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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
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ADHD: Motnja pozornosti in hiperaktivnosti
AFAR: Ameriška fundacija za raziskovanje zasvojenosti
Al-Anon: Anonimna skupina za svojce in prijatelje alkoholikov
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ASAM: Ameriško združenje za medicino zasvojenosti
CO-DA: Anonimna skupina za partnerje zasvojenih
CSAT: Certified Sex Addiction Therapist
DSM-IV-TR: Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, 4. Izdaja
DSM-V: Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, 5. Izdaja
EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing
GA: Anonimni hazarderji
IITAP: International Institute for Trauma and Addiction Professionals
MKB-10: Mednarodna klasifikacija bolezni, 10. izdaja
NA: Anonimni narkomani
OA: Anonimna skupina za prekomerne jedce
OKM: Obsesivno-kompulzivna motnja
PSS: Partner Sexuality Survey
PTSI: Posttravmatski stresni indeks
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SA: Zasvojeni s seksualnostjo
SAA: Anonimna skupina za zasvojene s seksualnostjo
SARA: Sexual Addiction Risk Assessment
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SASH: Združenje za napredek spolnega zdravja
SAST-R: Sexual Addiction Screening Test - Revised
SAST: Sexual Addiction Screening Test
SDI-R: Sexual Dependency Index - Revised
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SPSS: Statistical package for the social sciences
USD: Ameriški dolar
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I TEORETIČNI DEL
UVOD
Nekemične zasvojenosti predstavljajo ponavljajoča se disfunkcionalna rutinska vedenja,
ki pomembno vplivajo na značilne spremembe razpoloženja brez vnosa kemičnih snovi
v telo. Zasvojeni zlorablja vedenje, da bi dosegel spremenjeno stanje zavesti, ki ga
običajno povzročijo lastnosti kemičnih substanc. Tovrstna vedenja imajo potencial za
zmanjšanje bolečine ali omamljanje, in sicer zaradi izločanja visoke koncentracije
kemičnih snovi (endorfini, dopamin), ki delujejo kot nevrotransmiterji v centralnem
živčevju. Ti se v manjših količinah izločajo v možganih slehernega človeka, s
kompulzivnim ponavljanjem pa se lahko poruši njihovo kemično ravnovesje in
posameznik doseže, da se začnejo pretirano izločati.
Zasvojenost s seksualnostjo predstavlja eno izmed številnih oblik nekemičnih
zasvojenosti, kjer posameznik zlorablja seksualnost za doseganje spremenjenega stanja
zavesti. Zaradi okrnjenega mehanizma regulacije emocij seksualno izživljanje (angl.
acting out) postane osnovni način soočanja z bolečimi afekti strahu, sramu, jeze, gnusa,
žalosti in zapuščanja, ki so pogosto posledica pretekle zlorabe in drugih travmatičnih
doživetij. Zloraba posameznika in posttravmatski stres, ki sledi travmatičnim
dogodkom, izzove v posamezniku patološki, škodljiv način reševanja težav, ki lahko
vključuje zasvojenost.
V pričujočem delu želimo podrobneje predstaviti zasvojenost s seksualnostjo in vpliv
različnih oblik zlorabe in doživljanja simptomov posttravmatske stresne motnje (PTSM)
na ranljivost posameznika za zasvojenost. V prvem poglavju bomo širše predstavili sam
koncept zasvojenosti, definirali različne tipe zasvojenosti in njihovo delitev na kemične
in nekemične zasvojenosti. Zanimalo nas bo tudi, kateri dejavniki ključno vplivajo na
razvoj zasvojenosti oziroma ranljivost posameznika za zasvojenost.
V nadaljevanju sledi poglavje o nekemičnih zasvojenostih – zasvojenostih brez drog.
Predstavili bomo različne vrste nekemičnih zasvojenosti in primerjali njihove
značilnosti s kemičnimi zasvojenosti, pri katerih zasvojeni dosega omamno stanje z
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vnosom kemičnih snovi. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje, ali gre pri nekemičnih
zasvojenosti za bolezen zasvojenosti ali zgolj za kompulzivno vedenje posameznika.
Opisu bo sledilo poglavje o klasifikaciji in diagnosticiranju bolezni zasvojenosti ter
uvrstitev diagnoze hiperseksualne motnje v prihajajočo peto izdajo Diagnostičnega in
statističnega priročnika Ameriške zveze psihiatrov (DSM-V) (APA 2010).
V tretjem poglavju bomo predstavili obsežen in poglobljen pregled obstoječe literature
in raziskav na področju zasvojenosti s seksualnostjo. Poleg opredelitve termina
seksualne zasvojenosti bomo poskušali podati primerjavo med zdravo spolnostjo in
zasvojensko seksualnostjo, katere razvoj in potek nakazujejo številni znaki. Predstavili
bomo različne vzorce vedenj zasvojenskega seksualnega izživljanja ter s pomočjo
modela razvoja seksualne zasvojenosti in soodvisnosti poskušali razkriti dejavnike, ki
delajo posameznika ranljivega za razvoj seksualne zasvojenosti. Tako kot vsaka
zasvojenost tudi zasvojenost s seksualnostjo pušča za seboj uničujoče posledice, ki se
kažejo na telesni, čustveni in duhovni ravni. Posledice zasvojenosti pa ne prizadenejo
zgolj zasvojenega, temveč se odražajo na celotnem družinskem sistemu in ožjem krogu
prijateljev in znancev. Večino zasvojenih s seksualnostjo močno zaznamuje globoko
doživljanje afekta sramu, ki poganja zasvojenost in posameznika vedno znova pahne v
zasvojenski ciklus seksualnega izživljanja. Poskušali bomo predstaviti, od kod izvira
uničujoči afekt sramu, in vlogo seksualne zasvojenosti kot regulatorja najbolj bolečih
emocij ranjenega posameznika. Poglavje o zasvojenosti s seksualnostjo bomo zaključili
s predstavitvijo fenomena vzajemnega delovanja in sočasnega obstoja več zasvojenosti
hkrati. Le redko se namreč zgodi, da ima zasvojeni le eno zasvojenost. Pogosto
zasvojeni s seksualnostjo posegajo tudi po kemičnih substancah, kar dodatno okrepi
stanje transa in omili kronično bolečino zasvojenega.
Na kakšen način lahko določeno kompulzivno vedenje spreminja posameznikovo stanje
zavesti, bomo predstavili v poglavju o nevroznanosti. Tako kot kemične odvisnosti,
lahko tudi nekemične zasvojenosti v možganih sprožijo nevrokemični odziv na užitek,
ki vključuje sprožanje večje količine dopamina in endorfinov. Posamezniki se lahko
nezavedno naučijo »samozdravljenja« težkih in neobvladljivih čutenj z zlorabo
simpatičnega živčnega sistema. Zloraba intenzivne domišljije, impulzov, ritualov in
vedenj tako postane sredstvo za disociacijo, odcepitev od težkih čutenj oziroma način

2

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

obvladovanja notranjih in zunanjih življenjskih stresorjev, čustvene bolečine in
neprijetnih občutkov. Iskanje intenzivnosti v seksualnosti postane način umirjanja in
odvračanja pozornosti od realne bolečine. Ponavljajoča se zloraba seksualnega vedenja
zaradi občutkov nagrade in ugodja lahko postane zasvojenski vzorec ter prispeva k
utirjenju nevronskih poti zasvojenosti in seksualnosti.
Pomembno področje, ki vpliva na razvoj seksualne zasvojenosti, je zloraba otrok. O
posledicah zlorabe posameznika in njenih učinkih na razvoj seksualne zasvojenosti
bomo govorili v petem poglavju. Poskušali bomo predstaviti, kako lahko ponavljajoči se
boleči dogodki kot so spolna, fizična in čustvena zloraba v otroštvu pripomorejo k
ranljivosti posameznika za zasvojenost. Namreč vse senzacije otroka (dotik, vid, sluh,
okus in vonj) predstavljajo prve zaznavne elemente bližine z drugim in na podlagi prvih
senzornih doživetij bo kasneje v odrasli dobi iskal podobna senzorna doživetja ter po
njih hrepenel tudi v odrasli intimi in odnosih. Če pa so bila ta senzorna doživljanja
zlorabljajoča, bo posameznik iskal nove odnose, kjer bo ponovno zlorabljen ali bo sam
zlorabljal, saj zloraba pomeni temeljni stik z drugimi, ki je pomembnejši kot ostati brez
stika z drugimi, brez katerega čuti, da ne more preživeti. Da bi si zagotovili psihično
preživetje, zasvojeni vzpostavijo obrambne mehanizme, ki razdiralna čustva izključijo
in omejijo, tako da jih ne preplavijo. Zasvojenemu določeno vedenje služi kot obrambni
mehanizem pred težkimi čutenji in ugodje samo po sebi.
Da bi globlje razumeli samo dinamiko zasvojenosti s seksualnostjo, bomo v šestem
poglavju podrobneje predstavili definicijo in kriterije za postavitev diagnoze
posttravmatske stresne motnje (PTSM). Opredelitvi bo sledila pojasnitev povezave med
zasvojenostjo s seksualnostjo in doživljanjem travmatičnih dogodkov, ki jih posameznik
dojema kot nevarnost, ki ogroža njegovo življenje oziroma čut za njegovo integriteto ter
presega obstoječe mehanizme obvladovanja posameznika. Neozaveščena zloraba in
ostala travmatična doživetja bodo vedno silila v zavedno sfero posameznika preko vseh
čutil, ki so postala predmet disociacije. Telo bo vedno spregovorilo, preko različnih
položajev telesa in preko psihosomatike. Zvezani s travmatičnim dogodkom ali osebo,
ki jih je zlorabila, zasvojeni s seksualnostjo povsem nezavedno ponovno uprizarjajo
travmo iz otroštva. Pogosto je ravno seksualnost tista, s katero posameznik poskuša
sprostiti to nakopičeno energijo ali ponovno uprizoriti zgodnjo travmo. Predstavili
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bomo tudi različne dimenzije travme in razlago, kako lahko travma vpliva na življenje
posameznika še dolgo po tem, ko so se stvari vrnile nazaj v normalno stanje.
Sedmo poglavje podrobneje opisuje proces okrevanja od zasvojenosti s seksualnostjo in
nakazuje oblike pomoči ter orodja okrevanja. Dotakne se načinov, kako lahko zasvojeni
doseže in ohrani treznost ter poudarja vidik zdravljenja travme v terapevtskem procesu.
V osmem poglavju bomo podrobneje pisali o duhovni dimenziji v povezavi z
zasvojenostjo. Izpostavili bomo določene like iz Svetega Pisma, katerih lastnosti
nakazujejo elemente zasvojenosti in doživljanje zlorab. Posebej bomo izpostavili
posledice njihovega disfunkcionalnega vedenja, ki se odražajo na področju odnosov in
seksualnosti.
Zadnje poglavje zaokrožuje teoretični del magistrskega dela in temelji na
vseživljenjskem okrevanju zasvojenega od določenih vzorcev, ki so zanj nekoč
pomenili beg v omamo in zasvojenega navdaja z upanjem, da obstaja pot iz zasvojenosti
s seksualnostjo, kar so dokazali številni zasvojeni po svetu.
Na podlagi teoretičnih izhodišč bomo oblikovali hipoteze, ki jih bomo preverili s
kvantitativno raziskavo, izvedeno na vzorcu splošne populacije. K sodelovanju bomo
povabili tudi člane Anonimne skupine za zasvojene s seksualnostjo (SAA). Zanimalo
nas bo, ali obstaja povezava med zasvojenostjo posameznika, preteklo zlorabo in
doživljanjem simptomov PTSM. Preveriti želimo, kolikšen delež udeležencev raziskave
bo izkazovalo zasvojenost in prisotnost spremljajočih zasvojenosti. S testiranjem razlik
med skupino zasvojenih in udeleženci raziskave, ki niso zasvojeni, bomo ugotavljali
prisotnost različnih oblik zlorabe. Domnevamo, da so zasvojeni posamezniki v večji
meri doživljali različne oblike zlorabe, katerih posledice so botrovale k ranljivosti za
zasvojenost. Posebno pozornost bomo posvetili doživljanju simptomov PTSM v
povezavi z zasvojenostjo posameznika. Preverili bomo, ali obstajajo značilne razlike
med udeleženci raziskave v doživljanju simptomov PTSM glede na prisotnost
zasvojenosti ter iskali značilne povezave med zasvojenostjo, različnimi oblikami
zlorabe ter doživljanjem simptomatike PTSM. Osredotočili se bomo tudi na področje
strokovne pomoči v procesu okrevanja od zasvojenskega vedenja. V okviru tega bomo
preverili, ali so zasvojeni poiskali katero koli obliko pomoči pri okrevanju ali
kombinacijah različnih oblik pomoči. Predvidevamo, da bodo zasvojeni v večji meri
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iskali terapevtsko strokovno pomoč ter obiskovali različne skupine za samopomoč.
Preverili bomo tudi dinamiko zasvojenosti v primarni družini udeležencev raziskave.
Zanimala nas bo prisotnost različnih vrst zasvojenosti in kateri družinski člani bodo
identificirani kot zasvojeni člen v družinskem sistemu. Poskušali bomo opraviti tudi
primerjavo med zasvojenimi in njihovimi primarnimi družinami glede iskanja pomoči
pri okrevanju od zasvojenskega vedenja. Predvidevamo namreč, da so zasvojeni
družinski člani v znatno manjši meri pripravljeni iskati pomoč in sodelovati v
terapevtski obravnavi.
V zaključnem delu naloge bomo na podlagi teoretičnih izhodišč poskušali argumentirati
izsledke lastne raziskave, podati omejitve, na katere smo naleteli v procesu
raziskovanja, ter nakazati smer razvoja obravnavanja tematike zasvojenosti s
seksualnostjo v prihodnosti - z različnimi terapevtskimi modeli - ter ponuditi nekaj
konkretnih oblik terapevtske pomoči in skupin za samopomoč, na katere se lahko
zasvojeni s seksualnostjo obrnejo po pomoč.
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1

KONCEPT ZASVOJENOSTI

Pojem zasvojenosti oziroma odvisnosti izvira s področja zlorabe kemičnih snovi, zlasti
alkohola, opiatov in kokaina. Številni raziskovalci, ki so področje zlorabe kemičnih
snovi raziskovali več stoletij, so s svojim delom pripomogli k postavitvi temeljev
teoretičnih modelov in empiričnih podatkov. Kemične zasvojenosti so običajno
opredeljene kot občutna izguba nadzora, bodisi kot posledica lastnosti kemičnih snovi
bodisi zaradi psihološke želje - hrepenenja (angl. craving), ki ga sprožijo kemične
snovi v telesu posameznika (Ferentzy 2011, 22). Posameznik za doseganje omamnega
stanja zlorablja lastnost droge, ki s svojim farmakološkim učinkom povzroči
spremenjeno stanje zavesti.
Izraz zasvojenost običajno prebudi v ljudeh podobe propadlih alkoholikov in
narkomanov, ki izražajo fizično in/ali psihološko potrebo po vnosu kemičnih snovi.
Zasvojeni potrebujejo vnos kemične snovi - droge, da lahko ali funkcionirajo v
vsakdanu ali pa se dobro počutijo (psihološka odvisnost). Ko je v njihovem telesu
doseženo stanje biološke prilagoditve kronične prisotnosti kemične snovi (fizična
odvisnost), potrebujejo vedno večje količine snovi za dosego želenega učinka omame
(toleranca). Kadar pa zasvojeni nima dostopa do t.i. kemičnega eliksirja, doživi na
telesni ravni neugodne učinke (odtegnitev), ki so nasprotujoči želenemu učinku omame
in tistemu, kar so iskali. Medtem ko npr. opiati sprožijo evforijo in lajšanje bolečine,
simptomi odtegnitve vključujejo močno psihološko stisko in fizično bolečino (Holman
Coombs 2004, xiii).
Ločimo dve vrsti odvisnosti, in sicer: a) telesno odvisnost, ki jo povzročijo kemična
sredstva z vključitvijo v telesno presnovo in zasvojenemu postanejo nujno potrebna.
Drugo vrsto zasvojenosti pa predstavlja b) psihična odvisnost, kadar zasvojeni z
omamljanjem obvladujejo svoje čustveno življenje in odnose z ljudmi drugače, kot če
ne bi bili zasvojeni. Zasvojenost ne pomeni zgolj telesne odvisnosti od določenega
kemičnega sredstva, ki deluje na zavest, ampak kompleksno vedenje zasvojenega
človeka. Čeprav se zasvojeni zaveda, da je to vedenje škodljivo, ga ne more opustiti, ker
bi sicer doživel abstinenčno reakcijo (Rozman 2007, 34).
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Tomori in Ziherl (1999) definirata zasvojenost kot bolezen, odvisnost od določene
psihoaktivne snovi, in sicer kot:
•

psihofiziološki pojav, ki ga povzroči ponavljajoče se uživanje določene
psihoaktivne snovi. Vendar vsi, ki uživajo psihoaktivne snovi, ne postanejo odvisni.

•

telesna odvisnost - fiziološko stanje prilagoditve na rabo določene snovi. Odtegnitev
te snovi povzroči odtegnitveno (abstinenčno) stanje, ki ga delno ali v celoti odpravi
ponovno zaužitje enake ali podobne snovi.

•

duševna odvisnost - subjektivni občutki potrebe po psihoaktivni snovi, s katero se
doseže določeni pričakovani učinek oziroma se zmanjša znake odtegnitvene krize.

Leta 1964 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO - World Health Organization)
uvedla pojem odvisnosti, ki je nadomestil uporabo pojma zasvojenosti. Ker se je pojem
zasvojenosti pričel posplošeno uporabljati za sklicevanje na katerokoli vedenje tudi iz
navade, kot npr. zasvojenost od iger na srečo, je izraz izgubil težo eksaktnega
sistematičnega pomena. Od takrat naprej so medicinsko usmerjeni strokovnjaki ostro
omejili pojem zasvojenosti zgolj na kemično odvisnost, kot je določeno v diagnostičnih
priročnikih. Tako se termin zasvojenost nanaša na psihološko odvisnost od substance, ki
povzroča vedenje, usmerjeno k substanci in nezmožnost, da bi posameznik prenehal
uporabljati psihoaktivno snov zaradi fizične odvisnosti od substance in tolerance do
njenih učinkov. Poleg tega pojem označuje tudi poslabšanje telesnega in mentalnega
zdravja kot posledico zlorabe psihoaktivne snovi (Holman Coombs 2004; Zadel 1994).
Po drugi strani pa West (2006) razločuje med pojmoma zasvojenosti in odvisnosti.
Zasvojenost (angl. addiction) definira kot aktivnosti, katerim posameznik daje nezdravo
prednost zaradi motenega delovanja sistema nagrajevanja v možganih. Odvisnost (ang.
dependence) pa se nanaša na naravo te motnje in se razlikuje glede na posameznika in
vedenje.
Ameriško združenje za medicino zasvojenosti (ASAM - angl. American Society of
Addiction Medicine) (ASAM 2011) je leta 2011 objavilo novo definicijo zasvojenosti.
Zasvojenost je primarna, kronična bolezen v delovanju sistema nagrajevanja v
možganih, motivacije in spomina ter povezanih centrov. Pri tem ne gre zgolj za
vedenjsko težavo, ki je posledica pretiranega uživanja alkohola, mamil, predajanja
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igram na srečo ali spolnosti. Disfunkcionalno delovanje sklopov nevronskih povezav
se kaže na biološki, duševni, družbeni in duhovni ravni. Izraža se v posameznikovi
patološki potrebi po ugodju in/ali sprostitvi ob uživanju snovi in izbiri določenih
vedenj. Za zasvojenost je značilna nesposobnost trajne abstinence, oslabljena
sposobnost nadzora nad vedenji, hrepenenje (angl. craving) po omami, zmanjšana
zmožnost prepoznavanja resnih težav tako v vedenju posameznika kot v medosebnih
odnosih ter disfunkcionalno čustveno odzivanje. Kot druge kronične bolezni tudi
zasvojenost pogosto vključuje cikluse zdrsov (faza recidiva) in remisije (faze
abstinence). Brez zdravljena zasvojenosti in vključitve v proces okrevanja postane
zasvojenost progresivna in lahko povzroči trajne posledice ali prezgodnjo smrt.

1.1

Temeljni dejavniki zasvojenosti

Zasvojenost je bolezen možganov, za katero je značilno škodljivo vedenje omamljanje, ki ga posameznik ponavlja. Kljub večkratnim poskusom ne more prenehati
z vedenjem, čeprav se zaveda, da mu škodi, ker bi sicer doživel abstinenčno reakcijo.
Primarni elementi bolezni zasvojenosti so (Rozman 2007; Smith in Seymour 2004):
1. Kompulzivnost
Pri alkoholu in drugih kemičnih zasvojenostih je kompulzivnost lahko redna ali
epizodična uporaba snovi. Oseba ne zmore začeti dneva brez cigarete in/ali
skodelice kave. Večer pomeni ritual martinija, dva ali tri kozarce. Vendar
kompulzivnost sama po sebi še ne predstavlja zasvojenosti.
2. Izguba kontrole
Zasvojenost nastopi, kadar oseba izgubi nadzor nad zlorabo snovi. Čeprav priseže,
da se ne bodo več ponovile epizode popivanja, da se bo udeležil le nekaj zabav in
spil zgolj dva kozarca alkohola. Namesto tega pije toliko časa, dokler ne doživi
popolne »stemnitve« in naslednje jutro priseže: »Nikoli več!«. Posameznik lahko
prekine vedenje za nekaj časa in pridobi nazaj kontrolo nad uporabo snovi za
določeno obdobje, vendar se bo vedno znova vračal h kompulzivni, nekontrolirani
uporabi snovi.
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3. Vztrajna uporaba snovi kljub škodljivim posledicam
Vnos kemičnih snovi se nadaljuje kljub naraščajočim problemom, ki lahko
vključujejo poslabšano zdravje, kot npr. napihnjenost, pljučni rak pri kroničnih
kadilcih, okvaro jeter pri alkoholikih; zadrego, ponižanje, sram; naraščajoče
družinske, finančne težave, probleme z oblastmi.

Medtem ko kompulzivnost, izguba kontrole in neprekinjena uporaba kljub škodljivim
posledicam predstavljajo primarne značilnosti bolezni zasvojenosti, obstajajo tudi
številne druge značilnosti zasvojenosti (Smith in Seymour 2004, 5-8):
•

Zasvojenost je kronična bolezen, podvržena k zdrsom

Veliko ljudi istoveti zasvojenosti preprosto z uporabo drog in pričakuje, da se
zasvojenost hitro pozdravi. In če se ne, je bilo zdravljenje neuspeh. Ker pa je
zasvojenost kronična bolezen, cilj dolgoročne abstinence pogosto zahteva trajne in
večkratne epizode zdravljenja. Skoraj vsi zasvojeni posamezniki sprva verjamejo, da
lahko sami prenehajo zlorabljati droge, in večina jih tudi poskusi prenehati brez
zdravljenja. Večina teh poskusov se žal konča z neuspehom in brez dolgoročne
abstinence.
Raziskave so pokazale, da dolgoročna zloraba drog značilno spremeni možganske
funkcije, ki vztrajajo še dolgo časa po tem, ko posameznik preneha z uživanjem droge.
Tovrstne kemične spremembe v možganih, ki so nastale kot posledica vnosa kemičnih
snovi v telo, imajo lahko številne vedenjske posledice - kompulzivno uživanje droge
kljub škodljivim posledicam (Leshner 1999, 45).
•

Stopnjevanje zasvojenosti

Zasvojenost je progresivna bolezen. Z njenim stopnjevanjem zasvojensko hrepenenje
(angl. craving), ki izvira iz starega ali primitivnega možganskega sistema nagrajevanja,
ustvarja kompulzivnost kljub védenju (izvira iz zgornjega dela možganov prefrontalnega korteksa), da to posledično vodi k škodljivim posledicam. Ko zasvojeni
požene zasvojenski cikel s prvim odmerkom droge, pijače ali tablet, se v možganih
aktivira sistem nagrajevanja. Novo paradigmo odvisnosti lahko definiramo kot
disfunkcijo sistema nagrajevanja zaradi učinka drog. Tako zasvojenost postane bolezen
možganov, kot je diabetes bolezen trebušne slinavke. Možgani postanejo vključeni v
9
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kompleksno nevrokemično kaskado, v kateri stari možgani pošiljajo močne
hrepenenjske signale, ki jih novi možgani poskušajo kontrolirati s pomočjo volje.
Zanikanje in okrevanje sta naučena, vendar v primitivnih možganih obstaja biološka
osnova zasvojenske bolezni.
Izkušnje kažejo, da se bolezen stopnjuje ne le v času aktivne uporabe drog, ampak tudi
v obdobju abstinence in treznosti. Poslabšanje bolezni bi pričakovali v času aktivnega
jemanja drog, preseneti pa lahko tudi v času abstiniranja. Posamezniki, ki ponovno
zapadejo v uživanje alkohola ali drugih psihoaktivnih drog po daljšem obdobju
abstinence, pogosteje zapadejo nazaj v polno odvisnost vsakič, ko zdrsnejo nazaj v
zasvojenost. To je dobro ponazoril Chuck Brisset v konceptu spečega tigra. Tako kot
žival med zimskim spanjem raste, lahko tudi bolezen narašča v času zatišja in če se jo
prebudi, bo naenkrat postala odrasla zver (Smith in Seymour 2004, 6).

•

Zanikanje – žrtve so nezmožne videti, da imajo problem

Anonimni alkoholiki na svojih srečanjih uporabljajo stavek: »Zanikanje ni le reka v
Egiptu«. Poleg tega, da se zanikanja lahko naučimo, se je potrebno zavedati, da ima
temelje tudi v nezavednem. Zasvojeni ni zmožen videti norosti svojega vedenja, hkrati
pa je sposoben manipuliranja z družino, prijatelji in tistimi, ki mu omogočajo tako
vedenje. Žene bodo poklicale v službo in opravičevale odsotnost moža na delovnem
mestu. Sodelavci bodo prekrivali vedenje zasvojenega. Družina in prijatelji se bodo
vedli, kot da ni nič narobe, če nekdo omedli za mizo. Pogosto je ravno proces
intervencije edino sredstvo, ki pripelje zasvojenega v proces zdravljenja.
•

Bolezen zasvojenosti je potencialno usodna

Zaradi progresivne narave zasvojenosti se bolezen skozi čas vidno poslabšuje. Večina
primarnih učinkov zasvojenosti se da ukiniti in eventualno izginejo med zdravljenjem,
abstinenco in okrevanjem. Slaba plat pa je, da se pri sami zlorabi alkohola in drugih
odvisniških vedenjih primarni učinki zasvojenosti strupeno nalagajo v telesu. Končni
rezultat je smrt, če se bolezni ne zdravi.
•

Neozdravljivost bolezni

Ko je enkrat posameznik prestopil mejo in zapadel v odvisnost, zanj ni več povratka.
Vsak poskus vrnitve k neprisiljeni in kontrolirani uporabi drog je obsojen na propad in
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hitremu zdrsu nazaj v polno zasvojensko vedenje. Vse prevečkrat se posamezniki v
okrevanju, ki so izkusili ublažitev najhujših učinkov aktivne bolezni, naglo odločijo, da
so ozdravljeni, in si prizadevajo piti ali uživati snovi na kontroliran način. Za kratek čas
zasvojeni ne vidi škodljivih učinkov vedenja in zaključi, da je zdravljenje uspelo.
Vendar je s tem dregnil spečega tigra, ki vse prehitro postane buden in zasvojeni se
ponovno znajde v krempljih zasvojenosti. Vsaka zloraba drog še ne pomeni
zasvojenosti, vendar je naglost zdrsa v zasvojenost jasen dokaz bolezni.
•

Faza remisije bolezni

Čeprav je bolezen zasvojenosti neozdravljiva v smislu, da zasvojeni nikoli več ne more
uživati droge, ne da bi ponovno zapadel v zasvojenost, pa lahko bolezen postane
stabilna - v fazi remisije preko programov zdravljenja in podpornih skupin za okrevanje.
Bolezen lahko napreduje v času abstinence, vendar dokler ni prisotna zloraba snovi, ni
aktivne odvisnosti. Vendar sama abstinenca ni dovolj. Moč volje za premagovanje ne
zadošča. Medtem ko posamezniku uspeva biti trezen dalj časa brez zunanje pomoči,
vzdrževanje te abstinence lahko izzove strahovite in pogosto brezupne napore. V
skupinah za okrevanje uporabljajo izraz »treznost belih členkov«, kadar se posameznik
v procesu okrevanja tako močno oklepa treznosti, da njegovi členki postanejo
popolnoma beli, brez dotoka krvi. Največje upanje za mnoge zasvojene je podpora
drugih zasvojenih v okrevanju, ki se združujejo v skupinah za samopomoč.

1.2

Ranljivost posameznika za zasvojenost

Zasvojenost je kronična bolezen in potrebuje več let ali celo desetletij, da se razvijejo
vsi njeni značilni znaki. Ranljivost za zasvojenost je povezana z odraščanjem v
določenih družinah: delno je posledica dednih vplivov, delno pa vzgojnih metod.
Posebno tisti ljudje, ki so v otroštvu doživljali telesno ali spolno nasilje, so bolj nagnjeni
k razvoju zasvojenosti. Na nastanek in trajanje zasvojenosti vplivajo številni dejavniki:
dedna nagnjenost, način življenja in družbene vrednote, odraščanje v disfunkcionalni
družini, ponavljajoči se boleči dogodki v otroštvu. Ponavljajoča se zloraba sredstva za
omamljanje je le en od njih (Rozman 2007, 64). Ferentzy (2011, 23) k navedenemu še
dodaja dejavnike odvisnosti od prepovedanih drog, druge nekemične zasvojenosti,
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impulzivnost in tveganje, zanemarjanje v otroštvu, travmo, fizično ali spolno zlorabo,
psihiatrične probleme, socialno deprivacijo (revščina, marginalizacija), starost in spol.
Ne moremo reči, da obstaja tipičen profil odvisnika. Zasvojenost ni omejena zgolj na
tiste, ki so stereotipno označeni kot »dno človečnosti«. Mnogi zasvojeni so zelo
sposobni in uspešni posamezniki. Zasvojenost je demokratična bolezen in bolezen
enakovrednih možnostih. Za koga lahko potem rečemo, da je bolj dovzeten za bolezen
zasvojenosti? Za nikogar! Čeprav je nekoč veljalo, da so sinovi in hčere ter vnuki
alkoholikov in odvisnikov od prepovedanih drog bolj dovzetni za razvoj zasvojenosti,
lahko vsakdo postane zasvojen (Smith in Seymour 2004, 4)!
Nekatere osebnostne lastnosti posameznikov, ki so verjetno bolj nagnjeni k temu, da bi
postali zasvojeni: globoko zakoreninjeni notranji občutek, da niso dovolj dobri; uporaba
domišljije; sanjarjenje; za svoje duševne bolečine krivijo druge; o sebi nimajo prave
predstave; niso vztrajni, kadar naletijo na težave; potlačitev bolečine; sram - sistem
vlog; skrajno čustveno odzivanje (Tabela 1).

Tabela 1. Ranljivost posameznika za zasvojenost (West 2006, 4)
LASTNOSTI POSAMEZNIKA

Osebe, ki imajo zmanjšano
sposobnost doseči ali
ponovno vzpostavi
ravnovesje









bolj impulzivni
manj zavezani k splošni moralnosti
večja nagnjenost k depresiji in anksioznosti
nizka samozavest
lahko bolj občutljivi na učinke nagrajevalnega
sistema vedenja/ droge
lahko manj občutljivi na nasprotujoče učinke
droge/vedenja
lahko bolj občutljivi na trajne posledice
zlorabe drog na možgane
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Danes vse več raziskovalcev na področju zasvojenosti opozarja, da je glavni vzrok za
razvoj zasvojenosti kombinacija treh faktorjev – dednost, okolje in zloraba
psihoaktivnih snovi (Leshner 1997; Smith in Seymour 2004). Rozman (2007) dodaja še
način življenja in družbene vrednote ter ponavljajoče se boleče dogodke v otroštvu.

Tabela 2. Pogoji, ki spodbujajo nastanek zasvojenosti (West 2006, 7)

Socialni in fizični pogoji, ki
ne prispevajo k
motivacijskemu ravnotežju
– zagotavljanje možnosti ali
spodbude za vedenje in/ali
nezmožnost zagotoviti
motivacijo za omejevanje







kultura, v kateri je aktivnost samoumevna in se
šteje kot normalno
enakovredne skupine, v katerih aktivnost tvori
del družbene identitete
okolje z več priložnosti za udejstvovanje
aktivnosti
okolje z omejenimi možnosti drugih virov
nagrajevanja
škodljive socialne, ekonomske ali okoljske
razmere
morebiti okolje z nizko nagnjenost za dejanja z
neposredno negativnimi posledicami

1.2.1 Dednost in okolje

Osebnost posameznika, psihologija in način življenja se spreminja, prav tako tudi
odpornost ali občutljivost vsakega posameznika za prekomerno uporabo drog. Za
genetiko se zdi, da ima ključno vlogo pri tem, kako se možgani odzivajo in procesirajo
psihoaktivne snovi (Smith in Seymour 2004, 23).
Čeprav se zdi, da je dednost ključni faktor za ranljivost razvoja odvisnosti, ni edini
faktor. Raziskave dvojčkov, ki so živeli v rejniških družinah, so pokazale, da so imeli
podobne vzorce zlorabe snovi ali abstinence kot njihovi biološki starši (Goodwin 1976,
62). Raziskave so potrdile, da v primerih, ko sta oba biološka starša alkoholika, obstaja
400 % verjetnost, da bo tudi otrok postal alkoholik (Inaba in Cohen 2000, 22). Hatch
(2012) navaja, da je raziskava enojajčnih dvojčkov v primerjavi z dvojajčnimi dvojčki
pokazala, da so približno 50 % nagnjenosti k zasvojenosti predstavljali ravno genetski
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dejavniki. Vendar pa je potrebno poudariti, da mnogo alkoholikov in drugih odvisnikov
ne sledi odvisniškemu vzorcu svojih staršev. Veliko otrok in vnukov alkoholikov in
drugih odvisnikov ni nikoli zlorabljalo kemičnih snovi ali postalo zasvojenih z
alkoholom. Dednost igra poglavitno vlogo v procesu nastanka ranljivosti

za

zasvojenost, vendar zopet ne odločilno. Vsakdo lahko postane zasvojen.
Faktor okolja, vključno z dostopnostjo do alkohola in drugih drog, je prav tako potrebna
komponenta enačbe zasvojenosti. Inaba in Cohen (2000, 37) navajata, da so »vplivi
okolja, ki pripomorejo k določanju ravni, na kateri posameznik uživa droge, lahko
pozitivni ali negativni in raznoliki, kot so stres, ljubezen, nasilje, spolna zloraba,
prehrana, življenjski pogoji, družinski odnosi, zdravstvena nega, varnost soseske,
kakovost izobraževanja, pritisk vrstnikov in televizije. Pritiski in vplivi okolja, še
posebej domačega, v resnici oblikujejo in povezujejo živčne celice ter nevrokemijo ob
rojstvu otroka, in na ta način pripomorejo k določanju, kako bo ta oseba uporabljala
psihoaktivne droge«.
ASAM (2011) navaja, da genetski dejavniki predstavljajo približno polovico verjetnosti,
da bo posameznik postal zasvojen. Medsebojni vpliv dejavnikov okolja in biološki
ustroj posameznika učinkujeta na stopnjo izraženosti vpliva genetskih dejavnikov.
Mehanizmi odpornosti, ki jih oseba pridobi z vzgojo ali kasnejšimi življenjskimi
izkušnjami, lahko vplivajo na obseg, v katerem genetska nagnjenost povzroči vedenjske
in druge pojavne oblike zasvojenosti. Pri biološko občutljivih posameznikih igra
pomembno vlogo tudi socialno okolje.

