojemajo kot nestanovitnega, saj se jim zdi,
da je enkrat topel in odziven, drugič pa oddaljen. Odnos posameznika z
dezorganiziranim tipom navezanosti na Boga je poln nepredvidljivosti in nasprotujočih
si dejanj. V odnosu z njim je zmeden, istočasno ga zavrača in kliče na pomoč. Odnos je
zaznamovan s kaotičnostjo in strahom, o Bogu ima posameznik napačne predstave,
versko prepričanje pa ni utemeljeno na trdnih verskih resnicah, ampak so o njem prisotne
ideje in trditve drugih verstev in sekt (Simonič 2006, 132).

4.2 Odnos do Boga pri osebah z izkušnjo spolne zlorabe
Kot že rečeno, se kaže skladnost odnosa med notranjim delovnim modelom in
usmerjenostjo navezanosti ter religioznimi prepričanji in izkušnjami. Torej osebe, ki
imajo varen notranji delovni model, kažejo večji občutek varnosti (zaupanja, tolažbe) do
presežnega. Na drugi strani imajo tisti, ki imajo nevaren notranji delovni model, bolj
oddaljen in nezaupljiv (izogibajoč) odnos do presežnega. Posameznikov odnos do Boga
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je torej odsev posameznikovega notranjega delovnega modela navezanosti, pogosto
edinstveno prizadetega v primeru spolne zlorabe (Tailor et al. 2014, 875).
Presenetljivo je, da ostajajo posledice spolne zlorabe na področju religioznosti relativno
slabo raziskane, saj spolna zloraba otrok povzdigne na plan eksistencialna in duhovna
vprašanja zaradi posameznikovega soočenja z globljimi deli sebe in realnosti (Tailor et
al. 2014, 866). Proces eksistencialnega spraševanja pri žrtvah spodbudi predvsem
pomanjkanje nadzora ob travmatičnem dogodku v kombinaciji z nasilno naravo dogodka.
Ob iskanju pomena travmatičnega dogodka številne žrtve ponovno ovrednotijo svoje
duhovno prepričanje v luči travmatičnih izkušenj. Čim resnejši je dogodek oziroma večje
kot so njegove posledice, tem verjetneje je, da se bodo aktivirala vprašanja duhovnosti
(Cvetek 2009, 325–326).
Izkušnja spolne zlorabe vedno vključuje zlorabo zaupanja in prekoračitev intimnih meja.
Izdaja zaupanja je skoraj neizogibna, kadar je storilec poznana oseba, še posebej če so to
osebe s skrbniško vlogo, kot so starši, drugi družinski člani, duhovniki ali učitelji. Zato
žrtve lahko težko ohranijo pozitivno podobo Boga, zaupanje v ljubečega Boga, saj jih
lahko spominja na storilca (Crisp 2007, 304). Posameznik mora razrešiti paradoks, zakaj
Bog, ki je ljubeč, vseveden in mogočen, dopušča trpljenje. To lahko posameznikov odnos
z Bogom ali obremeni ali pa tudi utrdi. Posameznik lahko religioznost in Boga dojema
kot del zlorabe ali pa v njiju začne iskati rešitev in očiščenje tega krutega spomina
(Gostečnik et al. 2011, 273).
Raziskave kažejo, da je kognitivno funkcioniranje ključnega pomena pri pomiritvi in
doživljanju

duhovnih

bojev.

Uporaba

kognitivnih

intervencij

in

integracija

posameznikovih eksplicitnih prepričanj z implicitnimi občutji pomagata pri zmanjšanju
negativnih občutkov glede Boga. Kognitivna fleksibilnost omili povezavo med
travmatičnimi simptomi in trpljenjem v povezavi z Bogom, prav tako vpliva na
medosebne odnose, saj spodbuja odpuščanje in posamezniku omogoča sprejemati
nesoglasja (Gardner 2013, 10).
Notranjepsihična podoba Boga je ustvarjena nezavedno iz izkustva vsakodnevnega
življenja (Gostečnik 2006, 309) in spolna zloraba lahko pomembno ogrozi in zaznamuje
doživljanje Boga odraslega, ki je bil v otroštvu žrtev spolne zlorabe. Lahko bi rekli, da se
skupaj s travmo spremeni tudi dojemanje Boga oziroma da lahko travma s svojimi afekti
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v vsej globini in širini obarva celotno religiozno doživljanje (Gostečnik et al. 2011, 266).
Vendar pa je tudi treba poudariti, da se posameznikova podoba Boga lahko prečisti, saj
se proces oblikovanja in preoblikovanja osebne notranjepsihične podobe Boga nikoli ne
zaključi (Gostečnik 2006, 308).
Iz obstoječe, sicer omejene literature je razvidno, da se pri osebah z izkušnjo spolne
zlorabe v otroštvu lahko zmanjša religioznost v odraslosti (Tailor et al. 2014, 866).
Odrasle osebe, ki so doživele spolno zlorabo v otroštvu, v primerjavi z osebami brez te
vrste zlorabe v večji meri spremenijo versko pripadnost ali v celoti zavržejo formalno
religijo. Glavne teme, ki se pojavljajo pri teh osebah v odnosu do Boga, vključujejo
izgubo zaupanja, izdajstvo in zapuščenost, nepovezanost in osamo. Soočanje s tragičnimi
in nepravičnimi okoliščinami, ki presegajo posameznikovo zmožnost razlage, lahko
izzovejo iskanje vidikov, kjer lahko Bogu naprtijo, da je vir trpljenja (868). Na podlagi
ponotranjenih sporočil, ki jih je otrok o sebi dobival ob zlorabi, se bo lahko posameznik
maščeval Bogu in religioznemu za vse afekte zlorabe in zanemarjenosti, ki jih je doživljal
v zgodnjem razvoju (Gostečnik et al. 2011, 269). Jezo, bes, lahko tudi pravo sovraštvo,
prenesejo neposredno na Boga in se mu nadomestno maščujejo za zlorabe in kruta
občutja, ki so jim jih povzročili drugi. Žrtev se sprašuje, le zakaj je Bog ni rešil te krutosti,
kaj je naredila tako zelo narobe, da se obrača stran od nje (Gostečnik, Poljak in Repič
2010, 233). Boga pogosteje kot osebe, ki izkušnje spolne zlorabe nimajo, doživljajo kot
oddaljenega, neodobravajočega, rigidnega. Opaziti je bolj neljubeč, krut, kaznovalen,
brezčuten koncept Boga. Lahko pa se pri posamezniku pojavijo nasprotujoče si podobe
Boga, na primer hkrati strog sodnik in odpuščajoči (Tailor et al. 2014, 872). Žrtev ga
velikokrat krivi, da ga ni obvaroval krute izkušnje. Bogu ne zaupa, ga ne prosi in tudi ne
pričakuje, da ga bo rešil groznih čutenj, povezanih z zlorabo. To se še posebej lahko
dogaja, ko je storilec starš ali nekdo, ki mu je zaupal brezpogojno. Če to gnusno dejanje
stori oseba, ki je posvečena Bogu, torej duhovnik, redovnik, redovnica, bo zlorabljena
oseba zelo težko poiskala tolažbo, sočutje in razumevanje pri Bogu. Bog lahko tej osebi
pomeni zgolj nekoga, ki je zelo oddaljen, se zanjo ne zanima, saj tega niti ni vredna, in to
zaradi izjemno globokega občutka gnusa in sramu (Gostečnik 2006, 364–381).
Žrtve si pogosto zastavljajo vprašanja, kot so 'Zakaj jaz?', 'Kje je bil Bog?', 'Kako je lahko
Bog to dopustil?'. Nekateri čutijo, da jih je Bog razočaral, ali celo izražajo dvom o
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njegovem obstoju. Nekateri čutijo, da jih je Bog zapustil, postanejo zagrenjeni, življenje
zanje nima več smisla in malo je stvari, v katere bi še verjeli (Cvetek 2009, 325).
Čeprav raziskave kažejo, da se v večini primerov religioznost zmanjša, nekatere kažejo
tudi, da je lahko religioznost vir moči odraslim, preživelim spolno zlorabo v otroštvu
(Tailor et al. 2014, 868–869). Prav ob travmatičnih doživetjih lahko posameznik
popolnoma spremeni svoj odnos do Boga oziroma ga šele tedaj v resnici vzpostavi
(Gostečnik et al. 2011, 266). Veliko oseb, ki so preživele travmo spolne zlorabe v
otroštvu, poroča, da je religija ali duhovnost pomemben element v njihovem procesu
okrevanja in pri njihovi sposobnosti obvladovanja zgodovine spolne zlorabe (Reinert
2009, 27).
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5. RAZISKOVALNI PROBLEM IN IZBOR METODE
RAZISKOVANJA