1.2.2 Drugi dejavniki
Dejavniki, ki lahko prispevajo k razvoju zasvojenosti in se kažejo na biološki, duševni,
družbeni in duhovni ravni, vključujejo (ASAM 2011):
1. Osnovni biološki primanjkljaj v delovanju nagrajevalnega sistema v možganih,
pri čemer postanejo prednostne kemične snovi in oblike vedenja, ki okrepijo
funkcijo nagrajevanja, ki jih oseba išče kot ojačevalce zasvojenskega vedenja.
2. Ponovno uživanje kemičnih snovi ali ponavljanje drugih oblik zasvojenskega
vedenja, ki povzročajo nevronsko adaptacijo v možganskih centrih, povezanih z
14
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zasvojenskim vedenjem in motivacijo, kar oslabi nadzor nad nadaljnjo uporabo
kemičnih snovi in zasvojenskim vedenjem.
3. Kognitivna in čustvena izkrivljanja, ki okrnijo zaznavo in poslabšajo sposobnost
obvladovanja čustev, kar povzroča višjo stopnjo zanikanja.
4. Razpad podpore v družbi in težave v medsebojnih odnosih, ki vplivajo na razvoj
in delovanje mehanizmov odpornosti.
5. Izpostavljenost travmatičnim doživetjem ali stresnim okoliščinam, ki preplavijo
in oslabijo posameznikovo sposobnost obvladovanja.
6. Izkrivljanje pomena, namena in vrednot, ki vplivajo na posameznikov odnos,
mišljenje in vedenje.
7. Izkrivljanje odnosa do sebe in drugih ter presežnega, transcendentnega.
8. Sočasne duševne motnje pri osebah, ki uživajo kemične snovi ali se drugače
vedejo zasvojensko.

Koncept bolezni zasvojenosti je paradigma v nastajanju. Čeprav je v zadnjih letih viden
napredek na področju nevrokemije in človeškega vedenja, še zmeraj ostaja veliko, kar je
potrebno odkriti in se naučiti. V primeru zasvojenosti se srečujemo z visoko
kompleksno mešanico fizičnih, duhovnih in psiholoških faktorjev. Razumeti poskušamo
dinamiko, ki ne obstaja v vakuumu. Potrebno je razširiti znanje o odnosu med
kemičnimi zasvojenostmi in drugimi kompulzivnimi vedenji. Trenutno koncept bolezni
omogoča prepoznati bolezen zasvojenosti kot bolezen, ki jo je mogoče pozdraviti in ne
kot kriminalno vedenje. Ali potemtakem obstaja poglavitni vzrok za nastanek
zasvojenosti? Ali je odgovor v

kemičnem delovanju možganov? Raziskovalci in

terapevti s področja zasvojenosti ugotavljajo, da zasvojenska vedenja (npr. kompulzivno
hazardiranje) učinkujejo na nevrotransmitorje, posebno na tiste, ki jih stimulira tako
kokain kot amfetamini (Smith in Seymour 2004, 28). Pogosto se v strokovnih krogih
uporablja termin »adrenalinski odvisniki«, ki označuje posameznike, ki se spuščajo v
tvegana vedenja, polna vznemirjenja. Tako so tovrstna kompulzivna vedenja
prvenstveno sredstvo za aktiviranje psihoaktivnih substanc v možganih, in sicer za
doseganje zadovoljitve. Ta je podobna tistemu, kar zasvojeni izkusi ob vnosu alkohola
in drugih vrst kemičnih snovi v telo. Potemtakem govorimo o nekemičnih
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zasvojenostih, ki jih lahko označimo kot kompulzivno vedenje, katerega namen je
sprožiti disfunkcionalni sistem nagrajevanja v primitivnih, plazilskih možganih.
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2

NEKEMIČNE ZASVOJENOSTI - Zasvojenosti brez drog

V zadnjih desetletjih so raziskovalci opazili, da se lahko teoretične koncepte, ki so bili
tradicionalno omejeni zgolj na alkohol in druge kemične snovi, uporabi tudi na področju
drugih oblik ponavljajočih se disfunkcionalnih vedenj, četudi to ne vključuje zaužitja
»zasvojenskih snovi». Ponavljajoča se disfunkcionalna rutinska vedenja brez zaužitja
kemičnih snovi, ki vplivajo na značilne spremembe razpoloženja, imenujemo
nekemične zasvojenosti (Bradshaw 1996; Carnes, Murray in Charpentier 2004;
Rozman 2007). Pri nekemičnih zasvojenostih gre za tip vedenja (proces), v katerega je
vpletena oseba, in ne zlorabo vnosa kemične snovi. Mnogi avtorji tovrstne zasvojenosti
poimenujejo

tudi

kot

»procesne

zasvojenosti»

(Ferentzy

2011),

»vedenjske

zasvojenosti» (Marks 1990) ali »odvisniška vedenja».
Na tem mestu se postavlja vprašanje, kako lahko določeno vedenje postane zasvojenost,
saj ni kot alkohol ali druge kemične snovi, ki jih je potrebno zaužiti. Vse oblike
človekovega vedenja se lahko spremenijo v strast ali prisilno vedenje (spolnost,
zbirateljstvo, delo, ljubezen, uživanje psihoaktivnih substanc), kadar vedenje ali
aktivnost postane sama sebi namen in svoje naloge ne izpolnjuje več smiselno (Zadel
1994, 171). Tako se lahko zasvojensko obsesivno-kompulzivno vedenje razvije v
povezavi z vsem, kar povzroča spremembo razpoloženja (Schneider 2004; Žvelc 2001).
Csikszentmihalyi (1991) navaja, da skoraj vsaka aktivnost lahko postane zasvojenost v
smislu, da ta aktivnost ni več svobodna izbira, temveč postane nuja, ki ovira ostale
aktivnosti.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) definira kompulzivno/zasvojensko vedenje
kot »patološki odnos z vsakršno izkušnjo, ki spreminja stanje zavesti, in ki ima
življenjsko ogrožajoče posledice« (Bradshaw 1996, 100).
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Tabela 3. Vrste nekemičnih zasvojenosti (Bradshaw 1996; Carnes 2005a; Rozman
2007; Topić 2010)
Odvisnost od
odnosov

Motnje hranjenja

Zasvojenost s seksualnostjo

Zasvojenost z
internetom

Zasvojenost z romantičnim
sanjarjenjem

Zasvojenost s telesno
aktivnostjo

Odvisnost od dela deloholizem

Odvisnost od iger na srečo za
denar - patološko hazardiranje

Kompulzivno trošenje
denarja in zadolževanje

Odvisnost od
nakupovanja

Zasvojenost z duhovnostjo

Zasvojenost z nasiljem

Za odvisniško vedenje je značilno, da prinaša takojšnjo zadovoljitev določene potrebe,
ki je lahko sprostitev, ugodje, sprememba zavedanja ali čustvovanja. Dolgotrajno
odvisniško vedenje praviloma vodi do negativnih posledic, in sicer na pomembnih
področjih človekovega delovanja, kot so zdravje, poklic in socialni stiki (Tomori in
Ziherl 1999, 22). Zasvojensko vedenje postane osnovni način, s katerim oseba uravnava
svoje čustveno življenje. Zasvojeni od tega postanejo odvisni do te mere, da vedenje ni
več izbira ali možnost, ampak obrambni mehanizem, ki je zanje povezan s preživetjem
(Carnes 2006a, 62). Pri kompulzivnem/zasvojenskim vedenju ne gre za vprašanje
lakote, žeje, libida ali potrebe po delu. Vse se vrti okoli spreminjanja stanja zavesti.
Zasvojenska vedenja nam pomagajo uravnavati čustva. In to vse z enim samim
namenom - odvrniti pozornost ali spremeniti razpoloženje, da nam ni potrebno začutiti
osamljenosti in praznine lastne zavrženosti in sramu (Bradshaw 1996, 109).
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Tabela 4. Odvisniška vedenja (West 2006, 14)

Vse aktivnosti, ki nudijo užitek ali
izpolnitev potreb, pri tem pa spremenijo
posameznika na načine, ki zmanjšujejo
njegovo nagnjenost ali zmožnost, da
ohranja ravnovesje.






lahko povečajo zanašanje
osebe na zasvojensko vedenje
kot vir nagrade ali sredstvo za
izpolnjevanje določenih potreb
lahko povzročijo neprijetne
reakcije, ko je vedenje
prekinjeno
lahko ustvarijo »navado«
lahko ustvarijo »priučen način
poganjanja zasvojenosti«

Problem nastopi takrat, ko posameznik prične spremenjeno stanje zavesti, ki je
posledica določenega vedenja, uporabljati kot način soočanja z vsakodnevnimi težavami
in s stresom, v izogib neprijetnim občutkom in odgovornostim. Dokler se bo zasvojeni
poskušal čustvom žalosti in osamljenosti izogniti s seksualnostjo, hrano, delom,
nakupovanjem, hazardiranjem, igranjem računalniških iger, problem ne bo odpravljen.
Pogosto zlorabljanje vedenja lahko namreč privede do kemičnega neravnovesja v
možganih in brez spremenjenega stanja zavesti oziroma omame se ne počuti več dobro.
To vpliva na posameznikovo čustvovanje in mišljenje. Da bi se počutil dobro, poskuša
takšno stanje omame doseči vse pogosteje, kar pa pomeni intenzivnejše ponavljanje
vedenja oziroma omamljanja. Vsakršna nadaljnja zloraba spremenjenega stanja zavesti
pa lahko vodi v zasvojenost. Na ta način omamno stanje postane potreba, brez katere
zasvojeni ne zmore več. Če te potrebe ne zadovolji, doživi neprijetno abstinenčno
reakcijo (Topić 2010, 11).
Žvelc (2001, 71) navaja, da je za osebe, ki so nagnjene k odvisnosti, značilna motnja v
samoregulaciji, zaradi česar imajo težave pri toleriranju in spoprijemanju z različnimi
čustvi. S pomočjo zunanjega sredstva skušajo vzpostaviti notranje ravnovesje, ki ga
sami ne zmorejo vzpostaviti. Ta zunanja »pomoč« se lahko kaže v različnih oblikah
odvisnosti (droge, hrana, odnosi, seks, …), ki služijo kot zunanja regulacija notranjega
sveta. Gre za samopomoč, ki pa v resnici postane »samo-pogubna«. Posameznik namreč
postaja vse bolj odvisen in hkrati vse bolj izgublja zmožnost lastne regulacije. Zaključi,
da je odvisnost le posledica drugih problemov in da služi adaptaciji.
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Kemična sredstva – droge povzročijo telesno odvisnost, kar pomeni, da se na poseben
način vključijo v telesno presnovo in postanejo nujno potrebna. Zasvojeni človek pa je
od svoje droge tudi psihično odvisen. Psihična odvisnost pomeni, da zasvojeni z
omamljanjem obvladujejo svoje čustveno življenje in odnose z ljudmi. Zaradi
zasvojenosti se vedejo bistveno drugače, kot bi se sicer. Kadar se ljudje omamljajo
brez posredovanja kemičnih sredstev, z uporabo posebnih postopkov in ritualov, s
katerimi sprožijo omamni učinek s pomočjo stimulacije možganov, pri teh odvisnostih
ne moremo govoriti o telesni odvisnosti, ampak le o psihični odvisnosti. Abstinenčna
reakcija je zelo mučna telesna in psihična reakcija, ki je posledica telesne odvisnosti in
traja od nekaj dni do nekaj tednov, odvisno od snovi. Drugi del te reakcije pa je
posledica psihične odvisnosti in se lahko pojavi tudi desetletja po začetku abstiniranja.
Tudi pri odvisnostih brez drog doživlja zasvojeni abstinenčno krizo, kadar se ne more
omamiti. Doživlja tesnobo, nemir, slabost, misli lahko samo na to, kako bi se ponovno
omamil. Lahko tudi bruha, drgeta, čuti bolečine po vsem telesu. Zasvojenost lahko
povzroči telesne posledice zaradi strupenega delovanja droge na telo (npr. okvara
organov). Telesne posledice lahko nastanejo tudi zaradi kronične stresne situacije.
Zaradi bolezni, povezanih s stresom, zbolevajo tudi tisti zasvojeni, ki za omamljanje ne
zlorabljajo kemičnih sredstev – okvare prebavil, bolezni dihal, astma, debelost, povišan
krvni pritisk, obolenja ščitnice, koronarnih žil, bolezni ženskih spolnih organov, rakava
obolenja, kronične degenerativne bolezni gibal, poškodbe in samopoškodbe ter razni
drugi, včasih nenavadni simptomi, za katere zdravniki ne najdejo vzroka. Poleg telesnih
bolezni pa povzroča zasvojenost tudi spremembe vedenja: objestnost, agresivnost,
nihanje razpoloženja, neupoštevanje meja drugih. Spremembe razpoloženja so lahko
posledica direktnega vpliva droge na možgane, lahko pa tudi stiske, ki jo zasvojenost
povzroča, saj sili zasvojenega k temu, da si vzame resnično zelo veliko časa in energije
zgolj za to, da si priskrbi drogo. Tudi tisti, ki namesto drog za omamljanje zlorabljajo
moč svoje domišljije ali spolno vzburjanje v nevarnih situacijah, so prisiljeni tem
postopkom posvetiti ogromno časa. Zaradi tega zanemarjajo svoje šolske, službene ali
družinske obveznosti. Okvarjeni so tudi pomembni odnosi, saj zasvojeni pod vplivom
omame niso čustveno dostopni, zato se niso sposobni čustveno odzivati, kar se pokaže
predvsem v težavah pri vzgoji otrok in propadanju partnerskih zvez (Rozman 2007, 3536).

20

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

Kje je torej meja med kemično odvisnostjo in t. i. »strastno-uživaškimi vedenji«? Vse
zasvojenosti, kemične ali nekemične, imajo tri skupne značilnosti (Holman Coombs
2004; Kasl 1989):
1. Kompulzivna uporaba
Neustavljivi impulzi, ponavljajoča se ritualizirana dejanja, vsiljive in
nasprotujoče si misli (npr. spodbujajoči glasovi v glavi, naj zasvojeni nadaljuje z
zasvojenskim vedenjem).
2. Izguba kontrole
Nezmožnost omejiti ali se upreti notranjim impulzom, težko ali celo nemogoče
prekiniti z zasvojenskim vedenjem brez zunanje pomoči. Zasvojenčeva moč
volje se ukloni zasvojenski moči in čeprav lahko posameznik že abstinira kratko
obdobje, ne zmore prenehati.
3. Nadaljnja uporaba kljub škodljivim posledicam
Naraščajoči problemi (zadrega, sram, ponižanje, izguba zdravja, naraščanje
družinskih, finančnih in pravnih problemov) ne odvrnejo zasvojenega od
njegovega zasvojenskega vedenja.
Ne glede na vrsto zasvojenosti, obstaja troje vrst potreb, ki prvotno motivirajo
posameznike (Holman Coombs 2004, xv):
1. Psihične nagrade: Doseganje zaželene spremembe razpoloženja, občutenje
evforičnih »vrhuncev« ali/in blokada bolečih občutkov; dobro počutje in iskanje le-tega
za vsako ceno je cilj vseh zasvojenosti.
2. Rekreacijske nagrade: Zabavati se z drugimi udeleženci v vzajemnih uživaških
dejanjih, še posebej na začetku, ko vsak posameznik išče samoto s svojim »najboljšim
prijateljem« - zasvojensko snovjo in/ali vedenjem.
3. Uporabne nagrade: boljša izvedba nalog, z manj skrbi oziroma pridobivanje
prednosti in posledično povečanje uspeha in dobrega počutja.
V tem oziru Lynn Rambeck, strokovnjak s področja kompulzivnega hazardiranja, širše
definira zasvojenost kot nadomestno zadovoljstvo za neizpolnjene osnovne potrebe
(Holman Coombs 2004, xv).
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2.1

Kemične in nekemične zasvojenosti - primerjava

Simptomi

nekemičnih

zasvojenosti

imajo

podobne

značilnosti

kot

kemične

zasvojenosti, kar kaže na prekrivanje psihopatologije. Simptomi vedenjskih, nekemičnih
zasvojenosti so motnje impulzivnosti in samoregulacije. Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO) povzema splošne vidike zasvojenosti (Marks 1990, 1389):
1. Ponavljajoče hrepenenje po vedenju, ki je škodljivo.
2. Naraščanje napetosti, dokler se vedenje ne zaključi.
3. Hitra, a začasna prekinitev napetosti (hitra omama) s prekinitvijo vedenja.
4. Postopno pojavljanje impulzov čez nekaj ur, dni ali tednov.
5. Zunanji dražljaji impulza, značilnega za dani sindrom zasvojenosti.
6. Sekundarno pogojevanje impulza notranjim ali zunanjim dražljajem iz
okolja.
7. Podobne strategije za preprečevanje zdrsa.
Hrepenenje odvisnikov po rutinskem vedenju in nelagodje, ki ga čutijo ob
nezadovoljitvi le-tega, spominja na hlepenje in odtegnitvene simptome pri zlorabi
kemičnih snovi. Nekateri simptomi odtegnitve (npr. anksioznost) so identični pri
določenih vedenjskih in kemičnih odvisnikih, medtem ko so drugi (npr. izcedek iz nosu,
kurja polt) specifični pri zlorabi kemičnih snovi (Tabela 5).

22

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

Tabela 5. Podobnosti in razlike med simptomi zasvojenosti (Marks 1990, 1390)
SIMPTOMI ZASVOJENOSTI
Vedenjski
Kemični

OKM

KNA

BUL

SEKS

KLE

TRI

TIK

TOU

1. Hlepenje po vedenju, ki je škodljivo (angl. craving)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Stopnjevanje napetosti, dokler se škodljivo vedenje
ne zaključi

+

+

+

+

+

?

±

-

-

3. Zaključek škodljivega vedenja hitro začasno prekine
napetost (hitra omama)

+

+

+

+

+

?

±

-

-

4. Ponoven pojav impulzov in napetosti čez nekaj ur,
dni ali tednov (odtegnitveni simptomi)

+

+

+

+

+

?

+

+

+

5. Zunanji dražljaji impulza, značilnega za dani sindrom
zasvojenosti

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6. Sekundarno pogojevanje impulza zunanjim in
notranjim dražljajem

+

+

+

+

+

+

?

±

?

7. Hedonistično razpoloženje v zgodnji fazi
zasvojenosti (p-prijeten, z- zavračajoč, 0-nevtralen)

++

a

p

?

p

0

?

0

0

8. Privajanje na hrepenenje in umik z izpostavljenostjo
dražljaju

+

+

?

+

?

?

?

?

?

9. Prisotnost več zasvojenosti hkrati (K-kemične, # -tiki
in OKM)

K

-

?

-

?

-

-

-

#

ZNAČILNOST ZASVOJENOSTI*

*
+ = prisoten, - = odsoten
** OKM = obsesivno-kompulzivna motnja, KNA= kompulzivno nakupovanje; BUL=bulimija; SEKS=hiperseksualnost, voajerizem,
ekhibicionizem, pedofilija, fetišizem; TRI= trihotilomanija (puljenje las); KLE – kleptomanija (kompulzivna kraja v trgovinah); TIK – tiki;
TOU- Tourettov sindrom; ++ = 0 za benzodiazepine

Hagedorn (2009, 3) poudarja, da kemične in nekemične zasvojenosti lahko delujejo
navzkrižno ali soodvisno. Tako lahko zasvojensko vedenje vodi v zlorabo kemičnih
snovi, sram in krivda, ki ju občuti posameznik pri izživljanju, pa postaneta povod za
uživanje kemičnih snovi, z namenom samozdravljenja emocij. V iskanju globljih
vzrokov za zasvojenost razdeli osnovne zasvojenosti na tri skupine (Slika 1):


zasvojenosti z vznemirjenjem: krize in kaos, emocije;



zasvojenosti z močjo: kontroliranje ljudi in dogodkov;



zasvojenosti s trpljenjem: soodvisnost, ugajanje ljudem in trpljenje za druge.
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Slika 1. Učinkovanje nekemičnih in kemičnih zasvojenosti (Hagedorn 2009, 17)

Na tem mestu se zastavlja vprašanje, katera zasvojenost je težja – kemična ali
nekemična? Rozmanova (2011, 53) je v dolgoletni terapevtski praksi zdravljenja
nekemičnih zasvojenosti ugotovila sledeče:
•

Nekemične odvisnosti imajo ravno tako hude posledice kot kemične, le da je
manj telesnih komplikacij, ki jih povzročajo strupeni učinki droge na telo.

•

Kontrola nekemičnih odvisnosti je težja: zasvojeni se lahko omami že s tem,
da se zasanja.

•

Običajno nastopajo skupaj. Strokovnjaki za zdravljenje odvisnosti se morajo
zavedati in poznati nekemične odvisnosti, sicer bodo zmotno mislili, da so
njihovi pacienti “trezni” in ozdravljeni, ko bodo ti samo zamenjali sredstvo
omame.
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2.2

Zasvojenost ali kompulzivnost?

Ali lahko določeno vedenje označimo kot zasvojenost ali kot kompulzivnost? Nakken
(1996, 19) razčleni vedenje posameznika na vzorce, navade, kompulzivnost in
zasvojenosti. Tako kot pri vsakem kontinuumu tudi tukaj kategorije niso vedno strogo
ločene med seboj in meje med njimi so včasih zabrisane. Ko se premikamo po
kontinuumu od vzorcev proti zasvojenosti, vse bolj narašča notranja napetost, če
notranji impulz ni zadovoljen in potrebni so vedno večji napori za zaustavitev
škodljivega vedenja.


Vzorci

Vzorci nam pomagajo organizirati življenje in nas varujejo pred kaotičnostjo. Večina
ljudi spi ob približno istem času in poje tri ali štiri obroke na dan ob istem času. Vzorci
so lahko družbene ali kulturne norme. Vzorec v naši kulturi je poudarek na
monogamnosti v zakonu. Ljudje uporabljamo veliko različnih vzorcev, da bi pokazali,
kaj nas zanima, da bi se v paru zbližali ali bili spolno aktivni (21).


Navade

So bolj specifične kot vzorci in odvisne od posameznika. Besedi običajno in vedno sta
povezani z navadami, ki jih lahko opustimo s trudom in z malo volje, brez nekega
večjega notranjega vpogleda in razumevanja (24).


Kompulzije

Kompulzivno vedenje izvira iz potrebe po zmanjšanju napetosti, ki jo pogosto sprožijo
neprijetni notranji občutki, katerim se posameznik poskuša izogniti ali jih kontrolirati.
Užitek in zadovoljstvo ne izvirata iz dejanja samega, ampak iz napetosti, ki jo ta
povzroči. Besede ne morem, moram in potrebno je so povezane s kompulzivnim
vedenjem. Kompulzivno vedenje lahko postane ritual in takrat lahko oseba doživi
zamaknjeno, ekstatično, omamno stanje. Dokler pa potreba ni zadovoljena, doživlja
neprijetne občutke vznemirjenosti, napetosti, ki lahko vztrajajo dalj časa ter občutke
besa, če ga pri vedenju prekinejo. Kompulzivna vedenja so bolj toga v primerjavi z
navadami in težje jih je zaustaviti. Pogosto je potreben terapevtski pristop reševanja
notranje nerazrešenih konfliktov ali potlačenih čustev. Čeprav posamezniku njemu
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lastna kompulzivna dejanja niso všeč, jih ne skriva, zanika ali se zaradi njih počuti
pretirano osramočenega. Z njimi lahko živi in jih na svoj način tudi obvladuje.
Kompulzivnosti se običajno ne stopnjujejo ali spreminjajo skozi čas. So dokaj ustaljene.
Vendar imajo tudi kompulzivna vedenja škodljive čustvene in fizične posledice vplivajo na medosebne odnose, ki pa jih bolj omejujejo kot uničujejo (27).


Zasvojenosti

Kadar oseba postane zasvojena, se njena osebnost razcepi na dva nasprotujoča si dela,
ki zanikata obstoj drug drugega. Z besedama nemoč in neobvladljivost, kateri zasvojeni
zanika, lahko opišemo dvojno osebnost, ki jo zasvojeni čuti v sebi. Čuti, kot da sta v
njem prisotni dve plati – zasvojenska in zdrava, ki sta zapleteni v boj na življenje in
smrt. Obe plati želita kontrolirati notranji svet zasvojenega. Cilj zasvojenosti je izogniti
se bolečini, doseči ekstatično stanje in imeti kontrolo. Zahteva takojšnjo zadovoljitev
potreb in želja. S tem ko zasvojenski del stopnjuje kontrolo nad osebnostjo, se istočasno
stopnjujejo zanikanje in iluzije. Kljub trenutnim občutkom užitka in zadovoljstva, ki
izvirajo iz zasvojenskega vedenja, nedvoumno sledijo škodljive posledice. Sprva so
lahko neopazne, ko pa se zasvojenost razbohoti, so vsi napori in želje po obvladovanju
zaman. Oseba zapade pod kontrolo neznanih notranjih sil. Stopnjevanje zasvojenosti
lahko traja več let, lahko pa se zgodi izredno hitro. Zdravje, odnosi, delo, igra,
starševstvo, kreativnost in notranji mir se rušijo, zasvojeni okoli sebe prične graditi zid
laži, s katerim se ogradi. Zasvojenost pogosto vznikne znotraj družbenih sistemov, ki
zanikajo obstoj problemov. Kot da bi imeli slona v hiši, ki ga nihče noče videti. Lažje je
živeti v zanikanju, kot priznati, da imamo problem. Najbližji, potegnjeni v zasvojenski
krog posameznika - družina, prijatelji, sodelavci - so do določene stopnje prizadeti.
Zasvojenosti se ne da prekiniti brez skrajno bolečih posledic ali intervencije, ki
vključuje tudi druge ljudi. Zdravljenje zahteva veliko napora in socialno podporo okolja
(29).

Bradshaw (1996, 107) označuje kompulzivnost kot zasvojenost v širšem pomenu (angl.
addictiveness). Pomeni notranjo praznino, ki jo posameznik poskuša zapolniti z
vsakršnim vedenjem, ki vpliva na spremembo razpoloženja. Beseda zasvojenost je bila
pogosto omejena na zlorabo kemičnih snovi (alkohol, nikotin in ostale droge), skupaj s
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svojstvenimi zasvojitvenimi lastnostmi, kar pa zmanjšuje pomen zasvojenosti kot take.
Obstaja mnogo vrst nekemičnih zasvojenosti. Vedenja, kot so hazardiranje, seksualno
izživljanje, delo, prenajedanje in stradanje, lahko v polnosti klasificiramo tudi kot
zasvojenosti. Skupni izvor vsake zasvojenosti je kompulzivnost, razumljena kot
zasvojenost v širšem pomenu. Dokler se posameznik ne prične ukvarjati s svojo
kompulzivnostjo, ne bo mogel zaustaviti zasvojenosti. Primer: če oseba preneha s
pitjem alkohola, to še ne pomeni, da je prenehala biti kompulzivna. Njena
kompulzivnost se je lahko spremenila v druge zasvojenosti, kot sta recimo delo in
hrana. Kompulzivnost se gradi na temeljih občutka zavrženosti. Edina pot, ki vodi k
okrevanju od kompulzivnosti, je zdravljenje neizžalovanih izgub, ki izvirajo iz
zavrženosti v otroštvu posameznika.
Zasvojenost, kot patološka navezanost na vedenje, ki spreminja stanje zavesti in pušča
za seboj življenjsko škodljive posledice pomeni tudi nezmožnost ustvarjanja zdravih
odnosov. Nezmožnost zdrave navezanosti je posledica sramu, medtem ko je sram
rezultat uničenih odnosov. Ko se enkrat medsebojna vez s skrbniki ali pomembnimi
drugimi poruši, so otroci prepričani, da nimajo pravice biti odvisni od kogarkoli.
Prenehajo zaupati sebi in drugim ter se začnejo zanašati na t. i. namišljeno vez1. Tako
so položeni temelji za razvoj patoloških odnosov. Patologija predstavlja iluzijo kvalitete
odnosa, iluzija in zanikanje pa predstavljata bistvo kompulzivnega/zasvojenskega
vedenja. Pri zanikanju oseba zanika, da je tisto, kar dela, resnično škodljivo do nje same
in drugih. Hkrati pa v iluziji ohranja iskreno prepričanje, da to kar se dogaja, ni
resnično, kljub dejstvom. Fantazijska vez je oblika iluzije in zanikanja. Lahko rečemo,
da so vse zasvojenosti v svojem bistvu ponovna vzpostavitev fantazijske vezi. V
ekstatičnih momentih zasvojenosti se oseba počuti, da ni osamljena. Verjame, da je
presegla separacijo in osamljenost. Iluzija in zanikanje držita na varni distanci
»legitimno trpljenje«, ki ga vzbudi bolečina praznine in osamljenosti. Zasvojeni
minimizirajo učinke kompulzivnosti v svojem življenju in poskušajo racionalizirati
Namišljena vez je jedro obrambe otroka. Je iluzija povezanosti, ki si jo ustvarimo z enim od naših skrbnikov, kadar naše
emocionalne potrebe niso zadostno izpolnjene. Je kot privid v puščavi, ki nam omogoča preživeti. Predstavlja primarno obrambo
pred separacijsko tesnobo, pred hudo bolečino v medosebnih odnosih in temeljno grozo zavrženosti. Ko se namišljena povezava
vzpostavi, sproži v posameznikovi psihični strukturi vrsto notranjih procesov, med katerimi so zatekanje v fantazijske zadovoljitve
namesto iskanja realnih zadovoljitev, zanašanje na substance kot sredstva proti bolečini, čustveni umik, težnje po izolaciji in
pasivnosti, samokritična drža in ciničen krut pogled na druge. Ko te oblike lažne samostojnosti prevladajo, spodbudijo
samozaščitniški življenjski slog, ki se kaže v popačenem dojemanju in nezaupanju do drugih, predvsem v globljih, intimnejših
odnosih. Tovrstne primarne obrambe nastanejo v času, ko je za otrokove preživetje zelo nevarno, če bi izgubil stik s starši ali če bi
ga starši zapustili. Zakaj ljudje tudi v odrasli dobi raje ponavljajo grenka otroška doživetja, kot da bi jih spremenili? Preveč je
nevarno, da bi še enkrat začutili enako izpostavljenost na milost in nemilost drugemu. Zastrašujoča in hromeča ni grožnja od zunaj,
ampak to, kar je bilo v otroštvu ponotranjeno in se ponavlja (Bradshaw 1996; Kompan Erzar 2003).
1
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svoje življenje - zanikajo svoje kompulzivno vedenje in njegove posledice (Bradshaw
1996, 109).
Nekateri tradicionalno usmerjeni teoretiki trdijo, da so motnje zasvojenosti v resnici
obsesivno-kompulzivne motnje (OKM). Čeprav posameznik, ki trpi za OKM, lahko
prepozna, da njegove obsesivne misli vodijo k nelogičnemu in neprimernemu vedenju,
še vedno čuti prisilo, da se tako vede in čuti skrajno anksioznost, če se upre tovrstnim
ritualiziranim vedenjem. Medtem pa nekateri avtorji poudarjajo (McCown 2004; West
2005), da se pri obsesivno-kompulzivnih vedenjih ne aktivira sistem nagrajevanja v
možganih, razen sistem za veliko zmanjšanje napetosti. Nekatera zasvojenska vedenja
in izkušnje direktno in dramatično aktivirajo mehanizem sistema nagrajevanja v
možganih, s čimer se spreminja normalno delovanje kemikalij, kar se kaže tudi v
možnem t.i. zasvojenskem stanju. Po drugi strani pa so zasvojenosti v prvi fazi izredno
prijetne izkušnje, ravno nasprotno kot pri OKM, ki napolni ljudi z vsiljivimi, neželenimi
mislimi ali obsesijami. V svojem bistvu ostaja neprijetna motnja.

2.3

Klasifikacija nekemičnih zasvojenosti - motnje zasvojenosti

Zasvojenosti se v uradnih medicinskih klasifikacijah pogosto še vedno definirajo glede
na snov, ki jo posameznik vnaša v telo. Mednarodna klasifikacija bolezni (MKB-10)
(IVZ 2005) opredeljuje zasvojenost kot skupino vedenjskih, kognitivnih in fizioloških
fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju snovi. Kriteriji, ki definirajo
bolezen zasvojenosti: močna želja po zaužitju droge, težave pri obvladovanju jemanja,
vztrajanje kljub škodljivim posledicam, povečana toleranca in telesne motnje zaradi
odtegnitve snovi.
Izraz zasvojenost pa je izpuščen, prezrt v zadnji, 4. izdaji Diagnostičnega in
statističnega priročnika duševnih motenj (DSM-IV-TR) (APA 2000). Na osi I, v
kategoriji “Motnje, povezane z uživanjem snovi“ navaja motnje, povezane z uživanjem
alkohola in različnih drog (amfetaminov, kofeina, kanabisa, kokaina, halucinogenih
snovi in snovi za vdihavanje, nikotina, opioidov, feniciklidina, pomirjeval, hipnotičnih
snovi in anksiolitikov). Navedene so tri oblike zlorabe kemičnih snovi (str. 191-192):
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1. Motnje, povezane z uporabo kemičnih snovi
Slabo prilagojena uporaba kemičnih substanc, ki vodi do klinično pomembnih
posledic ali stiske (ponavljajoči problemi z zakonom in/ali neizpolnjevanje
obveznosti v službi, šoli, doma ali fizično tvegana vedenja).
2. Motnje, povezane z odvisnostjo od kemičnih snovi
Izguba nadzora nad uporabo snovi, kar označuje sedem simptomov: toleranca,
odtegnitev, večji odmerek kot načrtovano, neuspešni napori kontroliranja uporabe,
velika poraba časa za pridobivanje in uporabo substance, odrekanje ali zmanjševanje
pomembnejših življenjskih dejavnostih zaradi uporabe snovi, stalno uživanje snovi
kljub zavedanju posledic.
3. Motnje kot posledica uživanja kemičnih snovi
Pojav istih simptomov kot depresija in/ali motnje duševnega zdravja, katere
simptomi, neposredna posledica jemanja snovi, bodo prenehali hitro po prekinitvi
zlorabe snovi.