Travma, doživeta v zgodnjem otroštvu, poškoduje razvoj sposobnosti regulacije čustev
(Kompan Erzar 2006, 30) in destruktivno vpliva na otrokov stil navezanosti (Gostečnik
et al. 2011, 272), s tem pa zaznamuje tudi intimni odnos z Bogom, kakor ga dojema
človek v svoji religiozni izkušnji (Simonič in Cvetek 2006, 343). Z raziskovalnim delom
magistrskega dela želimo osvetliti področje doživljanja odnosa z Bogom pri odraslih
osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V raziskovanje tega fenomena smo se
usmerili zaradi ugotovitve, da študije s področja posledic spolne zlorabe v otroštvu, ki
smo jih zasledili pri pregledu literature, v zelo omejenem obsegu namenjajo raziskovalno
pozornost vprašanju, kako posamezniki z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu doživljajo
odnos z Bogom.
Religioznost ima moč, ker daje odgovore na raznolika človeška vprašanja, še posebej ko
so pred izziv postavljene posameznikove vrednote in prepričanja. Posameznik se zato ne
more zanašati na stare, naučene vzorce, kar je vsekakor dejstvo ob izkušnji, kot je spolna
zloraba v otroštvu, sploh če ta otrok ni imel podpore bližnjih, ki bi mu pomagali predelati
težka čutenja zlorabe. Religija predstavlja bistven element v iskanju pomembnega, saj s
pogledom v področje, ki nas presega, lahko najdemo smisel življenja, dosežemo intimnost
z drugimi in najdemo zadovoljstvo. Kot navajata Pargament in Brant (1998, 112), »le s
pomočjo svetega lahko razumemo nepojmljivo, nadziramo nenadzorovano in vzdržimo
nevzdržno«.
Naše raziskovanje bomo usmerili v posameznikov doživljajski vidik odnosa z Bogom,
način vzpostavljanja odnosa z Bogom, kako doživlja sebe v tem odnosu, kakšno je
njegovo doživljanje Boga in tudi doživljanje pomena, ki ga pripisuje temu odnosu, pri
soočanju s posledicami, ki mu jih je zloraba pustila. S tem želimo predstaviti oziroma
opozoriti na moč religioznega soočanja kot enega izmed pogostih in učinkovitih ter za
posameznike pomembnih načinov soočanja s posledicami, ki pa so relativno malo
obravnavani oziroma raziskani.
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Za raziskovanje tega pojava bo uporabljena metoda kvalitativnega raziskovanja, in sicer
deskriptivna fenomenološka psihološka metoda, katere cilj je razumeti in opisati
človekovo doživljanje oziroma izkustvo in pomen, ki ga ima to izkustvo za posameznika.
Deskriptivna fenomenološko psihološka metoda ne klasificira, temveč, kot je razvidno že
iz imena metode, opisuje, kar pomeni, da pridobljeni podatki vsakega udeleženca
raziskave ostanejo edinstveni. Naš cilj je s pomočjo te metode predstaviti vpogled v
edinstvenost raziskovanega pojava z osredotočenostjo na notranji svet posameznika in
pomen, ki ga ima ta izkušnja za posameznika, pri čemer se vzdržimo sodb o dejanskem
stanju in ozadju teh pojavov. Pomembnejša kot objektivna stvarnost je ugotovitev, za kaj
posamezniki menijo, da je resnično. Za raziskovanje doživljanja odnosa z Bogom pri
odraslih osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu smo tako z uporabo
fenomenološkega psihološkega pristopa poglobljeno raziskali doživljanja raziskovalnega
fenomena, v našem primeru način, kako v otroštvu spolno zlorabljeni posamezniki
vzpostavljajo odnos z Bogom, kako doživljajo sebe v tem odnosu in kakšno je njihovo
doživljanje Boga.
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6. METODA

6.1 Udeleženci
V raziskavo je bilo vključenih osem oseb, sedem žensk in eden moški, ki so bili v otroštvu
(do dopolnjenega 18. leta starosti) spolno zlorabljeni. Osebe, ki so bile vključene v
raziskavo, vzpostavljajo nek odnos s Presežnim in so bodisi odraščale v družinah
katoliške ali protestantske veroizpovedi bodisi so kasneje našle pot do krščanskega Boga.
Za analizo je bilo primernih pet intervjujev, tri intervjuje smo izločili, ker so vsebovali
premalo podatkov o doživljajskih vidikih odnosa z Bogom. Vzorec, ki je ustrezal
raziskovalnim namenom, je tako sestavljalo pet oseb, štiri ženske in en moški. Starost
udeležencev raziskave, vključenih v vzorec, je bila v razponu od 25 do 54 let, povprečna
starost pa 39 let. Nekatere podatke udeležencev smo zaradi zaščite anonimnosti
spremenili, vendar pa te spremembe nimajo vpliva na rezultate raziskave.

6.2 Pripomočki
Pred izvedbo intervjuja so udeleženci podpisali informirano soglasje, v katerem so bile
navedene vse ustrezne informacije o poteku in namenu intervjuja, ter soglasje za
avdiosnemanje intervjuja.
Osnovne informacije o spolni zlorabi (starost ob začetku zlorabe, trajanje, število
storilcev, odnos do storilca, vrsta zlorabe, pogostost zlorabe) smo pridobili na podlagi
vprašalnika. Njegov namen je bil pridobiti želene konkretne informacije, in ker je o
tematiki spolne zlorabe težko govoriti in v želji udeležencem raziskave olajšati postopek
intervjuja, smo se odločili, da te informacije pridobimo z vprašalnikom. Predvidevali
smo, da bodo udeleženci lažje dopisali, obkrožili odgovore, kot pa o tem govorili na glas.
Podatke smo analizirali skupaj s podatki, ki smo jih v nadaljevanju pridobili v vnaprej
pripravljenem polstrukturiranem intervjuju. Ta je pokrival naslednja vsebinska področja:
regulacija čustev pri posamezniku, doživljanje oz. odnos do storilca zlorabe, čustveno
doživljanje, vidiki odpuščanja in odnos do Boga (zaupanje, regulacija čustev). Kljub
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enakim izhodiščnim vprašanjem se intervjuji vsebinsko med seboj razlikujejo, saj smo
sledili pripovedovanjem udeležencev in sproti prilagajali podvprašanja njihovi pripovedi
in našim raziskovalnim namenom primerno.

6.3 Postopek

6.3.1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev
Za celovitejši pristop k raziskovanemu doživljanju je raziskovalka (avtorica pričujočega
magistrskega dela) pred izvedbo intervjujev izvedla osebno refleksijo o fenomenu, ki ga
je želela raziskovati. To pomeni, da je v okvir postavila svoja prepričanja in poglede na
spolno zlorabo ter človekovo duhovno dimenzijo. Z zavedanjem lastnih subjektivnih
izkušenj raziskovanega fenomena je zbiranje podatkov lahko potekalo objektivneje.
Pri izbiri in navezovanju stika z ustreznimi udeleženci je raziskovalka uporabila svojo
socialno mrežo in socialno mrežo svojih znancev. Ob predstavitvi raziskave, njenega
namena in ciljev je osem oseb izrazilo zanimanje za sodelovanje. Vsem je bilo pojasnjeno,
da je sodelovanje za udeležence svobodno in prostovoljno ter da lahko intervju v
kateremkoli trenutku prekinejo in odstopijo.

6.3.2 Izvedba intervjujev
Intervjuji (štirje intervjuji so bili posneti z diktafonom, ena udeleženka se s snemanjem
ni strinjala, zato so se podatki zapisovali med intervjujem in po njem) so bili izvedeni v
obdobju od julija do novembra 2017. Izvedli so se na domovih udeležencev ali drugih
primernih lokacijah, kjer je bila zagotovljena zasebnost. Pred začetkom intervjuja so
udeleženci podpisali informirano soglasje, v katerem so bile navedene informacije o
poteku intervjuja in njegovem namenu, ter soglasje za avdiosnemanje intervjuja.
Seznanili smo jih z ukrepi za zaščito njihove zasebnosti in navedli kontaktne podatke
raziskovalca, kamor se lahko obrnejo ob morebitnih dodatnih vprašanjih. Namen
raziskave ni bilo osvetljevanje okoliščin prijavljanja in soočanja z zlorabo, ampak je bil
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poudarek na doživljanju odnosa z Bogom, zato ni prišlo do razkrivanja informacij o
storilcih, zaradi česar bi bila potrebna prijava. Sodelujoče osebe so odrasle osebe, ki se
zavedajo možnosti prijave kaznivega dejanja, a tega niso storile. Posamezen intervju je
trajal približno eno uro.

6.3.3 Aktivnosti po izvedbi intervjujev
Opravljenim intervjujem je sledila dobesedna transkripcija zvočnih posnetkov, izpustili
smo le tiste dele, ki so se od obravnavane teme preveč oddaljili. Pogovorni jezik je bil
pretvorjen v knjižni jezik, izjemoma smo v prvotni neknjižni obliki pustili izraze, ki so
pomembni za razumevanje posameznikovega doživljanja. Sledila je analiza zapisov
doživljanja po naslednjih raziskovalnih korakih (Giorgi 2012, 5–6):


branje z občutkom za celoto,



delitev v pomenske enote (določanje pomenskih enot, ki označujejo menjavo
pomena raziskovanega fenomena, in določanje, katere pomenske enote so za
raziskavo pomembne in katere so odvečne),



pretvorba podatkov v psihološko občutljive izraze,



povezovanje preoblikovanih pomenskih enot (opisovanje strukture).

Raziskovalka je najprej oblikovala opis individualne psihološke strukture doživljanja
vsakega udeleženca raziskave, nato pa iz njih oblikovala opis splošne strukture
doživljanja odnosa z Bogom pri odraslih osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu.
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7. REZULTATI

7.1 Opisi individualne psihološke strukture doživljanja odnosa z Bogom pri
odraslih osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu
Udeleženka 1
Spolno zlorabo (od dotikanja do posilstva) očeta in duhovnika je doživljala v šolskem
obdobju (7–12 let). Sprejela jo je kot nekaj, kar se otrokom dogaja, in se dolgo ni zavedala
posledic, ki jih je zloraba pustila. Tudi bližnji so se, ko so izvedeli zanjo, odzvali podobno
kot ona – se je pač zgodilo, vidnih posledic ni, pozabimo in gremo dalje. Spomni se
trenutka, ko je kot otrok sedela v cerkvi in razmišljala: Če na zemlji niti duhovnik, ki naj
bi bil najbližje čistemu življenju, ljubezni do sočloveka, nima v sebi ljubezni, jo ima
potem sploh kdo, ali se vsi samo delajo, da so prijazni?
Jeze do storilcev ne občuti, pravi, da ju na nek način razume. Občuti pa obup in
razočaranje, ko pomisli nanju. Želi si jima odpustiti, ker čuti, da bo šele, ko bo tega
sposobna, lahko zaživela svoje življenje. V odnosih ji je težko postavljati meje in se
postaviti zase, saj ima občutek, da če se bo razjezila, bo ostala sama. Pogosto doživlja
žalost in ne ve, zakaj. Občutek ima, da so verjetno še stvari, ki jih bo treba odžalovati,
hkrati pa čuti, da je večji del preteklosti izjokala. Strah in sram sta čustvi, za kateri pravi,
da bi se jima izognila, če bi se jima le lahko, in ji predstavljata največje breme v
vsakodnevnem življenju. Občutek ima, da ne dosega minimalnih standardov, da bi jo bili
ljudje pripravljeni sprejeti točno takšno, kot je. Pogosto doživlja zmedo v povezavi z
zaupanjem sočloveku. Niha od naivnega zaupanja v vse in vsakogar do skrajnega
nezaupanja bližnjim in drugim ljudem v okolici.
Oseba je odraščala v tradicionalno verni družini, ki je redno obiskovala svete maše. Odnos
z Bogom je bil neosebne narave, zaradi česar je vero v obdobju najstništva zavrnila, saj
je krščansko vero povezovala zgolj s tradicijo, pravili, prepovedmi. Bolj jo je zanimal
oseben odnos z nečim Presežnim, česar pa ni našla v tradicionalni krščanski veri. V
zgodnji odraslosti je Boga doživljala kot ljubečega, dobrohotnega, vendar zanjo
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največkrat nedosegljivega. V zadnjih letih pa je našla stik z njim in ga veliko pogosteje
doživlja kot nekoga, ki je dosegljiv, kot nekoga, na kogar se lahko zanese, ki bo tam zanjo
v obdobjih stiske.
Temeljni premik v njenem življenju v povezavi z odnosom z Bogom opisuje v dogodku,
kjer se je odločila umreti, a je preživela. To se ji je v tistem trenutku zdel čudež (čeprav
pravi, da zdaj, ko gleda nazaj, ve, da je lahko bilo takšno tudi naključje). Tik po dogodku
je začutila popoln mir, kot da se je vse ustavilo, potihnilo, nobenega hrupa ne znotraj ne
zunaj nje. Začutila je, da njeno življenje vendarle mora imeti nek pomen in je vredno
živeti, četudi tega sama še ne čuti. Začutila je božjo prisotnost in to, da ima Bog zanjo
načrt, čeprav ga sama še ne ve. Odločila se je, da bo poiskala pot do sebe, do svojega
bistva, prekritega z zablodami in čustveno navlako. Dolgo časa jo je iskala in vedno znova
padala, nič našla, dokler ni v zemeljskem odnosu prvič začutila, kako je biti pristen in
hkrati biti v stiku z nekom. Po tem trenutku človeškega stika je začutila tudi odnos z
Bogom na nov, drugačen način. Postal ji je bližji, bolj dosegljiv. Če je prej samo vedela,
da nekje je, da na nek način obstaja, v tistem trenutku pa je tudi začutila, da resnično
obstaja. Trenutek doživlja kot prelomen, ko je njena pot iskanja stika s sabo in Bogom
dobila smer in zaradi česar je v naslednjih nekaj letih odnos z Bogom postal pomemben
del njenega vsakodnevnega življenja. Počasi se je njeno zaupanje krepilo, počasneje, kot
si je želela, a zdaj pravi, da ve, da če naredi vse, kar je v njeni moči, bo za vse ostalo
poskrbel on. Če je na pravi poti, seveda, če se ne zgodi, čeprav si tega resnično zelo želi
in tudi vse naredi, da bi se zgodilo, še vedno zaupa v božjo voljo. Dovoli si začutiti
razočaranje, tudi jezo na Boga, ampak mu zaupa. Zaupa, kot pravi, ne kar zato, ker se mu
pač lahko zaupa, ampak ker je v zadnjih letih na lastni koži doživljala, da se nekatere
stvari zgodijo zelo lahkotno, druge pa z veliko truda nikakor ne. In ko pogleda nazaj, vidi,
da so se zgodile prave stvari, in čeprav je bila v preteklem obdobju želja po nečem drugem
izjemno močna, je zdaj ne doživlja več kot nekaj, kar bi jo resnično osrečilo in pripeljalo
k sebi.

Udeleženka 2
Zloraba (masturbiranje) se ji je začela dogajati pri petih letih in je trajala nekaj let. Za
zlorabo je kot otrok povedala mami, ki pa ni odreagirala. Kasneje, ko je odrasla, njena
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mama zaradi sramu ni želela, da udeleženka o tem govori na glas, hkrati je dogodke
normalizirala, češ da moški takšni pač so. Do storilca (oddaljeni sorodnik) čuti odpor in
strah. Doživlja odpor do stikov z njim, saj ga je bila primorana videvati ob družinskih
praznovanjih, in strah za lastno varnost. Odkar je z dejanjem soočila celotno sorodstvo in
odkar ve, da je njen oče na njeni strani in storilec ne ve, kje živi, se počuti varno. Njena
velika želja je bila, da bi mu zmogla odpustiti, vendar se hkrati zaveda, da je odpuščanje
nekaj, česar se ne da izsiliti, in da je trenutno v fazi, kjer mora v prvi vrsti poskrbeti za
lasten občutek varnosti.
Zase pravi, da jezo izraža na tipičen in netipičen način, kjer niha od tlačenja jeze na eni
do izbruhov jeze na drugi strani. Težko ji je postavljati meje, ko pa jih, jih pogosto grobo.
Strah je nekaj, česar v situacijah, ki običajno večini ljudi povzročajo nelagodje in strah
(npr. sama ponoči hoditi po mestu po neosvetljenih ulicah), ne občuti. Zaupa, da bo vse
v redu, če pa ne, bo v skrajnem primeru »le« umrla in bo šla »domov«. Spet v drugih
situacijah občuti izrazit strah (v partnerskem odnosu, da bo partner mislil, da je čudna;
izpostaviti se v povezavi s poklicnimi željami). Doživlja veliko sramu. Veliko breme ji
predstavlja skrb, kaj si bodo drugi mislili o njej, zaradi česar ne zmore slediti svojim
hrepenenjem. Pravi, da se uči zaupati ljudem. Zaupa jim, kolikor jim dovoli, pred tem pa
preverja, ali so zaupanja vredni tako, da jim postavlja preizkušnje, kar jim tudi že vnaprej
iskreno pove. Vase zaupa, hkrati pa pravi, da bolj kot gradi zaupanje vase, večje je
zaupanje v druge ljudi. Vero vase je dobila ob izkušnji poskusa samomora, kjer je
doživela disociativno izkušnjo, videla sebe od zunaj in v tisti tišini in miru »zaslišala«
Boga, ki ji je sporočal, da bo vse v redu. Ko se je »vrnila« v telo, se je pomirila in ta
občutek jo zdaj spremlja skozi življenje.
Oseba je odraščala ob tradicionalni rimokatoliški veri, kjer je en del družine (po mamini
strani) bil izrazito veren, vendar pa so vero dojemali predvsem v smislu ritualov, tradicije
in brez neke globine. V veri, v kateri je bila udeleženka vzgojena, ni našla želenih
odgovorov, zato se ji je uprla. Človeka doživlja kot svobodno bitje in v otroštvu
posredovani veri jo je motilo, ker je bilo preveč pravil, ki omejujejo, in tega ni razumela.
Kot otrok se je spraševala, zakaj se mora počutiti krivo, dolžno, zakaj mora ugajati
nekomu, ali so res neke napačne poti … Veliko je molila (rožni venec) ali pa je bila z
Bogom v dialogu na način pogovora in to počne še danes. V meditaciji, ko se umiri, sliši
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njegove odgovore. Mir jo tolaži, kot tudi védenje, da obstaja nekaj, kar jo na nek način
zmeraj objema. Nekaj, kar je višje od staršev, je tam in jo čuva, vedno in povsod.
Boga si predstavlja kot živeči del sebe, vendar pa ga, da lažje vodi dialog z njim,
pooseblja, si ga predstavlja kot osebo. Odnos z njim dojema kot najintimnejši odnos, ki
ga človek lahko ima. Bog je zanjo tudi intuicija, neko vsemogočno védenje, neka
neverjetna inteligenca. Nanj se obrača v želji, da bi sebe lažje slišala. Boga doživlja kot
nekoga, ki je v njej, le umiriti se mora in potem sliši sebe kot Boga človeka. Včasih mora
zato izklopiti možgane in dovoliti, da se proces zgodi. Vsako podrobnost in okoliščino v
svojem življenju doživlja kot posledico sebe in svojega božanskega.
Veliko vprašanj si je postavljala v povezavi s tem, zakaj Bog dopušča zlorabo. Našla jih
je v nekem večjem, višjem razumevanju ljubezni, v nekem globljem védenju. Pravi, da
Bog dovoli videti človeku tudi zlo in biti zlo, da je Stvarnik ustvaril tudi to, kar ruši, z
namenom večjega razumevanja, ker razumeš lahko vse, ko si dovoliš odprtost, da tudi je
nekaj drugega. Ne glede na doživete izkušnje je vedno verjela vanj, ampak samo, da še
sama nima dovolj védenja, znanja, da bi našla odgovor, zakaj se zlorabe nemočnih otrok
dogajajo. Smisel je našla v deljenju zgodbe, saj lahko to marsikomu pomeni priložnost,
da dogodek predela. Ta smisel ji daje moč, da se lahko naprej premakne tudi v teh
vprašanjih, da lahko gre bolj v globino in da tudi v tem poskuša videti nekaj več.