V poglavju »Motnje kontrole impulzov« DSM-IV-TR klasificira vedenja, ki so pogosto
v sodobni psihoterapiji razumljena kot zasvojenska vedenja - patološko hazardiranje in
prekomerno nakupovanje (str. 662). Priročnik posebej identificira tudi motnje hranjenja
– anorexia nervosa in bulimia nervosa, kar običajno velja za zasvojenost s hrano (583).
V kategoriji "Spolne disfunkcije in motnje spolne identitete" seksualna zasvojenost ni
posebej opredeljena; priročnik zgolj določa štiri področja, na katerih se lahko odražajo
problemi v spolnosti (535-582):
1. spolne disfunkcije: motnja spolne želje, motnja spolnega vzburjenja, motnja
orgazma, motnja bolečin pri spolnosti in spolna disfunkcija zaradi splošnega
zdravstvenega stanja;
2. parafilije: ekshibicionizem, fetišizem, froteurizem (drgnjenje), pedofilija,
seksualni mazohizem in sadizem, transvestitski fetišizem in voajerizem ter
parafilije, ki niso drugače specificirane;
3. motnje spolne identitete;
4. druge motnje v spolnosti, ki niso drugače klasificirane.
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Način zdravljenja kakršnekoli motnje zasvojenosti je odvisen od diagnoze. Pred tem
mora terapevt formulirati razlago za pretirano ali neprimerno seksualno vedenje, saj ne
gre vedno za seksualno zasvojenost! Ker pa seksualna zasvojenost ni neposredno
definirana v DSM-IV-TR, lahko terapevt zasvojenska seksualna vedenja klasificira kot
parafilije, spolne disfunkcije, ki niso drugače specificirane ali kot motnje kontrole
impulzov (Schneider 2004, 221). Parafilije ali motnje spolne diference predstavljajo
močne spolne vzgibe, vzburjajoče spolne fantazije, ki so povezane bodisi z različnimi
predmeti bodisi z otroki, ali pa s trpljenjem in ponižanjem. Kadar oseba poskuša svoje
fantazije udejanjiti v realnosti, stori prekršek ali celo kaznivo dejanje.

2.3.1 DSM-V in novi klasifikaciji motenj zasvojenosti naproti

Delovna skupina pod vodstvom dr. Martina Kafke2, oblikovana z namenom sodelovanja
pri nastajanju novega DSM-V priročnika, je podala predlog, da bi v novi DSM-V (izšel
naj bi spomladi 2013) vključili tako kemične kot nekemične (vedenjske) zasvojenosti,
in sicer kot samostojno poglavje »Zasvojenost in z njo povezane motnje« (Berlin 2001,
187). Ker naj nekatere vedenjske zasvojenosti ne bi bile vključene v to kategorijo, je
skupina predlagala, da se jih uvrsti kot dodatek v poglavju »Seksualne disfunkcije«, ki
bi vključevalo tudi na novo predlagano hiperseksualno motnjo (ki naj bi predstavljala
koncept odvisnosti od seksualnosti), motnje hranjenja pa bi posebej uvrstili v poglavje
»Motnje hranjenja in prehranjevanja« (APA 2010).
Predlagani diagnostični kriteriji za hiperseksualno motnjo (Kafka 2009):
A. V obdobju najmanj šestih mesecev intenzivne in ponavljajoče se seksualne
fantazije, impulzi in seksualno vedenje v povezavi s štirimi ali več kriteriji:
(1) pretirana poraba časa za seksualne fantazije, impulze in načrtovanje seksualnega
izživljanja;

Leta 1999 je Ameriška fundacija za raziskovanje zasvojenosti (American Foundation for Addiction Research (AFAR)) ustanovila
posebni psihiatrični oddelek na medicinski fakulteti Univerze Vanderbilt, katerega namen je bilo pričeti s projektom stroke in doseči
soglasje na področju seksualne zasvojenosti in kompulzivnosti. Cilj iniciative je razviti niz projektov, ki bi vodili do zaključnih
predlogov sprememb, ki bi jih vpeljali v novi priročnik DSM-V (Carnes 2000a, 158).
2
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(2) stalno ukvarjanje s seksualnimi fantazijami in impulzi, seksualno vedenje kot
odgovor na disforična stanja razpoloženja (npr. anksioznost, depresija, dolgčas,
razdražljivost);
(3) stalno ukvarjanje s seksualnimi fantazijami, impulzi in seksualnim vedenjem kot
odziv na stresne življenjske dogodke;
(4) ponavljajoča, vendar neuspešna prizadevanja nadzorovati ali zmanjšati
seksualne fantazije, impulze in seksualno vedenje;
(5) ponavljajoče seksualno vedenje kljub tveganju povzročitve fizične ali čustvene
škode sebi ali drugim osebam.
B. Obstoj klinično pomembne osebne stiske ali poslabšanje socialnih, poklicnih ali
drugih pomembnih področjih, povezanih s pogostostjo in intenzivnostjo seksualnih
fantazij, impulzov in seksualnega vedenja.
C. Seksualne fantazije, impulzi in seksualno vedenje niso posledica neposrednih
fizioloških učinkov zunanjih snovi (zlorabe drog ali zdravil) ali maničnih epizod.
D. Oseba ima najmanj 18 let.
Potrebno posebej označiti: masturbiranje, pornografija, seksualno

vedenje s

polnoletnimi osebami, internetni seks (angl. cybersex), seks po telefonu, striptiz klubi,
ostalo.

Pomembno je poudariti, da predlagane spremembe pomembno odražajo rastoče
zavedanje o resničnem obstoju vedenjskih zasvojenosti. Medtem ko se vsi strokovnjaki
ne strinjajo, da se vedenjske odvisnosti označi kot zasvojenosti, pa so si enotni v tem, da
lahko določena zasvojenska vedenja s prekoračevanjem meja pustijo za seboj uničujoče,
negativne posledice na področju odnosov, financ, zdravja in duhovnosti (Hartney 2010).
Kritiki koncepta nekemičnih zasvojenosti zagovarjajo stališče, da so procesne
zasvojenosti podaljšek motenj, diagnosticiranih v DSM-IV in tako ne potrebujejo nove
klasifikacije. Zagovorniki moralnega modela trdijo, da se posameznik zavestno odloči
za tovrstna vedenja in poimenovanje le-teh kot zasvojenost pripomore k zmanjševanju
pomena koncepta bolezni. Na drugi strani pa zagovorniki koncepta zasvojenosti
menijo, da tovrstna vedenja dosegajo kriterije za zasvojenost po standardnih DSM-IV.
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Tudi skupine za samopomoč, ki delujejo po principu 12 korakov anonimnih alkoholikov
opozarjajo, da so zasvojenska vedenja enako resna kot odvisnosti od alkohola ali
kemičnih snovi ter da večja pozornost in raziskovanje problema nekemičnih
zasvojenosti lahko pripomore k zmanjšanju stigmatizacije in razvoju modela za
zdravljenje (Hagedorn 2009).
Schneider (2004, 199) navaja, da je zasvojenost s seksualnostjo pogost pojav v ameriški
populaciji. Prevalenca novodobne epidemije (Carnes 2008) je bila ocenjena na 6 %
ameriške populacije. Weiss (2012b) navaja številne raziskave (raziskavo dr. Martina
Kafke, nedavno ameriško nacionalno študijo – »Report of findings in a DSM-5 Field
Trial for Hypersexual disorder«, ki predlagane diagnostične kriterije označi kot
premišljene in učinkovite pri diagnosticiranju in potencialnem zdravljenju bolezni
zasvojenosti), ki kažejo odločno podporo nastajajoči diagnozi zasvojenosti s
seksualnostjo. Dejstvo je, da so bili strokovni javnosti predstavljeni novi kriteriji, ki so
uporabni pri natančni opredelitvi in zdravljenju hiperseksualne motnje. Sedaj je naloga
združenja APA, da sprejme predlagano definicijo in jo vključi v novo nastali
diagnostični priročnik.
Potrditev diagnoze hiperseksualne motnje v novem DSM-V bi doprinesla veliko na
področju zdravljenja motenj zasvojenosti. Zdravniki in terapevti bi lahko jasno in
natančno opredelili tiste posameznike, ki se borijo z zasvojenskim seksualnim
vedenjem, jim postavili primerno diagnozo ter usmerili k učinkovitemu, uporabnemu in
natančno začrtanemu modelu zdravljenja. Ali si potemtakem diagnoza hiperseksualne
motnje zasluži svoje mesto v istem priročniku, ki definira druge motnje, kot so depresija
ali shizofrenija? Weiss (2012b) nedvoumno pritrjuje vključitvi, brez zadržkov. Pri tem
opozarja, naj ne pozabimo, da so pred postavljeno diagnozo alkoholiki veljali za
potepuhe in klateže, prekomerni jedci za debeluhe in lenuhe, kompulzivni hazarderji pa
so bili označeni kot sociopati. S pravilno diagnozo zasvojenosti s seksualnostjo bi
strokovnjaki končno dobili uporabne, legitimne in utemeljene diagnostične kategorije, s
pomočjo katerih bi lahko začrtali uporaben model zdravljenja hiperseksualne motnje.
Decembra 2012 je Ameriško združenje psihiatrov (APA) odobrilo sveženj posodobitev,
popravkov in sprememb novega referenčnega priročnika DSM-V, katerega revizija je
prva pomembnejša sprememba v zadnjih dveh desetletjih (Grohol 2012). Revizija
predlogov, ki pa niso bili v celoti sprejeti, prinaša dve glavni spremembi v celotnem
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sklopu DSM-V - opustitev večosnega sistema in preureditev razporeditve poglavij
motenj.
Žal pa je odbor APA zavrnil nekaj novo predlaganih diagnoz. Naslednje motnje ne bodo
predstavljene v novem DSM-V: anksiozna depresija, hiperseksualna motnja, starševski
sindrom odtujitve in senzorično procesirana motnja. Čeprav zdravniki v praksi že
obravnavajo te motnje, so pri združenju APA sklenili, da ni dovolj razpoložljivih
raziskav, ki bi omogočile uvrstitev navedenih motenj v kategorijo motenj, ki potrebujejo
nadaljnje raziskave.
Mnogi strokovnjaki s področja medicine zasvojenosti niso pričakovali, da bo
hiperseksualna motnja uvrščena kot samostojna diagnoza v DSM-V, predpostavljali so,
da bo navedena kot morebitna diagnoza, ki potrebuje dodatne raziskave (Weiss 2012c).
Žalostno je, da združenju primanjkuje tako politične volje kot uvid, da je lahko za
nekatere ljudi sporazumno seksualno vedenje problem. Vsekakor področje zasvojenosti
s seksualnostjo zahteva več raziskav, da bi se jo lahko klasificiralo kot samostojno
diagnozo. Žal pa sprejeta odločitev združenja APA, da hiperseksualno motnjo
popolnoma izključi iz DSM-V, pomeni tudi nadaljnjo oviro za vse formalne poti, ki bi
omogočale tovrstne raziskave.
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3

ZASVOJENOST S SEKSUALNOSTJO

Za večino ljudi je spolnost nekaj lepega in običajnega, zato je težko razumeti, kako
lahko človek izgubi nadzor nad svojim vedenjem pri nečem tako osnovnem, kot je
seksualno vedenje. Spolnost igra zelo pomembno vlogo v intimnih odnosih in lahko
rečemo, da tu ne gre zgolj za regulacijo ugodja samega na sebi, ampak predvsem za
vzpostavitev in ohranitev intimnih čustvenih vzgibov in ne zgolj fizioloških potreb, saj
je odnos temeljna in vzajemna potreba dveh, ki se emocionalno odzivata drug na
drugega. Odnos je zato najmočnejši posrednik, preko katerega se posameznik
emocionalno najde v povezanosti z drugim in v odnosu išče intimnost, jo vzpostavi,
izgubi in ponovno najde. Tako spolnost sama na sebi nikoli ne more dati pomena,
ampak lahko tudi v njej in predvsem v njej iščemo in najdemo pomen, ki pa je vsekakor
vedno globlji, relacijski (Gostečnik 2008a, 98). Zadovoljujoča spolnost je dosegljiva
izključno v primeru, ko sta moški in ženska enaka, si oba želita spolnosti in oba
hrepenita po intimni, topli emocionalni vezi (Kompan Erzar 2003, 87). Kadar pa se
oseba odloči za spolnost, da bi zmanjšala občutke jeze, sovraštva, strahu, žalosti ali
negotovosti, takrat govorimo o odvisniški seksualnosti. V tovrstne odnose se ljudje
spuščajo iz želje, da bi se počutili pomembne, da bi sprostili notranjo napetost ali pa
zgolj iz potrebe zapolniti notranjo praznino. Toda seksualnost je še vedno seksualnost in
ne dokazuje, da smo ljubljeni ali da nekoga ljubimo. Ni dokaz naše privlačnosti in
pomembnosti. Ne reši težav in ne zagotavlja, da nas partner ne bo zapustil (Kasl 1989,
3). Navsezadnje pa seksualnost ne bo nikoli zapolnila praznine, ki jo je naredila zloraba
ali zapuščanje v otroštvu. Zloraba seksualnosti iz napačnih razlogov povzroči, da se
počutimo notranje izpraznjene. Sledijo občutki naraščajočega nezadovoljstva, jeze ali
brezupa. Namesto da bi sledili trenutki intime in zbližanja s partnerjem, se takoj po
seksualnem vrhuncu v posameznika naselijo občutki sramu in krivde ter odtujenosti, kar
ga požene v nadaljnji krog izživljanja. Seksualnost ne more biti nadomestilo za drugo
potrebo, ki se ji oseba izogiba ali skriva. Ker ničesar ne more potešiti potrebe v globini
duše razen ljubezni, oseba potrebuje vedno več intenzivne stimulacije, da ne bi začutila
bolečine hrepenenja. Tako zlorabljena seksualnost se lahko izrodi v zasvojenost s
seksualnostjo. O zasvojenosti s seksualnostjo govorimo takrat, ko se pojavi neustavljiva
potreba po ponavljanju seksualnega vedenja in se razvije v kompulzivno obnašanje, ki
ga posameznik ne more nadzorovati (Rozman 2006, 16).
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Pojem zasvojenosti s seksualnostjo se je v uradni psihiatriji verjetno prvič pojavil leta
1897, ko je Sigmund Freud opisal masturbacijo kot primarno zasvojenost:
»Masturbiranje je tista močna navada, ki je primarna zasvojenost in druge zasvojenosti,
kot so zasvojenost z alkoholom, morfijem, tobakom vstopijo v življenje posameznika le
kot nadomestek primarne zasvojenosti« (Carnes 2005a, 27). V obdobju 1930-1940 so
bili alkoholiki in narkomani nepriljubljena populacija človeštva, kompulzivni hazarderji
pa so bili zgolj objekt radovednosti in so veljali za sociopate, ljudi brez značaja.
Perverzneži in ljudje, ki so se prenajedali, pa so veljali za ljudi z velikimi moralnimi
problemi. Leta 1970 je član skupine Anonimnih alkoholikov (AA) iz Bostona opredelil
svoje nekontrolirano seksualno vedenje kot vzporednico svoji zasvojenosti z alkoholom
in jo poimenoval kot »seksualno odvisnost«. Tako je nastala prva Anonimna skupina za
zasvojene s seksualnostjo - SAA (angl. Sex Addicts Anonymous). Solomon in Corbit
sta leta 1974 v teoriji nasprotnih procesov trdila, da vsak dogodek v življenju, ki ima
močan učinek na razpoloženje, lahko prav tako sproži nasproten biokemični proces.
Cikel »zlorabe, zloma in olajšanja po ponovnem odmerku« so opazovali pri zasvojenih,
ki so zlorabljali seksualnost kot drogo (Schneider 1994, 25). Leta 1978 je Orford (str.
26) uporabil izraz »hiperseksualnost«. Pri tem se je skliceval na bolnike, ki so iskali
pomoč zaradi nekontroliranega seksualnega vedenja, podobnega tistemu, ki spremlja
odvisnosti od alkohola in drog. Leta 1979 je Murphy (24-25) dokazal, da se je raven
endorfinov v krvi hrčkov dramatično povečala po nekajkratnih ejakulacijah in da so se
receptorji endorfinov nahajali na istih mestih v možganih kot opiati. Raziskava je
potrdila resničnost dejstev, da osebe z nekontroliranim seksualnim vedenjem niso
deviantne osebe, ampak ljudje, ki trpijo zaradi bolezni brez ustreznega zdravljenja
(Schaeffer 2009, 153).
Gibanje zasvojenih s seksualnostjo je dobilo nov zagon z objavo knjige dr. Patricka
Carnesa z naslovom Out of the Shadows, ki temelji na dolgoletnem delu z alkoholiki,
odvisniki od drog in spolnimi prestopniki. Njegove raziskave so pokazale, da je 97 %
tistih, ki so bili seksualno kompulzivni, utrpelo čustveno zanemarjanje, 81 % je bilo
spolno zlorabljenih in 72 % je doživelo fizično zlorabo v otroštvu (Carnes 2001, 31-32).
Sunderwirth in Milkman (1991, 431) sta odvisnosti razdelila v tri kategorije: vzburjenje,
zadovoljitve in fantazije. Ugotovila sta, da lahko spolno vedenje poteka preko vseh treh
nevronskih poti, kar podkrepi spoznanja, zakaj je seksualna odvisnost tako razširjena in
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odporna na zdravljenje. Goodman (1989, 13) navaja, da se lahko vsako kompulzivno
vedenje, katerega namen je ustvariti zadovoljstvo ali pobegniti notranjemu nelagodju,
sprevrže v odvisnost. Mnogi strokovnjaki so prepoznali, da obstaja resen problem na
področju seksualne zasvojenosti, malo soglasja pa je bilo doseženega na področju
obravnavanja in zdravljenja problema. Leta 1988 je bila ustanovljena ameriška
Nacionalna zveza za probleme s seksualnim vedenjem, danes znana kot Združenje za
napredek spolnega zdravja (SASH – Society for the Advancement of Sexual Health).
Seksualna zasvojenost je danes ena od petih kategorij odvisnosti, potrjena s strani
Ameriške zdravniške akademije (angl. American Academy of Health Care Providers)
(Schaeffer 2009, 154).
V Sloveniji se je pojem zasvojenosti s seksualnostjo prvič pojavil v literaturi leta 1999,
ko je izšla knjiga dr. Sanje Rozman z naslovom Peklenska gugalnica, v kateri avtorica
podrobneje razdela pojem nekemičnih zasvojenosti, s poudarkom na seksualni
zasvojenosti in stanjem v Sloveniji. Za mnoge zasvojene je bil z izidom te knjige prvič
poimenovan njihov problem. Leto pozneje je avtorica napisala novo poglavje o
zasvojenosti

s

seksualnostjo,

in

sicer

za

knjigo

dr.

Janeza

Ruglja

Pot

samouresničevanja. Večjo medijsko pozornost so problemu seksualne zasvojenosti
namenili konec leta 2006, ko je izšel slovenski prevod knjige Ne recite temu ljubezen
(angl. Don't Call It Love) ameriškega avtorja dr. Patricka Carnesa, ki je v svoje delo
vključil celosten pregled problema zasvojenosti s seksualnostjo, vključujoč dolgoletno
terapevtsko prakso in obširno raziskavo v Združenih državah Amerike. Naslednja
prevedena knjiga s področja zasvojenosti z internetno pornografijo je delo treh avtorjev,
Patricka Carnesa, Davida L. Delmonica in Elizabeth Griffin, z naslovom V senci
interneta (angl. In the Shadows of the Net). Knjiga natančneje predstavi problematiko
kompulzivnega seksualnega vedenja na internetu in zasvojenosti z internetnim seksom
ter je v slovenskem prevodu izšla leta 2010 (Topić 2011b, 20).
Freudova dognanja o nadomestnih zasvojenostih sovpadajo s sodobnimi spoznanji na
področju zasvojenosti, da je zasvojenost resna bolezen. Tako kot druge razvite družbe
ima tudi naša resne težave s soočanjem s seksualno zasvojenostjo. Schneider (2004,
199) navaja, da je prevalenca seksualne zasvojenosti v ZDA ocenjena na 6 %. Študija
seksualne kompulzivnosti, ki je vključevala vzorec 294 moških in žensk, okuženih z
virusom HIV, je pokazala, da je 16,6 % udeležencev raziskave doseglo visoko stopnjo
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na standardizirani lestvici seksualne kompulzivnosti (Benotsch, Kalichman in Pinkerton
2001, 90). Dobljeni odstotek je trikrat večji v primerjavi z meritvami na splošni
populaciji. 33 % udeležencev seksualno kompulzivne skupine je uživalo kokain v
preteklih treh mesecih v primerjavi z 10 % ne-kompulzivne skupine. Ni bilo moč
opaziti pomembne razlike med skupinama pri uporabili alkohola in marihuane v
kombinaciji s seksualno kompulzivnostjo. Avtorji so zaključili, da je seksualna
kompulzivnost lahko potencialno rizičen faktor za prenos virusa HIV in da tradicionalne
intervencije zmanjševanje rizika okužbe HIV pri tej skupini niso učinkovite, saj prav
tako potrebujejo celostno zdravljenje seksualne kompulzivnosti.
Čeprav smo dnevno obkroženi z znaki zasvojenosti, se nekateri še vedno pretvarjajo, da
zasvojenost s seksualnostjo ne obstaja, da je to le izgovor zdolgočasenih posameznikov,
ki si lahko na področju spolnosti privoščijo vse in se vedejo neodgovorno. Tako človek
ne more biti seksualno zasvojen, ker spolnost ni škodljivo vedenje, ampak je redno
spolno življenje in iniciativa na tem področju celo znak duševnega zdravja.
Najpomembnejše pri zanikanju pa je verjetno naše prepričanje, da je spolnost vedno
stvar izbire in samoobvladovanja. Težko si predstavljamo, da si lahko nekdo uniči
življenje s seksualnim izživljanjem in da je pri svojem seksualnem vedenju izgubil
nadzor. Lažje je to sprejeti pri ljudeh, ki si življenje uničujejo z alkoholom,
prepovedanimi drogami ali igrami na srečo (Topić 2010, 12).
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3.1

Zdrava spolnost in zasvojenska seksualnost

Spolnost je lahko tudi nezdrava, kadar ne služi svojemu pravemu namenu. Namen
zdrave spolnosti je izmenjava nežnosti, ustvarjanje bližine z ljubljeno osebo, doseganje
predanosti in zaupanja. Dajemo in sprejemamo pa lahko samo takrat, ko se počutimo v
nekem odnosu varni in ljubljeni in ko je to dajanje in sprejemanje samo potrditev
varnosti in ljubljenosti (Kompan Erzar 2003, 190). Kadar pa vstopamo v odnose s
skritim namenom, da je spolnost tista, ki bo zapolnila notranjo praznino ali z namenom
pobegniti pred bolečino, spolnost postane polje razreševanja notranjih konfliktov. Tako
izgubi svoj namen in postane zasvojenska. Za lažje razlikovanje bomo za odtujeno
spolno vedenje, ki je osnova za zasvojenost, uporabili izraz seksualnost. Kadar se ljudje
odločijo zlorabljati seksualnost, da bi se izognili svoji notranji bolečini in jo ublažili ali
prekinili z intenzivnim spolnim doživljanjem, je posledica dolgotrajne kompulzivne
zlorabe spolnosti seksualna zasvojenost.

O zasvojenosti s seksualnostjo govorimo takrat, ko seksualnost za nekoga postane
osnovni način, s katerim uravnava svoje čustveno življenje. Zasvojeni od tega postanejo
odvisni do te mere, da seks ni več izbira ali možnost, temveč obrambni mehanizem,
povezan s preživetjem. Seks ni več izbira in niti ne predstavlja več pravega ugodja,
temveč postane zgolj prisila, s pomočjo katere zasvojeni pobegne v stanje omame. Brez
seksa svet zasvojenih s seksualnostjo enostavno razpade (Carnes 2006a, 62).

O zasvojenski seksualnosti govorimo takrat, kadar oseba zlorabi seksualnost, da bi
izrazila svojo jezo, začutila moč in kontrolo nad drugimi, zmanjšala notranjo napetost,
potlačila čustva ali ustvarila navidezno vez intimnosti. Seksualna zasvojenost se razvije
takrat, kadar se zloraba seksualnosti sprevrže v vzorec naraščajočega neobvladljivega
seksualnega vedenja (Kasl 1989, 10).
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Temeljna razlika med zdravo spolnostjo in zasvojensko seksualnostjo ni v količini ali
načinu vedenja, ampak (Rozman 2007, 151):


zasvojeni se zaveda, da z zlorabo določenega spolnega vedenja škodi sebi in
svojim najbližjim, tvega svoje zdravje in ugled, a kljub temu ne zmore
prenehati;



čeprav poskuša prenehati, se vedno znova omami. Po zdrsu se vrstijo začarani
krog sramu in samoprezira, kratko obdobje rigidnega nadzora in ponovna
zloraba;



v zvezi s spolnim vedenjem doživlja zasvojeni intenzivne spremembe
razpoloženja in je enkrat depresiven, drugič pa nerazsodno brezskrben in
vzhičen;



če bi zasvojeni poskušal opustiti svoje vedenje, bi doživel abstinenčni sindrom,
podoben kokainski krizi. Imel bi vrtoglavice, bolečine v telesu, glavobol, mučila
bi ga nespečnost in skrajni nemir.

Ljubezen in zasvojenost ne moreta obstajati hkrati. Ljubezen je sposobnost, da se te
dotakne drugo človeško bitje, in pripravljenost, da ta dotik spremeni to, kar si.
Zasvojenost je dejanje, ko se poskušamo zliti z neko aktivnostjo, snovjo ali osebo, da bi
preživeli, vzdržali ali otopili svoje izkušanje trenutka. Ljubezen je izkušnja povezanosti,
ki vključuje ranljivost, vdajo, občutek vrednosti samega sebe, stabilnost in voljo, da se
raje soočimo z najslabšimi deli v sebi, kot da bi zbežali. Zasvojenost je stanje ločenosti,
ki vključuje pretirano ukvarjanje s samim seboj, neranljivostjo, nizko samospoštovanje,
nepredvidljivost in strah pred tem, da bi te soočenje z lastno bolečino ne uničilo.
Ljubezen je širjenje, zasvojenost pa oženje zavesti. Zasvojenost ne pusti prostora za
ljubezen. Poglavitni namen zasvojenosti je, da nas zaščiti pred bolečino, povezano z
ljubeznijo. Odločitev, da bomo nekomu blizu, ali pa odločitev, da se bomo osvobodili
zasvojenosti, ni nekaj, kar bi nam bilo dano samo po sebi. Bližina ni nekaj, kar se kar
zgodi med dvema človekoma – to je način življenja (Rozman 2007, 16).
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Tabela 6. Zasvojenska seksualnost in zdrava spolnost (Katehakis 2010, 31-32)
Zasvojenska seksualnost

Zdrava spolnost
Poglobi občutek samozavesti.

Temelji na sramu in strahu.
Pogosto

je

nezakonita,

skrita

ali Vzajemna naklonjenost in spoštovanje, ne

izkoriščevalska.

pozna žrtev.

Ogroža vrednote posameznika.

Poglablja smisel življenja.

Intenzivnost nadomesti intimnost, strah sproži

Vzburjenje je posledica bližine in ranljivosti.

vzburjenost.
Pogosto ponovno uprizarja travmo iz otroštva,

Pomaga odrasti posamezniku in prevzeti

način, kako zbežati pred seboj, in utrdi vzorce

odgovornost za svoje potrebe.

vzburjenja v možganih.
Zahteva stopnjo disociacije, izklopi čutenje.

Poglablja zavedanje sebe in telesnih občutkov.

Ustvarja neresničen svet, organiziran okoli Širi zavest, zahteva prisotnost v tem trenutku
preteklosti in prihodnosti.

in povezanost v odnosu.
Omogoča varen prostor, temelji na ljubezni in

Samouničevalna in nevarna.

skrbi do sebe.
Išče predanost in ranljivost, vzajemnost in

Išče moč in nadzor.

bližino.
Je

Prikrita in manipulativna.

neposredna

in

zahteva

tveganje

posameznika.

Služi izogibanju čustev za vsako ceno, Zahteva soočenje s čustvi, lahko sproži
omamlja in ubija bolečino.

legitimno bolečino.

Je nepoštena.

Temelji na poštenosti in ustvarja soglasje.

Rutinska in rigidna.

Pomeni izziv.
Združuje

Terja dvojno življenje.

v

celoto

najpristnejše

dele

posameznika.
Zabavna

Hladna, ne prinaša radosti.

in

igriva,

vključuje

komponento.

Terja popolnost.

Sprejema in dovoljuje nepopolnost.
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3.2

Znaki zasvojenosti s seksualnostjo

Dr. Patrick Carnes (2006a, 54-68), ki že več kot 20 let deluje na področju raziskovanja
in zdravljenja zasvojenosti s seksualnostjo, je na osnovi raziskav in kliničnih izkušenj
določil deset znakov, ki odražajo seksualno zasvojenost:
1. Neobvladljiv vedenjski vzorec
Prvi in glavni znak zasvojenosti prepoznamo po vedenjskem vzorcu, ki se ga ne da
nadzorovati. Količina, obseg in trajanje vedenja vedno prekoračijo okvire tistega, kar je
oseba nameravala. Zasvojeni lahko celo vidijo, da ogrožajo svoje življenje, a kljub temu
vztrajajo pri svojem vedenju. Ljudje včasih zlorabijo spolnost, pretiravajo ali delajo
napake, a se iz tega kaj naučijo in prilagodijo svoje spolne navade do zadovoljitve ali
vsaj varne stopnje. Zasvojeni s seksualnostjo pa tovrstnih popravkov niso sposobni
narediti sami. Običajno imajo obdobja katastrofalnih ljubezenskih izkušenj, ki jim sledi
nesmiselno in samouničevalno »seksualno prenažiranje« (seksualna bulimija) (55).
2. Hude posledice seksualnega vedenja
Mnogo zasvojenih obupava zaradi posledic svojega zasvojenskega načina življenja.
Samomorilska nagnjenja, izguba službe, nevarne situacije in spolno prenosljive bolezni
so običajne posledice seksualne zasvojenosti (56).
3. Nezmožnost prenehanja kljub negativnim posledicam
Zasvojeni se zavedajo cene svojega vedenja, da lahko zaradi nekontroliranega vedenja
veliko izgubijo, vendar je njihova zasvojenost kljub zavedanju močnejša. Čeprav se
bliža katastrofa, zasvojeni ne zmore zaustaviti ali opustiti svojega kompulzivnega
seksualnega vedenja (58).
4. Vztrajno samouničevalno vedenje ali vedenje, ki je zelo tvegano
Korak dlje je nadaljevanje samouničevalnega ali zelo tveganega vedenja. Seks z nekom,
za katerega vemo, da ima aids, je zelo tvegan. Vztrajno ponavljajoče se zelo tvegano
vedenje je že samo po sebi znak izgube nadzora. Zasvojeni s seksualnostjo se znajdejo v
okoliščinah, ki so nevarne, vendar resničnosti ne vidijo takšne, kot je, ampak jo
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izkrivljajo in včasih z njo celo izgubijo stik. Močno zanikanje realnosti je tisto, ki
omogoča nadaljevanje nevarnega vedenja (59).
5. Vztrajna želja in prizadevanje, da bi omejili škodljivo seksualno vedenje
Skoraj vsi zasvojeni prisežejo, da bodo opustili svoje vedenje. Prepričujejo se, da bo
tokrat zadnjič ali pa se slepijo, da bodo to storili »samo še enkrat«. Včasih poskušajo s
seksualnim vedenjem popolnoma prenehati, včasih ga poskušajo le omejiti. Toda bolj
ko se zasvojeni trudi, da bi abstiniral, trdovratnejša postaja njegova težava. Poskusi
prenehanja delujejo podobno kot diete. Pretirana obsedenost z dietami ljudi pogosto
privede do tega, da poskušajo nadzirati vnos hrane in večno nihajo med stradanjem in
prenajedanjem. Vse zasvojene žene ista želja - ne čutiti bolečine in posledic
zasvojenosti. Pogosto menjajo poklice in se selijo, da bi začeli znova. Ne glede na
strategijo, skuša večina zasvojenih svoje vedenje omejiti, kar jih pogosto vodi v
seksualno anoreksijo, kar pomeni, da vse seksualne impulze in vedenje strogo omejijo.
Ti napori pa zasvojenosti samo dajo novih moči. Eno izmed bistvenih protislovij pri
zasvojenosti je, da zasvojeni, ki je prepričan, da svoje neobvladljivo vedenje lahko
ustavi, te vedenjske vzorce pravzaprav utrjuje. Šele ko si prizna svojo nemoč, se
smrtonosni krog, v katerem se je znašel s svojimi bližnjimi, lahko prekine (60).
6. Seksualna obsedenost in sanjarjenje o strategiji za preživetje
Ukvarjanje s seksualnostjo postane za zasvojene neke vrste anestetik. Obsedenost in
sanjarjenje postaneta strategiji za preživetje. Načrtovanje, razmišljanje, spletkarjenje in
iskanje priložnosti za izživljanje postane način, kako preživeti dan. Postavljanje
diagnoze in zdravljenje seksualne zasvojenosti je posebej težko, ker zasvojeni lahko
spremeni stanje zavesti preprosto že s tem, ko sanjari! Zasvojeni lahko v tej omami
preživijo dneve in dneve. Izgubljenost v obsedenosti je nekaj popolnoma drugega kot
tisto, kar doživlja večina ljudi, ki so seksualno vzburjeni. Seksualnost postane osnovni
način uravnavanja čustvenega življenja. Obsedenost postane dejavnik, ki v svetu
zasvojenega prevladuje. Cilj postane sproščanje napetosti in zmanjšanje občutka
tesnobe z iskanjem seksualne sprostitve. Ukvarjanje s seksualnostjo ohranja stalno
raven vzburjenja (62).
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7. Povečanje pogostosti seksualnih izkušenj, ker trenutni obseg aktivnosti ne
zadošča več
Za zasvojenost je značilno, da za vzdrževanje enake ravni čustvene razbremenitve
zasvojeni potrebuje vedno večjo količino snovi ali vedno več aktivnosti. Zmotno je
mišljenje, da se stanje zasvojenega slabša enakomerno ali neizogibno drsi po spirali
navzdol. Pri zasvojenih s seksualnostjo gre lahko za obdobja pretiranega nadzora,
preden se vrnejo k starim vedenjskim vzorcem, ali pa jih celo stopnjujejo (63).
8. Velika čustvena nihanja, povezana s seksualno aktivnostjo
Čustveno življenje zasvojenega lahko primerjamo z vlakom smrti v zabaviščnem parku.
Zasvojeni, ki mu svoje bolečine ne uspe omrtvičiti s seksualnostjo, zapade v globok
obup. Vsakokrat, ko prelomi lastno obljubo, da se ne bo več seksualno izživljal, znova
obupuje. Stalno izmišljanje novih laži in njihovo razkrivanje zasvojenega prav tako
spravljajo v obup. Sram je gonilo vedenja zasvojenega, zaradi svojega neobvladljivega
vedenja pa ga je le še bolj sram. Sprašuje se, zakaj drugi ljudje lahko postavijo primerno
mejo v spolnosti in so tako »normalni« in kaj je narobe z njim. Prepričan je, da ima
samo on takšne težave. Poleg tega je veliko zasvojenih odraščalo v okolju, v katerem so
o spolnosti dobivali sporočila, ki so jih ponotranjili kot del dokaza, da je z njimi nekaj
narobe. Nekateri verjamejo, da so slabi že samo zato, ker sploh imajo seksualne
občutke. Žrtve incesta, nasilja in spolne zlorabe, ki so izkusili zlitje užitka, bolečine in
sramu, prav tako niso sposobne ločiti med strahom in seksualnimi dražljaji. Kar lahko
pripomore k obupu zasvojenega je izkušnja odtegnitve - simptomi abstinenčne krize, ki
jih zasvojeni primerjajo z abstinenčno krizo zasvojenega s kokainom. Tako zasvojeni
živijo na robu prepada, le nekaj korakov od svoje bolečine. Ženejo se tako dolgo, dokler
se ne zrušijo. Veliko jih resno razmišlja o samomoru, počutijo se osamljene in drugačne
od drugih, ne vidijo več upanja in ko je bolečina dovolj huda, se zdi samomor edina
sprejemljiva možnost (64).
9. Pretirano namenjanje časa načrtovanju in izvajanju seksualnih aktivnosti
ter okrevanje po njih
Za zasvojene postane obsedenost s seksualnostjo način organiziranja vsakodnevnega
življenja. Vse se vrti okoli seksualnosti. Osnovne življenjske potrebe postanejo manj
pomembne. Zasvojeni večino časa posveti načrtovanju seksualnih aktivnosti, aktivnosti
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sami ali pa se ukvarja s posledicami svojih dejanj. Ravno izguba časa je ena izmed
najhujših posledic seksualne zasvojenosti. Zasvojeni vso svojo energijo preusmeri v
načrtovanje in izvajanje seksualne aktivnosti. Tako energija odteka v napačno smer in iz
želje po kontroliranju in obvladovanju svojega izživljanja postajajo zasvojeni vse bolj
izčrpani, okrepiti pa se poskušajo s seksualnim vedenjem (65).
10. Zanemarjanje pomembnih socialnih, delovnih ali prostočasnih dejavnosti
zaradi seksualne aktivnosti
Zasvojeni dobesedno izgubi razsodnost. Prijatelji, družina, delo, hobiji, vse je
postavljeno na stranski tir na račun stvari, povezanih s seksualnim izživljanjem. Osnova
za sprejemanje odločitev postane seks in ne zdrava pamet. Realno stanje življenja
zasvojenih se najbolj očitno kaže v njihovih odnosih. Bolj ko bolezen napreduje, bolj
jasno postaja, da zasvojeni vlagajo energijo samo še v odnose s potencialnimi
seksualnimi partnerji. Odnosov, ki ne vključujejo seksualnosti, praktično nimajo. Tiste
odnose, ki so jim nekoč veliko pomenili, zanemarjajo. Zaradi prevelike seksualne
izpostavljenosti in strahu pred bližino ter nagnjenosti k izogibanju stikov zasvojeni
odnosov ne negujejo, zato se ti večinoma prekinejo. Namesto tega iščejo ljudi, od
katerih bi lahko dobili, kar potrebujejo, ali pa tiste, ki bi bili ranljivi ali odvisni od njih.
Zaradi sramu, povezanega z dvojnim življenjem, zasvojeni ne morejo biti čustveno
prisotni, zlasti v kritičnih in pomembnih trenutkih. Velikokrat na račun zasvojenosti
zasvojeni izgublja na področju starševstva, družine, prijateljev, nadarjenosti in vrednot,
kar je zanesljiv znak zasvojenosti (66).
Marsikdo bi rekel, da so ti znaki zgolj opis pretiravanja v spolnosti, posledica slabe
presoje ali spodrsljaji. V resnici pa se zasvojeni s seksualnostjo soočajo z veliko hujšo
težavo – s smrtno nevarno obsedenostjo s seksualnostjo. Gre za ljudi, ki se v
spolnosti ne obvladujejo. Imajo izkušnje, ki jih drugi nimajo, vsaj ne v isti obliki ali
obsegu. Njihovi vedenjski vzorci so znak bolezni. Kdaj je človek zasvojen s
seksualnostjo? Noben vedenjski vzorec sam po sebi še ne pomeni, da gre za seksualno
zasvojenost. Izpolnjenih mora biti več pogojev, ki se pojavljajo hkrati in združeno
tvorijo vzorec, ki razkrije bolezen. Ugotavljanje prisotnosti zasvojenosti s seksualnostjo
na osnovi specifičnega seksualnega vedenja je zgrešeno. Ne gre za količino
seksualnega vedenja, ampak vzorec, ki ga zasvojeni zasleduje! Potrebno je razumeti,
kaj to vedenje pomeni zasvojenemu. Izživljanje na področju seksualnosti je pogosto le
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zakodirana zgodba iz zasvojenčeve boleče preteklosti. Če bi mislili, da je problem
zasvojenosti s seksualnostjo le seks in neodgovorno vedenje, bi zgrešili bistvo te
zasvojenosti (Rozman 2007; Topić 2010; Weiss 2012b).