Udeleženka 3
Spolno zlorabo je doživela kot dvanajstletna deklica. Bil je enkraten dogodek
(masturbiranje), ki se ga je sicer vedno spominjala, vendar pa o njem ni veliko
premišljevala in mu pripisovala kakršnihkoli posledic. Šele v zadnjem letu so v novem
partnerskem odnosu začele intenzivno na plan prihajati nerazrešene vsebine, ki jih ne
more več spregledati. Storilca z zlorabo ni nikdar soočila, čeprav je z njim še vedno v
stikih. Za njun odnos pravi, da je precej običajen površinski odnos, čeprav v sebi čuti
zamero do njega. Poleg omenjene zlorabe se v zadnjem času prebuja spomin še na eno
zlorabo, ki pa je zelo razdrobljen in »meglen«.
V preteklosti je delovala zelo močno in si ni dovolila ranljivosti, saj je verjela, da zmore
vse sama. V zadnjih letih pa postaja zelo ranljiva, krhka, preveva jo žalost, pravi, da
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veselja ne doživlja. Doživlja veliko občutkov krivde v različnih situacijah in potrebuje
veliko občutka kontrole nad njimi in ljudmi. Razmišlja, da je v odnosih včasih mogoče
preveč nasilna (s telefonskimi klici, željo po pogostejšem videvanju), ob tem doživlja
veliko negotovosti in tesnobe. V partnerskem odnosu se pogosto počuti zavrženo,
zapuščeno in osamljeno, želi si več bližine, intime. Hvaležna je za življenjske situacije,
ki se na prvi pogled ne zdijo pozitivne. Hvaležna poskuša biti, da ne čuti jeze zaradi tiste
»slabe« stvari (odnos, situacija), in hvaležna je, da dobi vsaj tisto malo, kar pač lahko.
Oseba je odraščala v tradicionalni rimokatoliški verni krščanski družini. Oseben stik z
Bogom je začela vzpostavljati v odrasli dobi po težji življenjski preizkušnji. Do takrat v
njenem življenju ni imel večjega pomena. Imela je občutek, da ga ne potrebuje, da je
dovolj močna in da zmore skozi življenje sama. Zdaj ji Bog predstavlja pomemben del
njenega življenja. Dojema ga kot nekoga, ki ji v življenje pošilja izkušnje, preko katerih
se lahko očisti, postane bolj to, kar v svojem bistvu tudi je. Četudi so izkušnje boleče,
verjame, da jih Bog dopušča prav z namenom očiščenja, čeprav občasno v povezavi s tem
doživlja tudi dvome, ali je res treba ponovno izkušati vse te bolečine nestika v odnosih in
zavrženosti. Težko ji je sprejeti, da Bog to dopušča, vendar pravi, da ve, da je prav to
sprejeti. Bog dopušča padec človeka, da se notranje sesuje, da se iz tega lahko potem
naredi nekaj drugega. Nima pa odgovora na vprašanje, zakaj zloraba. Spraševala se je,
zakaj se mora to dogajati, zakaj ravno njej, ampak v tem pogledu (v nasprotju z drugimi
izkušnjami) ne doživlja, kot da Bog to dopušča. Pravi, da Bog sicer dopušča greh, padce,
doživlja, kot da je z nami, tudi ko smo v grehu, ampak zloraba … zakaj bi to dopuščal,
da se dogaja, sploh pri majhnem otroku, ki se nima možnosti braniti. Na ta vprašanja si
ne zna odgovoriti.
Boga se še posebej oklene v trenutkih krize, pri njem išče oporo. Njegov odgovor včasih
dobi, včasih ne, odvisno od tega, koliko se lahko odpre. Kadar se v odnosih počuti
zavrženo, v Bogu najde nekoga, ki je zanjo vedno na razpolago. Čuti, da ji Bog na pot
pošilja ljudi, preko katerih bo lahko ozdravila svojo rano zlorabe. Čeprav ji včasih manjka
zaupanja in poskuša nadzorovati odnos s partnerjem, poskuša zaupati, da se tudi kriza v
odnosu mora dogajati, da se bo lahko izčistila preteklost. Kljub kaosu v odnosu čuti in
upa, da bi se iz tega lahko razvilo nekaj lepega. Še vedno pa se čuti ujeta v njem, čuti se
ujeta v stvari, za katere se zdi, da bi jih morala prepustiti, pa jih še ne zmore. Občutek
ima, da ji Bog počasi dopoveduje, da se mora naučiti ustaviti in ne prehitevati stvari.
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Veliko se takrat pogovarja z njim, joče pred njim, tako se počuti manj obupano, manj
samo, se umiri, vendar pa ta mir ne traja dolgo, kakšen dan, dva, potem pa spet … Pred
njega hodi predvsem v občutkih nemoči, bolečine. Njegovo bližino čuti, ko se umiri.
Boga dojema kot nekoga, ki pride skozi misli, ko se ji uspe umiriti, in četudi je takrat
sama, se ne počuti osamljeno, zapuščeno. Čuti mir. Da je spoznala, da jo ima Bog res rad,
je najprej potrebovala konkretnega človeka (duhovnika), ki ji je približal Boga.

Udeleženec 4
Zloraba strica se je dogajala v začetku osnovnošolskih let (dve poletji). Moški o dogodku
do svoje odraslosti ni spregovoril, saj tudi slike o zlorabi do takrat ni imel. Ko je prišla,
je v trenutku sestavil celotno zgodbo in spregovoril. Bil je prisiljen v masturbiranje,
oralno zadovoljevanje in bestialnost (spolnost z živalmi). Stikov s storilcem nima oziroma
sta se v zadnjih 18 letih srečala dvakrat. Enkrat na pogrebu skupnega sorodnika in drugič,
ko se je sam zapeljal do njega in se z njim soočil. Takrat je storilec dejanje zanikal in
trdil, da si je vse skupaj izmislil. Do njega čuti sovraštvo, bes in prezir. Odpuščanje zanj
ne pride v poštev. Je mnenja, da polno življenje lahko živi tudi brez odpuščanja. Ne
verjame v moč odpuščanja, saj mu predstavlja opravičilo za grozodejstva, ki jih delamo
drug drugemu, in se mu zato v primeru spolne zlorabe zdi nesprejemljivo.
Ima težave z izražanjem jeze, doživlja jo v skrajnostih. V preteklosti je prihajalo do
koleričnih izbruhov, v zadnjem času pa teži k potlačevanju jeze in je sploh ne izraža, ker
se boji njene eskalacije. Zmore pa se zdravo jeziti v odnosu do Boga. Ko je čutenj preveč
in jih ne zmore več nositi ter ne najde drugega izhoda, se obrne k nekemični zasvojenosti.
Nikoli ni žaloval za izgubami, ki so posledica spolne zlorabe. Pravi, da tako ali tako ni
vedel, česa ni imel, zato ne more žalovati za nečim, česar ne pozna. Tudi v odraslih
odnosih ne občuti žalosti, ko nekdo (četudi pomemben) odide iz njegovega življenja,
pravi, da ga ta oseba očitno ni cenila in imela rada, zakaj bi torej žaloval za njo. V odnosih
si želi več bližine, predvsem v intimnih odnosih izbira nedostopne ženske, problem vidi
v lastnih občutkih nevrednosti, nesamozavesti. V odnosih je predan (da celega sebe), če
pa začuti, da ga oseba začne izkoriščati ali obstaja nevarnost, da bo zapuščen, osebo v
trenutku odreže in ni več poti nazaj. V preteklosti (pred vrnitvijo spomina na spolno
zlorabo) je ob zapuščanju njemu dragih oseb razmišljal o samomoru.
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Nima odnosa, v katerem bi lahko bil on sam, popolnoma iskren v tem, kar je. Tega si ne
dovoli zaradi prevelike želje ugajati ljudem. Pogosto ima občutek pretirane odgovornosti
in doživlja občutke krivde, če poskuša delovati v skladu s svojimi željami. Kar nekaj let
je deloval v skladu s pričakovanji drugih in pozabil nase, dokler, kot pravi, se ni zbudil
in zdaj poskuša slediti sebi in svojim željam.
Moški je odraščal v tradicionalni rimokatoliški družini. Od Boga se je v odraščanju
popolnoma oddaljil in skozi življenje nato po težji življenjski preizkušnji začel spet iskati
pot nazaj k njemu. Z Bogom goji oseben odnos, zanj je dosegljiv, kadarkoli ga potrebuje
in se želi z njim pogovoriti. Njegov odnos je postajal skozi leta čedalje bolj oseben, tudi
zaradi obiskov anonimnih skupin, namenjenih specifičnim nekemičnim zasvojenostim,
ki delujejo po načelu 12 korakov in kjer je pomemben element t. i. Višja sila. Poleg tega
je v tistem času obiskoval katehumenat (kljub v otroštvu prejetim vsem zakramentom).
Do Boga ne goji zamer. Ima občutek, da je ljubljen in prisoten v njegovem življenju. Bog
mu predstavlja nekoga, na katerega se je varno jeziti, v nasprotju z odnosi z ljudmi, kjer
jeza ni varno čutenje. Jezo na Boga doživlja kot zdravo in ne kolerično, ki jo izkuša v
drugih odnosih. Ugotavlja, da ko v odnosu do Boga da iz sebe jezo, se včasih naredi 'klik'
v glavi in potem se stvari začnejo počasi spreminjati, gredo na boljše. Stik z njim
vzpostavlja tudi, kadar je v stiski in je težnja poseči po odvisnosti velika. Prosi ga, naj mu
to stisko odvzame, in deluje. Ima pa tudi obdobja, ko se odloči popustiti svoji odvisnosti,
in takrat se ne obrača nanj, v tistem trenutku zanj ne obstaja. Poleg tega pa z njim
vzpostavlja stik v občutju hvaležnosti, predvsem za drobne stvari v življenju, kjer se
dogodki odvijejo v pravo smer oz. kjer se izogne slabim dogodkom, ki bi se lahko zgodili.
Verjame, da če si v nekaj res s celotnim srcem prepričan, se to tudi zgodi. Težavo vidi v
tem, da še vedno ne verjame dovolj, da bi se lahko zgodile stvari, ki si jih želi in za katere
dela. Bogu zaupa, da je ob njem in ga v njegovem procesu spremlja, počasi pa, tudi z
njegovo pomočjo, gradi zaupanje vase.