3.3

Tipi vedenj

Preden se terapevt loti zdravljenja seksualne zasvojenosti, mora dobro razumeti notranje
mehanizme bolezni zasvojenosti in to, na kaj vse vpliva. Pri tem sta uporabna dva
ključna koncepta Anonimnih alkoholikov: nemoč in neobvladljivost. Nemoč je skupna
vsem ljudem, ki se zdravijo zaradi seksualne zasvojenosti. Opredeljuje namreč njeno
bistveno značilnost, in sicer nezmožnost ustaviti škodljivo vedenje. Bolj ko se zasvojeni
trudi, da bi prenehal, hujša in močnejša postaja njegova zasvojenost. Zasvojeni pogosto
zelo dobro vedo, da se ne bi smeli gnati za svojo »drogo«. Včasih so njihovi napori, da
bi s svojim vedenjem prenehali, prav dramatični, kljub temu pa se vedno znova znajdejo
v okoliščinah, ki se jim poskušajo izogniti (Carnes 2006a, 76).
Poznavanje vedenjskih tipov seksualnega vedenja pomaga natančneje določiti najbolj
ranljive vedenjske vzorce zasvojenih s seksualnostjo (Tabela 7).

Tabela 7. Model seksualnega kompulzivnega vedenja (Carnes 2006a, 79-100)
Tip vedenja

FANTAZIJSKI
SEKS

SEKSUALNI
LOV

Značilnosti

Vedenjski vzorci
Obsedeno razmišljanje o seksualnih
avanturah; pretirano izgubljanje časa
v sanjarjenju o preteklosti ali
prihodnosti; zanemarjanje obveznosti
zaradi sanjarjenja; preigravanje
določene vloge v domišljiji;
ustvarjanje zapeljivega vzdušja,
nabitega s seksualnostjo, ki ostaja na
ravni sanjarjenja; veliko časa,
namenjenega pripravi na dogodek,
povezan s seksualnostjo.
Več sočasnih odnosov ali odnosi, ki
si sledijo drug za drugim; uporaba
zapeljevanja za pridobivanje moči
nad drugimi; prepričanje, da seks
daje moč nad drugimi; flirtanje in
zapeljevanje; nenehno postavljanje

45











zanemarjanje odgovornosti in
obveznosti
pretirana poraba časa za priprave
na seksualna dejanja.
seks = ljubezen
zasvojeni z ljubeznijo
fantazija in sanjarjenje, do
dejanskega seksualnega stika niti
ne pride, če pa, mu sledi
razočaranje, obup in sram
intenzivni seksualni stiki s
samim seboj, samopoškodovanje
glavni namen je igra zapeljevanja
» lov«
vključuje veliko sočasnih
razmerij, zaporedna razmerja ali
avanture izven primarnega
razmerja
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po klubih in barih; puščanje prostih
terminov ali prelaganje odgovornosti
le zato, da bi bili na razpolago, če se
pojavi priložnost za seks; vpletanje
seksualnih tem ali šal na to temo v
pogovore; seksualno vedenje je
pogoj za »dobro počutje«.

ANONIMNI
SEKS

PLAČEVANJE
ZA SEKS

Privlačnost seksa z anonimnimi
partnerji, postavanje na plažah,
parkiriščih, v parkih, straniščih,
salonih za erotično masažo, seks za
eno noč in sodelovanje pri
skupinskem seksu.

Prostitucija, klicanje vročih linij;
razna spremstva in telefonske usluge;
plačevanje za seks; iskanje
seksualnih partnerjev po oglasih;
redno obiskovanje salonov za
erotično masažo in podobnih
lokalov.
















TRGOVANJE
S SEKSOM

VOAJERIZEM

EKSHIBICIONIZEM

Izdelava pornografskih
videoposnetkov in fotografij s
seksualno vsebino; poziranje za
pornografske slike in videoposnetke;
razkazovanje za plačilo na odru ali
zasebnih zabavah; zvodništvo;
prejemanje denarja ali drog za
seksualne usluge; zloraba drog ali
oskrbovanje z njimi, da bi izsilili
seksualno aktivnost.
Uporaba videoposnetkov in revij s
seksualno vsebino, zbiranje
pornografije doma ali na delovnem
mestu; redno obiskovanje „sex
shopovˮ in striptiz klubov; uporaba
daljnogledov ali teleskopov za
opazovanje ljudi; opazovanje ljudi
skozi okna stanovanj in hiš;
namigovanje na seks na javnih
mestih; pripisovanje seksualnega
pomena stvarem, ki takega pomena
nimajo.
Razkazovanje na javnih mestih, kot
so parki, ceste, šolska dvorišča;
razkazovanje iz stanovanja ali avta;
izzivalno vedenje ali preoblačenje
oziroma slačenje na javnih mestih;
izbiranje oblačil za lažje
razkazovanje; članstvo v klubu
nudistov, da bi tam našli partnerje za
seks.
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seks = moč nad drugim
zadrževanje v barih, klubih
zapeljevanje pomeni čustveno
zapletanje, katerega motiv ostane
prikrit
napetost med zapeljevanjem
postane sredstvo za blaženje
bolečine
uničujoče in ponižujoče vedenje
element »križarjenja «,
postavanja po mestih, kjer lahko
pride do anonimnih stikov
vpleteni nimajo nobene potrebe
po čustvenem stiku – cilj je zgolj
seksualni stik
odsotnost čustvenega odnosa
denar postane sredstvo
izmenjave
seks je takojšen in obvladan, ni
čustvenega tveganja
anonimnost in neposrednost
stroški so lahko dramatični
izpostavljenost tveganju: nasilje,
rop, spolno prenosljive bolezni,
aretacije
občutek samoprevare
križarjenje
denar, droge = plačilo za seks
navidezni uspeh in kopičenje
bogastva
visoko tveganje: aretacije
zloraba kemičnih snovi – droge,
alkohol
tvegana kombinacija: seks in
denar kot močno mamilo
poželenje se izrodi v bolezen
vdor v zasebnost drugih ljudi
silno vzburjenje, povezano s
tveganjem
ogromna izguba časa
izolacija
lahko v kombinaciji z
razkazovanjem in oblačenjem v
oblačila nasprotnega spola
tesna povezava pornografije in
voajerizma – oblike vizualnega
seksa
vzburjenje iščejo s seksualnim
opozarjanjem na svoje telo
lokacije: doma, v avtu, na javnih
mestih, izbira posebnih oblačil
ni izključno moški fenomen – pri
ženskah višji odstotek kot pri
moških
močno vzburjenje ob doživljanju
prepovedanega in tveganega
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SPOLNO
NADLEGOVANJE
in NASILJE

ZADAJANJE in
PREJEMANJE
BOLEČINE

Neprimerni seksualni predlogi in
geste; dotikanje drugih in
ljubkovanje brez njihovega
dovoljenja; pripovedovanje zgodb,
šal ali uporaba seksualnih izrazov v
neprimernih trenutkih in na
neprimernih mestih; zloraba položaja
moči (npr. zdravnik, duhovnik,
delodajalec) za izkoriščanje ali seks;
siljenje drugih v seksualno aktivnost,
vključno z zakonci ali s partnerji.
Telesne poškodbe ali bolečina med
seksualno aktivnostjo za
stopnjevanje intenzivnosti užitka;
prostovoljno odpovedovanje moči ali
igranje vloge žrtve med seksualno
aktivnostjo; uporaba seksualnih
pripomočkov za stopnjevanje
seksualnega užitka.












SEKS S PREDMETI

Masturbiranje s predmeti; oblačenje
v oblačila nasprotnega spola za
povečanje užitka; uporaba fetišev kot
del seksualnih ritualov; seksualna
aktivnost z živalmi.





SEKS Z OTROKI
(Pedofilija)

Pripovedovanje seksualnih vsebin

otrokom; izpostavljanje otrok
seksualni aktivnosti odraslih;

siljenje otrok v seksualne
aktivnosti zunaj in znotraj
družine; izvajanje seksualne

aktivnosti, v katero je otrok
privolil; gledanje otroške
pornografije.

nasilje stopnjuje spolno
vzburjenje
napadalec se ob žrtvi spolno
vzburi brez njenega privoljenja,
včasih celo brez njene vednosti =
nasilna dejanja
zloraba položaja moči
razlike med seksualnimi
prestopniki in zasvojenimi s
seksualnostjo: sociopatija,
osebnostne motnje, neurejeno
družinsko okolje, erotizirani
zasvojenski vzorci
bolečina kot vir spolnega
vzburjenja
strah, tveganje, nevarnost in
poželenje = kombinacija, vpliva
na spremembo razpoloženja
družinsko okolje, v katerem je
bila prisotna bolečina in seks
uporaba predmetov, ki se jim
pripisuje erotičen pomen
kombinacija uporabe predmetov
in nasilja nad seboj
zgolj uporaba predmetov še ne
pomeni zasvojenosti – kriterij
nemoči
pogosta oblika zasvojenosti
med vsemi vedenjskimi vzorci
najbolj odbijajoč
razlika med pedofilijo in
incestom; nekateri ljudje so
spolno usmerjeni k otrokom
spolna zloraba otrok še ne
pomeni, da gre za zasvojenost

Vedenjski vzorec, ki sodi v katerokoli od omenjenih vedenjskih skupin, še ne kaže, da
je oseba zasvojena s seksualnostjo. To lahko potrdimo šele, če oseba želi prekiniti svojo
seksualno aktivnost, pa tega ne more. Šele neobvladljivo vedenje skupaj s preostalimi
običajnimi znaki zasvojenosti (obsedenost, nemoč, uporaba seksualnosti kot
sredstva za zmanjševanje bolečine), kažejo na prisotnost zasvojenosti. Vedenje
ljudi, ki sodi v katerega koli od navedenih enajstih vedenjskih tipov, se nagiba k
zasvojenosti, kar pomeni, da njihovo vedenje lahko vodi v kompulzivne vzorce. Le
redki zasvojeni se usmerijo izključno na en vedenjski vzorec: pri večini gre za
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kombinacijo treh ali štirih, pri nekaterih pa celo šestih do sedmih vzorcev. Zasvojeni
imajo vedno posebno nagnjenje do določenih vedenjskih vzorcev ali njihovih
kombinacij ter jim dajejo prednost pred drugimi (Carnes 2006a, 100). Pomembno je
poudariti, da so, čeprav gre za zasvojenost, ki presega okvire zasvojenčeve nemoči,
kontrole in obvladovanja, nekatera vedenja družbeno nesprejemljiva in kazniva.
Verjetno je najtežje razumeti kategorijo spolnega nadlegovanja, nasilja ter seksualnosti
z otroki. V teh primerih gre za nasilno, kriminalno dejanje zoper otrokovo spolno
nedotakljivost. Poleg spolne zlorabe otrok sodi v področje kazenskega pregona tudi
prostitucija, voajerizem, spolno nadlegovanje in nasilje. Potrebno je razumeti tudi
razliko med seksualnim prestopnikom in seksualnim zasvojencem. Čeprav obstajajo
podobnosti, so razlike velike. Seksualni prestopnik črpa razloge za posilstvo in
nadlegovanje iz zapletenega mozaika motivov, pri čemer je eden izmed njih erotiziran
zasvojenski vzorec. Drugi razlogi so sociopatija in neurejeno družinsko okolje.
Seksualni prestopniki so pogosto tudi seksualno zasvojeni, redki seksualni zasvojeni pa
so tudi seksualni prestopniki (Carnes 2005b; Repič 2008; Topić 2011b).
Carnes in sodelavci (Carnes, Nonemaker in Skilling 1991, 19) so raziskovali značilne
spremembe zasvojenskih vedenjskih seksualnih vzorcev in ugotovili, da so moški bolj
nagnjeni k vedenjem, ki objektificirajo seksualne partnerje in zahtevajo minimalni nivo
emocionalne vključenosti, na primer voajeristični seks, plačevanje za seks, anonimni ali
izkoriščevalski seks. Pri ženskah so prevladovala vedenja, katerih cilj je pridobiti
premoč nad drugimi, ali pa se postaviti v vlogo žrtve, primer fantazije, zapeljevanje,
prodajanje seksa ali izmenjava bolečine. Ženske, zasvojene s seksualnostjo, pogosto
uporabljajo seksualnost za pridobitev moči, kontrole in pozornosti (Kasl 1989, 43).

3.4

Ranljivost za razvoj seksualne zasvojenosti

Kakšen je torej zdrav odnos do spolnosti? Posameznik, ki odstopa od povprečja, še ni
slab, in tudi ne pomeni, da je zasvojen s seksualnostjo. Vedenje ljudi, ki sodijo v
vedenjske vzorce zasvojenih, se nagiba k zasvojenosti, kar pomeni, da njihovo vedenje
vodi v kompulzivne vzorce. Neobvladljivo vedenje skupaj s preostalimi običajnimi
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znaki zasvojenosti (obsedenost, nemoč, uporaba seksualnosti kot sredstva za
zmanjšanje bolečine), odraža zasvojenost.
Za večino vedenjskih tipov je značilnih šest lastnosti, zaradi katerih so ti ljudje še
posebej ranljivi za zasvojenost (Carnes 2006a, 101):
1. Izkoriščanje drugih
Zasvojeni s seksualnostjo pogosto izkorišča ranljivost partnerja, ga muči, in
sicer z nadlegovanjem ali zlorabo moči. Tako ponavlja svojo izkušnjo iz
otroštva, le da je bil takrat žrtev, zdaj pa je v vlogi napadalca.
2. Nevzajemnost
Vedenje vsebuje neenakost ali celo osamitev. Značilno je, da tako vedenje ne
vodi v intimnost in čustveno bližino.
3. Objektivizacija – videti telo in ne človeka
Večina zasvojenih s svojim vedenjem ljudi razčloveči in iz njih naredi seksualni
objekt. Objekt je lažje izkoriščati, saj dopušča večje tveganje in ne prekinja
zasvojenčevega seksualnega transa, ker zasvojeni ne potrebuje odziva.
4. Nezadovoljstvo
Škodljivo vedenje ljudi pogosto spravlja v obup, a ga kljub temu ponavljajo.
Nezadovoljstvo deloma izvira iz pomanjkanja smisla, ki ga v brezosebnem
seksualnem stiku ni, deloma iz dejstva, da seksualni užitek samo začasno omili
bolečino, nikoli pa ne zaceli rane.
5. Stopnjevanje sramu
Nenadzorovanemu vedenju vedno sledi občutek sramu, ki sili v ohranjanje
skrivnosti; to sta ključna elementa zasvojenosti. Zaradi zmanjšanega zavedanja
samega sebe so zasvojeni manj sposobni postaviti ustrezne meje, razen tistih, ki
zmanjšujejo možnost, da bi jih razkrinkali.
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6. Strah kot osnova
Nevarno, tvegano in nezakonito vedenje vzbuja strah. Napetost in vzburjenje sta
neposredno povezana s stopnjo strahu, ki ga občuti zasvojeni.

Skupni imenovalec zdrave in zasvojenske spolnosti je torej vzburjenje. Toda seksualna
zasvojenost vedno vključuje še izkoriščanje, nezadovoljstvo, sram, strah in iz osebe
narediti seksualni objekt. Izključuje obojestransko privolitev v seksualni odnos.
Nasprotno pa intimni odnosi, v katerih smo se pripravljeni stalno soočati s seboj in
dajati drugemu prednost pred našimi predstavami o njem, vključujejo svobodo, kjer se
odločamo za drugega, ker ga imamo radi, in ne zato, ker ga potrebujemo (Kompan
Erzar 2005, 29)!

Posledica vedenja ljudi, ki se vedejo po opisanih vzorcih, je posebno stanje, zelo
podobno transu. Vedenje samo po sebi ni niti slabo niti napačno, ampak postane
čustveno nabito zaradi posameznikovega prepričanja. Pri ljudeh, ki se svojega vedenja
sramujejo ali jih to navdaja s strahom, lahko prav to sproži njihovo erotičnost, ki jih
nato požene v kompulzivno spiralo. Zasvojeni dobesedno vstopijo v stanje transa, v
katerem v drugih ljudeh vidijo le seksualni objekt, sebe pa s tem še dodatno osamijo.
Izčrpavajo se v svojih užitkih, toda tako stanje transa je brezno brez dna, manjka
namreč zadovoljstvo. Zasvojeni pa je v odnosu do svojega »pomirjevala« popolnoma
nemočen. Pripravljen je kršiti vse svoje in tuje vrednote, prav tako pravice drugih, da bo
le lahko nadaljeval svoje vedenje (Carnes 2006a, 101).
Zasvojenost je kronična bolezen in več let ali celo desetletij traja, da se razvijejo vsi
njeni značilni znaki. Na nastanek, trajanje in razvoj vplivajo številni dejavniki,
ponavljajoča se zloraba sredstva za omamljanje je le eden od njih. Ranljivost za
zasvojenost je povezana z odraščanjem v določenih družinah; delno je posledica dednih
vplivov, delno pa vzgojnih metod. K temu so bolj nagnjeni tisti ljudje, ki so v otroštvu
doživljali telesno ali spolno nasilje.
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Osebnostne lastnosti ljudi, ki so verjetno bolj nagnjeni k temu, da bodo postali
seksualno zasvojeni (Rozman 2007, 36), so:


Občutek, da niso dovolj dobri, kar se kaže kot pomanjkanje samozavesti. Da bi
se počutili bolje, poskušajo biti popolni, pri tem pa so pretirano odvisni od
pohvale ali kritike drugih.



Sanjarjenje - moč domišljije. Včasih ne zaznajo meje med realnostjo in
domišljijo. Zdi se jim, da lahko svoje sanje naredijo resnične, vendar ne z delom,
ampak z uporabo domišljije in zanikanjem realnosti. Kadar se znajdejo v stiski,
ki je posledica slabe presoje, za svoje duševne bolečine krivijo druge ljudi ali jih
poskušajo spreminjati.



Izkrivljenja samopodoba. Tudi o sebi nimajo prave predstave, neprestano
potrebujejo ob sebi druge ljudi, ki jih potrjujejo v njihovem vedenju in vedno
znova preverjajo, ali so storili prav.



Niso vztrajni. Ker je veliko lažje sanjariti, kot pa svet spreminjati z aktivnostjo,
se premalo potrudijo za doseganje ciljev in težko dosegljive cilje raje opustijo.
Na splošno niso vztrajni, kadar naletijo na težave. Veliko lažje jih je zanikati ali
preložiti na jutri. Kot da bi čakali, da jim zunanji svet vedno znova potrdi
osebno prepričanje, da niso dobri!



Potlačitev globoke notranje bolečine. Potencialno zasvojeni nosijo globoko v
sebi duševno bolečino, s katero niso znali opraviti drugače, kot da so jo potlačili.
V otroštvu se niso naučili mehanizmov soočenja z bolečino oziroma je bil edini
način preživetja potlačitev bolečine in poiskati načine, kako jo utišati - beg v
omamo. Ker so potlačili tako velike dele svoje duševnosti, je življenjska energija
odtekala v napačno smer, zato se pogosto počutijo izčrpane, malodušne in
depresivne, kar je spet razlog za iskanje tolažbe in omame in potrjevanje
občutka lastne nevrednosti in neuspešnosti.



Sistem vlog, povezanih s sramom. V odnosih z drugimi se niso sposobni
odzivati iz svojega resničnega bistva, saj ga ne čutijo ali pa ga skrivajo, ker se ga
sramujejo. Namesto tega razvijejo sistem vlog ali mask. Nihče jim ne more
resnično blizu. V odnosih živijo navidezno bližino, ki zbledi, ko se jim
približajo. Poleg tega imajo probleme pri presojanju, kateri odnosi so dobri
zanje, in posledično s postavljanjem meja. Posebno jih privlačijo dramatični in
51

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

težavni odnosi z ljudmi, v katerih preigravajo in razrešujejo stare vzorce
odnosov primarne družine.


Čustvena gugalnica. Čustveno se odzivajo v dve skrajnosti; vse ali nič, črno ali
belo. Vmesne nianse ne obstajajo. Ne znajo presoditi, kaj zmorejo sami in kaj ni
v njihovi moči, neuspešno poskušajo spremeniti, kar se spremeniti ne da. Ne
lotijo pa se tistega, kar bi lahko spremenili.

3.4.1 Model razvoja seksualne zasvojenosti in soodvisnosti
Seksualna zasvojenost in soodvisnost imata skupni izvor v strategijah preživetja, ki jih
je posameznik razvil in ponotranjil, da se je lahko soočil z bolečimi dogodki iz otroštva
- zanemarjanje, zloraba, izguba, neuspeh in seksualni sram. Model razvoja seksualne
zasvojenosti in soodvisnosti se razvija skozi stopnje viktimizacije, razvoja temeljnih
prepričanj, filtra (kultura, družina in genetika), prepričanj, ki zmanjšujejo anksioznost,
operativnih prepričanj ter seksualne zasvojenosti kot »modus operandi« (Kasl 1989, 4447):


Stopnja viktimizacije

Vključuje vsako obliko zanemarjanja, zlorabe ali izdajstva, zaradi katerih osnovne
potrebe otroka niso bile zadovoljene ali pa so nasilno prestopale njegove telesne, umske
in duhovne meje. Viktimizacija je lahko posledica zavestne zlorabe ali pa ignorance,
smrti, nesreč, vojne, katastrofe, zgodnje hospitalizacije ali izolacije. Potrebno je
poudariti, da ne gre za zmote in napake staršev, ampak neprestano nezmožnost staršev
razumevanja in odzivanja na emocionalne ter fizične potrebe otroka in tudi odkrito
zlorabo. Viktimizacija in zanemarjanje otroka pusti za seboj veliko notranjo praznino in
hrepenenje, kar postane gonilna sila vsake zasvojenosti.


Stopnja razvoja temeljnih prepričanj

Zlorabljen, zanemarjen ali zapuščen otrok je prestrašen, jezen ali žalosten. Boji se, da
bo umrl. Ker ni nikogar, ki bi se odzval na njegova čustva, jih označi za pokvarjena.
Ker otrok še ni sposoben razmejiti svojih čustev in lastne identitete, prevede
prepričanje: »Moja čustva so slaba.« v »Jaz sem slab.« Sčasoma se afekt sramu globoko
usidra v njegovo notranjost, otrok sebe doživlja nepopolnega in kot napako. Otrokova
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lastna temeljna sporočila postanejo življenjski scenarij. Kljub fizični prisotnosti staršev
lahko otrokove emocionalne in fizične potrebe ostanejo nezadovoljene. Zato otrok
verjame, da bo vedno ostal zapuščen. Tako globoko se lahko zarežejo travmatične
izkušnje zanemarjanja iz otroštva.


Stopnja oblikovanja filtra kulture, družine in genetike

V nadaljevanju otrok išče načine, kako bi si olajšal in kontroliral neznosno bolečino.
Njegov izbor strategije preživetja bo odvisen od družinskih izkušenj, njegovega značaja,
izobrazbe in kulturnih sporočil. Ko odkrije način »utišanja« svoje bolečine in si pridobi
moč, obstaja možnost, da bo tovrsten način preživetja ponotranjil. Trudil se bo, da bo
prisrčen, sposoben, močan, pameten, problematičen... Poskusil bo vse, da se zavaruje
pred nadaljnjo bolečino in si končno pridobi pozornost staršev.


Stopnja razvoja prepričanj, ki zmanjšujejo anksioznost

Negativna temeljna prepričanja ustvarijo notranje opustošenje in brezupnost. Otrok čuti
velik strah, anksioznost in depresijo. Opeharjen je za občutek, kaj pomeni biti ljubljen
in kako preživeti. Da bi pobegnil od destruktivnih čutenj, usmeri vse svoje moči v
iskanje načina, kako zmanjšati anksioznost in bolečino. Cilj je prekiniti ranljivost v
odnosu s starši ali skrbniki. Prepričanja za zmanjšanje napetosti bodo tako postala
temeljni kriterij razvoja zasvojenosti ali soodvisnosti. Otrokova prepričanja se
oblikujejo na vseh stopnjah zavesti in zanj postanejo zlata resnica. Tako lahko obdrži na
varni razdalji uničujočo bolečino izdajstva in zlorabe.


Stopnja razvoja operativnih prepričanj

Na tej stopnji gre za proces transformacije temeljnih negativnih prepričanj o sebi v
vedenje. Skozi čas operativna prepričanja vodijo v dejanja, katerih rezultat so iluzorni
pobegi od uničujočih čutenj, povezanih s temeljnimi prepričanji. Njihov cilj je počutiti
se zaželenega, močnega, privlačnega in ljubljenega, za soodvisne varnega. Da bi
dosegel te cilje, otrok preoblikuje temeljna prepričanja. Otrokovo temeljno prepričanje:
»Nemočen sem.« se preobrazi v operativno prepričanje: »Močen sem, kadar nekoga
zapeljem. Imam kontrolo.« Operativna prepričanja postanejo pomembna orodja za
preživetje. Ustvarijo pot iz obupa. Ko posameznik preklopi na dejanja, se počuti kot
zmagovalec in ne žrtev. Zdaj ima vedenjski recept za preživetje, ki paradoksalno
sčasoma vodi v opustošenje.
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Stopnja razvoja seksualne zasvojenosti/soodvisnosti kot »modus operandi«

Ko posameznik udejanji svoja operativna prepričanja, so njegova realnost in vsa boleča
temeljna prepričanja v trenutku pozabljena in potlačena. Boleči otroški spomini so
varno spravljeni v podzavesti. Oseba lahko celo trdi, da je imela čudovito otroštvo ali da
je bila ljubljen otrok. Potlačeno bolečino in temeljna prepričanja lahko sprožijo le
zunanji dejavniki – ponovno razočaranje, zavračanje ali osamljenost. Na tej točki
vstopi zasvojenost/soodvisnost v posameznikovo življenje. Ko se ponovno sproži
pretekla bolečina skupaj s temeljnimi prepričanji, bo posameznik uporabil vse svoje
operativne taktike, da ponovno potlači zastrašujoča čustva. Tako je našel način, kako
lahko paničen odziv na zavrnitev, bolečino in razočaranje zaustavi z zasvojenskim ali
soodvisniškim vedenjem.

Slika 2. Model razvoja seksualne zasvojenosti in soodvisnosti (Kasl 1989, 45)
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3.5

Posledice zasvojenosti s seksualnostjo

Kljub temu, da zasvojeni zanikajo ali blažijo svoj obup, se zavedajo, da imajo težave.
Zanikanje problema izpuhti ob katastrofi ali tik pred njo. Ko postane cena
neobvladljivega vedenja tako visoka, da so posledice več kot očitne, se zasvojeni
resnično zave svoje nemoči. Lahko sprejme odločitev, začne znova, toda obup in
občutki krivde zaradi vseh neuspešnih poskusov dobesedno razžirajo preostalo upanje,
da se bo kaj resnično spremenilo.
Pogosto se zasvojeni zaustavijo šele takrat, ko dosežejo dno. Doleti jih boleč trenutek
resnice, ko spoznajo, da je cena izživljanja previsoka. Žal za nekatere trenutek
streznitve pride prepozno. Zato je tako zelo pomembno, da se zasvojeni čim prej ustavi
v svojem seksualnem izživljanju. Posledice neobvladljivega seksualnega vedenja
celostno vplivajo na življenje zasvojenega, prizadenejo ga tako na socialni, psihološki,
duhovni kot telesni ravni (Tabela 8). Prizadenejo njegovo delo, prijateljstvo, odnose v
družini, uspeh v šolanju, zdravje in denarno stanje. Zasvojeni lahko natančno določijo
stopnjo bolečine, ki jo izguba povzroči. Med mnogimi izgubami so zasvojeni med
najbolj boleče uvrstili slednje: razpad zakona, izguba otrok (splav, smrt, izguba
skrbništva), izguba prijateljev, zanemarjanje otrok, finančne izgube, občutki krivde in
prizadetost drugih vpletenih, padec učinkovitosti in ustvarjalnosti, izguba kariere,
izguba poštenosti in izguba samozavesti (Carnes 2006a, 113).

Tabela 8. Kategorije posledic seksualne zasvojenosti (Carnes 2006a, 2005a)
Raven

Telesna

Čustvena

Posledice
nadaljevanje z zasvojenskim vedenjem kljub zdravstvenemu
tveganju; ekstremna nihanja v teži; zdravstvene težave (čir na
želodcu, visok krvni pritisk, HIV, krvavenje, spolne bolezni…);
telesne poškodbe ali zlorabe; vpletenost v potencialno zlorabljajoče
ali nevarne situacije; prometne nesreče; samopoškodovanje zaradi
seksualnega vedenja; motnje spanja (premalo-preveč spanja); fizična
izčrpanost
samomorilne misli ali čustva; poskus samomora; brezup in obup;
neuspešni poskusi kontrole seksualnega vedenja; občutek dvojnega
življenja – javno/skrivno življenje; izguba stika z realnostjo; izguba
samozavesti; izguba življenjskih ciljev; ravnanje proti osebnim
vrednotam in prepričanjem; močni občutki krivde in sramu, izolacije
in osamljenosti; strahovi glede prihodnosti; čustvena izčrpanost;
čustvena nestabilnost
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Duhovna

Družinska

Kariera in
izobraževanje

Drugo

3.6

občutki notranje praznine; občutki odtujenosti sebi in svetu; občutki
zapuščenosti s strani Boga ali Višje Sile; jeza na Boga ali Višjo Silo;
izguba vere
tveganje izgube zakonca ali partnerja; izguba zakona ali partnerskega
odnosa; povečanje medosebnih problemov; ogrožanje blagostanja
družine; izguba družinskega ali partnerjevega spoštovanja;
naraščajoči problemi z otroki; odtujitev od primarne družine
zmanjšanje delovne produktivnosti; degradacija na delovnem mestu;
izguba spoštovanja s strani sodelavcev; izguba priložnosti imeti
kariero po lastni izbiri; slabe ocene v šoli, izključitev iz šole;
izgubljene priložnosti izobraževanja; izguba dela; prisiljenost
menjavati kariero; nesposobnost za delo.
izguba pomembnih prijateljev; izguba interesa za hobije in druge
aktivnosti; vse manj/nič prijateljev, ki podpirajo seksualno vedenje;
finančni problemi; nezakonita dejanja (aretacije); zapletenost s sodišči
ali zakonodajo; tožbe; zapor; kraje ali poneverbe zaradi seksualnega
vedenja

Sistem zasvojenosti in afekt sramu

Zasvojeni s seksualnostjo se vrtijo v značilnem zasvojenskem ciklusu (Carnes 2001,
2005a; Rozman 2006; Topić 2011a), ki z vsakim nadaljnjim izživljanjem postaja
močnejši in intenzivnejši (Slika 3). Prva faza ciklusa predstavlja preokupiranost, ki
vključuje pretirano ukvarjanje – obsesijo s seksualnostjo ali romantičnostjo. To duševno
stanje ustvarja obsesivno iskanje seksualnih dražljajev. Vsi ljudje imamo fantazije in
seksualne misli, kar je povsem naravno in del človeške vrste, pri zasvojenemu pa
fantazija lahko postane ogrožajoča obsesija, ki služi zanikanju realnega življenja.
Večina zasvojenih lahko v omamnem, fantazijskem stanju vztraja dalj časa, kar lahko
vodi k izgubi nadzora. Pri tem si lahko pomagajo tudi z vnosom kemičnih substanc,
najpogosteje z alkoholom in kokainom. V Sloveniji je najpogostejša droga zasvojenih s
seksualnostjo alkohol (Topić 2011b, 14). Intenzivnost seksualnih obsesij zasvojeni
povečuje s svojimi rituali, katerim posveča veliko pozornosti. Rituali, vnaprej
predvidljivi sistem rutine in vedenja, ki napeljuje k seksualnemu vedenju, služijo
zasvojenemu za stopnjevanje preokupiranosti, vzburjenja in navdušenja. Tako
pripomorejo k vse večjemu razkoraku med realnostjo in seksualno obsesijo. Naslednja
faza zasvojenskega cikla je seksualna kompulzivnost, dejansko seksualno vedenje, ki je
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končni cilj prejšnjih stopenj preokupacije in ritualizacije. Tega vedenja oseba ni
sposobna ustaviti ali kontrolirati. Ta stopnja predstavlja fazo izživljanja (angl. actingout) v ciklusu - vedenje oziroma čas, ko se zasvojeni seksualno izživlja in je aktiven v
svoji zasvojenosti. Namen izživljanja je zmanjšati notranjo napetost preokupiranosti in
ritualov z izživljanjem seksualnih občutkov. Načinov izživljanja je nešteto, vendar ima
večina zasvojenih točno določene vzorce, ki jih ponavljajo in so njim ljubši.
Kompulzivnost enostavno pomeni, da se zasvojeni vedno znova prižene do točke, ko
seksualnost postane neizogibna, ne glede na okoliščine ali posledice. Za trenutek se
počutijo bolje, zahvaljujoč olajšanju, ki ga seksualni užitek prinese. Vendar ne za dolgo.
Za trenutek bodo videli pomen svojih dejanj in se ob tem počutili osramočene in
razočarane. Na tej boleči točki sramu in zavedanja lastne nemoči so se znašli že
mnogokrat, kljub temu da so si že ničkolikokrat prisegli, da je bilo tokrat zadnjič.
Ponovni zdrs v zasvojenost jih vodi v neobvladljivost in obup. Zaradi tega lahko
zapadejo v depresijo, kronična občutja brezupa ali seksualno anoreksijo. Z drugimi
besedami, seks postane sovražnik do naslednjič, ko se bodo znova znašli v začaranem
krogu seksualnega izživljanja. Bolečino na koncu cikla lahko oseba otopi ali vsaj
zamegli s seksualno preokupacijo, kar sproži nov krog zasvojenosti.

ZASVOJENSKI
CIKLUS

Slika 3: Sistem zasvojenosti (Carnes 2010, 13)
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Zasvojenost je sistem, ki vzdržuje samega sebe. Pogosteje ko se oseba vede na
zasvojenski način, večjo moč ima to vedenje. Zasvojenski ciklus je kot podsistem
vključen v večji sistem zasvojenosti (Carnes 2010, 13). Sistem zasvojenosti sestavlja
več komponent, prvi izmed njih je sistem prepričanj - temeljna prepričanja, miti in
vrednote, ki so napačna ali netočna in ki vplivajo na sprejemanje odločitev (Slika 3).
Njihov sestavni del so tudi prepričanja o moških, ženskah, partnerjih in zakonu ter
seksu. Če posameznik verjame, da npr. »moški vedno lažejo« ali »ženske vedno
zapuščajo«, ta prepričanja izkrivijo njegov pogled na odnose. Posledično ne bodo
nikomur zaupali. Središče sistema prepričanj je posameznikova podoba o sebi.
Seksualno zasvojeni verjamejo, da so v resnici slabe in nevredne osebe, da jih nihče ne
bo nikoli dovolj ljubil. Če bodo odvisni od drugih, njihove potrebe ne bodo nikoli
zadovoljene in seks je najpomembnejša potreba. Zasvojeni se ne dojemajo kot človeška
bitja, vredna ljubezni. Seveda je notranja logika zasvojenega recept, ki vodi v brezup in
katastrofo. Tako seks postane sam po sebi cilj, ki lajša njihovo osamljenost. Verjamejo,
da jim bo zapolnil praznino osamljenosti in jim vrnil dobro počutje. Bližino, ki je
resnična povezava z drugim človeškim bitjem, so zamenjali za seks. Potrebujejo in
želijo si intimnosti, iščejo pa seks. Brez bližine seks nikoli ne bo zadovoljil njihovih
potreb. Miselni sistem in osebnost, ki temeljita na sramu, vodita zasvojenega v proces
popačenega mišljenja, izkrivljanja realnosti, kar omogoča zasvojenskemu ciklusu, da se
razcveti. Načinom, s katerimi zasvojeni izkrivljajo resnico, gospoduje zanikanje.
Zasvojeni se poslužujejo najrazličnejših mehanizmov, s pomočjo katerih prepričujejo
sebe in druge, da je vse v redu - ignoriranje problema, zvračanje krivde na druge in
zmanjševanje posledic. Gre za bistveno izkrivljeno dojemanje realnost ali celo blokado
zavedanja, kaj se dogaja okoli sveta zasvojenega. Tisti, ki so ujeti v zasvojenskem
seksualnem vedenju, hitro padejo v strašno iluzijo, del širše racionalizacije, ki jo
uporabljajo za upravičevanje svojega vedenja. Vsak od teh zmotnih miselnih procesov
zapira pomembno področje samospoznanja in stika z resničnostjo. Njihov svet postane
ločen od resničnega. Znotraj njihovega zaprtega sveta pa ciklus zasvojenosti lahko
začne prosto delovati in postane gonilna sila v življenju zasvojenega. Ker je zasvojeni
popolnoma brez kontrole in je izgubil stik z realnostjo, njegovo življenje postane
neobvladljivo (Carnes et al. 2010; Topić 2010).
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Za zasvojenega v zasvojenskem sistemu postane seksualna izkušnja smisel obstoja – s
seksualnostjo vzpostavi primarni odnos. Seksualnost postane osrednji vir, kako
poskrbeti zase, center energije ter izvor vznemirjenja. Postane zdravilo proti bolečini in
anksioznosti, nagrada za uspeh in sredstvo za ohranjanje čustvenega ravnotežja.

3.6.1 Dinamika sramu in sram kot del zasvojenskega ciklusa
Sram je definiran kot vrsta strahu, ki ga oseba občuti, ko oceni, da je s svojim
ravnanjem povzročila, da neka pomembna oseba o njej misli negativno. Nastopi takrat,
ko oseba naredi nekaj, kar odstopa od predstave, za katero bi želela, da bi jo o njej imele
pomembne druge osebe. Zato je prepričana, da jo drugi ne sprejemajo, da jo zavračajo
ali prezirajo. Sram predstavlja zelo pomembno čustvo v razvojnem pogledu, saj
omogoča začetno osvajanje vrednostnih norm in socializacijo posameznika, ki verjame,
da ga bodo zavračali, če se ne bo držal določenih norm. V poznejšem obdobju
človekove moralnosti pa mesto čustva sramu prevzame čustvo krivde (Milivojević
2008, 536). Ne moremo reči, da je sram že sam po sebi negativno čustvo. Smoter sramu
je čustveno in motivacijsko okrepiti socializacijo. Neprijetnost, ki jo občuti oseba, ki se
sramuje, pripomore, da se v prihodnje izogiba vedenju ali situacijam, s katerimi je sram
povezan. Tako se osebnost strukturira v smeri, ki je socialno sprejemljiva. Lahko
rečemo, da je občutje sramu med individualnim razvojem zelo koristno (kadar gre za
adekvaten sram).
Sram uvrščamo med temeljne afekte3, ki so telesno utemeljene emocije (Gostečnik
2008, 252). Najočitnejši znak sramu je rdečica na obrazu, ki se pojavi takrat, kadar
avtonomni živčni sistem povzroča širjenje kapilar v koži. Poleg rdečice sram povzroči
tudi hitro bitje srca, nesposobnost gledati drugemu v oči in posledično skrivanje.
Tipična kretnja je pokrivanje obraza z rokami. Če je sram zelo močan, oseba pobegne iz
situacije, lahko pa tudi zajoka. Včasih lahko osramočena oseba postane nasilna do
drugih ali pa destruktivnost obrne proti samemu sebi (samopoškodovanje, dejanje
samomora).

3

Temeljni afekti v relacijski paradigmi so jeza, strah, sram, žalost, gnus, žalost in veselje (Gostečnik
2004, 2007).
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Erikson (1959) je opisal osebni razvoj človeka kot zaporedje razvojnih nalog, ki jih
mora otrok izpolniti. Prva naloga, ki jo mora otrok obvladati v prvem letu življenja, je
izgradnja zaupanja. Naučiti se mora pravega razmerja med zaupanjem in nezaupanjem,
da bo lahko ostal odprt do sveta, hkrati pa se znal zaščititi. Če se tega ne more naučiti v
svoji družini, ima lahko težave celo življenje, saj zunanji svet zanj nikoli ne bo varen.
Druga razvojna naloga, ki prevladuje v drugem letu življenja, je soočenje s konfliktom
med samostojnostjo in sramom. Dinamika sramu se vzpostavi v obdobju raziskovanja,
ko otrok shodi in je fizično sposoben oditi stran od matere. Razdelimo ga lahko na
zgodnje raziskovalno obdobje, ki je povezano z izrazitimi pozitivnimi emocijami in
obojestranskim navdušenjem matere in otroka ob prvih otrokovih korakih v svet ter na
poznejšo dobo raziskovanja, ko starši začnejo otroku postavljati meje. Mati v svojo
objektno relacijo z aktivnim malčkom vpelje besedo ne in s tem njegovo aktivnost
potisne nazaj v neaktivnost (Kompan Erzar 2003, 115). Tako se sram pojavlja samo
takrat, ko posameznik izkuša radovednost, navdušenje ali veselje oziroma zadovoljstvo.
Ko otrok sredi svojega navdušenja občuti, da ga okolica ne sprejema oziroma, da je
mati zdaj tuja, se znajde v hudem stresu. Naenkrat se v materi ne prepozna več in za
trenutek izgubi stik s seboj. Otrok je v tem trenutku najbolj ranljiv, počuti se
osamljenega, izpostavljenega, povsem nemočnega in obupanega. V tej stresni situaciji
se želi narediti nevidnega, tako da naredi vse, da bi odvrnil pozornost od sebe. Zato je
ključnega pomena, ali je mati v tem stresu sposobna otroku stati ob strani ali ne. Samo
materina sposobnost spreminjanja omogoči otroku, da se prilagodi okolju. Prav mati je
tista, ki nakaže, v katero smer naj se otrok spreminja. To pa stori tako, da omogoči
otroku stik z očetom. Porajajoča se vloga očeta kot regulatorja afekta postavi očeta kot
emocionalni objekt ob bok materi. Tako pri 18 mesecih otrok iz prevladujoče diade
vstopi v triadično objektno relacijo. Sedaj otrok ponotranji vzdušje odnosa z materjo,
vzdušje odnosa z očetom in vzdušje odnosa med materjo in očetom. Schore (1994)
definira sram kot psihobiološko stanje, ki omogoči otroku, da prepozna meje intimnosti
in regulira intenzivnost in trajanje emocionalnega stika z okoljem, da se nauči iskati stik
z okoljem in se zavarovati pred njim. Otrok je sposoben izkušati sram samo v stanju
navdušenja in veselja, torej v pozitivnem stanju, blokada tega navdušenja pa povzroči
hiter prehod v stanje nizkega vzdraženja oziroma pasivnosti. Če se ta prehod nadaljuje s
ponovno vzpostavitvijo stika, bo sram postal signal, da je z otrokom vse v redu, da pa se
je v okolju zgodilo nekaj, kar zahteva spremembo v njegovem delovanju. Kolikor je
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meja, ki jo otroku postavi okolje, povezana z jezo, kar pomeni, da je otrokova iniciativa
trčila ob posmeh in zaničevanje, ki pomeni jezno zavrnitev otroka, se bo otrokovo
vzdraženje še povečalo. Otrok ne bo občutil sramu, temveč neobvladljiv bes in
frustracijo. Čutil bo, da je z njim nekaj hudo narobe, saj so ga zavrnili, ne bo pa vedel,
kaj storiti, da bi spet vzpostavil stik z materjo. Tako ne bo več ločil med seboj in
svojim vedenjem. Nekaj časa bo še poizkušal slediti lastni iniciativi, dokler ne bo
nazadnje klonil pod težo nemoči, da bi obvladal svoja čustva in kljub temu ohranil stik z
materjo. Dvomil bo o sebi in postal bo ranljiv za odvisnost. Tako bo njegov
emocionalni razvoj za zmeraj zaznamovan z zaničevanjem in neobvladljivim besom, ki
se bo vzbudil ob vsakem impulzu iniciativnosti. Sram, ki je posledica posmeha,
povzroči upad aktivnosti, jeza, ki je drugi del posmeha, pa zahteva takojšnjo reakcijo.
Ta nevzdržna napetost med zahtevo po takojšnji reakciji ob hkratnem upadu afekta
povzroči v otroku nemi bes. Otrok bo boleče prizore posmeha ponotranjil, kar pomeni,
da bo začel sebe dojemati kot vzrok posmeha, da bi ohranil starše kot dobre, se pravi
tiste, ki ga lahko zavarujejo. Otrok ponotranji podobe in scene, ki so bile vtisnjene z
afektom. Klub temu, da je izvor sramu odnosen in zunanji, se v optimalnih pogojih
internalizira kot »oči selfa, ki strmijo navznoter« (Schore 1994). Za razliko od posmeha,
ki prihaja od zunaj, pa je sram čustvo, ki se vzbudi v otroku takrat, kadar širi prostor
svoje iniciative. Na podlagi tega otrok spozna meje, ki mu omogočajo, da ohrani
iniciativnost znotraj razsežnosti, ki so zanj varne. In obratno: zgodnje neregulirane
izmenjave zaničevanja in ponižanja so pogosta oblika diadične patologije in pomemben
vir prenosa hudih emocionalnih motenj, ki so povezane z nezmožnostjo regulacije
agresije.

3.6.1.1 Sram in zasvojenost
Bradshaw (2005, 29) poudarja, da je osebo, prežeto s sramom, sram vsakršnih čustev,
potreb ali vzgibov. Sram se lahko pretvori v sram, ki je stanje bitja - toksični (strupeni)
sram, ki prevzame celotno identiteto človeka, kar pomeni biti prepričan, da je človek
kot bitje zgrešeno, pomanjkljivo bitje. Ko se sram pretvori v identiteto, postane toksičen
in dehumanizira. Zdravi sram daje posamezniku občutek lastne identitete, dostojanstva
in časti. Strupeni sram pa postane vir nevrotičnih in vedenjskih motenj ter vir nasilja do
sebe ali drugih.
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Sram izhaja iz zasvojenosti in jo hkrati povzroča! Ne glede na to, kdaj se pojavi in
ali je vzrok ali posledica, vedno temelji na globokem prepričanju posameznika, da ni
dovolj dober. To prepričanje človek ponotranji že zelo zgodaj v življenju, zasvojenost
pa ga samo še utrdi (Carnes 2006a, 124). Ljudje, prežeti z občutkom sramu, so še
posebej ranljivi za zasvojenost in soodvisnost, seks pa je lahko eden glavnih razlogov za
sram. Zasvojenost s seksualnostjo se s seksualnim sramom prepleta na najbolj temeljni
ravni. Ljudje, ki so zasvojeni, iščejo nekaj, na kar bi se lahko zanesli: mamila, seks,
hrana in vzburjenje pa vedno »izpolnijo obljubo« in nanje se »lahko zaneseš«. Z njihovo
pomočjo se počutijo dobro in zadostno, brez njih pa vlada občutek praznine in
razočaranja. Pri zasvojenih neuspeh spodkopava še tisto malo zaupanja, ki ga morda
imajo. Ko njihovo neobvladljivost opazijo tudi drugi, jih postane le še bolj sram.

Ljudje večinoma mislijo, da gre pri seksualni zasvojenosti za seks. Toda to je zgrešeno
mišljenje. Gre za temeljne občutke osamljenosti in zapuščenosti; zasvojeni namreč
globoko v sebi verjamejo, da niso dovolj dobri. Mnogi se pravzaprav prvič soočijo s
svojo seksualnostjo med zdravljenjem, ko prvič izkusijo spolnost brez občutka sramu.

Zasvojeni s spolnostjo večinoma svoja dejanja doživljajo kot nekaj sramotnega. Sram
jih je tega, kar počnejo, še bolj pa jih je sram lastne neobvladljivosti in nekontroliranega
seksualnega vedenja. Pred samim seksualnim dejanjem sramu ne čutijo, ker je nivo
vzburjenja in notranje napetosti preveliko. Takoj po vrhuncu oziroma po končanem
seksualnem dejanju začutijo sram, saj so zopet prelomili obljubo, da »se ne bodo nikoli
več izživljali«, ponovno so pohodili lastna načela in temeljne vrednote. Ker je sram
preveliko breme, da bi ga v trenutni stiski lahko nosili, ga ponovno potlačijo oziroma
odcepijo. Zanikanje in potlačitev afekta sramu jih lahko požene v nov krog seksualnega
izživljanja. Lahko pa seže tako daleč, da zasvojeni odcepi in globoko potlači sram, ali
pa ga projicira v okolico, ki postane objekt, nosilec sramu zasvojenega (Repič 2008,
275).
Notranjo izkušnjo sramu pri zasvojeni osebi ponazarja t.i. ciklus sramu, znotraj
katerega se zasvojeni izmenično gibljejo od ene skrajnosti k drugi (Slika 4). Dinamika
sramu je povezana z njihovo izkušnjo iz primarne družine, v kateri so se naučili, da je
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vse stvari potrebno »delati prav«, da je za ljubezen staršev potrebno izpolniti vse
njihove zahteve. Pri tem so se naučili potlačili svoja čustva, potrebe in težnje, ki pa
kasneje silijo na površje. Posameznik jih sprosti preko izživljanja ali acting out-a
(zasvojeni je kompulziven pri seksualnosti, hrani, alkoholu, drogah, zapravljanju,
hazardiranju, tveganju in delu), ki sprosti napetost, ublaži bolečino in občutek
prikrajšanosti. V trenutku olajšanja zasvojenega njegovo vedenje popolnoma prevzame,
kar onemogoči zdravo sposobnost presoje. Vsa pričakovanja, tako prava kot iluzorna,
izginejo. Kljub vsemu pa se sram skoraj takoj spet pojavi, zaradi česar je zasvojeni
razočaran in se počuti kot zguba. Ko izgubi nadzor nad svojim vedenjem, se začne
pehati za tem, da bi ga zopet vzpostavil. To fazo zasvojenskega vedenja imenujemo faza
nadzora ali acting-in (zasvojeni je kompulziven glede diet, varčevanja, izogibanja
seksualnosti, nagibanja k religiji, abstinence od alkohola in izogibanja tveganju). Faza
nadzora postane še bolj intenzivna prav zato, ker občutki, ki so posledica neuspeha,
dodatno okrepijo že obstoječi sram. Življenje zasvojenega upravljata dve osnovni
zapovedi, ki se zdita nezdružljivi: delati stvari prav in počutiti se bolje. Ker se zasvojeni
teh dveh stvari niso nikoli naučili združiti, posledično ne znajo zadovoljiti osnovne
človeške potrebe in se pri tem še vedno primerno vesti. Nenehno se zapletajo v
zasvojenske cikluse nadzora in izživljanja, običajno doživljajo več ciklusov hkrati
(Carnes 2006a; Topić 2010).

Slika 4. Ciklus sramu (Fossum in Mason 1986, 122)
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Zasvojenost je mnogo bolj kompleksna kot katerokoli drugo kompulzivno vedenje, ker
se kaže na veliko različnih načinov, pri čemer gre še vedno za isti problem. Če
poskušamo zasvojenosti razvrstiti v skupine, smo zgrešili bistvo problematike sramu.
Namreč ko govorimo o zasvojenski osebnosti, govorimo o bistvu problema sramu
(Carnes 2006a, 135). Predelava temeljne dinamike sramu pri odraslem poteka preko
razgrajevanja in predelave obrambnih mehanizmov. Najbolj zgovoren pokazatelj
dinamike

nereguliranega

sramu

je

zasvojenost,

kompulzivno

ponavljanje

travmatičnih izkušenj in izogibanje soočenju s seboj. Te mehanizme podpirajo
različne oblike krivde in jeze (perfekcionizem, obtoževanje, poniževanje, boj moči in
kontrola). Krivda in jeza se napajata iz togih vlog, ki jih igra posameznik v družinskem
sistemu – vloga grešnega kozla, popolnega člana družine, žrtve, … Toge vloge so se
izoblikovale preko zanikanja, namišljene vezi, projekcijske identifikacije in drugih
primarnih obramb kot edini način stika s pomembnimi drugimi in kot obramba
posameznika pred občutji sramu, bolečine in osamljenosti. Intimni odnos, ki uspe
prodreti do tega jedra, je edini kraj, kjer lahko posameznik začne preoblikovati svojo
notranjo psihično strukturo ter preneha biti žrtev nezavedne dinamike družinskega
sistema (Kompan Erzar 2003, 135). Kadar pa so partnerji sredi destruktivnega cikla, ki
so ga povzročile težave v intimnosti, lahko ugotovijo, da so neiskreni drug do drugega,
da ne komunicirajo in se umaknejo, ali pa se ves čas prepirajo. Na vsako težavo z
denarjem, otroki ali družabnim življenjem gledajo kot na dodaten dokaz, da so tako
sami kot njihov odnos velika napaka. Ker nimajo vira opore, se ves čas ubadajo s
problemi primarnih družin in se borijo z bližino in soodvisnostjo – kar vse vodi do
občutkov skupnega sramu: sramu para. Skupni sram je zelo podoben individualnim
občutkom sramu. Pojavi se, kadar v zvezo vstopita dve osebi, ki s seboj prinašata vsak
svoj primarni občutek sramu. Dve s sramom prežeti osebi tvorita par, ki temelji na
sramu in ne dopušča možnosti za razvoj zdravega odnosa. Zgolj individualne
spremembe še ne zagotavljajo veščin za izgradnjo izpolnjujočega odnosa. Te
sposobnosti se lahko razvijejo samo v odnosu. Veliko parov pride v takšni situaciji do
zaključka, da sploh ne bi smeli biti skupaj in da je bolje, da se ločijo. Vendar ločitev ne
reši skupnega sramu! Potrebno je predelati vprašanja, ki se tičejo odnosa v tej zvezi.
Drugače se par obsodi, da bo isto problematiko razreševal v vseh naslednjih zvezah
(Carnes et al. 2010, 242-243).
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3.7

Multiple zasvojenosti

Novejše raziskave s področja seksualne zasvojenosti (Carnes, Murray in Charpentier
2005) kažejo, da posameznik lahko preklaplja med različnimi zasvojenostmi hkrati ali
pa jih med seboj kombinira. Le redko se zgodi, da ima zasvojeni le eno zasvojenost.
Izraz „addiction interactionˮ opisuje fenomen, kadar sočasno obstaja več zasvojenosti,
ki delujejo vzajemno. V vsej svoji kompleksnosti in moči zasvojenosti dobesedno
preplavijo zasvojenega.

Raziskava dr. Carnesa s sodelavci (2006a; Carnes, Murray in Charpentier 2004), v
katero je bilo vključenih 932 seksualno zasvojenih, je pokazala, da večina zasvojenih
(87 %) navaja sočasno prisotnost odvisnosti od kemičnih snovi, motenj hranjenja,
deloholizma, kompulzivnega trošenja denarja in kompulzivnega hazardiranja (Tabela
9). Zaradi sočasne prisotnosti multiplih zasvojenosti ali njihove kombinacije je
zdravljenje odvisnosti toliko bolj zapleteno in zahtevnejše.
Tabela 9. Spremljajoče zasvojenosti (Carnes 2006a, 15)
%

Tip odvisnosti

zasvojenih

Odvisnost od kemičnih snovi

42

(alkohol, droge - najpogosteje kokain)
Motnje hranjenja

38

Deloholizem

28

Kompulzivno trošenje denarja

26

Kompulzivno hazardiranje

5

Carnes et al. (2005) so razvili model t. i. multiplih zasvojenosti, ki so ga poimenovali
Addiction Interaction Disorder, ki povezuje zasvojenosti v t. i. meta-vzorec. V tem
primeru zasvojenosti ne le soobstajajo, ampak vzajemno učinkujejo. En tip zasvojenosti
lahko postane del druge ali pa zasvojenosti krepijo druga drugo. Lahko rečemo, da
delujejo kot svojevrstni majhni paketi znotraj enega velikega paketa zasvojenosti.
Definirali so 11 dimenzij, kako zasvojenosti vplivajo oziroma so na poseben način
povezane med seboj (Carnes 2009, 74-76):
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Navzkrižna toleranca: Navzkrižna toleranca se pojavi takrat, kadar dvoje ali več
zasvojenosti poveča sposobnost zasvojenega, da se vključi v več zasvojenskih
vedenj. Tako se lahko zloraba alkohola in seksualnega vedenja poveča istočasno.
Lahko pa pride tudi do nenavadnega preobrata v zasvojenskem vedenju, ko
zasvojeni preprosto zamenja odvisniško vedenje, vključno z nivojem tolerance, za
novo zasvojenost. Oseba, ki ima za seboj dolgo zgodovino visoko tveganega seksa,
po odkritju kokaina prične z zlorabo le-tega, in sicer v tolikšni količini, ki bi bila
značilna pri seksualnem izživljanju - toliko, da telo lahko še prenese tolikšen vnos
droge (74).



Ublažitev posledic abstinenčnega sindroma: Kadar ena vrsta zasvojenosti služi
drugi z namenom prenehanja, ublažitve, olajšanja ali izognitve odtegnitvenemu
sindromu druge zasvojenosti. Zasvojenost služi lažjemu prehodu pri zdravljenju
druge zasvojenosti. Kot dober primer služi kajenje na srečanjih anonimnih
alkoholikov. Nikotin, ki je prav tako droga, spreminja stanje zavesti, otopi čutenja,
dvigne počutje in tako pomaga posamezniku, da se bolje počuti (74).



Nadomestitev zasvojenosti: Kadar ena zasvojenost nadomesti drugo z vsemi
emocionalnimi in vedenjskimi značilnostmi, nastopi problem interakcije med
zasvojenostmi. Običajno zasvojeni za nekaj časa prekine zasvojensko vedenje.
Element časa je tisti, ki ločuje kategorijo nadomestitve s prejšnjo kategorijo. Lahko
si predstavljamo borznega posrednika, ki deluje v visoko stresnem okolju prodaje in
izmenjave delnic. Da bi se lahko sprostil in preživel naporen delovni dan, zlorablja
marihuano. Ko marihuana postane problem, se odloči za zdravljenje. Po koncu
zdravljenja se trezen vrne v isto delovno okolje. Po enem letu ga stresno okolje
ponovno spravlja v stisko, ampak trdno odločen, da se ne bo več drogiral, poseže po
drugi sprostitvi - začne se posluževati erotičnih masažnih salonov. Tako seksualno
vedenje prevzame isto vlogo, ki jo je odigravala marihuana ter postane nov način
soočanja s problemi, skupaj z istimi skrivnostmi in lažmi kot nekoč (75).



Izmenjujoči ciklusi zasvojenosti: Zasvojenosti imajo svoj ritem in sčasoma se
lahko pričnejo ciklično pojavljati. Ženska, ki je izgubila kontrolo nad seksualnim
vedenjem, ima sočasno probleme z hrano - anoreksijo. Ko se poroči, se proces
zasvojenosti obrne v nasprotno smer - postane seksualno anoreksična in se
kompulzivno prenajeda. Ko se loči, ponovno zapade v anoreksijo in promiskuiteto.
V štirih različnih zakonih zavrti isti proces izmenjujočih se ciklusov zasvojenosti.
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Večina zasvojenih opazi ciklično se ponavljajoče vzorce, ko svoje življenje umesti
na časovno premico (75).


Prikrivanje: Kadar se eno vedenje uporabi z namenom prikrivanja drugega
vedenja, govorimo o dimenziji prikrivanja. Zasvojeni poskuša z eno zasvojenostjo
prikriti drugo, ki se jo sramuje in ki je zanj bistveno bolj ogrožajoča in uničujoča,
kar je znak, da sta zasvojenosti dejansko zvezani med seboj. »To sem storil, ker sem
bil pod vplivom alkohola« je pogost izgovor seksualno zasvojenih, da bi tako
prikrili drugo vedenje. Tako prenesejo odgovornost za nekontrolirano seksualno
vedenje na alkohol, ki je socialno veliko bolj sprejemljiva odvisnost (75).



Rituali: Zasvojensko vedenje ene zasvojenosti služi kot ritualni vzorec za dostop do
druge zasvojenosti. Obe zasvojenosti imata iste rituale, ali pa se ti zgolj prikrivajo.
Rituali postanejo del scenarija priprav na izživljanje in aktivirajo centre za užitek v
možganih. Primer je zgodba učiteljice, ki čez dan poučuje gluhe in naglušne otroke,
ponoči pa postopa po lokalih, zapeljuje moške in se drogira. Njeni rituali oblačenja
in priprav so tipičen primer, kako lahko zasvojeni preko istih ritualnih vedenj
dostopa do različnih zasvojenostih hkrati (75).



Zlitje zasvojenosti: Zasvojeni lahko povečuje omamni učinek ene zasvojenosti z
drugo. V tem primeru govorimo o učinku fuzije, o sočasni prisotnosti dveh različnih
zasvojenosti (npr. seksualne zasvojenosti in zlorabe kokaina), ki postaneta kot ena
entiteta. Tako zasvojeni ne bo zlorabljal kokaina brez seksualnosti niti ne bo
seksualno aktiven brez jemanja kokaina. V tem primeru ena zasvojenost brez druge
ne doseže želenega učinka; le kombinacija različnih zasvojenosti, pri čemer različne
zasvojenosti dosegajo različne učinke s tem, da sprožajo različne nevronske poti v
možganih (76).



Otopelost: Ljudje s travmatičnimi izkušnjami in PTSM se pogosto poslužujejo
zasvojenskih vedenj z namenom omamiti, ublažiti bolečino preteklih travmatičnih
izkušenj. Sprva iščejo visoko tvegana in močno stimulativna vedenja, katerim
nemudoma sledi izbor vedenj, ki delujejo izredno pomirjajoče in kot anestetik.
Poskrbijo, da močnemu vzburjenju sledi otopelost. Pogost vzorec med zasvojenimi
so visoko tvegana vedenja pozno v noč, ki močno stimulirajo nivo vzburjenja v
možganih. Da bi ublažili bolečino svojega vedenja, ob prihodu domov zlorabljajo
alkohol, masturbirajo, se prenajedajo ali samo-poškodujejo z rezanjem. Vse z enim

67

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

namenom - umiriti se. Vzorec, ki mu zasvojeni sledi, je močno vzburjenje, ki mu
sledi otopelost (76).


Ena zasvojenost ne ovira druge zasvojenosti: Učinek ene zasvojenost v tolikšni
meri sprosti posameznika, da naredi nekaj, česar pri »zdravi pameti« verjetno ne bi
nikoli storil. Tovrstna vedenja lahko postanejo vzajemni vzorec. Razmišljal bi o
tem, kako bi se seksualno izživljal, vendar bi se moral sprva napiti, da bi lahko to
počel. Ena zasvojenost tlakuje pot drugi (76).



Kombiniranje zasvojenosti: Kadar zasvojeni kombinira vedenja, da bi dosegel
pravi vrhunec in ohranil njegovo moč, ostrino, govorimo o združevanju. Pogosto kot
deskarji na vodi, ki poskušajo ujeti pravi val, da bi podaljševali užitek deskanja,
zasvojeni poskušajo podaljšati svoj užitek, kolikor se da. Najpogostejši ojačevalci
užitka zasvojenosti so nevarnost, nikotin, alkohol, kršenje zakona, trošenje denarja
in celo »svingerstvo« (76).



Inkluzija: Včasih obstaja ena zasvojenost, ki je vedno prisotna in služi kot ozadje,
podlaga za druge zasvojenosti. Odvisniško kajenje pri vsakem obroku, pri pitju
alkohola, med delom in pri seksualni aktivnosti postane osnova za preklapljanje
med nevronskimi potmi zasvojenosti v možganih pri vseh drugih vedenjih
posameznika.