Udeleženka 5
Zloraba očeta in strica se je dogajala vse od nižjih razredov osnovne šole pa do njenega
šestnajstega leta (izpostavljanje pornografiji, masturbiranje, spolni odnos »na suho«). Za
zlorabo je že kot otrok povedala, se upirala, jo poskušala zaustaviti, a ji nihče ni verjel.
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Kot odrasla se je z osebami, ki ji kot otroku niso verjele, soočila, in zdaj o izkušnji lahko
govori, ji je pa težko govoriti o storilcu oziroma storilcih zaradi sramu in skrbi za vpletene
osebe. V odnosu do storilca (očeta) doživlja veliko ambivalence. Doživlja ga kot dve
ločeni osebi. Po eni strani je skrben, vse bi naredil zanjo, po drugi strani pa …. In ne ve,
ali ga mora imeti rada ali ga mora sovražiti. V odnosu do njega je v preteklosti čutila
ogromno besa, ga tudi soočila z dejanjem, kar je oče zanikal, in udeleženka verjame, da
je tudi sam pri sebi zanikal, da je to zares počel. Sprašuje se, zakaj je do tega prišlo, išče
razloge, ki vodijo v taka dejanja. Po njegovi smrti je začela predelovati zlorabo in zdi se
ji, da mu je v celoti odpustila, saj je pri njem poznala še drugi obraz in je zato zmogla, ni
pa odpustila drugemu storilcu (stricu), kjer so vse zamere še vedno sveže. Stric še živi,
vendar je prekinila odnos z njim.
Nikoli ni žalovala za izgubami, ki izhajajo iz zlorabe. Na razumski ravni se zaveda, za
kaj vse je bila prikrajšana zaradi nje, ampak se ji zdi, da je spodaj še veliko žalosti za
izjokati. Pogosto doživlja veliko občutkov krivde, predvsem ko v občutku nemoči pride
do izbruha nakopičene jeze. Težavo ima z doživljanjem zdrave jeze, zaradi česar ji je
težko postavljati meje, saj to zanjo pomeni trenutek izgube stika, ona pa ne zdrži z
občutkom nepovezanosti. Ta jo spominja, da kot otrok ni bila slišana, ko je povedala za
zlorabo. Nezmožnost postavljanja meja, dajanje svojih želja na stran, neizpolnjevanje
svojih potreb na račun potreb drugih se ji ponavljajo skozi življenje ob različnih ljudeh,
zadaj je strah za življenje drugega, da se bo odločil za samomor, oziroma strah, da bo
nekdo odšel in ne bo prišel nazaj (prvič se ji je ta strah pojavil ob mami, ko sta se z očetom
prepirala in je mama odšla; bilo jo je strah, da je ne bo nazaj in bo ostala sama z
očetom/storilcem).
Zaupa življenju in zaupa vase, ker ve, da ima v sebi moč in odločnost premagati ovire.
Vendar pa, kot pravi, se ji vsake toliko časa zamajejo tla pod nogami, ko izgubi smer,
orientacijo … Ko se ji zdi, da je poskusila že vse in še vedno … Ko je v tej nemoči, izgubi
smisel. In takrat se ne zanaša na druge, sprejema sicer podporo (partner, prijatelji, Bog
…), še vedno pa ima občutek, da mora narediti vse sama.
Družina udeleženke je rimokatoliške veroizpovedi, vendar pa večjega stika z vero v
otroštvu ni imela. V družini so praznovali le večje praznike. Verouka ali cerkve ni
obiskovala. V zgodnji odraslosti je spoznala vernega partnerja, ki ji je počasi približal
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vero in Boga. Njegova nežnost in nevsiljivost ob predstavljanju svetopisemskih zgodb in
njihovega pomena sta ji pomagali osmisliti nekatere stvari in jo pripeljati bližje k njemu.
Boga doživlja kot nekoga, ki ve, zakaj je tako. Ki ve in vidi več, kar mi sicer vidimo kot
trpljenje, on pa ve, zakaj (vključno s tem, da se dogajajo zlorabe). On vidi širšo sliko. In
pri njem dobi odgovor. Ve, da je tako, kot je prav. Čeprav še zdaj ne razume tega in trpi,
ve, da bo hvaležna za to izkušnjo, ko bo šla skozi njo. Pravi, da mora obstajati višji namen
in iz tega želi nekaj narediti.
Na Boga se največkrat obrača v občutku nemoči. Prosi ga, naj ji pove, česa še ne razume,
da se ves čas vrti v istem krogu in ve, da bo prej ali slej prišel odgovor. Lahko se je
dotakne preko knjige, misli, včasih pa se ji pokaže v človeški podobi, ko se ob njej pojavi
oseba, ki jo dvigne iz najtežjih trenutkov, ko bi najraje kar obupala nad življenjem.

7.2 Opis splošne strukture doživljanja odnosa z Bogom pri odraslih osebah
z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu
Pri udeležencih raziskave, odraslih osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu, se v
njihovem notranjem doživljanju odnosa do Boga pojavljajo naslednje glavne teme: a)
iskanje osebnega Boga; b) regulacija čustev; c) zaupanje v Boga; d) odpuščanje; e) iskanje
pomena.

Iskanje osebnega Boga
Udeleženci so imeli različno intenzivno versko vzgojo v otroštvu, kot otroci so pogrešali
več razumevanja, globine ob tradicionalnih verskih ritualih. Otroci in kasneje odrasli z
izkušnjo spolne zlorabe se soočajo z globljimi deli sebe in pomanjkanje razumevanja ter
globine ob verskih ritualih lahko povzroči, da se posameznik v celoti odvrne od vere in
Boga. Poleg tega vera in Bog lahko žrtvam spolne zlorabe predstavljata nekaj oziroma
nekoga, ki jih omejuje, in v verskih resnicah lahko slišijo le prepovedi in zapovedi. Šele
tako intenzivni dogodki, kot so skrajni obup in poskus samomora ter bolečina ob bolezni
ali smrti bližnjega, lahko v njih prebudijo občutek božanskosti, interes za spremembo
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prepričanj v povezavi z verskimi resnicami in željo po drugačnem, intimnejšem odnosu
z njim.

Regulacija čustev
Vsem udeležencem raziskave so skupne težave z zdravim izražanjem jeze. Ali nihajo iz
ene skrajnosti v drugo, od tlačenja do izbruhov jeze, ali pa je jeza navznoter obrnjena
celoten čas, kar se navzven kaže z depresivnimi simptomi. So v procesu učenja
postavljanja meja v odnosih (za kar je potreben stik z zdravo jezo) in izkazalo se je, da
lahko udeležencem ob tem pomaga odnos z Bogom, saj jim predstavlja odnos, kjer se je
varno jeziti (ne bo kar odšel ali se razjezil nazaj). Nanj se obračajo predvsem v trenutkih
krize, za nekatere je to v občutju nemoči, za druge v strahu, jezi ali žalosti. Ob njem jim
pogosto uspe umiriti svoje čustvene viharje, ko vse drugo odpove. Žrtvam zlorabe lahko
predstavlja nekoga, ki daje podporo in pomočjo katerega lahko predelujejo bolečino
preteklosti. Ob njem se lahko napolnijo z upanjem v možnost novega, drugačnega
življenja, ki jim daje moč za življenje in premagovanje življenjskih ovir. Predvsem za
premagovanje ovir na neznanem terenu, npr. stopanje v odnose na nov, drugačen način,
saj jim varnost odnosa z Bogom daje pogum za soočanje z nepoznanim.

Zaupanje v Boga
Zaupanje v Boga je tema, ki ji pomembno mesto v življenju pripisujejo vsi udeleženci
raziskave. Pot do zaupanja v Boga se je pri večini gradila počasi preko človeškega stika.
Ko so najprej v zemeljskem odnosu (z duhovnikom, partnerjem, terapevtom) izkusili
trenutke stika, sprejetosti, so počasi začeli dajali možnost globljega odnosa tudi odnosu z
Bogom. Izkazalo se je, da ima lahko bližina storilca z žrtvijo vpliv na intenzivnost
doživljanja bitk v povezavi z zaupanjem do Boga. Na eni strani strah biti ponovno izdan
in boleče upiranje vsemu v povezavi z Bogom, na drugi strani pa izjemno hrepenenje
doseči to zaupanje in vlaganje veliko časa in energije v raziskovanje tega fenomena. Izziv,
na katerega naletijo posamezniki ob iskanju zaupanja v Boga, je izpustiti kontrolo iz
svojih v božje roke. Čeprav si tega želijo, za žrtev zlorabe to lahko pomeni biti boleče
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nemočen kot v trenutku zlorabe, čemur pa se izogibajo. Soočenje z občutki nemoči ob
zlorabi lahko torej posamezniku omogoči globlje zaupanje v Boga.

Odpuščanje
Želja po odpuščanju storilcu je bolj ali manj prisotna pri vseh udeleženkah raziskave.
Čutijo, da za mir v sebi in pristen stik s sabo in Bogom to potrebujejo. Ugotovili smo, da
smrt storilca lahko žrtvi omogoči lažjo hojo po poti odpuščanja, saj ne doživlja več strahu
pred storilcem in nima več pričakovanj, kako naj bi se storilec odzival, obnašal, kar žrtvi
omogoča, da se posveti izključno svojemu doživljanju. Moški udeleženec raziskave je
edini, ki se mu zdi spolna zloraba neodpustljivo dejanje in nima nobenega namena
kadarkoli odpustiti storilcu. Možno je, da nepripravljenost na odpuščanje oziroma
nezmožnost pristnega odpuščanja kljub želji po njem izhaja iz globoko ponotranjenih
občutkov krivde, ki močno zaznamujejo življenja udeležencev raziskave. Izraziti občutki
krivde jim dajejo občutek nadzora in moči, vendar pa jim hkrati onemogočajo
sprejemanje človeške nepopolnosti (lastne in drugih). Boga na drugi strani doživljajo kot
popolnega in nezmotljivega, kar je možen razlog, da nihče od udeležencev ne goji zamer
do Boga.