Pri zdravljenju bolezni seksualne zasvojenosti je zelo pomemben celosten terapevtski
pristop. Terapevtova naloga je, da vsako zasvojenost posameznika posebej naslovi,
razloči od celotnega paketa zasvojenosti in jo tudi samostojno zdravi. Vendar je enako
pomembno, da se modelu zasvojenosti približa tudi kot celoti (Carnes, Murray in
Charpentier 2004, 57).
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4

NEVROZNANOST IN SEKSUALNA ZASVOJENOST

Kako lahko seksualno vedenje posameznika postane zasvojenost, saj ni kot alkohol ali
druge droge, ki jih je potrebno zaužiti? Zasvojenska obsedenost se lahko razvije v zvezi
s čimer koli, kar povzroča značilno spremembo razpoloženja. Do tega lahko privede
tolaženje s hrano, dražljaji pri hazardiranju ali vzburjenost pri zapeljevanju. Pri
zasvojenosti s seksualnostjo je najbolj uničujoče prav dejstvo, da zalogo droge
posameznik nosi dobesedno v sebi. Poleg vnašanja kemičnih snovi, kot so alkohol in
prepovedane droge, se lahko omami z lastnimi možganskimi kemikalijami (Carnes
2008; Topić 2011a). Sodobne nevrofiziološke teorije definirajo zasvojenost kot bolezen
možganov, pri kateri pride do iztirjene regulacije nevrotransmitorjev v nevronskih poteh
(Black 2009; Leshner 1997; McCauley 2010b; Shizgal in Arvanitogiannis 2003). Ker
zasvojenost prizadene posameznika celostno, je pomembno razumeti, kako se posledice
odražajo tudi v spremenjenem delovanju možganov. Prav zaradi vpliva na delovanje
možganov ter celotnega živčnega in hormonskega sistema strokovnjaki zasvojenost
definirajo tudi kot bolezen možganov (Carnes et al. 2010; Katehakis 2010; McCauley
2010a; Schaeffer 2009).

Temeljna struktura možganov

4.1

Možgani so razdeljeni na višje in nižje strukture ter na hormonske in nevrotransmiterske
poti, ki so med seboj povezane na posebne načine preko različnih krogotokov. Hkrati
delujejo kot živ, odprt in dinamičen sistem, povezan v številne komponente
podsistemov, ki vzajemno delujejo na način, ki ustvari neuničljivo kakovost sistema kot
celote (Siegel 1999, 16). Glede na razvoj skozi evolucijo lahko delimo možgane na tri
dele:


Možgansko deblo - plazilski možgani

Plazilski možgani so najnižji in najstarejši del človeških možganov, ki je v sodobnem
času ostal evolucijsko nespremenjen. Ta del možganov ni sposoben miselnih in učnih
procesov, razvit je že ob rojstvu in skrbi za nadzor nagonskih aktivnosti. Plazilski
možgani sprožajo instinktivno vedenje, povezano s preživetjem, in nadzorujejo
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življenjsko pomembne funkcije: lakoto, prebavo/izločanje, dihanje, krvni obtok,
temperaturo, gibanje, držo in ravnotežje, teritorialne instinkte in instinkt »bojuj se ali
zbeži« (Sunderland 2010, 19). Na vrhu možganskega debla se nahaja talamus, ki
sprejema senzorne dražljaje in je močno povezan z drugimi možganov, vključno z
neokorteksom, ki leži tik nad njim. Talamični krogotok naj bi bil glavni pri prenosu
zavestnih izkušenj (Siegel 1999, 10). Del možganskega debla je tudi podaljšana
hrbtenjača, kjer so središča avtonomnega živčnega sistema in kjer se nahaja centralni
nadzor za dihanje, refleksno širjenje in oženje žil ter nadzor srčnega utripa, hranjenja,
refleksov bruhanja, kašljanja… Podaljšana hrbtenjača z vsemi potrebnimi funkcijami
mora biti razvita že ob rojstvu, saj skrbi za nadzor osnovnih nagonskih aktivnosti, kot so
dihanje in bitje srca, saj brez njih otrok ne bi preživel. Mali možgani, ki se nahajajo nad
podaljšano hrbtenjačo, so sestavljeni iz dveh polobel. Njihova osrednja vloga je
usklajevanje gibov, zagotavljanje primernega delovanja mišic in njihove napetosti ter
tudi skrb za telesno ravnotežje (Gostečnik 2008, 10-11).

Slika 5: Organizacija možganov (Rus Makovec 2010, 3)

70

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje



Limbični sistem - sesalski možgani

Osrednji prostor v možganih zaseda limbični sistem, ki vključuje orbitofrontalni
korteks, anteriorni reženj in amigdalo. Ključna naloga limbičnega sistema je
koordinacija aktivnosti zgornjih in spodnjih možganskih struktur. Limbični predeli
procesirajo emocije, motivacijo in ciljno usmerjeno vedenje. Dovoljujejo integracijo
širokega spektra temeljnih procesov, kot je pripisovanje pomena, procesiranje socialnih
izkušenj in regulacija afektov (Siegel 1999, 10). Sesalski, pravimo jim tudi čustveni
možgani, sprožajo močna čustva, ki jih morajo racionalni možgani obvladovati. Poleg
tega pomagajo nadzorovati primitivne impulze, ki nas silijo v boj ali beg. Ta del
možganov aktivira bes, strah, ločitveno stisko, ljubezen, pomoč in sočutje, navezovanje
socialnih stikov, igrivost, potrebo po raziskovanju in spolno slo pri odraslih (Sunderland
2010, 19). V samem središču limbične skorje, ki nadzoruje avtonomni živčni sistem,
delovanje mišic in trebušne votline, odzive drobovja na stres, sprostitev, vključno s
spolno vzburjenostjo, orgazem in travmatične stresne reakcije boja, pobega ali
zamrznitve, ležita amigdala in hipokampus. Amigdala shranjuje emocije in emocionalne
reakcije na emocionalne dogodke, hipokampus pa igra osrednjo vlogo v zavesti
dostopnih oblikah spomina - procesira podatke, ki so bistveni pri pomenu emocionalnih
dogodkov in jih postavlja v prostor in čas posameznikove osebne zgodovine. Pri tem je
pomembno dejstvo, da je amigdala dozorela že ob rojstvu, medtem ko se hipokampus
razvije šele med drugim in tretjim letom otrokovega življenja (Gostečnik 2008, 11).
Limbični del možganov vključuje tudi hipotalamus in povezavo z nadledvičnimi
žlezami, ki so odgovorne za fiziološko homeostazo ter telesno ravnotežje, kar dosežejo
preko nevroendokrine aktivnosti (vzbujanje nevronov in sproščanje hormonov). Ta os
se vedno sproži kot odgovor na stres in ki ga travma lahko zelo poškoduje. Hipotalamus
je odgovoren za predelavo čustvenih stanj v fizična občutja sproščenosti ali napetosti.
Aktivira avtonomni živčni sitem. Prednja polovica hipotalamusa pošilja preko
parasimpatičnega živčnega sistema telesu pomirjujoče signale, zadnja polovica pa preko
simpatičnega živčnega sistema signale vzburjenja in strahu (Repič 2008, 211). Večina
funkcij v možganih je razdeljena na levo in desno hemisfero, ki ju direktno povezuje
corpus calosum; če ta povezava ni dovolj, je posredna povezava med obema
polovicama tudi možgansko deblo, to pa so strukture, ki so direktno povezane z nižjimi,
motoričnimi funkcijami.
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Slika 6. Anatomija limbičnega sistema (Esch in Stefano 2004, 237)



Neokorteks - racionalni možgani

Racionalni, zgornji predel možganov, znan tudi kot »čelna režnja« ali neokorteks,
obsega 85 % celotne mase možganov ter obdaja oba starejša dela možganov. Funkcije
in sposobnosti racionalnih možganov so ustvarjalnost in domišljija, reševanje težav,
razmišljanje in refleksija, zavest o sebi, prijaznost, sočutje in pozornost. Ta del
možganov je zaslužen za največje dosežke ljudi, toda če je odrezan od socialnih in
čustvenih sistemov v sesalskih možganih, je sposoben zagrešiti grozljive okrutnosti
(Sunderland 2010, 18). Mejo med limbičnim sistemom in orbitofrontalnim korteksom je
težko določiti. Za limbični sistem je značilno, da koristi specifične nevrotransmiterje,
vsebuje močno prepletene krogotoke, ki izvajajo komplementarne funkcije. Na drugi
strani pa orbitofrontalni korteks, ki leži na vrhu limbičnega sistema in je povezan s
številnimi drugimi področji, opravlja ključno vlogo koordinacije vseh treh področij in
integrira procese, kot so spomin, emocije in navezanost (Siegel 1999, 12).
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Slika 7. Neokorteks (Longo 2009, 18)

Čeprav je vsak od teh treh delov ali območij možganov povezan z drugimi deli ali
območji po zaslugi razvejenega omrežja živcev, ima vsak svoje posebne naloge. Glavne
delovne enote možganov so nevroni, prepleteni v mreže, te pa v sistem. Delovanje
nevronov v sistemih omogoča niz specifičnih funkcij, kot so npr. vid, sluh, vonj.
Sistemi so oblikovani, da zaznajo, predelajo, shranijo ali prikličejo informacije in se
vedejo v skladu z njimi. Pri tem gre za informacije tako iz zunanjega (vidne, taktilne,
avditorne) kot notranjega okolja (hormonski signali, povezani z lakoto) (Gostečnik
2008, 10).
Razvoj povezav v možganih je neposredno odvisen od tega, katere nevronske poti se
bodo vžgale in katere ne. Ker izkušnje oblikujejo aktivnost možganov in moč povezav
med nevroni skozi vse življenje, so ključne za organizacijo osnovnih možganskih
struktur prav najzgodnejše izkušnje. Nevroni reagirajo na vse, kar v življenju
doživljamo, in s tem oblikujejo naše možgane. Izkušnje pa spremenijo celo zgradbo
možganov (Black 2009; Cozolino 2006; Siegel 1999).
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4.2

Sistem nagrajevanja v možganih

Možgani so zgrajeni tako, da omogočajo nagrajevanje in motivacijo. Med izkušanjem
nagrade, ki je lahko naravna (npr. hrana) ali »nenaravna« (npr. droge), se aktivirajo prav
določeni predeli možganov. Tako lahko z razumevanjem možganov razumemo, kako
doživljamo emocije, in najdemo načine za boljše spopadanje z zaradi odvisnosti
bolezensko spremenjenim sistemom za nagrajevanje (See 2010, 11).

Dopamin
Serotonin
GABA
Glutamat
Opioidni peptidi
Glukokortikoidi

Slika 8. Poti ugodja – podlaga za nagrajevanje (Rus Makovec 2010, 17)

Nevroni so celice, odgovorne za prenos kemičnih in električnih signalov vzdolž poti v
možganih. So najrazličnejših oblik in velikosti, ki jim omogočajo, da izvedejo posebne
funkcije, kot so shranjevanje spominov ali nadzor naših mišic. Možgani so razdeljeni na
različne regije, vsaka regija je odgovorna za opravljanje različnih funkcij. V središču
možganov se nahajajo poti nagrajevanja, odgovorne za uravnavanje naših občutkov
motivacije in vedenja. Osrednja naloga poti nagrajevanja je, da bi se počutili dobro,
kadar smo vključeni v vedenja, ki so potrebna za naše preživetje. Ta vedenja ugodja
in koristi vključujejo prehranjevanje, alkohol in seksualnost. Pot nagrajevanja v
možganih se poveže s številnimi drugimi pomembnimi področji v možganih, kar
omogoča zbiranje informacij o tem, kaj se dogaja izven našega telesa in kako okrepiti
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možganske krogotoke, ki nadzirajo želeno vedenje (Esch in Stefano 2004, 236). See
(2010, 3) definira motivacijo kot privlačnost zunanjih dražljajev, ki nam ugajajo.
Mezolimbični sistem v možganih skozi nagrado (občutek ugodja ali dobrobiti) spodbuja
vedenje, ki je v prid ohranjanju življenja in mu daje smisel. Tovrstno vedenje vključuje
hranjenje, pitje, spolnost, šport, glasbo... Raziskave kažejo, da živali z elektrodami v
možganih (tudi ljudje), s samostojnim električnim draženjem spodbujajo mezolimbični
sistem v možganih za doseganje ugodja, kar kaže, da je ta sistem udeležen v učinku
nagrade. Mezolimbični sistem uporablja dopamin za posredovanje učinka “nagrade”.
Hrana, šport, seks, … povzročijo sproščanje dopamina v mezolimbičnem sistemu. Poleg
dopamina sodelujejo pri učinku »nagrade« tudi drugi nevrotransmitorji (Slika 8). V
normalnih okoliščinah možgani vzdržujejo delovanje sistema. Toda v določenih
okoliščinah delovanje možganov prestopi meje normalnega, posebno pri razvoju
različnih odvisnosti.

Dopamin je najpomembnejši nevrotransmiter, vpleten v sistem odvisnosti. Sodeluje pri
vrsti nevronskih funkcij, v nagrajevalnem možganskem sistemu, pri evaluaciji
dražljajev iz okolja in splošno vedenjski aktivnosti (motivaciji). Ima disproporcionalno
veliko vlogo v možganih; nahaja se v majhnih predelih, njegovo izločanje pa ima velike
učinke. Dopamin kontrolira izvedbo dejanj, tudi v odvisnosti. Akutno zaužitje droge
(npr. alkohol, pretirano seksualno vedenje) spodbudi proženje dopaminergičnih
nevronov v bistvenih možganskih strukturah, kar je osnova ojačevanja dražljajev.
Kronična zloraba substanc/vedenj vodi do hipodopaminergičnega stanja, ki motivira
zasvojenega, da nenehno išče svojo drogo. Serotonin uravnava telesne ritme, apetit,
spolno vedenje, čustvena stanja (agresija), spanje, pozornost, učenje, sodeluje v
percepciji bolečine, dekodiranju dražljajev in spomina. Akutno uživanja alkohola ima
mešan učinek na serotoninsko transmisijo – povzroči lahko utrujenost in zaspanost ali
agresijo. Zaradi alkohola aktivirani določeni podtipi serotoninskih receptorjev nadalje
stimulirajo dopaminergično aktivnost v nucleusu accumbensu; najverjetnejši rezultat je
ojačevanje nagrajevalnega učinka alkohola. Kronična izpostavljenost kemičnim
substancam spremeni raven anksioznosti in depresivnosti. Ob prekinitvi vnosa substanc
se pri zasvojenemu prehitro zmanjša dopaminski in serotoninski učinek, kar posledično
predstavlja prehodne in kratke, a ogrožajoče depresivne epizode. Zaradi tega je lahko
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stopnja anksioznosti v času abstinence povišana še nekaj mesecev (Rus Makovec 2010,
18-19).

4.2.1 Nevrokemični odziv na užitek in nekemične zasvojenosti
Tako kot kemične odvisnosti, tudi procesne (vedenjske) zasvojenosti lahko v možganih
sprožijo nevrokemični odziv na užitek, kar vključuje sprožanje večje količine dopamina
(zadovoljstvo), adrenalina (anksioznost, energija), oksitocina (ljubezen, ljubosumje),
serotonina (stabilnost razpoloženja) in endorfinov (blažja evforija). Z razliko od
zasvojenega, ki zlorablja kemične substance, zasvojenim s seksualnostjo in drugimi
vedenjskimi zasvojenostmi ni potrebno zaužiti kemične snovi, da bi izzvali
nevrokemični vrhunec. Posamezniki, ki se borijo s pomembnimi čustvenimi ali
psihološkimi vprašanji (zgodnje emocionalne travme, socialna anksioznost, nizka
samopodoba in epizode depresije), se lahko nezavedno naučijo »samozdravljenja«
težkih in neobvladljivih čutenj z zlorabo simpatičnega živčnega sistema. Zloraba
intenzivne domišljije, impulzov, ritualov in vedenj postane sredstvo za disociacijo,
odcepitev od težkih čutenj oziroma način obvladovanja notranjih in zunanjih
življenjskih

stresorjev,

čustvene

bolečine

in

neprijetnih

občutkov.

Tovrsten

»odvisniški« odziv predstavlja osnovno biološko komponento, ki dejansko poganja
disfunkcionalne

vedenjske

vzorce

kompulzivnih

hazarderjev,

odvisnikov

od

nakupovanja, seksualno zasvojenih in posameznikov, ki iščejo intenzivnost kot način
umiritve in odvračanja pozornosti od realne bolečine (Weiss 2012a). Zloraba
seksualnega vedenja zaradi občutkov nagrade in ugodja lahko pozitivno okrepi vedenje
in postane ponavljajoči se vzorec. Tako se zasvojeni poskuša izogniti neprijetnim
občutkom, kot so bolečina, tesnoba in stres, kar je značilno za fazo prehoda v odvisnost.
Temu sledi nevroadaptacija, ko možgani poskušajo opravljati svojo normalno funkcijo
kljub prisotnosti odvisniškega vedenja. Ponavljanje uživanja s prekinitvami omamljanje, izgubljanje kontrole in stalna izpostavljenost učinkom seksualnega vedenja
vodi k razvoju povečane tolerance. Zmanjša se nivo učinka seksualne omame, kar
stimulira posameznika k povečanju seksualnega vedenja (Rus Makovec 2010, 23).
Sčasoma se zasvojeni s seksualnostjo nezavedno naučijo nadzorovati in zlorabljati svojo
lastno nevrokemijo na enak način, kot so se alkoholiki in odvisniki od prepovedanih
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drog naučili zlorabljati učinke zaužite kemične snovi. Zasvojeni postanejo

»ujeti« v

sistem disociacije čustvenega vzburjenja in raztresenosti. Zasvojeni zgolj s
fantaziranjem o naslednjem seksualnem dejanju odkrije toliko vznemirjenja in pobega
kot v samem seksualnem dejanju. Znajdejo se v »transu« in tako žrtvujejo ure, dneve
dragocenega časa in življenja, ko se izgubljajo v iskanju vzburjenega stanja in ekstaze.
Človeški možgani bodo vedno težili k ravnovesju in iskali načine, kako ponovno
vzpostaviti red. Kadar posameznik nima dostopa do zdravega in zavestnega fokusa,
bodo možgani vedno našli drugo pot, kako ponovno doseči ravnovesje. Lahko rečemo,
da zasvojenost predstavlja način, kako spet spraviti v red svoje življenje. Zaradi izgube
zdravega fokusa Csikszentmihayli poimenuje zasvojenost kot skrajno motnjo
pomanjkanja pozornosti (angl. ultimate attention deficit disorder) (Carnes 2009, 34).
V možganih se vzpostavijo številne kompleksne nevronske poti, ki dostopajo do
najglobljih centrov nagrajevanja, kar skrajša potek sprejemanja dobrih in pomembnih
odločitev. Stalne prekinitve v možganih in sprejemanje napačnih odločitev zaradi
zasvojenosti posledično pušča zasvojenega in njegove najbližje stalno na robu tveganja.
Kadar oseba zlorablja seksualnost kot drogo, prihaja do klinično evidentnih sprememb v
možganih. Amen (2007, 125) navaja raziskavo zasvojenih s seksualnostjo, ki vključuje
podatke, pridobljene s pomočjo tehnike slikanja možganov. 67 % zasvojenih je kazalo
značilne spremembe v predelih, odgovornih za razmišljanje in 50 % udeležencev
raziskave je imelo probleme v predelih, osredotočenih na negativne misli in vedenja.
Raziskava je tudi pokazala visoko korelacijo med centri za razpoloženje in anksioznost,
ki pripomorejo k čustveno ekstremnim odzivom posameznika.
Potrebno je poudariti, da pojasnjevanje zasvojenosti na ravni delovanja možganov ne
pomeni, da je zasvojenost zgolj bolezen možganov. Zasvojenost človeka prizadene
celostno, biološka raven je le ena izmed ravni. Zasvojeni je vedno odgovoren za svoje
kompulzivno vedenje. Na točki, ko kompulzivno vedenje povzroči fizične spremembe v
telesu posameznika, nastopi zasvojenost. Ker zasvojenost poganja samo sebe, zasvojeni
težko prevzame kontrolo brez zunanje pomoči (Carnes et al. 2010; Topić 2010).
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4.3

Nevronske poti zasvojenosti – osnova za motnje zasvojenosti

Vse zasvojenosti potekajo po treh osnovnih nevronskih poteh, preko katerih aktivirajo
pomembne centre v možganih. Četrta nevronska pot, ki temelji na deprivaciji, se
pogosto vklopi med ostale tri. Tovrstni fizični procesi, ki so jih strokovnjaki
poimenovali nevronske poti zasvojenosti, predstavljajo nevrokemično osnovo za motnje
zasvojenosti (Carnes 2005a, 212).
V drugi polovici 70. let so številne prodorne študij pripomogle k razumevanju, da je
zasvojenost dejansko problem možganov. Ko alkoholik zaužije alkohol, se ta v
možganih navsezadnje presnovi v dopamin. Druga, včasih še hitrejša pot aktiviranja
dopamina v možganih, je seksualna aktivnost. Medtem ko obstajajo različni načini
aktiviranja dopamina, je končni rezultat vedno isti: oseba se počuti bolje. Ravno počutje
posameznika se bo razlikovalo glede na način/sredstvo, ki ga je prvič izbral za
aktiviranje in/oziroma proizvajanje dopamina. Prav zaradi vpliva zasvojenosti na
delovanje možganov ter celotnega živčnega in hormonskega sistema, strokovnjaki
definirajo zasvojenost kot progresivno bolezen možganov, pri kateri pride do iztirjene
regulacije nevrotransmiterjev v nevronskih poteh (Carnes et al. 2010; McCauley 2010a;
Rozman 2007). Prizadete so nevronske poti, preko katerih doživljamo ugodje, potešitev,
vzburjenje in tudi strah. Zaradi spremenjenega delovanja možganov zasvojeni doživlja
svojo drogo kot nekaj, brez česar bi umrl (Carnes 2005a; Rozman 2011).
Milkman in Sunderwirth (1986) navajata, da vse zasvojenosti sprožijo točno določene
nevronske poti v možganih in da je pomembnejše razumeti te miselne tokove kot
načine, s katerimi zasvojeni dostopajo do njih. Definirala sta tudi temeljno načelo
zasvojenosti - različne zasvojenosti sprožijo v možganih enake kemične reakcije.
Združila sta večino odkritij s področja nevrokemije zasvojenosti in opisala tri osnovne
tipe zasvojenosti:


Zasvojenosti vzburjenja – kompulzivno hazardiranje, stimulativne droge, seks in
vedenje z visoko stopnjo tveganja.

Nevronska pot vzburjenja temelji na užitku, vznemirjenju in visoki intenzivnosti.
Najpogostejši metodi stimuliranja poti vzburjenja sta visoko tvegano vedenje in
kemične substance - tvegani seks ali tvegani odnosi, kompulzivno ropanje in kraja po
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trgovinah, tvegani poklici in vedenja, povezana z nasiljem. Tudi določene kemične
droge, kot so amfetamini, kokain in ecstasy ojačujejo nevronske poti vzburjenja in
mnogokrat nastopijo v kombinaciji z visoko tveganim vedenjem. Weiss (2012a) navaja,
da med seksualno zasvojenimi prevladuje zloraba kristalnega metamfetamina, pogosto
poimenovana kot »seksualna droga«. Ker povzroča občutke evforije, intenzivnosti in
moči, zasvojenemu, da je lahko seksualno aktiven ves dan - celo dva ali tri dni - brez
spanja, hrane in prekinjanja izživljanja. Kombinacija kemičnih drog in visoko
tveganega vedenja privede do t.i. zlitja, kar pomeni da zasvojenosti postanejo ˮizkušnja
v paketuˮ. Mnogo odvisnikov od kemičnih snovi ne prepozna, da je tvegano vedenje
zgolj nevrokemični del ˮpaketaˮ, kar povzroči, da visoko vzburjenje postane način
spopadanja z bolečino (Carnes 2005a, 213). Poleg bolečine lahko tudi strah postane del
vzorca vzburjenja, kar privede do zlitja vzburjenja in nevarnosti. Rozman (2011, 14)
navaja, da z močnim vzburjenjem “prekrijemo” podobe travmatične izkušnje.


Zasvojenosti zadovoljitve – kompulzivno prenajedanje, alkohol in pomirjevala.

Nevronske poti otopitve sprožijo v možganih pomirjujoč, sproščujoč, blažilen proces, ki
v možganih ustvari protibolečinski učinek. V kategorijo otopitve sodijo prvenstveno
substance (pomirjevala, heroin) in alkohol, ki delujejo kot pomirjevalo ter vedenja, kot
so kompulzivno masturbiranje, hazardiranje, nakupovanje in prenajedanje. Notranja
praznina, ki jo posameznik poskuša zapolniti s kompulzivnim vedenjem, je kot jama
brez dna. Zlorabo kemičnih substanc lahko zasvojeni kombinira z določenimi vedenji.
Tako lahko alkoholik ali oseba, ki se prenajeda, s seksualnim izživljanjem doseže
učinek pozabe. Naj je v igri hrana, ki deluje pomirjujoče, ali avtomatično pritiskanje na
igralnem avtomatu, nevronska pot otopitve poskuša ugoditi nenasitnemu. Milkman in
Sunderwirth (1986) tovrstne prakse poimenujeta kot ˮzasvojenosti izobiljaˮ, katerih cilj
je ohranjati anksioznost na varni razdalji. Zasvojenosti, ki se jih zlorablja za ublažitev
notranje bolečine, otopitve, lahko delujejo samostojno ali pa vzajemno z drugimi
nevronskimi potmi. Vsakršna oblika hazardiranja lahko ˮomrtvičiˮ um, medtem ko
visoko tvegani hazard (npr. pri visokih stavah) ali spletno nakupovanje lahko sprožita
stanje zelo visokega vzburjenja. Nekateri seksualno zasvojeni imajo anonimni seks
zaradi stimuliranja vzburjenja, včasih pa isto vedenje zgolj za umiritev. Zasvojeni
neprestano preklapljajo med nevronskimi potmi, odvisno od tega, kaj potrebujejo. Zato
je v času okrevanju pomembno, da zasvojeni ve, katere nevronske poti so vključene v
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proces zasvojenosti, saj le to pripomore k razkritju dejanskega problema, ki ga
zasvojeni prekriva z zasvojenskim vedenjem (Carnes 2005a; Topić 2010).


Zasvojenosti sanjarjenja – uporaba psihedeličnih drog, marihuane in ukvarjanje z
okultizmom in duhovnostjo.

Cilj sanjarjenja je pobeg iz realnosti. Posameznik lahko spreminja zaznavo realnosti z
zlorabo substanc (marihuana, LSD) in vedenj (obsesija in preokupacija). V kombinaciji
z rituali ustvari stanje transa - vstopi v spremenjeno stanje zavesti. Seksualno zasvojeni
dobro poznajo stanje, podobno transu, ki ga lahko dosežejo s križarjenjem po barih ali v
božnjo po četrtih z namenom iskanja seksualnega partnerja, z gledanjem pornografije,
internetnim seksom, ali obiskovanjem striptiz kluba. V igralnicah številni pozabijo na
svoje skrbi in so preokupirani zgolj z naslednjim dobitkom. Iskanje omame postane cilj.
Podlaga vedenju zasvojenega je fantazija, ki se skriva v ozadju. Lahko gre za fantazijo o
»velikem dobitku«, ki bo odpravil vse skrbi, ali »kozmičnem odnosu« z nepričakovanim
moškim ali žensko, ki bo stvari v življenju posameznika postavil na svoje mesto.
Podlaga preokupiranosti in obsesivnosti je afekt sramu in želja uiti iz svojega telesa.
Zaradi tega zasvojeni ustvari fantazijski svet in zaživi v drugi realnosti. Travmatizirani
otroci ali otroci, ki prihajajo iz disfunkcionalnih družin, so se naučili, kako se disociirati
od realnosti - prednost imajo fantazije in sanjarjenje. Ponotranjijo tehniko
kompartmentalizacije - zmožnost ustvariti ločene dele posameznikove psihične
strukture, v katerih so boleče in neprijetne notranje realnosti varno spravljene in prezrte.
Izkoriščanje fantazijskih nevronskih poti postane rešitev, kadar je zavedanje in
sprejemanje resničnega jaza za nekatere pretežko. Lažje je ustvariti lažni jaz, ki se bo
znal prilagoditi in živeti v realnem svetu (Carnes 2005a; Sunderwirth in Milkman 1991;
Topić 2010).


Zasvojenosti deprivacije - anoreksična vedenja, kot so seksualna anoreksija,
kompulzivno zadolževanje, kompulzivno ukvarjanje s športom, anorexia nervosa in
druge oblike travmatičnega pomanjkanja.

Cilj deprivacije je znova pridobiti kontrolo. Skupna točka vseh anoreksičnih vedenj je
pomanjkanje kot način, kako se zoperstaviti grozi in osvoboditi se bremena, kako se
spopasti z globoko ukoreninjenimi strahovi nezadostnosti, pomanjkljivosti. Zasvojeni
verjamejo, da nikoli ni ˮdovoljˮ denarja, hrane, seksa, … oziroma se bojijo, da oni sami
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niso dovolj. V ozadju je vedno prisotno konstantno umanjkanje - ali so predebeli,
presuhi, neprivlačni, …. Del groze, ki jo čutijo, izvira iz prepričanja, da se bo zgodilo
nekaj slabega, če bodo njihove potrebe zadovoljene. Strah pred debelostjo, pred
seksualnim uspehom ali pred nadaljnjim spolnim izkoriščanjem, strah pred bližino ali
strah pred finančno izgubo - za nekatere ljudi je lahko seznam groze neskončen. S
kontroliranjem svojih potreb pa lahko ustvarijo občutek superiornosti in ponosa. Mnogo
raziskav navaja (Carnes 2005a, 215), kako se telo samo pripravi na stradanje s
sproščanjem endorfinov, kar sproži občutke navdušenosti v tistih, ki stradajo. Občutek
upravičenosti sproži misli tolažbe, kadar se čutijo ujeti v primežu kontrole. Deprivacija
služi kot nekakšen dvojček prekomernemu vedenju, kar ustvarja ciklus izživljanja in
nadzora zasvojenskega vedenja. Zasvojeni so pogosto ujeti v ekstremno deprivacijo,
katere nevronska pot postane mehanizem ravnovesja za ekstremna vedenja – izživljanja
(acting-out) ali nadziranja (acting in).
Vsaka nevronska pot zasvojenosti nudi rešitev za določena neprijetna čutenja, kot so
bolečina (nevronske poti vzburjenja), anksioznost (vedenja, ki otopijo), sram (fantazija,
preokupacija in obsesija), groza (izvira iz deprivacije). Potrebno je poudariti, da je
podlaga vsakemu zasvojenskemu vzorcu njemu značilna fantazija. Da bi razumeli
seksualno zasvojenost, je potrebno razumeti tako tip bolečine kot identificirati fantazijo,
ki poganja zasvojenost (Carnes 2005a, 217).

4.3.1 Vzorec vzburjenja in nevronske poti seksualne zasvojenosti

Nevronske poti so ključne za razumevanje vzorcev seksualnega vzburjenja. Pri
seksualni zasvojenosti so lahko posledica sprememb v vzorcih vzburjenja. V procesu
dvorjenja sodelujejo tri ključne nevronske poti ljubezni/navezanosti in pomembni
hormoni (Carnes 2001, 2005a):


Erotična - seksualna (estrogen, androgen): Najbolj primitivna nevronska pot, ki
se prva vključi v proces dvorjenja in ki povzroči, da se ljudje med seboj spolno
privlačimo. Temelji zgolj na fizični, erotični privlačnosti drugega, česar
posledica je vzburjenje, reakcija na seksualno privlačnost druge osebe. Na tej
stopnji posameznika ne zanima, kdo je ta oseba v resnici.
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Romantična (dopamin, noradrenalin, padec serotonina): Vključuje visoko
stopnjo vzburjenja, intenzivnosti in obsesije. Vprašanje, kdo je oseba, ki privlači
drugega, postane zelo pomembno. Posameznik zahrepeni po bližini z drugo
osebo, njena prisotnost ga vznemirja. Gre za fazo t.i. romantične ljubezni, v
kateri posameznika izkušata izločanje povečane količine dopamina in
zmanjšanje serotonina. Strokovnjaki so postavili hipotezo, da je padec
serotonina posledica obsedenosti, nenehnega razmišljanja o partnerju v času
romantične navezanosti. Primanjkljaj serotonina je na eni strani vir vsiljivih
misli in preokupacije na splošno. V času 6-18 mesecev po začetku romantične
ljubezni upade nivo dopamina in noradrenalina, nivo serotonina se vrne na
normalni nivo. Takrat prične par črpati iz kemije, ki podpira navezanost in
povezovanje, kar predstavlja tretja nevronska pot seksualnosti.



Navezanost (oksitocin, vazoprezin): Nevronska pot navezanosti vzbudi v
posamezniku dovoljenje, da vstopi v odnos z drugo osebo. V njem prebudi željo
biti skupaj s partnerjem, zgraditi odnos, si deliti stvari, ustvariti dom in družino.
Deliti intimo in zaupanje, saj biti v odnosu s partnerjem pomeni boljše počutje in
zdravje. Občutje boljšega počutja je posledica dveh nevropeptidov - oksitocina
in vazoprezina. Kadar pride do ločitve med partnerjema, posameznik občuti t.i.
separacijsko tesnobo. Tovrstna grožnja izgube lahko povzroči minimalen
odtegnitveni sindrom od vira tolažbe.

Nevronske poti seksualnosti pogosto delujejo usklajeno. Sprva posameznik občuti
privlačnost in vzburjenje, temu sledi romantični zaplet z osebo, ki ga privlači, ter
posledično želja po odnosu, navezanosti in predanosti. Včasih pa lahko nevronske poti
seksualnosti delujejo navzkrižno, neodvisno druga od druge (Carnes 2001, 88). Tako se
nekateri odnosi nikoli ne razvijejo v strogo seksualne ali romantične in nikoli ne
dosežejo stopnje predanosti, navezanosti. Fisher (2000, 100) navaja, da ljudje težimo k
realizaciji dolgotrajnih in monogamnih odnosov, ki so se izkazali kot najprimernejša
izbira za družine in družbe. Kljub temu želja po izvenpartnerskih seksualnih odnosih
ostaja. Ločitev dveh partnerjev je pogosta ravno zaradi konfliktnega delovanja vseh treh
emocionalnih sistemov.
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Iztirjene nevronske poti seksualnosti in zasvojenske nevronske poti skupaj tvorijo
matrico seksualne zasvojenosti (Tabela 10), ki predstavlja načine, kako lahko ljudje
pomešajo in prilagodijo vzajemno delovanje nevronskih poti, ki vodijo v zasvojensko
vedenje (Carnes 2005a, 223). Vsak posameznik lahko dostopa do nevronskih poti
seksualnosti preko t.i. ljubezenskega zemljevida, ki ga nosi v sebi. Med 5. in 8. letom
starosti večina otrok formira tovrsten zemljevid, ki mu služi pri prepoznavanju
okoliščin, ki ga vzburjajo. Kasneje kot odraslemu vzorec vzburjenja služi pri odločanju,
ali ga določena situacija seksualno vzburja in kako bo pri tem odreagiral. Kritičen
postane moment, ko pride do popačenja vzorcev vzburjenja. Minimalne distorzije se
pojavijo, kadar je v družini navzoča prepoved pogovarjanja o seksualnosti in
negativizem o vsem, kar se nanaša na seksualnost. Zgodnje spolne izkušnje, še posebej
tiste, ki so vključevale sram in strah, lahko drastično pripomorejo k popačenemu
prepričanju o seksualnosti. Fizična in spolna zloraba lahko globoko zaznamujeta in
puščata za seboj pravo opustošenje posameznikovega ljubezenskega zemljevida.
Tragična posledica zlorabe je spremenjen vzorec vzburjenja, kar pomeni, da lahko
posameznika vzburjajo načini, ki so samouničujoči in nefunkcionalni (Money 1993,
18). Ravno zaradi spremenjenih nevronskih poti, ki so posledica zasvojenskega
seksualnega vedenja, je potreben dolgotrajni proces okrevanja od zasvojenosti.
Zasvojeni mora pridobiti nove, pozitivne izkušnje, ki učinkujejo na odvisniško strukturo
nevronskih poti in ustvarjajo nove, zdrave nevronske povezave, ki ukinjajo stare,
utrjene in avtomatične reakcije. Ponovno se mora nauči zaznavati zdrave signale svoje
seksualnosti in kako jih ločiti od izkrivljenih, popačenih dojemanj.
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Tabela 10. Iztirjene nevronske poti zasvojenosti in seksualnosti (Carnes 2005a, 223)
Nevronske poti seksualnosti

Nevronske poti zasvojenosti

Vzburjenje

Otopitev

Fantazija

Erotična

Romantična

Odnosna

Osredotočenost na
erotično vedenje,
vzburjenje in orgazem.
Pogosto v povezavi z
visoko intenzivnostjo,
tveganjem in
nevarnostjo. Žrtve
travme lahko vključijo
bolečino in travmo v
vedenje.

Romantični odvisniki
doživijo novo zaljubljenost
kot »fiks«. Značilne številne
zaporedne ali vzporedne,
čustveno zelo intenzivne
zaljubljenosti. Veze so
pogosto zelo seksualno
obarvane, bežne in nevarne.
Partnerji so pogosto
nedosegljivi, nerazumljivi.

Seksualnost se
uporablja za znižanje
anksioznosti in stresa v
vsakdanu. Tudi kot
pomoč pri spanju,
umiritev notranje
napetosti. Visoko
ritualizirano vedenje.

Prepuščanje zaljubljenosti
postane način lajšanja
tesnobe. Oseba se počuti
anksiozno, če ni zaljubljena,
in zaradi »potrebe« ne
presoja dobro o primernosti
partnerja. Edini cilj je biti z
nekom.

Dramatični, intenzivni
odnosi, ki so pogosto
nevarni. Zveze s
kriminalci, odvisniki,
ponavljanje
zapuščanja,
zasledovanje.
Vključujejo cikluse
seksualnosti in
zapuščanja.
Vztrajanje v razmerjih,
kjer je prisotno
psihično in fizično
nasilje, zasvojenost,
zloraba in deprivacija.
Oseba raje potvarja
realnost, kot da bi se
soočila z
zapuščenostjo.

Obsedenost in
preokupacija s
seksualnimi fantazijami
postane način, kako
pobegniti pred bolečo
realnostjo. Uporaba
pornografije.

Izogibanje življenjskim
problemom s
preokupiranostjo z
romantičnim sanjarjenjem.
Planiranje, spletke in
raziskovanje napolnijo
praznino. Uporaba e-pošte,
spletne klepetalnice,
magične romance,
zasledovanje so bolj realni
kot družina…

Kompulzivni odnosi s
karizmatičnimi
osebami (guru,
psihoterapevt,
duhovnik, vplivni
politik), ki so grajeni
na popačeni fantaziji.
Mistika temelji na
skrivnosti in
edinstvenosti odnosa.

Ekstremno nezaupanje do
romantičnih občutkov ali
instinktom. V najboljšem
primeru oseba pristane na
»dogovor« .

Izogibanje odnosom.
Izoliranost,
osamljenost, okrnjena
čustva, slaba
sposobnost za
komunikacijo (socialna
fobija).

Zavračanje vsega
seksualnega,
seksualnost je
ogrožajoča in ne nudi
Deprivacija
užitka. Drugi ni
pomemben. Seksualna
anoreksija.
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Možgani se nedvomno in izključno razvijajo ter so strukturno odvisni od interakcije z
emocionalnim okoljem. Vsaka nova izkušnja ne spremeni samo strukture možganov,
ker ti posredujejo informacije po krogotokih, temveč se spremeni sam prenos. Ustvari
lahko nove povezave, okrepi obstoječe ali ohromi in odreže stare. Določene travmatične
izkušnje kot so stres, zloraba snovi ali bolezen, nevrone uničijo, toda novi nevroni, ki
sprejemajo nove spomine, se razvijajo tudi v človekovi starosti. Omenjene spremembe v
možganskih krogotokih niso samo kratkotrajne, ampak se podobno kot naši spomini
ohranijo vrsto let, nekatere trajno (Erzar 2007, 59). Rus Makovec (2010, 9) navaja, da je
potrebnih vsaj tisoč ponovitev določenega vedenja, da postane novo vedenje
avtomatično. Na nevroplastičnost možganov – vseživljenjska zmožnost možganov, da
na podlagi novih izkušenj prerazporejajo nevronske poti – lahko posameznik deluje na
različne načine: s stimuliranjem sprememb nevronskih povezav z zdravili, ki včasih
zadostujejo in brez njih sprememba ni možna, s telesnim gibanjem, drugačnim, dovolj
dolgim in dovolj intenzivnim načinom komunikacije. Različne deprivacije lahko
spremeni z novo izkušnjo, novim učenjem, spreminjanjem starih spominov z novimi
informacijami. Čustveno pomembna izkušnja, kot so osebni odnosi, psihoterapija,
močno olajša kreacijo novih nevronskih povezav. Nenazadnje pa pomembni bližnji in
varni odnosi (partnerski, terapevtski, prijateljski) pripomorejo k celjenju travmatičnih
izkušenj in k spreminjanju strukture in funkcije možganov.
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5

DEDIŠČINA ZLORABE IN SEKSUALNA ZASVOJENOST

V otrokovem zgodnjem doživljanju je področje njegovega delovanja pretežno omejeno
na notranja telesna občutja in vse bolj tudi na vplive iz zunanjega sveta, ki jih zaznava
in začne počasi predelovati. Tovrstna notranja telesna občutja in njihova regulacija se
pokažejo tudi pri posameznikovi spolnosti. Otrok pri razvijanju svojega pogleda na svet
in druge ljudi črpa in posplošuje predvsem iz glavnih modelov organskih doživetij, ki
mu jih v tej zgodnji fazi omogočajo predvsem starši. Način, kako starši pristopajo k
otroku, kako se ga dotikajo, božajo, objemajo, se globoko vtisne v njegovo doživljanje
in na osnovi tega se organizira organski, somatski spomin. Gostečnik (2008a, 90)
navaja, da je telo tisto, ki vedno pomni pomembne zgodnje telesne stike s starši, saj le ti
predstavljajo osnovni material, prvi odnos, na katerem se prične razvijati
posameznikova psihična struktura. Telesna senzorna doživetja nikoli ne izgubijo svoje
pomembnosti, saj se vtisnejo v t. i. somatski spomin4 (Rothschild 2000, 37). Senzacije,
kot so dotik, vid, sluh, okus in vonj predstavljajo prve zaznavne elemente bližine z
drugim, kot je oblikovanje vzorcev vzburjenja, izbira partnerja, doživljanje intime, …
kar se še posebej odraža pri spolnosti. Vsak posameznik bo na podlagi prvih
senzornih doživetij, ki jih telo pomni, kasneje v odrasli dobi iskal podobna
senzorna doživetja ter po njih hrepenel tudi v odrasli intimi in odnosih. Ta
doživetja se bodo ravno v spolnosti ponovno prebudila na nezaveden, vendar očiten
način. Če so bila ta senzorna doživljanja zlorabljajoča, bo posameznik iskal nove
odnose, kjer bo ponovno zlorabljen ali bo sam zlorabljal, saj zloraba pomeni temeljni
stik z drugimi, ki je pomembnejši kot ostati brez stika z drugimi, brez katerega čuti, da
ne more preživeti (Repič 2006, 113).
Večina seksualno zasvojenih izhaja iz družin, kjer so bili tudi drugi družinski člani
zasvojeni. V dolgoletni raziskavi dr. Patricka Carnesa (1998, 2006a), v kateri je
sodelovalo 650 zasvojenih s seksualnostjo, je več kot 87 % udeležencev identificiralo
drugega zasvojenega v primarni družini. Pri tem izstopa nenavaden vzorec več hkratnih
zasvojenosti, saj je imelo 22 % mater, 40 % očetov in 56 % sorojencev več zasvojenosti
hkrati (Tabela 11).

Somatski spomin se opira na komunikacijsko mrežo živčnega sistema. Tovrstna povezava poteka preko živčnega sistema in sinaps,
ki sprožijo komunikacijo med možgani in vsemi senzornimi točkami v telesu (Rothschild 2000, 37).
4
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Tabela 11. Zasvojenost skozi generacije (Carnes 2006a, 103)
Zasvojenost

Matere (%)

Očetje (%)

Brat/sestra (%)

Seksualnost

18

40

50

Alkohol

25

38

46

Prenajedanje

43

24

37

več kot ena

22

40

56

Matere (25 %), očetje (38 %) in sorojenci (46 %) so imeli pomembne težave z
alkoholom in seksualnim izživljanjem (18 % mater, 38 % očetov ter 50 % bratov in
sester). Vzporedno so bili ugotovljeni vzorci zasvojenosti pri motnjah hranjenja,
patološkem hazardiranju in kompulzivnem delu. Le 13 % zasvojenih je prihajalo iz
družin, v katerih ni bilo prisotnih odvisnosti (Carnes 2006a, 104). Strokovnjaki, ki se
ukvarjajo z zdravljenjem zasvojenosti, trdijo, da so potrebne tri generacije, ki ne
jemljejo nobenih substanc, da se lahko očistijo in osvobodijo vplivov zasvojenosti iz
preteklosti in prejšnjih generacij (Repič 2008, 106).
Pomemben dejavnik razvoja zasvojenosti pri posamezniku je tudi tip družine. 77 %
seksualno zasvojenih je doživljajo svojo družino kot togo, dogmatično in
neprilagodljivo. Večina zasvojenih (87 %) je označila svoje primarne družine kot
nepovezane, v katerih so nenavezanost, izključevanje in čustvena odsotnost družinskih
članov veljale za zlato pravilo družinskega sistema (Carnes 2006a, 126).
Drugo pomembno področje, ki vpliva na razvoj seksualne zasvojenosti, je zloraba otrok.
Raziskava seksualno zasvojenih je podala osupljive podatke (Carnes 2006a, 138):


97 % zasvojenih je bilo čustveno zlorabljenih



81 % zasvojenih spolno zlorabljenih



72 % je bilo telesno zlorabljenih.

Izkazalo se je, da se odstotek zlorabljenih pri moških in ženskah ne razlikuje, kar
odstopa od stereotipnega prepričanja, da so ženske pogosteje zlorabljene. To potrjujejo
tudi obstoječe raziskave, ki navajajo, da so fantje v primerjavi z dekleti manjkrat
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prepoznani kot žrtve zlorabe, čeprav imajo lahko več posledic na telesu in kasneje manj
iščejo profesionalno pomoč zaradi stisk in grozot, ki jih trpijo (Repič 2008, 67).
Longo (2009, 24) navaja, da ima poleg fizične, čustvene in emocionalne zlorabe v
otroštvu pomembno vlogo pri razvoju možganov in doživljanju travme tudi
zanemarjanje otroka. Zloraba in zanemarjanje lahko povzročijo asocialno vedenje, in
sicer preko pretiranega vzburjenja limbičnega sistema, ki je povezan s presojanjem,
posledičnim mišljenjem in moralnim sklepanjem.

5.1

Spolna zloraba in seksualna zasvojenost

Ponavljajoči se boleči dogodki pripomorejo k temu, da posameznik postane posebno
dovzeten za zasvojenost. Tako je lahko spolna zloraba v otroštvu pomemben faktor pri
nastanku katerekoli zasvojenosti, še posebno pa je pomemben njen vpliv na nastanek
seksualne zasvojenosti in zasvojenosti s hrano (Carnes 2006a; Repič 2008; Rozman
2007; Topić 2011a).
Ameriški nacionalni urad za otroke (The Children's Bureau of the U.S. Department of
Health and Human Services) je v Poročilu o trpinčenju otrok (2005, 114) definiral
spolno zlorabo kot »udeležbo otroka v spolnih aktivnostih, z namenom zadovoljevanja
spolnih potreb ali finančnega ugodja osebe, ki ga zlorablja. Seksualno vedenje vključuje
dotike v seksualne namene, nadlegovanje, posilstvo, prostitucijo, pornografijo,
razkazovanje, incest ali druga seksualna izkoriščevalska dejanja«. Ker je včasih težko
definirati, kaj spolna zloraba je, sta Haugaard in Reprecci predstavila splošne kriterije
za prepoznavanje zlorabe (Carnes 2006a, 140-141):
1. Namera ali reakcija storilca
Za zlorabo gre, kadar starš ali skrbnik namerava doseči ali spodbuja seksualni
odziv otroka.
2. Reakcija žrtve
Za zlorabo gre, kadar otrok čuti, da so starši s svojim nasilnim ali neprimernim
vedenjem prekoračili njegove meje, četudi tega niso načrtovali.
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3. Uporaba sile
Za zlorabo gre, kadar nekdo za seksualno potešitev z otrokom uporabi silo.
4. Izkoriščanje
Otroci so na različne načine odvisni od svojih skrbnikov, zato je z njimi
enostavno manipulirati. Izkoriščanje te odvisnosti je nasilje.
5. Odsotnost privolitve
Otroci ne vedo in se ne zavedajo dovolj, da bi lahko privolili v spolnost.
6. Prezgodnja razvojna zrelost
Za zlorabo gre, kadar seksualna dejanja in pričakovanja ne ustrezajo razvojni
stopnji otroka.
Spolna zloraba pa ne pomeni zgolj spolnega odnosa ali druge oblike spolnega
izkoriščanja otrok. Do zlorabe lahko pride tudi brez neposrednega dotika med
napadalcem in žrtvijo, kadar so prekoračene otrokove seksualne meje in če pride do
izmenjave spolno povezanih duševnih vsebin (Tabela 12). Tovrstno vedenje
strokovnjaki imenujejo prikriti incest. Posledice za psihični razvoj otroka so enako
hude tudi, če ne pride do neposrednega telesnega napada. Kontaktne in nekontaktne
oblike zlorabe se lahko med seboj kombinirajo. V vsakem primeru je otrok prezgodaj
izpostavljen močni energiji odrasle seksualnosti. Pri tem se lahko tudi vzburi in tako
močna čustvena izkušnja ga sili, da prenaša erotično in seksualno vedenje tudi v druge
odnose (Adams 1991; Carnes 1997; Rozman 2007).

Tabela 12. Kontaktne in nekontaktne oblike spolne zlorabe zasvojenih (Carnes 2006a,
141)
Kontaktne oblike
neprimerno držanje, poljubljanje
seksualno ljubkovanje
masturbiranje
oralna spolnost
izsiljena spolnost
Nekontaktne oblike
zapeljevanje in neprimerno izražanje
nespodobni predlogi
družinski voajerizem/ekshibicionizem
verbalno seksualno izražanje
pretirano posvečanje pozornosti spolnemu razvoju otroka
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Moški (%)
25
43
28
25
15
Moški (%)
21
22
25
17
13

Ženske (%)
56
58
35
36
58
Ženske (%)
60
51
36
44
44

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

Iz Tabele 12 je razvidno, da je odstotek zlorabljenih žensk in moških enak, kljub vsemu
pa je odstotek po posameznih kategorijah zlorabe pri moških nižji. Pri zlorabi moških
rezultati kažejo občutno višji odstotek od tistega, ki ga običajno navajajo raziskave.
Spolna zloraba se v otroke izjemno globoko vtisne. A ne samo v otrokov psihični,
ampak predvsem v njegov organski svet senzacij, ki se lahko pozneje vedno znova
prebujajo oziroma nenehno ponavljajo ob sorodnih, lahko čisto nedolžnih ljudeh in
dogodkih, in to z vso silovitostjo, kot da se zloraba ravnokar dogaja. Isti posameznik se
lahko, ne da bi v resnici vedel kako in zakaj, pojavi v novi zlorabi, ki lahko vodi v
zasvojenost (Gostečnik 2012, 162-163). Dediščina spolne zlorabe pri večini zasvojenih
s seksualnostjo ne izgubi svoje moči, pri čemer se jih večina do tega spoznanja zelo
težko dokoplje. Mnogi se zlorabe ne morejo spomniti, dokler ne prenehajo z
izživljanjem. Vpliv in posledice svoje izkušnje poskušajo zanikati na več načinov.
Zasvojeni se pogosto pričnejo kompulzivno seksualno vesti kmalu po prvi zlorabi.
Zloraba

najpogosteje sovpada z začetkom zasvojenosti ali pa se zgodi tik pred

izbruhom zasvojenosti (Carnes 2006a, 142).
Spolno zlorabo otrok so doslej neizogibno povezovali s storilci, torej z moškimi.
Storilke so bile doslej zunaj širše zaznave. Težko si je predstavljati ženske kot
iniciatorke spolne zlorabe, saj je na tem področju opazen primanjkljaj raziskav in
podatkov. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z žrtvami spolnega nasilja, ne morejo mimo
dejstva, da prizadetih žensk in moških niso spolno zlorabljali le moški, ampak tudi
ženske. Pokazalo se je, da ženske niso le žrtve, ampak so lahko tudi storilke. Delež
storilk gotovo ni 50 % ali še večji, domnevno se giblje okoli 20 % (Waiss in Galle 2000,
47), kar je potrdila tudi navedena raziskava seksualno zasvojenih (Tabela 13) (Carnes
2006a, 144). Izkazalo se je, da je veliko napadalcev v sorodu z žrtvami, veliko pa je tudi
žensk in odraslih zunaj družinskega kroga, kar je v nasprotju s trditvami, da so
napadalci najpogosteje očimi, mačehe, in krušni starši.
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Tabela 13. Osebe, ki najpogosteje zlorabljajo (Carnes 2006a, 144)
Najpogostejši
napadalci
drugi odrasli
oče
brat
mati
moški mladoletnik

Ženske, zasvojene
s seksualnostjo
(% zlorab)
19
16
12
11
10

Najpogostejši
napadalci
mati
drugi odrasli
moški mladoletnik
družinski prijatelj
oče

Moški, zasvojeni s
seksualnostjo
(% zlorab)
17
15
13
8
8

Prevladujoč vzorec oseb, ki so zlorabile, se je pojavil pri obeh spolih. Najpogostejša
napadalca sta bila starša nasprotnega spola oziroma drugi odrasli. Zloraba navadno ni
enkraten dogodek. Običajno življenje zasvojenega s seksualnostjo zaznamuje več
napadalcev in več vrst zlorabe. Spolna zloraba je redko edina oblika zlorabe pri
zasvojenih s seksualnostjo. Običajno jo spremljata še telesna in čustvena zloraba. Da bi
lahko v celoti razumeli otroštvo zasvojenega s seksualnostjo, je potrebno upoštevati
tudi, kako na otroka vplivajo ostale oblike zlorabe.

5.2

Fizična zloraba in seksualna zasvojenost

Strah in groza se globoko vtisneta v otrokove razvijajoče psihične strukture in se lahko
prenašata skozi več generacij. Zaradi tega se možgani otroka ne zmorejo pravilno
razvijati, strah in teror usmerjata njegovo vedenje, čutenje in razmišljanje. Nasilje
postane osnovni organizator posameznikovega socialnega življenja, kar pomeni, da bo
posameznik ranljiv in nezmožen funkcionalno odgovarjati na izzive nasilja, ki ga bo
doživljal v svoji okolici. Posledično bo sam nasilno razreševal konflikte ali pa bo ostal
popolnoma nefunkcionalen ob nasilja s strani drugih. Otrok in mladostnik lahko poseže
po različnih obrambnih mehanizmih, kako se spoprijeti z nasiljem in terorjem: npr.
motnje hranjenja, pobegi od doma, vključevanje v razne kulte ali nasilne skupine,
apatija, psihosomatska obolenja. Lahko pa se prične zatekati v svet droge, alkohola in
drugih zasvojenosti. Na ta način vsaj začasno potlači strah, jezo in bes, ki so nakopičeni
v njegovem telesu in ki so globoko zapisani v njegovi organski strukturi. Če se je otrok
naučil umirjati svoje telo in regulirati afekte strahu, jeze in besa z masturbiranjem pred

91

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

spanjem, bo to lahko postal osnovni način umirjanja in soočanja z afekti agresije ter
žalosti tudi v odrasli dobi (Dutton 2007; Gostečnik 2008).
Najpogostejše oblike telesne zlorabe, ki so jih pretrpeli zasvojeni s seksualnostjo, so
odrivanje, klofutanje, povzročitev modric, pretepanje in lasanje (Tabela 14). Carnes
(2006a, 147) navaja, da se je pri fantih telesna zloraba začela zelo zgodaj, pri petih letih.
Pri deklicah pa se je navadno začela pozneje, okoli desetega leta starosti, so pa bile zato
pogosteje telesno poškodovane. Od vseh žensk, vključenih v raziskavo, so jih v otroštvu
18 % rezali ali drugače poškodovali, 13 % jih je imelo različne zlome, 7 % jih je utrpelo
poškodbe notranjih organov, 11 % jih ima trajne posledice.

Tabela 14. Vrste telesne zlorabe, ki so jih utrpeli seksualno zasvojeni (Carnes 2006a,
147)
Vrsta zlorabe

Moški (%)

Ženske (%)

odrivanje

30

45

klofute ali udarci

45

62

praske ali modrice

12

38

pretepanje ali bičanje

36

44

lasanje in vlečenje za ušesa

19

36

Ista raziskava je pokazala, da so tisti, ki telesno zlorabljajo, najpogosteje starši istega
spola, takoj za njimi so starši nasprotnega spola, bratje in sestre niso imeli pomembnejše
vloge. Večina telesne zlorabe se je dogajala za zaprtimi vrati, v družinskem okolju.
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5.3

Čustvena zloraba in seksualna zasvojenost

Pogosto je težko opredeliti, kaj je čustveno nasilje, saj za seboj ne pušča vidnih, fizičnih
poškodb na telesu posameznika. Gre za nasilje, zlorabo, ki se globoko zapiše v psihično
strukturo posameznika in ga je lažje prikriti in zanikati kot telesno in spolno zlorabo.
Žrtve čustvenega nasilja pogosto doživljajo očitke s strani skrbnikov v smislu: »Le kaj ti
je manjkalo doma, nad čim se pritožuješ?«. Pogosta oblika čustvenega nasilja je
neverbalna, zato imajo žrtve t. i. prikritega incesta (Adams 1991, 9) težave pri
definiranju, kaj se jim je zgodilo, saj imajo občutek, da nimajo nič oprijemljivega, s
čimer bi lahko dokazali, da se jim je nekaj krutega zgodilo.
Pri čustveni zlorabi gre predvsem za odsotnost oziroma pomanjkanje nujno potrebne
nege, zaščite in skrbi za otroka. Pomembno področje čustvene zlorabe je prelaganje
odgovornosti odraslih na otroka. Včasih zloraba presega tovrstna pomanjkanja in
preraste v nizkotno, kruto ali zlobno ravnanje z otroki. Poleg tega lahko v to kategorijo
uvrstimo tudi zanemarjanje, pomanjkanje zasebnosti, zapuščanje, pomanjkanje zaščite v
nevarnosti, vodenja s strani odrasle osebe, ki ga otrok v svojem razvoju nujno potrebuje,
in pomanjkanje pomoči, ko je otrok v krizi (Carnes 2006a, 148-149). Posledično otroka
pogosto vodi notranji občutek, da ni dovolj dober, da kot oseba ni pomemben in da
njegove potrebe ne bodo nikoli izpolnjene. Da lahko preživi, se mora v življenju zanesti
izključno nase. Da bi se ubranil nasilja in se tako zaščitil, se otrok v skrajni situaciji
odreče svojim potrebam, kar lahko vodi v hudo deprivacijo ali patologijo kasneje v
življenju (Gostečnik 2008; Rozman 2007).

Tabela 15. Oblike čustvene zlorabe seksualno zasvojenih (Carnes 2006a, 149-150)
Moški (%)
5
7
71
29
56
36
13
20

Vrsta zlorabe
Neprimerna medicinska oskrba
Neprimerna prehrana
Zanemarjanje
Nadlegovanje ali zlobne namere
Kričanje
Nepravično kaznovanje
Krute in ponižujoče naloge
Kruto omejevanje/zapiranje
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Ženske (%)
29
13
71
47
69
44
24
25
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Zapuščanje
Pomanjkanje dotika
Prestroga pravila oblačenja
Brez zasebnosti
Skrivanje ran in poškodb pred drugimi
Siljenje v varovanje skrivnosti
Prevzemanje odgovornosti odraslih
Siljenje v gledanje pretepanja drugih
družinskih članov
Ujetost med prepire staršev
Krivec za družinske težave

44
45
13
28
11
30
42

47
58
20
38
22
55
60

21

36

43
27

36
60

Kot je razvidno iz Tabele 15, je najpogostejša oblika čustvene zlorabe, ki so jo doživeli
zasvojeni s seksualnostjo v otroštvu, ravno pomanjkanje dotika. Prescott (1975, 11) je
zapisal, da lahko nastanek nasilne in seksualno agresivne družbe predvidimo glede na
to, kako malo so bili otroci in mladostniki deležni dotikov s strani staršev in drugih
odraslih. Prav tako ima škodljivo pomanjkanje dotika pomembno vlogo pri razvoju
zasvojenskih vedenjskih vzorcev.
V kategorijo medgeneracijskega prenosa travmatičnih izkušenj in doživetij lahko
uvrstimo tudi vsakršno obliko zlorabe, ki se zgodi posredno z implicitnim vplivom
zgodnjega otroštva in neposredno na podlagi komunikacijskega sloga, vzgojne prakse in
družinskih interakcij staršev kasneje v življenju. Velik del prenosa lahko poteka z
nebesedno dvoumno komunikacijo in s tako, ki vzbuja krivdo. Poleg tega je potrebno
tudi upoštevati vplive okolja in socialnih struktur, v katere so običajno vpeti tako starši
kot tudi otroci (Cvetek 2009, 159). Primerjava dveh skupin zasvojenih s seksualnostjo v
okrevanju - skupine, v kateri so zasvojeni tudi sami zlorabljali otroke in tiste, ki tega
niso počeli, je pokazala pomembno razliko v vedenju. Namreč tisti, ki so bili v otroštvu
sami najhuje čustveno zlorabljeni, so tudi sami zlorabljali svoje otroke (Carnes 2006a,
152). Zato je zdravljenje travme verjetno najpomembnejši dejavnik uspešnega
terapevtskega procesa in pomoči, zlasti pri zasvojenih, ki imajo travmatične izkušnje
zlorabe (Topić 2010, 26).

94

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

5.3.1 Čustveni incest
Beseda incest nas bega in pretrese. Običajno označuje opis seksualnega kontakta med
staršem in otrokom. Incest je vsak očiten spolni kontakt med ljudmi, ki so si bodisi
sorodstveno blizu, ali se dojemajo, občutijo blizu. Ta kriminalna dejanja prizadenejo
otroka na mnogih področjih in ga zaznamujejo za celo življenje (Repič 2008, 92).
O odkritem incestu govorimo, kadar gre za seksualni kontakt v kateremkoli odvisnem
razmerju, najpogosteje med staršem in otrokom. Vendar pa obstajajo tudi druga odvisna
razmerja, ki se glede na naravo interakcije čustveno izražajo kot odnos med staršem in
otrokom. Tovrstna razmerja lahko vključujejo verskega voditelja in vernika, učitelja in
učenca, terapevta in klienta ter zdravnika in pacienta. Seksualni kontakti v takšnih
razmerjih se pogosto doživljajo kot incestni. Seksualni kontakti v odvisnih razmerjih
niso nikoli opravičljivi, ker nikoli ne obstaja možnost izbire. Ljudje v odvisnih
razmerjih redko kljubujejo tistim, ki so na poziciji avtoritete, četudi se počutijo
zlorabljene in onečaščene. To še posebej velja v primeru, ko gre za zlorabo med staršem
in otrokom. Eden od načinov, kako starši opravičujejo svoje vedenje, je, da verjamejo:
»To je moj otrok in lahko počnem, kar želim.« (Adams 1991, 6).
Kadar pa ne pride do odkritega seksualnega dejanja, situacija pa je čustveno podobna
incestu, jo nekateri avtorji imenujejo čustveni incest (Adams 1991; Carnes 1997;
Rozman 2007), ki ima lahko za otroka enake čustvene in vzgojne posledice, kot če bi
prišlo do fizičnega seksualnega kontakta. Žrtve prikritega incesta, kar se nanaša tudi
na emocionalno spolno zlorabo, trpijo zaradi podobne bolečine kot žrtve odkritega
incesta. Opredelitev je zahtevnejša, ker ne pride do direktnega seksualnega kontakta. Ne
glede na to pa so v ozadju podobni občutki in dinamika. O prikritem čustvenem incestu
govorimo takrat, ko otrok postane objekt starševske naklonjenosti, ljubezni, strasti in
preokupacije. Zaradi starševske osamljenosti in praznine, ki izvira iz kronično
problematičnega zakona ali odnosa, otrok postane nadomestni partner enemu od staršev
(včasih ima lahko to vlogo do obeh staršev). Otrok postane predmet manipulacije in
zlorabe, da bi se starš lahko izognil bolečini in realnosti težavnega partnerskega odnosa.
Meja med negujočo ljubeznijo in incestuoznim odnosom je prekoračena, odnos starš otrok obstaja zgolj za zadovoljitev potreb staršev in ne otroka. Prikrito obliko
čustvenega incesta zelo dobro ponazarjajo naslednji primeri: »Ne prenesem, da mi moj
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oče govori, kako zelo ljubi svojo malo princesko.«, »Želim si, da bi mi moja mama
prenehala razlagati o svoji osamljenosti. To ni moja stvar.« ali »Vem, da moj oče ne
misli nič posebnega s tem, toda zdi se smešno, ko je videti tako zaskrbljen glede tega,
kako se oblačim, in postane ljubosumen, ko grem ven z moškimi.«. Otrok se počuti
zlorabljenega in ujetega v past, pri čemer gre za enaka čustva, kot jih doživljajo žrtve
odkritega incesta. Napadi na otrokovo radost, avtonomijo in prijateljstva sprožajo
njegovo krivdo in osamljenost, pri čemer se otrok glede svojih potreb nikoli ne more
počutiti dobro. Sčasoma postane otrok preobremenjen s potrebami staršev, zaščitniški in
zaskrbljen. Posledica tega je psihološka poroka med staršem in otrokom. Otrok postane
staršev nadomestni zakonski partner (Adams 1991, 9-10).

Tabela 16. Kriteriji, ki opredeljujejo čustveni incest (Rozman 2007, 103)
1. Bil sem vir čustvene podpore za enega od staršev.
2. Z enim od staršev sem si bil bližje kot z drugim.
3. Imel sem občutek, da eden od staršev ni hotel, da se poročim ali odselim od
doma.
4. Če sem imel/a dekle/fanta, ni bil nihče nikoli 'dovolj dober' za enega od staršev.
5. Čutil sem, da se moram odreči svojim lastnim potrebam, da bi zaščitil starša.
6. Počutil sem se odgovornega za srečo staršev.
7. Včasih sem se počutil, kot da se me mati /oče skuša polastiti.
8. Eden od staršev je od mene pričakoval bistveno preveč.
9. Eden od staršev je bil zasvojen z alkoholom ali s čim drugim oziroma se je
pretirano ukvarjal z mojim bratom/sestro.
10. Eden od staršev je bil moj najboljši prijatelj.