Iskanje pomena
Udeleženci raziskave se sprašujejo, zakaj se zlorabe dogajajo, zakaj se je zgodila ravno
njim oziroma zakaj jo Bog dopušča. Izstopa iskanje pomena s pomočjo duhovne
dimenzije. Vera v to, da pomen obstaja, četudi ga, vsaj ne v vsej globini, ne poznajo
oziroma razumejo. Brez vere, da ima tudi spolna zloraba nek globlji, višji pomen, se lahko
zdi zlorabljenim življenje nesmiselno. Ugotovili smo, da lahko udeleženci najdejo
pozitiven pomen v tem, da jim je tovrstna izkušnja sicer marsikaj odvzela, npr. možnost
očetovstva oziroma materinstva, a to vidijo kot pozitiven rezultat, saj bi sicer patološke
vzorce, ki so jih oziroma bi jih prevzeli, čeprav se zloraba ne bi zgodila, prenesli na
naslednji rod. Doživljanje, da se je bil zaradi te izkušnje posameznik prisiljen soočiti s
sabo, svojimi vzorci, zaradi česar je postal boljši človek, jim pomaga sprejeti izkušnjo
zlorabe. Poleg tega pa žrtve zlorabe lahko usmerijo pogled iz preteklosti naprej v
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prihodnost, ko najdejo pomen v tem, da lahko prav zaradi lastne izkušnje zlorabe
pomagajo drugim pri predelavi njihove zlorabe.
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8. RAZPRAVA

V magistrskem deli smo želeli raziskati doživljanje odnosa z Bogom pri odraslih osebah
z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. Izhajajoč iz tega zanimanja smo oblikovali naslednja
raziskovalna vprašanja:
1. Kako posamezniki doživljajo oziroma kakšen odnos imajo do storilca zlorabe?
2. V katerih trenutkih in kako posamezniki vzpostavljajo odnos z Bogom?
3. Kako doživljajo sebe v odnosu do Boga in kakšno je njihovo doživljanje Boga?
Za raziskovanje smo uporabili pristop deskriptivne fenomenološke psihološke metode, s
katero smo želeli s pomočjo opisov doživljanja petih posameznikov, ki so doživeli travmo
spolne zlorabe v otroštvu, odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja.

8.1 Doživljanje odnosa z Bogom pri odraslih osebah z izkušnjo spolne
zlorabe v otroštvu
Udeleženci raziskave so odraščali v družinah, kjer jim je bila vera predstavljena bolj v
smislu tradicije, neosebnega Boga. To večinoma navajajo tudi kot razlog, da so se obrnili
stran od vere, kakršno so spoznali v domačem okolju. Ob podajanju verskih resnic namreč
niso dobili želenih odgovorov ali pa jih je zmotilo podajanje verskih resnic. Kot pravi
udeleženka 2: »Nisem razumela, zakaj se moram krivo in dolžno počutit, pa zakaj rabim
ugajat nekomu, pa ali so res neke napačne poti, pa zanimalo me je, kako me ima Bog rad,
in ko sem pri verouku postavljala takšna vprašanja, nisem dobila odgovora.« Udeleženka
je s svojo otroško radovednostjo in globoko rano spolne zlorabe, ki odpirajo vedno nova
vprašanja, ostala sama s temi vprašanji. Odgovore je zato že zelo zgodaj začela iskati
izven cerkvenih zidov. Podobno je doživljal udeleženec 4, ko je kot odrasel posameznik
ob zdravljenju nekemične zasvojenosti začel poglabljati svoj osebni odnos z Bogom in je
ob obiskih cerkvenega bogoslužja ob doživljanju notranjih bojev ostal sam, brez pravega
sogovornika, ki bi mu pomagal razmejiti doživljanja. Pravi: »Potem ko sem vzpostavil
oseben odnos do Boga, sem hodil nekaj časa k maši, ampak so me preveč take stvari
motile, ko župnik tam pridiga, ovce, pa ne vem kaj … pa tisto ubijanje živali, mučenje in
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tako naprej, pa cerkev ima tisto šunko in se mi je še bolj zagravžalo vse skupaj.«
Zlorabljeni posamezniki nosijo v sebi prepričanja, da so gnusni, neprimerni, nevredni
ljubezni in pozornosti, zato so nagnjeni k temu, da so ob poslušanju verskih resnic v
cerkvi še posebej pozorni na teme kazni, greha, sramu in pogubljenja (Gostečnik, Poljak
in Repič 2010, 235), vendar vsi udeleženci naše raziskave hkrati izkazujejo željo po
razumevanju teh verskih resnic in iščejo pot, da bi jih osmislili.
Z zlorabo ponotranjena občutja, ki niso bila primerno regulirana, prihajajo v ospredje tudi
ob vzpostavljanju stika z Bogom. Udeleženci raziskave izpostavljajo, da je bil ključen
sočuten sogovornik, ki jih je slišal, razumel in ne obsojal v občutjih jeze, odpora, žalosti
in obupa ter glede stvari, povezanih s cerkvenim naukom in Bogom, in jim pokazal drugo
perspektivo, ki je omogočila na drugačnih temeljih zgrajen stik z Bogom. To pot dobro
ponazori udeleženka 5: »Totalen odpor sem imela do vsega v povezavi z vero, ampak
počasi, preko ljudi, ki sem jih spoštovala in so mi podajali svetopisemske zgodbe brez
vsiljevanja, na način, da sem videla smisel, in ko sem počasi začela razumevat neke stvari,
sem se sama potem približala Bogu.«
Neustrezno regulirana jeza je pogosta posledica spolne zlorabe in tudi pri udeležencih
naše raziskave se je pokazalo, da tlačijo jezo in jo sproščajo v obliki pasivne agresije ali
pa nihajo med tlačenjem in izbruhi jeze. Nihče od udeležencev raziskave ne poroča o
zdravem izražanju jeze v medosebnih odnosih, medtem ko nekateri udeleženci poročajo
o zmožnosti jeziti se na Boga in opisujejo njene pozitivne učinke. Udeleženec 4: »Ne
znam biti asertiven v odnosih. Prej sem bil besen, koleričen, zdaj pa tlačim jezo. Do Boga
pa ja … ja, se jezim … ampak tu pa ni ta kolerična jeza. Štirinajst dni nazaj sem imel tako
debato z Njim, sem mu take povedal. Ampak takrat se je naredil en klik v glavi in so se
začele zdaj stvari premikat počasi na bolje.« Večinoma pa udeleženci iščejo stik z Bogom
v občutkih nemoči, kjer dobijo moč za soočanje z življenjskimi izzivi. Udeleženka 3
pravi: »Da mi moč, ne vem, kako bi preživela, če ne bi bilo vse te molitve.« Ali pa
udeleženec 4 ob soočanju z zasvojenostjo: »Kadar imam problem in me žene k temu, da
bi se zadel, če sem tam na meji, ga prosim, naj mi to odvzame in deluje.« Tudi Gostečnik,
Poljakova in Repičeva (2010, 237) navajajo, da kadar se posameznik v iskreni molitvi
obrne k Bogu, lahko nastopi notranja psihična preobrazba, ki med drugim tudi omogoča,
da se zasvojena oseba lahko reši svoje zasvojenosti.
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Varna navezanost na Boga omogoča regulacijo čustev. Udeleženka 2 je že od otroštva
varno navezana na Boga in ji predstavlja varno zavetje, kamor se lahko po potrebi zateče,
in sicer pravi: »Mene tolaži vedenje, da je nekaj, kar me na nek način zmeraj objema, kar
me čuva. Kadar rabim varnost, se vedno na nek način obračam na Boga.« Medtem ostali
udeleženci gradijo varno navezanost na Boga skozi življenje. V raziskavi se je izkazalo,
da so pri nevarno navezanih posameznikih pristni trenutki v medosebnih človeških
odnosih predstavljali temelj za vzpostavitev pristnega in varnega odnosa z Bogom. Pred
tem je bil Bog zanje nedosegljiv, oddaljen. Ali niti sami niso želeli imeti stika z njim ali
pa so si ga želeli, a ga niso zmogli. Pozitivna izkušnja v medosebnih odnosih jim je dala
model, predstavo o tem, kakšen naj bi bil zdrav odnos, ki so ga prenesli na odnos z
Bogom. Udeleženka 3: »Rabila sem duhovnika, da sem spoznala, da me ima Bog res rad.
Prej nisem čutila Boga ob sebi, rabila sem konkretnega človeka. Nekoga, ki me je sprejel,
ki sem mu lahko zaupala in ki me je vodil.«
Udeležencem, ki so iz nevarne navezanosti zgradili varno navezanost na Boga, jim ta zdaj
omogoča, da so lahko bolj ranljivi v različnih zemeljskih odnosih in doživljajo manj
strahu pred zapuščenostjo, zavrženostjo, osamljenostjo, saj imajo zdaj Boga, ki jim je na
razpolago. Tako si lažje dovolijo vpeljati v odnose drugačen način delovanja, ki ga v
preteklosti niso bili vajeni, saj vedo, da če nihče drug, bo On vedno tam zanje. Prav tako
različne druge raziskave kažejo, da je za nekatere žrtve travmatičnih doživetij sposobnost
biti v odnosu z Bogom vodila do izboljšane možnosti za zgraditev podpornih odnosov z
drugimi (Cvetek 2009, 328). Udeleženka 1 pravi: »Sedaj sem lahko iskrena pred sabo in
pred Bogom, ker vem, da bo On vedno tu zame, ne glede na vse. Ne bo me zavrgel, pa
lahko naredim še tako veliko bedarijo. Pred ljudmi sem še vedno previdna, ampak si pa
upam pokazat vedno več sebe. In tudi ko se pred ljudmi pokažem v tem, kar sem, in
rezultat ni tak, kot bi želela, se pogovarjam z Njim o tem, kaj me boli, o strahovih, včasih
se razjezim nanj, naj mi že pomaga, na koncu ga navadno pa prosim, naj mi pokaže pot,
kaj je tisto, kar moram še spremeniti, se naučit, dojet, da bom zmogla biti v odnosih bolj
pristna. Da bo odnos v zadovoljstvo na obeh straneh. In po navadi deluje, le traja različno
dolgo, da do tega pridem.«
Zloraba lahko poruši posameznikovo zaupanje v druge ljudi, Boga, lahko celo izgubi
občutek identitete, kdo sploh je, še posebej če je storilec žrtvi blizu ali pa je v službi Boga,
kar dobro opiše udeleženka 1, ki sta jo zlorabljala oče in duhovnik: »Za očeta sem
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sprejela, da je zavozil svoje in moje življenje, ampak ko sem pa to doživela še od
duhovnika, se je v mene prikradlo prepričanje, da so/smo očitno vsi takšni, umazani,
lažnivi prevaranti, samo navzven kažemo lepo sliko. Če duhovnik, ki bi naj bil najbližje
čisti ljubezni, najbližje temu kar predstavlja Bog, dela to … duhovnik, ki se je odločil za
pot čiste ljubezni, to je njegova želja, njegovo poslanstvo, pa tega ne zmore, kako naj to
potem zmoremo navadni smrtniki. […] Bog takrat zame ni obstajal oziroma je bil
svetlobna leta oddaljen, ker si nisem znala predstavljati, kakšna je njegova funkcija, če
pa smo vsi ljudje lažnivi prevaranti. […] Veliko časa sem potrebovala, da sem dojela, da
sem bila zlorabljena in da obstajajo drugačni ljudje in da je Bog Ljubezen. Še vedno zelo
težko zaupam ljudem, čedalje bolj pa spuščam k sebi Boga in čedalje bolj verjamem, da
sem tudi jaz vredna Njegove ljubezni.« Zaradi globokega občutka nevrednosti in ob
zlorabi ponotranjenih razdiralnih občutij gnusa in sramu osebi Bog predstavlja zgolj
nekoga zelo oddaljenega (Gostečnik, Poljak in Repič 2010, 234), hkrati pa je, kadar je
storilec duhovnik, še posebej pogosto, da imajo zlorabljeni posamezniki potrebo skriti
njihov pravi jaz pred vsemi, tudi pred Bogom. Še pogosteje pa je prizadet njihov občutek
zase in sploh ne vedo, kdo v resnici so (Easton, Leone-Sheehan in O’Leary 2016, 17).
Zaradi nezaupanja žrtve v odnosih pogosto potrebujejo veliko kontrole, saj jim ta nudi
občutek varnosti pred morebitno novo izdajo, zato se težko prepustijo tako v medosebnih
odnosih kot tudi v odnosu do Boga. Kadar je storilec starš ali druga oseba, ki ji je žrtev
brezpogojno zaupala, zlorabljeni od Boga niti ne pričakuje, da ga bo osvobodil ali rešil
groznih čutenj, ki so posledica zlorabe (Gostečnik, Poljak in Repič 2010, 233). To dobro
odraža izjava udeleženke 5, ki sta jo zlorabljala oče in stric: »Jaz imam občutek, da moram
vse sama. Lahko mi kdo daje oporo, to je lahko partner ali pa Bog, ampak narediti moram
pa še vedno vse sama.« Čeprav spolna zloraba lahko vodi v nezaupanje v Boga, pa še
vedno veliko žrtev izraža hrepenenje po zaupljivem odnosu z Bogom (Rudolfsson in
Tidefors 2014, 912), kar se je izražalo pri vseh naših udeležencih raziskave. Udeleženka
3 pravi: »Se čutim ujeta v ene stvari, ki bi jih mogla prepustiti, pa jih ne morem, čeprav
si tega želim. […] Počasi probam zaupat, da se stvari z namenom dogajajo. […] Potem
vidiš, ko gledaš nazaj, da Bog zmeraj poskrbi, samo to zaupanje je premajhno.«
Vsi udeleženci raziskave so se soočali z vprašanji pomena, spraševali so se oziroma se še
vedno, zakaj se zlorabe dogajajo, zakaj se je zgodila ravno njim, zakaj Bog dopušča, da
se zlorabe dogajajo, oziroma kakšen pomen ima sploh njihovo življenje. Tudi različne
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druge raziskave kažejo, da se ljudje ob soočanju z negativnimi življenjskimi dogodki
zdimo prisiljeni poiskati smisel doživetega oziroma poiskati pomen doživetega (Jirek
2017, 168). Kako veliko težo lahko ima pri iskanju pomena duhovna dimenzija, je dobro
razvidno iz opisov doživljanja dveh udeleženk raziskave, za kateri je bila pomembna, če
ne že ključna izkušnja pri iskanju pomena njunega življenja poskus samomora, kjer sta
začutili stik z Bogom. Ugotovili sta, da ima ta zanju načrt, da njuno življenje ima pomen
in da ima tudi zloraba nek višji pomen. Udeleženka 5 o iskanju pomena svojega življenja
pravi: »Hotela sem oditi in si me pustil tukaj, me nisi vzel k sebi, se pravi, da si me pustil
tukaj, ker imam en višji namen, vem, da moram nekaj narediti iz tega.« O svojem pogledu
na to, zakaj se zlorabe sploh dogajajo: »On ve, vidi več, mi vidimo to kot trpljenje, on pa
ve zakaj. On vidi širšo sliko.« In o soočanju s posledicami zlorabe: »Vem, da je tako prav,
sicer ne vem zakaj v tem trenutku, pojma nimam in trpim, ampak vem, da ko bom šla skozi
to, bom hvaležna za to izkušnjo.« Podobno pravi tudi udeleženka 1: »Po poskusu
samomora sem začutila, da obstaja nekaj več, nekaj, kar nas presega. S tem vedenjem
sem se odločila za življenje, odločila sem se zaceliti to rano. Sedaj, veliko let kasneje, ko
je rana v veliki meri zaceljena, je moja želja posvetiti svoje življenje temu, da poskušam
pomagati zaceliti še katero ranjeno srce. Na trenutke, sicer redke, sem celo hvaležna za
zlorabo, se mi zdi, da mi je dala neko globino, s katero se lahko dotaknem ljudi.«
Ob vprašanju, ki si jih žrtve zlorabe pogosto zastavljajo, in sicer zakaj se zlorabe dogajajo
in zakaj jih Bog dopušča, se odpre tudi vprašanje odpuščanja. Moški udeleženec raziskave
je edini, ki izkazuje popolno nepripravljenost odpustiti storilcu. V sebi nosi precej grobih
razdiralnih čustev do storilca, hkrati pa se ne zmore zaščititi pred njim, in sicer pravi:
»Sva se srečala, ko je prišel kropit in mi izreči sožalje. Takrat sem do njega čutil bes in
prezir. Sem se komaj zadržal, ko mi je izrekel sožalje, da ga nisem butnil s čelom.« V sebi
nosi ogromno besa, jeze, prezira, hkrati pa mu ob izrečenih sožaljih ni bil zmožen
postaviti meje, čeprav je v sebi čutil veliko odpora, jeze, besa, sprejel je namreč njegovo
izrečeno sožalje. Idejo odpuščanja žrtve pogosto odklanjajo, ker imajo v sebi še preveč
negativnih čustev in se ne počutijo varno, suvereno in svobodno (Erzar 2017, 31), hkrati
pa je možnost neodpuščanja storilcu lahko način za ponovno pridobitev vsaj malo nadzora
v situaciji, v kateri mu je bil nadzor ob zlorabi odvzet (Crisp 2007, 309). Doživlja, da je
odpustiti možno le nekomu, ki ga imaš rad oziroma ima rad tebe. O odpuščanju storilcu
pravi: »Odpuščanje je zame en velik "bullshit". Nisem odpustil in tako kot zaenkrat čutim,
mu tudi nikoli ne bom. Nimam nobene želje po odpuščanju. Odpuščanje so si verjetno
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izmislili zato, da se nekako lahko "opraviči" grozne stvari, ki jih delamo drug drugemu.
Nikdar do sedaj nisem v sebi začutil nobenega vzgiba po odpuščanju, nobenega občutka,
čustva, ideje, da naj to storim. Ni to tako kot na primer, ko ob nekom nekaj začutiš
(ljubezen). Tako da tega zame ni. Jaz bom tudi brez tega, da mu odpustim, živel na polno.«
Do Boga ne goji nobenih zamer. Na vprašanje, kako v tem pogledu doživlja Boga, ali mu
karkoli zameri, odgovarja: »Kaj pa mu naj zamerim? Še vedno me ima rad. Z njim
(storilcem) pa naj naredi, kar hoče. Mi je vseeno.«
Ženske udeleženke raziskave po drugi strani izkazujejo željo po odpuščanju storilcu,
čeprav tega, vsaj ne v celoti, še ne zmorejo. Udeleženka 3 pravi: »Se mi zdi, da še nisem
odpustila, da še nisem zmogla odpustit.« Udeleženka 2: »Full sem si želela odpustiti,
ampak odpuščanje je pač nekaj, kar se ne da izsilit. Zame je najbolj pomembno, da sem
samo poskrbela zase, da vem, da ga ne bom nikoli več videla, da je to odsekano iz mojega
življenja in da se zdaj počutim varno.« Pravo, pristno odpuščanje ni mogoče, dokler žrtev
nima občutka varnosti. To v prvi vrsti pomeni, da se umakne iz nevarne okolice in poskrbi
zase na način, da bo pridobila subjektiven občutek varnosti, saj žrtev pogosto tudi v varnih
okoliščinah lahko doživlja, da ni varna. Šele ob izpolnjevanju tega pogoja lahko govorimo
o pristnem odpuščanju (Erzar 2017, 29–30).
Dlje kot so v procesu odpuščanja do storilca prišle posamezne udeleženke raziskave,
večja postaja njihova povezanost z Bogom, močnejši je občutek stika z njim in bolj čutijo
božjo prisotnost v svojem vsakodnevnem življenju. Najbolj gorečo željo po globokem,
pristnem odpuščanju storilcu izražata udeleženki raziskave, ki ju je zlorabil oče, katerih
zloraba je trajala najdlje, stopnja resnosti zlorabe pa je bila največja. Smisel odpuščanja,
kot ga doživlja udeleženka 1, je predvsem osvoboditi se težkih čutenj, hkrati pa s tem priti
v stik s sabo in Bogom: »Jaz ne morem živeti s to grozno zamero v srcu, jaz sem njegovo
meso in kri. Ne pomaga, če gledaš stran, še vedno je moj oče in še vedno se je zgodilo.
Tako dolgo sem iskala razloge, zakaj se to dogaja, da sem prišla do zadovoljivih
odgovorov. Delno sem našla odgovor v njegovem otroštvu, razumevanje tega mi je
pomagalo videti njegovo ranjenost, še vedno boli, ampak ne čutim pa več takega obupa,
odkar lahko vsaj malo razumem. Nekako tudi to, česar ne razumem, se zavedam, da
obstajajo razlagi, le da jih jaz ne vem, Bog pa to razume in ve. S sprejemanjem realnosti
pa se mi zdi, da prihajam čedalje bolj v stik s sabo in z Bogom«. Tudi Cvetek (2012, 293)
navaja, da z zavračanjem storilca žrtev zavrača tudi del sebe. Bolečina teh ran ostaja z
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žrtvijo, vse dokler je v stanju neodpuščanja, saj neozdravljene rane vsebujejo vidike njih
samih, ki jih žrtev ne zmore sprejeti.

8.2 Uporabnost rezultatov
Rezultate pričujočega magistrskega dela lahko uporabimo pri delu z osebami z izkušnjo
spolne zlorabe, saj nam dajejo vpogled v dileme in stiske, ki so povezane z doživljanjem
Boga in s katerimi se osebe s tovrstno izkušnjo soočajo. Daje nam vpogled v doživljanje
pomembnosti tega področja za njihovo življenje in okrevanje od posledic spolne zlorabe.
Naj pri tem izpostavimo predvsem vidik čustvene regulacije v odnosu z Bogom, saj
nekaterim ta odnos predstavlja edini varen odnos, iz katerega lahko črpajo moč za
soočanje z življenjskimi stiskami, in odnos, s pomočjo katerega lahko gradijo tudi druge
podporne odnose v svojem življenju.
Rezultati so lahko v pomoč pri oblikovanju programov za delo s spolno zlorabljenimi
tako na individualni ravni kot pri delu s skupinami, saj raziskava kaže, da žrtve hrepenijo
po globljem razumevanju duhovne dimenzije in so odprte za nove informacije, kadar so
te podane sočutno in nevsiljivo.

8.3 Omejitve raziskave in napotki za nadaljnje delo
Raziskovalna tema je boleča in občutljiva, in čeprav so udeleženci sodelovali
prostovoljno, dopuščamo možnost, da se niso počutili dovolj varno in se nam niso mogli
popolnoma odpreti. Omejitev raziskave predstavlja tudi osebno poznanstvo s štirimi
udeleženci, kar lahko po eni strani poveča občutek varnosti, po drugi strani pa pripomore
k manjšemu občutku anonimnosti in s tem poveča možnost, da se udeleženci niso
popolnoma odprli. Možno je, da bi udeleženci drugemu raziskovalcu podali drugačne
odgovore.
Pomanjkljivost je lahko tudi, da je bila verska vzgoja precej različna. Od tega, da jih je v
otroštvu z vero povezovalo le praznovanje praznikov, do tega, da so bili molitev in obiski
svetih maš del njihovega vsakodnevnega življenja. Verjamemo, da bi bolj homogen
vzorec glede verske vzgoje lahko podal bolj reprezentativno sliko rezultatov.
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Vsi storilci so bili moškega spola, zato bi lahko bile ugotovitve o doživljajskem vidiku
odnosa do Boga (ki se ga večinoma dojema v moški obliki) v primeru ženske storilke
precej drugačne, kar pa je lahko predlog za nadaljnje raziskovanje.
Največja omejitev je, da rezultatov zaradi majhnega vzorca, ki je bil obenem še
selekcioniran, nikakor ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Udeleženci so podali
subjektivna mnenja, in čeprav obstajajo skupne značilnosti, lahko rečemo, da vsak
vzpostavlja in doživlja odnos z Bogom na lasten, svojevrsten način.
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SKLEP

Glavni namen magistrskega dela je bil osvetliti področje odnosa z Bogom pri odraslih
osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. Osvetliti smo želeli, kako vzpostavljajo
odnos z Bogom, kako doživljajo sebe v tem odnosu in kakšno je njihovo doživljanje
Boga, ter tudi pomen, ki ga ima ta odnos pri soočanju s posledicami zlorabe. Za iskanje
odgovorov na ta vprašanja smo uporabili fenomenološko psihološko metodo, katere
namen je poglobljeno raziskovanje človekovega doživljanja.
Pri tem smo za teoretičen okvir uporabili teorijo navezanosti in z njo povezano čustveno
regulacijo, kjer smo posebej izpostavili vidik navezanosti in čustvene regulacije pri v
otroštvu spolno zlorabljenih osebah. Pri vsakem posamezniku se posledice lahko kažejo
drugače, dejstvo pa je, da zloraba na vsakem posamezniku pusti posledice, če se jih
zaveda ali ne, če jih povezuje z zlorabo ali ne. Osredotočili smo se predvsem na opis
posledic na področju čustvene regulacije, medosebnem področju in v odnosu do Boga.
Spolna zloraba je relacijska travma, ki zaznamuje posameznikov pogled na Boga. Naša
raziskava je pokazala, da osebe v svoj svet pogosto težko spustijo Boga, ki je ljubeč,
empatičen, sprejemajoč, četudi ga tako doživljajo, saj imajo občutek, da je zanje oddaljen,
jih ne vidi in ne sliši, kot da se jih ne da zares sprejeti in si ne zaslužijo biti ljubljene.
Hkrati pa je naša raziskava pokazala, da jim je, ko so osebe vendarle v svoje življenje
začele spuščati Boga, to omogočilo novo izkušnjo odnosa, odnos, kjer lahko zgradijo
varno navezanost, ki jim omogoča raziskovanje sveta na nov drugačen način in nov
začetek. Da so posamezniki to lahko storili, so potrebovali izkušnjo sprejetosti in stika v
odnosu s pomembnim drugim, da so sploh lahko dovolili ljubečemu Bogu vstopiti v svoje
življenje.
Vprašanje doživljanja odnosa z Bogom pri odraslih osebah z izkušnjo spolne zlorabe v
otroštvu je še dokaj neraziskano področje, predvsem v luči potreb, ki jih imajo ti
posamezniki na tem področju. V raziskavi smo uspeli osvetliti nekaj skupnih točk, ki jih
posamezniki opisujejo v svojem doživljanju odnosa do Boga, in sicer iskanje osebnega
Boga, regulacija čustev, zaupanje v Boga, odpuščanje in iskanje pomena. Pokazalo se je,
da posamezniki duhovni dimenziji pripisujejo izjemno pomembno mesto v svojem
življenju, prav tako osebnemu odnosu z Bogom, ter hkrati to, kako pogosto so doživljali
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zmedo glede tega odnosa in koliko veselja so vnesli v njihovo življenje posamezniki, ki
so jim pomagali soočiti se z zmedenim in ambivalentnim pogledom na Boga ter jim ga
približali.
Pridobljeni opisi doživljanja kažejo, da duhovnost in osebni odnos z Bogom koristita
predvsem ob soočanju s pomanjkanjem virov pomoči ali eksistencialno krizo in ob
podajanju na neznana področja delovanja, ko iščejo pomen težkih izkušenj in preizkušajo
nove oblike delovanja v odnosih, saj jim Bog nudi varnost, predvsem pred popolno
zavrženostjo in osamljenostjo.
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POVZETEK

Spolna zloraba v otroštvu je izkušnja, ki za vedno zaznamuje življenje posameznika in
ima uničujoče posledice. Vendar pa ni dosmrtna obsodba na trpljenje. V procesu
soočanja, pri katerem je lahko odnos z Bogom v veliko pomoč, se mora posameznik v
celoti soočiti s svojimi spomini, jih ponovno ovrednotiti in poiskati pomen, s pomočjo
katerega lahko zaživi celo globlje in polnejše življenje, kot bi ga živel, če se zloraba ne
bi zgodila. Ob soočanju z zlorabo se odprejo eksistencialna vprašanja, na katera pa lahko
najdemo odgovore le, če v svoje življenje vključimo duhovno dimenzijo. V magistrskem
delu smo s pomočjo kvalitativne metode znanstvenega raziskovanja, in sicer
fenomenološke psihološke metode, želeli dobiti vpogled v doživljanje odnosa z Bogom
pri odraslih osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. S pomočjo polstrukturiranih
intervjujev, ki smo jih opravili s petimi udeleženci, smo dobili vpogled v doživljanje za
udeležence najpomembnejših vidikov odnosa z Bogom in v doživljanje pomena, ki ga
ima ta odnos pri očiščenju rane spolne zlorabe. Žrtve spolnih zlorab v otroštvu hrepenijo
po novem, drugačnem in predvsem varnem odnosu. Odnos z Bogom je lahko tak odnos,
ki zlorabljeni osebi omogoči predelavo nerazrešenih čutenj in nov začetek.

Ključne besede: spolna zloraba, odnos z Bogom, čustvena regulacija, navezanost
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ABSTRACT

Sexual abuse in childhood is an experience with devastating consequences that mark
individual’s life for ever. However, a person does not have to suffer forever. In the process
of confrontation, in which the relationship with God can be of a great help, individual has
to confront their memories, re-evaluate them and find the meaning through which they
can live a deeper and full life than they would if abuse did not happen. When dealing with
abuse, existential questions arise, to which we can only find answers if we include
spiritual dimension in our life. Using qualitative method of scientific research, namely
phenomenological and psychological method, in the master’s thesis we wanted to obtain
insight into experiencing relationship with God in adult persons experiencing sexual
abuse in childhood. On the basis of semi-structured interviews conducted with five
participants, we obtained insight into experiencing the most important aspects of
relationship with God by the participants, as well as insights into experiencing the
importance that this relationship has in eliminating the wound of sexual abuse. Victims
of sexual abuses in childhood long for new, different, and mainly safe relationship.
Relationship with God can be that relationship that enables the abused person to process
unresolved feelings and new beginning.

Key words: sexual abuse, relationship with God, emotional regulation, attachment
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