»Občutek posebne bližine« s starši, posebno s staršem nasprotnega spola, ni tolikšen vir
ugodja in tolažbe, kot se sprva zdi. Gre za odnos, v katerem se posameznik počuti
zlorabljen s strani svojega starša. Čuti, da so bile njegove osebne meje prekoračene in
kršene. To prestopanje meja se običajno zgodi v imenu ljubezni ali skrbi za otroka.
Otrokove osnovne potrebe niso zadovoljene, temveč zavrnjene! Počuti se kot objekt in
ne kot oseba. Resnične potrebe po ljubezni, vzgoji, varnosti in zaupanju ostanejo
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nezadovoljene. Kar je še bolj tragično, otroka njegovi skrbniki prepričajo, da so
zadovoljene.
Prikrito incestuozno razmerje lahko postane tudi skriti prostor kopičenja neprimerne
seksualne energije. Otroci, ki prihajajo iz družin, kjer spolnost ni bila globoko usidrana
v intimni zakonski odnos, ampak je bila povezana z odnosom med starši in je tako
postala »odlagališče« njihovih težav in polje verbalnega, čustvenega in tudi telesnega
izživljanjaa (acting out), bodo imeli veliko težav s svojim spolnim razvojem (Kompan
Erzar 2003, 138). Ljubezen starša bolj omejuje kot osvobaja, bolj zahteva kot daje in se
bolj vsiljuje kot neguje. Odnos postane nabit s seksualno energijo in zlorabo, in to brez
prisotnosti seksualnih namigovanj, seksualnih dotikov ali zavestnih seksualnih občutkov
na strani starša. Kronično pomanjkanje povezanosti v zakonu je dovolj, da se ustvari
atmosfera seksualne energije, ki se preliva na otroka. Seksualna energija ali napetost, ki
se ustvari v odnosu prikritega incesta, je bolj sorodna ljubezni med mladima človekoma
kot pa skrbni ljubezni med staršem in otrokom (Adams 1991, 10).
Posledice čustvene zlorabe se pogosto pokažejo v adolescenci. Otrokove razvojne
potrebe od njega zahtevajo, da se čustveno loči od svojih staršev, izoblikuje svojo lastno
osebnost in začne uresničevati svoje lastne življenjske načrte. V tej dobi razvoj
mladostnika zahteva od staršev, da mu spolnost v polnosti ovrednotijo, postavijo
ustrezne meje, znotraj katerih lahko odkrito izmenjujejo informacije, ki jih mladostnik
potrebuje, pretresajo poglede na spolnost in jo predvsem povežejo z odnosi. Pomeni
tudi, da mladostnik dobi nadzor nad svojim telesom in telesnostjo ter da telesni stiki ne
preglasijo njegove krhke identitete (Kompan Erzar 2003, 138). Za otroka, ki je živel v
čustveno incestuozni zvezi s staršem, bo ta razvojna naloga bistveno težja. Bodisi da ne
bo nikoli zmogel izstopiti iz tesne zveze ali pa se navezati na osebo, ki bi mu lahko
nudila enako mero ljubezni kot njegov »zlorabljajoči starš«, ali pa bo moral uporabiti
nasilje, da bi prekinil vezi s staršem in zaživel po svoje (Rozman 2007, 102).
Pomembna razlika med odkritim in prikritim incestom je, da se žrtve odkritega incesta
počutijo zlorabljene, medtem ko se žrtve prikritega incesta počutijo idealizirane in
privilegirane. Vendar pa pod masko občutka izjemnosti in privilegiranosti ostaja enaka
travma kot pri odkritem incestu: bes, jeza, sram in krivda. Občutek zlorabljenosti, ker je
otrok potisnjen v vlogo nadomestnega partnerja ali zakonca, je skrit za zidom iluzij in
zanikanja. Odrasla žrtev prikritega incesta ostaja ujeta v vzorec življenja, usmerjen v
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ohranjanje posebnega odnosa s staršem nasprotnega spola. Gre za vzorec nenehnega
poskušanja osrečiti starše. Na ta način je odrasla žrtev še naprej idealizirana.
Privilegirana in posebna pozicija je ohranjena; bolečina in trpljenje zaradi izgubljenega
otroštva sta zanikana. Separacija nikoli ne nastopi in občutek ujetosti v psihološko
poroko se poglobi. To ovira žrtvino sposobnost zdrave intimnosti in seksualnosti
(Adams 1991, 10-11).
Otrok ne zmore preživeti brez temeljnega odnosa in navezav na starše, saj je potreba po
odnosu in intimi ena izmed primarnih potreb, zato lahko rečemo, da se osnova vse
poznejše intime rojeva ravno v družini. Otrok lahko že zelo zgodaj doživlja, da se mora
prilagoditi družinskemu sistemu, če hoče preživeti, ali da mora biti odlagališče za težke
čustvene vsebine, ki jih družinski člani odlagajo vanj z namenom, da bi ohranili
sistemsko ravnotežje. Kadar v družini ni nobenih pravih razmejitev med posameznikom
in starši, kot npr. v izrazito anksioznih in konfliktnih družinah, kjer je celoten sistem
prežet z bolečino in travmo, tam posameznik nima svojega čustvenega prostora. V vseh
poznejših odnosih bo hrepenel ravno po tovrstnih odnosih, saj mu bodo ravno ta občutja
obljubljala stik in odnos. Kadar otrok postane nosilec nerazrešenih stanj, težkih afektov,
s katerimi so preplavljeni starši ali pa celoten družinski sistem, se bo nezavedno naučil,
da je mogoče graditi odnos preko bolečih afektov, kot so jeza in žalost, večkrat pa tudi
sram in celo gnus (Gostečnik 2008a, 91-95). Tako v odnosu med otrokom in staršem ne
prevladujejo občutki hvaležnosti, tolažbe in spoštovanja, odnos lahko postane vir
zmedenega, naraščajočega besa. Otroci, ki so bili v otroštvu žrtve prikritega incesta, so
lahko povezali seksualne občutke in spolnost z jezo ali besom. Kasneje motiv za
spolnost ne pomeni želja po zbližanju in intimi, ampak jeza in bes. Ne gre za željo po
spolnosti, ampak za erotiziran bes (Adams 1991; Carnes 1997; Topić 2010). Pri
zasvojenih s seksualnostjo imajo seksualne fantazije in zasvojensko seksualno vedenje
zelo malo ali pa nič skupnega z zdravo spolnostjo, pogosto so le maskirane fantazije o
njihovih najglobljih ranah in potlačenih čustvih. Izživljanje na področju seksualnosti je
pogosto le zakodirana koda iz zasvojenčeve boleče preteklosti (Topić 2010, 16). Adams
(1991, 38-40) navaja, da je sam proces prikritega zlorabljanja otroka vir zmedenega,
naraščajočega besa in sramu, ki je okužilo intimo otroka in njegovo seksualno življenje
pozneje v odrasli dobi. Predstavlja zasnovo za različne oblike odvisniškega ali
kompulzivnega načina življenja. Odrasla žrtev prikritega incesta ima težave v odnosu
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do svojega telesa, kar ima razdiralne posledice - zlomljenega duha, bolečine in nemira zaradi objektivizacije kot otroka in neprimernega prenosa seksualne energije izven
konteksta zakonskega odnosa. Zasvojenosti postanejo način, kako pobegniti iz
svojega telesa in način reguliranja emocij. Zato je abstinenca od zasvojenskega
vedenja prvi pogoj, da je zasvojeni zmožen identificirati in zdržati z bolečimi občutki
zlorabe, zavrženosti in prevare.

5.4 Mehanizem regulacije afekta in seksualna zasvojenost

Ključni mehanizem človekovega psihičnega razvoja je mehanizem regulacije emocij,
mehanizem prevajanja čustvenih impulzov v telesne in obratno. Regulacija emocij
pomeni, da otrok prepozna impulze tako, da se impulzi in telesni dražljaji ne »obrnejo
proti njemu« in začnejo razjedati telo. Za regulacijo emocij so odgovorne povezave
orbitofrontalnega režnja možganov s subkortikalnimi strukturami limbičnega sistema.
Če teh povezav ni, otrok ne more ustrezno regulirati svojih čustvenih vzgibov oziroma
ne ločuje med zunanjimi in notranjimi vzgibi (Kompan Erzar 2001, 124).
Organske povezave, ki podpirajo mehanizem regulacije emocij v desni hemisferi, se
razvijejo v kritičnih periodah zorenja možganov v odnosu med materjo in otrokom. Ko
imajo otroci občutek močnega čustva, ki jim grozi s tem, da jih bo popolnoma preplavil,
eksternalizirajo svojo vznemirjenost, kar pomeni, da nemudoma reagirajo z vedenjem,
ki vznemiri starše. Starši sprejmejo projicirane občutke in stanje odnosa med seboj in
otrokom, ga držijo v sebi, preoblikujejo, poimenujejo in vrnejo transformirana čustva v
obliki varnosti, smiselnega komentarja ali preko druge smiselno ustrezne komunikacije.
Otrok lahko sedaj sprejme metabolizirano čustvo in self-objektno stanje kot svoje. Tako
izkusi, da njegovo vznemirjenje ni neobvladljivo, saj ni povzročilo prekinitve
uglašenega stika s starši, temveč je preko starševskega ravnanja postalo povsem
sprejemljivo in še več, dobilo je drug izraz; izraz, ki je bolj specifičen od
nediferenciranega vznemirjenja. Tako otrok skupaj s preoblikovanimi emocijami
sprejme in ponotranji tudi vzdušje in način rokovanja s svojimi emocijami za naslednjič
(Kompan Erzar 2001, 124). V primeru, da starši zaradi svoje okrnjene sposobnosti
soočanja s stresom ne zmorejo prepoznati in umiriti otroka, ko je v stiski, bo ta obsojen
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na samoumirjanje, kar pomeni, da se bodo njegovi možgani razvijali brez možnosti, da
bi se v trenutkih stresa učili od odraslih možganov. Ker se mora otrok potolažiti sam in
ne ob odraslem, ki bi z besedami in gestami sprostil napeto otrokovo telo, bo ta stres
predelal tako, da se bo fizično povsem izčrpal, s čimer se bo morala raven vzdraženosti
možganov potem pomiriti. Fizično se bo pomiril, ne bo pa se naučil poimenovati stiske,
torej vključiti višjih možganskih funkcij, ki bi mu kasneje pomagale hitreje in
učinkoviteje prepoznavati in umiriti njegovo stisko. Še več, vzpostavil bo avtomatični
fiziološki mehanizem umirjanja stresa s fizičnem izčrpavanjem. Ti procesi so vedno
nezavedni in predstavljajo v telo vpisan in vgrajen temelj kasnejšega vedenja,
doživljanja, čutenja in delovanja. Če se tovrstna stanja ponavljajo, bo to postalo zanj
prevladujoč način doživljanja sveta (Gostečnik 2008; Kompan Erzar 2006).

5.4.1. Seksualna zasvojenost kot način regulacije bolečih emocij

Emocije se vedno ohranijo, tudi skozi nefunkcionalne vzorce odnosov in telesne
bolezni. Afekti so energija, ki bo preoblikovala človeško telo tako, da se bodo ohranili
(Siegel 1999, 121). Nasilje v odnosih temelji na dereguliranih afektih sramu in strahu,
ki obvladujeta celoten sistem. Družinski sistemi, zaznamovani z nasiljem, razvijejo zelo
specifično dinamiko regulacije afektov. Otroci, ki prihajajo iz družin, ki jih zaznamuje
fizično nasilje in čustvena zloraba, so zaznamovani z globokimi nesprejemljivimi
občutki strahu, sramu, jeze in groze, ki se kasneje v odraslih odnosih lahko kažejo kot
strah pred intimnostjo. Tesnoba in strah sta namreč čustveni vidik telesnega doživljanja
nevarnosti in ogroženosti, ki telesu narekuje stalno pripravljenost na beg (Kompan
Erzar 2006, 186). Da bi si zagotovili psihično preživetje, vzpostavijo obrambne
mehanizme, ki razdiralna čustva izključijo in omejijo, tako da niso preplavljajoča.
Težave z afektom se lahko kažejo tako v poskusih njihovega uravnavanja s substancami
(na primer z alkoholom, drogami, nikotinom in s hrano) kot v potlačitvi, ki lahko
povzroči depresijo ali odvisnost od iger na srečo, pornografije ali spolnosti (Cvetek
2009, 187).
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Zasvojenemu določeno vedenje služi kot obrambni mehanizem pred težkimi čutenji in
pri tem ne gre zgolj za regulacijo ugodja samega na sebi. Z izživljanjem zasvojeni
navzven izživi globoko zakoreninjene emocije, ki ne smejo priti na dan, ker bi bilo
posameznikovo soočenje z bolečimi afekti preveliko tveganje oziroma se ni nikoli
naučil, kako rokovati z žalostjo, osamljenostjo in bolečino. Tako z zasvojenskim
seksualnim vedenjem, ki običajno vključuje potlačene afekte žalosti, sramu,
strahu, navzven izživi potlačeno emocijo. Topić (2012, osebna komunikacija) meni,
da zasvojenost prekine emocijo in služi prikrivanju problema. Zgodnja zanemarjenost,
nasilje, zlorabe in zavrženost ter izdajstva so rane, ki jih čas nikoli ne zaceli, ampak
zahtevajo dolg in boleč proces postopnega sprejemanja in predelovanja hrepenenja po
navezanosti. Afekt se ohranja, oblika regulacije afekta in vedenja pa se v odraslosti
spremeni. Da bo lahko obvladoval svoje afektivno življenje, bo moral zasvojeni
prekiniti s svojim zasvojenskim načinom vedenja in se soočiti z bolečimi čutenji. Ko bo
sprejel, da so del njegove psihične strukture in da soočenje z njimi ne ogrozi njihovega
čuta za preživetje, kot nekoč v otroštvu, bo lahko dosegel stanje notranjega zadovoljstva
in umiritve (Gostečnik 2004; Kompan Erzar 2006).
Zasvojeni s seksualnostjo in soodvisni pogosto niso izkusili, kaj pomeni biti varno
navezan na primarne skrbnike, kar oslabi njihovo sposobnost uspešnega navezovanja in
separacije v poznejših odnosih. Zasvojeni bežijo pred to bolečino, trpljenjem in
potlačenimi emocijami, ker niso nikoli razvili ustreznega mehanizma regulacije
tovrstnih emocij. Posluževali so se mehanizma disociacije, enega najmočnejših
medosebnih odzivov na afektivno, še ne naslovljeno travmo. Le tako so lahko ubežali
globokemu sramu in gnusu, ki ju pušča za seboj vsakršna oblika zlorabe in ki ju otroško
telo samo ne zmore predelati (Reef 2011). Zanemarjanje, zloraba, zapuščanje in
odsotnost primerne nege in skrbi s strani staršev ali skrbnikov puščajo za seboj pravo
opustošenje - odtegnitev pogojev varne navezanosti otroka na primarne skrbnike. Tako
različne zasvojenosti postanejo način prilagoditve ali mehanizem soočanja s stresom in
regulacije emocij, ki ga je zasvojeni privzel že zelo zgodaj v svojem življenju (Hatch
2013). Terapevtski proces lahko postane prostor vzpostavitve varne navezanosti, kjer
lahko posameznik vzpostavi stik, ki bo s pomočjo levohemisfernih strategij omogočil
dostop do desnohemisfernih. Vznik afekta, nedostopnega za zavestno predelavo in
razumevanje, preoblikuje celoten sistem odnosov, ki bo postal odprt za vse tiste
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izkušnje in uvide, ki jih primarni čustveni sistem vzorcev ni dovoljeval (Gostečnik
2004, 41). Abstiniranje od zasvojenskega seksualnega vedenja in vzpostavitev varnega
odnosa omogočita, da se ustavi pretirano stimulirana kemija v možganih zasvojenega in
da ima zasvojeni dostop do bolečih afektov, ki jih je prej tlačil v meje nezavednega. V
času abstinence se bo moral soočiti z virom žalosti, bolečine, sramu, strahu in gnusa, saj
je njihova predelava ključna komponenta okrevanja (Carnes 2006a, 203).
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6

6.1

POSTTRAVMATSKA STRESNA MOTNJA (PTSM) IN
SEKSUALNA ZASVOJENOST
Posttravmatska stresna motnja (PTSM) - opredelitev in kriteriji

Travma je, vsaj glede na širše opredelitve, del življenja običajnih ljudi povsod po svetu.
Povzroči pa lahko preoblikovanje osebnosti, prepričanj, duhovnosti ter razumevanja
smisla in pomena življenja, spremeni potek posameznikovega življenja in povzroči celo
medgeneracijske posledice, v primeru množične travme pa posledice v celotni družbi,
kulturi, vladi in narodih (Cvetek 2009, 11). Gre za dogodek, ki je neizogiben in tako
stresen, da presega obstoječe mehanizme obvladovanja posameznika (van der Kolk
1987, 5). Posameznik ga doživlja kot nevarnost, ki ogroža njegovo življenje oziroma čut
za njegovo integriteto (Creeden 2004, 225). Med stresnim dogodkom je oseba
podvržena resnim poškodbam ali grožnjam s hudimi poškodbami, smrtjo ali pa je priča
dogodku, kjer je neka druga oseba (ali več oseb) ubitih, resno poškodovanih ali
ogroženih.
Carlson (1997, 28-32) navaja tri značilnosti, ki opredeljujejo travmatične dogodke:


negativno zaznavanje dogodka

Oseba doživlja dogodek travmatično, saj ga sprejema kot izredno negativnega.
Izredno negativno in travmatično sprejema tiste dogodke, kjer so prisotne
psihološka, fizična bolečina in poškodba. Tako ga lahko doživlja tudi takrat, kadar
obstaja potencialna nevarnost povzročitve fizične bolečine, poškodbe, emocionalne
bolečine in smrti.


nepričakovanost dogodka

Kadar se negativni dogodek, ki ni kontroliran, zgodi hitro in nenadoma, takrat
posameznik nima dovolj časa, da bi se fizično zaščitil ali psihološko pripravil nanj.
Kadar posameznik nima časa za spoznavni in čustveni proces (primer neozdravljive
bolezni), ga preplavi silen strah in travmatično doživljanje. Bolečina, ki se odvija
stopenjsko in ne nenadno, ni travmatizirajoča. Koliko časa je potrebno, da
posameznik procesira dogodek, ki ga preplaši in naredi nemočnega, je različno in
odvisno od narave dogodka in lastnosti posameznika.
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pomanjkanje kontrole nad dogodkom - nemoč

Posameznik želi kontrolirati dogajanje okoli sebe, z namenom, da bi se zaščitil.
Okoliščine, ki mu odvzamejo to kontrolo, ga spravijo v veliko stisko, še posebej
takrat, kadar vključujejo boleče dogajanje. Kadar oseba doživlja velik stres, je njeno
dojemanje, ali ga lahko kontrolira ali ne, odločilnega pomena, ali bo izkušnjo
ovrednotila kot travmatično ali ne. Pogosto se osebe, ki so doživele travmatični
dogodek, obremenjujejo z dejstvom, da si niso dovolj prizadevale, da bi rešile
situacijo, zato se kasneje ukvarjajo z vprašanjem, kako bi bilo, če bi reagirale
drugače. Samoocenjevanje tega, koliko je imel posameznik kontrole nad
travmatičnim dogodkom, je odvisno od njegovih izkušenj, njegovega pričakovanja
in od tega, kako velika je njegova potreba po nadzoru življenja in posameznih
dogodkov.

Med travmatične dogodke uvrščamo (Health Communities 2012):
•

zlorabo (mentalna ali duševna, fizična, spolna, verbalna - v spolnem in/ali nasilnem
kontekstu);

•

katastrofo (huda nesreča ali nesreča s smrtnim izidom, naravne nesreče, terorizem);

•

nasilni napad (napad s strani živali, napad s strani tuje osebe; pretepanje in nasilje
doma, posilstvo);

•

vojno, bitke in spopade (smrt, eksplozija, streljanje).

Posameznikov odziv na psihološko travmo predstavlja enega izmed najpomembnejših
problemov javnega zdravja v svetu. Travmatični dogodki kot so nasilje v družini,
vojne, različne oblike zlorab, naravne katastrofe, nesreče in neozdravljive bolezni,
nasilje v okolici, soočajo posameznike s takšno grozo in nevarnostjo, ki lahko začasno
ali permanentno spremeni njihovo sposobnost zaznavanja in soočanja z biološko
nevarnostjo ter konceptov o sebi. Travmatizirani posamezniki pogosto razvijejo
posttravmatsko stresno motnjo (PTSM, angl. Posttraumatic stress disorder). Spomin
na travmatični dogodek povsem obvladuje posameznikovo zavest, oropa ga smiselnosti
življenja in užitka (van der Kolk 2003, 168). Boriskin (2004, 18) opredeljuje PTSM kot
»normalno reakcijo posameznika na nenormalne okoliščine«.
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Posttravmatsko stresno motnjo, ki jo Diagnostični in statistični priročnik (DSM-IV-TR)
Ameriške zveze psihiatrov (2000, 463) uvršča med anksiozne motnje, lahko oseba
razvije, ko prestane ali je zgolj priča ekstremno travmatičnim dogodkom, med katerimi
občuti intenziven strah, občutek nemoči ali groze. Pri tem so izključeni otroci, pri
katerih se lahko namesto tega pojavi dezorganizirano ali vznemirjeno vedenje (kriterij
A). PTSM nastopi kot posledica izpostavljenosti stresorju spričo travmatičnega
dogodka, za katerega je značilno, da je bila oseba neposredno ali potencialno ogrožena s
smrtjo ali z resno poškodbo, ali pa je bila ogrožena njena integriteta. Travmatični
dogodek predstavlja tudi, če je oseba prisostvovala smrti, poškodbi ali ogrožanju fizične
integritete druge osebe oziroma je izvedela za nenadno ali nasilno smrt, poškodbo,
smrtno ogroženost družinskega člana ali bližnje osebe.
Travmatični dogodki soočajo ljudi s tako grozo in grožnjo, da lahko pri osebah, ki jih
doživijo, začasno ali za stalno spremenijo zmožnost za spoprijemanje s stresom, njihove
zaznave grožnje in njihov koncept o sebi ter svetu. Travmatizirani posamezniki lahko
razvijejo PTSM, pri čemer spomin na travmatični dogodek nadvlada žrtvino zavest ter
njeno življenje oropa pomena in zadovoljstva (Cvetek 2009, 21).

Simptome PTSM, ki trajajo vsaj en mesec po travmatičnem dogodku, delimo na tri
skupine (APA 2000, 468):


simptomi ponovnega doživljanja: stanje odmaknjenosti, ponovne projekcije
prizorov, vrinjeni občutki in spomini, nočne more in nočni teror (groza);



simptomi izogibanja: izogibanje čustvom, izogibanje odnosom in zvezam,
izogibanje odgovornosti za druge, izogibanje situacijam, ki spominjajo na
travmatski dogodek;



simptomi

povečane

vzburjenosti

(hipervzburjenost):

motnje

spanja,

razdražljivost ali izpadi jeze, težave s koncentracijo, pretirana budnost in
pretirani alarmni odzivi.
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Po dogodku žrtve podoživljajo dogodek na različne načine (kriterij B) - ponavljajoči se
in vsiljivi spomini na dogodek, ki vključujejo podobe, misli in zaznave, ki jih spremljata
velika telesna in duševna stiska ter včasih občutek čustvene otopelosti, med katerim
večinoma ni telesnega vzburjenja. Lahko se pojavijo vznemirljive sanje o dogodku ali
pa se oseba vede in doživlja, kakor da bi se dogodek ponovno odvijal (občutje
ponovnega podoživljanja situacije, iluzije, halucinacije, epizode disociativnih
prebliskov, vključno s tistimi, ki se pojavljajo v času prebujanja ali intoksikacije). Ob
izpostavljenosti situacijam, ki spominjajo na travmo, oseba izkuša močno psihično
stisko in se odzove tako, kot je odreagirala v času dogodka (Erzar 2007, 251).

DSM-IV-TR opredeljuje tri tipe PTSM (APA 2000, 465):


akutna, kadar simptomi trajajo manj kot tri mesece;



kronična, kadar simptomi trajajo tri ali več mesecev;



z odloženim začetkom, kadar se simptomi prvič pojavijo vsaj šest mesecev po
prestali travmi.

Pri ljudeh s kronično motnjo z razliko od akutne, ki mine hitro in kaže na človekove
sposobnosti prilagoditve, zasledimo poleg simptomov še nizko samospoštovanje,
nezaupanje v ljudi in institucije, slabo socialno mrežo, občutek nemoči, oškodovanosti
ter nagnjenost k odvisnostim od alkohola, pomirjeval in lahkih drog (Erzar 2007, 9091).
Kriterij C za izpolnitev kriterijev diagnoze PTSM določa, da se posameznik nenehno
izogiba dražljajem, ki so povezani s travmo, in je otopel na splošno odzivnost, ki se
kaže vsaj na tri načine: oseba se trudi, da se izogne mislim, občutkom ali pogovoru,
povezanim s travmo; trudi se izogniti mestom, osebam in aktivnostim, ki spominjajo na
travmo; možno je tudi, da se ne zmore spomniti pomembnih vidikov travme; izkazuje
bistveno zmanjšane aktivnosti ali zmanjšanje sodelovanja v pomembnih aktivnostih;
pojavijo se občutki ločenosti ali odtujenosti od drugih oseb; omejeno doživlja
čustvovanje; pogosto se pojavijo občutki brezizhodnosti, saj je oseba prepričana, da ne
bo zmogla ustvariti kariere, zakona, družine. Kriterij D določa simptome povečane
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vzburjenosti, ki vztrajajo, in niso bili prisotni pred travmo: motnje spanja, razdražljivost
ali izpadi jeze, težave s koncentracijo, pretirana budnost in pretirani odzivi na preplah iz
okolja. Motnje, ki trajajo več kot mesec dni, povzročajo klinično pomembno stisko ali
okrnjenost socialnega, delovnega ali drugega pomembnega področja funkcioniranja
(kriterij E) (APA 2000, 468).
Smiselno je poudariti, da verjetno ni pomembno, ali dogodek res izpolnjuje kriterij za
PTSM, ampak to, kako destruktivne posledice povzroči pri posamezniku. To je odvisno
od tega, kako lahko posameznik stresno izkušnjo predela oziroma jo shrani v spominu.
Različni dogodki so lahko za posameznika različno pomembni oziroma povzročajo
različne težave in motnje. Definicije meje koncepta travme so nejasne, tako da je izraz
disfunkcionalno shranjene stresne izkušnje morda še najbolj primeren, saj nakazuje
na specifično spominsko shranjevanje teh nepredelanih izkušenj - travmatičnih doživetij
(Cvetek 2009, 14-15).

6.2

PTSM in seksualna zasvojenost

Pojasnilo zasvojenosti s seksualnostjo - navidezno nelogičnega, kemičnim odvisnostim
podobnega vedenja, najdemo v kompulzivnem ponavljanju bolečih in travmatizirajočih
situacij iz preteklosti, posebno v odnosih, ki so temeljili na zlorabi zaupanja (Carnes
1997, 7). Nasprotujoče si vedenje je pravzaprav prepoznavni znak posttravmatske
stresne motnje. Travmo, povezano s seksualno zasvojenostjo, pogosto spremljajo
simptomi PTSM. Pozitivno korelacijo med seksualno zasvojenostjo in travmo,
simptomi, ki so pogosto vidni kot PTSM, navajajo številne raziskave (Carnes 2006a;
Robinson 1999; Sealy 1999). Lahko se kaže v vedenju, odnosu do drugih, fizioloških
procesih in dojemanju samega sebe. Ljudje, ki razvijejo PTSM lahko občutijo tesnobo,
a hkrati iščejo vznemirjenje. Na ravni delovanja možganov to pomeni, da je običajna
komunikacija med tremi osnovnimi deli možganov otežena, v določenih okoliščinah
celo prekinjena. Posameznik reagira, preden razmisli. Ravnovesje med strahom in
sposobnostjo razmišljanja ter posledično reagiranja je porušeno (Topić 2011b, 28).
Travmatične izkušnje si zapomnijo tako naši možgani kot naše telo. Kadar posameznik
doživlja strah, ki spremlja travmo, je reakcija njegovega telesa povsem instinktivna – ali
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se odloči za boj, beg ali pa zamrzne (Black 2009; Rothschild 2000; van der Kolk 1994).
Lahko da okoliščine niso dovolj varne, da bi se oseba spustila v boj ali preprosto
zbežala. Tako zamrzne in strašni spomini se shranijo v telo, ki postane nosilec,
odlagališče groze.
Pogosto je ravno seksualnost tista, s katero posameznik poskuša sprostiti to nakopičeno
energijo ali ponovno uprizoriti zgodnjo travmo. Zvezani s travmatičnim dogodkom ali
osebo, ki jih je zlorabila, bodo zasvojeni s seksualnostjo povsem nezavedno ponovno
uprizarjali travmo iz otroštva na sledeče načine (Schaeffer 2009, 159):
•

občutek močnega seksualnega vzburjenja, kadar so prestrašeni (angl. craving);

•

iskanje nevarnosti in tveganih situacij;

•

vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z osebami, ki zlorabljajo;

•

iskanje zelo tveganih oblik seksualnosti;

•

zloraba seksualnosti kot pobeg, izhod (angl. acting out);

•

povzročiti drugim zlorabo, ki se je nekoč zgodila njim;

•

obsedenost s storilcem zlorabe;

•

slutnja, da bodo ponovno ranjeni in vztrajen strah pred zapuščanjem.

Telo posameznika je tisto, ki vedno znova spregovori, saj vedno govori resnico in samo
resnico. V njem se prebujajo senzorična občutja, ki so postala osrednji del
posameznikove psihične strukture, vse dokler jih psiha ne bo predelala in integrirala, še
prej pa preko regulacije afekta omogočila umiritev telesa (Gostečnik 2008, 13). Stresna
reakcija se lahko pojavi tudi, ko je od travmatične izkušnje minilo že veliko časa
(Carnes 2006a, 152). Lahko rečemo, da je zasvojenost, ki jo posameznik razvije v
odrasli dobi, del odziva na stres, ki ga dostikrat povzročijo spolna zloraba, telesno in
čustveno nasilje v otroštvu. Takšen odziv sicer žrtvi trenutno olajša čustveno breme,
vendar pa nosi s seboj druge nevarnosti. Žrtve zlorab se oklepajo svojih obrambnih
mehanizmov, da bi ubežale pred hudo bolečino in občutki nevrednosti, ki jih je
povzročila zloraba. Kadar pa predolgo zlorabljajo obrambne mehanizme, postanejo s
postopki, ki lajšajo bolečino, zasvojeni (Rozman 2007, 112). Približno 64 % ljudi, ki je
razvilo PTSM, je zasvojenih s kemičnimi snovmi ali pa imajo eno od oblik nekemičnih
zasvojenosti (Boriskin 2004, 5). Felitti et al. (1998, 250) so izvedli raziskavo 10.000
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medicinsko oskrbovanih pacientov, ki so izkazovali zgodovino otroške zlorabe in
hudega trpinčenja. Pridobljeni rezultati so pokazali, da obstaja 4 do 12-krat večja
nevarnost razvoja alkoholizma, depresije, kemičnih odvisnosti, poskusa samomora, 2 do
4-krat večje tveganje kajenja, izmenjave najmanj 50 seksualnih partnerjev, spolno
prenosljivih bolezni, 1,4 do 1,6-krat večje tveganje za fizično neaktivnost in debelost,
ter 1,6 do 2,9-krat večje tveganje za razvoj ishemičnih bolezni srca, rakavih obolenj,
kroničnih pljučnih bolezni, zlomov kosti, hepatitisa, kapi, diabetesa in obolenj jeter.

Tabela 17. Odnos med PTSM in travmatičnimi dogodki (Boriskin 2004, 7)
Razširjenost PTSM na splošno populacijo*

10 - 12 %

Korelacija med aktivno PTSM in zasvojenostjo

R = 0.80

Zdravljeni zasvojeni s PTSM

33 %

Razširjenost PTSM, ki je sledila travmatičnemu dogodku

25 %

Razširjenost PTSM, ki je sledila naravni katastrofi

4%

Razširjenost PTSM po katastrofi, ki jo je povzročil človek

80 %

*Podatki veljajo za Združene države Amerike.

Kot kaže, se posledice dejanj, ki jih stori človek drugemu človeku, v primerjavi s
tistimi, ki so posledica naravnih katastrof, precej pogosteje odražajo v zmedenosti,
občutkih krivde, jezi, potlačeni jezi, gnusu do sebe, obsedenosti in posttravmatski
stresni motnji (Tabela 17). Pri tem igra ključno vlogo pripisovanje pomena. Ljudje se s
travmatično izkušnjo lažje soočijo, če v dejanju vidijo zlonamernost ali če spoznajo, da
na končni izid niso mogli vplivati. Nasprotno pa odgovornost naprtijo sebi, če
verjamejo, da bi morali ohraniti nadzor v dejanjih, ki jih je povzročil drug človek (Topić
2011b, 27).
Osebe, ki so preživele travmo, imajo težavo z regulacijo afekta. Ta se nanaša na
posameznikovo relativno sposobnost prenašati boleča notranja stanja in na
zmanjševanje notranje stiske, ne da bi pri tem uporabili disociacijo ali druge tehnike
izogibanja. Problem regulacije afekta izhaja iz zgodnje travmatične izpostavljenosti in
je povezan s kasnejšo stisko, ki se kaže v uporabi škodljivih substanc in impulzivnosti, s
samopoškodovanjem in drugimi neustreznimi vedenjskimi odzivi (van der Kolk et al.
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2005, 391). Osebe, ki so že zelo zgodaj doživljale travmatične stresne situacije, tudi
pozneje v življenju zelo težko razvijejo funkcionalne odzive na stres, kakor tudi
zmožnost zaznavati ter prepoznavati afekte in bolečino, kar pa je bistveno za preživetje.
Relacijska

travma,

kar

je

bistveno,

vnese

tudi

strukturne

spremembe

v

desnohemisferske funkcije, zlasti desnolimbičnega sistema, ki je odgovoren za
procesiranje bolečine. Dolgoročno doživljanje bolečine je zelo močno povezano z
razvojem simptomov PTSM, ki se lahko manifestirajo v življenju odraslega. Te
spremembe lahko katastrofalno vplivajo na posameznikov razvoj tako v otroški dobi
kakor tudi pozneje v odraslem življenju posameznika, predvsem zato, ker ta posameznik
nima razvitih ustreznih mehanizmov, kako se boriti proti bolečini. Lahko razvije dva
zelo ekstremna obrambna mehanizma, s katerima se bori proti bolečini oziroma
funkcionira v stanju bolečine. Kot prvo lahko posameznik bolečine sploh ne čuti, saj jo
s pomočjo hormonskega sistema zelo močno disociira; drugi način pa je povsem
pretiran odziv na vsako, celo umišljeno bolečino (Gostečnik 2008, 67). Tako se žrtve
travm nenehno zapletajo v začarani krog zasvojenosti, iz katerega poskušajo izstopiti na
disfunkcionalen način (Slika 9).

Slika 9. Začaran krog travme in zasvojenosti (Dayton 2000, 19)
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Zato je pri zasvojenih, ki imajo travmatične izkušnje zlorabe, zdravljenje travme
verjetno najpomembnejši dejavnik uspešnega terapevtskega procesa in pomoči (Cox in
Howard 2007, 2). Travma se ne pozdravi sama. Ne pozabi je ne telo ne psiha. Za
zasvojenega z nerazrešeno travmo to lahko pomeni, da v stresnih okoliščinah
prevzamejo nadzor nad dogajanjem v možganih ter posledično v njegovem doživljanju
in vedenju bolj primitivni deli možganov. Posledica tega je lahko ponoven zdrs v
zasvojenost ali celo recidiv (Topić 2010, 26). Za okrevanje od zasvojenosti s
seksualnostjo je pomembno soočenje in sprostitev strahu, ujetega v telesu posameznika.
Veliko zasvojenih zlorablja seksualnost kot sredstvo, da pridejo v stik s svojimi
najglobljimi čutenji, bodisi zaradi težav pri doživljanju občutij bodisi zaradi blokiranja
čutenj, ki so se ga naučili že v času travme oziroma zlorabe. S tem so se zavarovali pred
sprožitvijo pretekle travme, ki bi jih ponovno dobesedno preplavila. Travmatizirana
oseba se mora naučiti, da je varno imeti občutke in senzacije. Ko se zasvojeni v
okrevanju nauči, kako živeti emocionalno življenje v sedanjosti v miru, veliko lažje
tolerira in prilagodi vsakršne sprožilce iz preteklosti (van der Kolk 2006, 5).

6.2.1 Zloraba otrok – dejavnik za razvoj zasvojenosti
Otroci, ki so bili žrtve nasilja, dostikrat že v otroštvu odkrijejo, kako omiliti kronično
bolečino. Pogosto v ta namen uporabljajo razne oblike prisilnega vedenja, kot so
prenajedanje ali prisilno samozadovoljevanje, ki lahko vodi v zasvojenost s hrano ali v
zasvojenost s seksualnostjo. Pod vplivom teh in drugih obrambnih mehanizmov se
spomin na boleče dogodke umakne iz zavesti v pozabo. Povrne pa se v začetku
zdravljenja zasvojenosti, ko se preneha obrambno vedenje, ker se zasvojeni odloči za
abstinenco (Rozman 2007, 107). Carnes (2006a, 153-156) navaja, da so se večini
zasvojenih s seksualnostjo, ki so se vključili v program zdravljenja in abstiniranja od
zasvojenskih vzorcev vedenja, začeli vračati spomini. Z zgodnjim kompulzivnim
vedenjem so skušali potlačiti spomine na boleče izkušnje in čustva. Ravno poznavanje
posttravmatske stresne motnje (PTSM) – motnje v čustvovanju – lahko pripomore k
razumevanju, kako se lahko spomin povrne in kako je zloraba povezana z
zasvojenostjo. Zasvojenost s seksualnostjo lahko postane način spopadanja z
realnostjo (Tabela 18). Postane način za »preživetje« in spopadanje s krizami, način, na
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katerega se doživetje zlorabe ponotranji. Sanjarjenje in vedenjski vzorci »ponovno
uprizorijo« dogodke iz otroštva. Zasvojenost postane način, kako otopeti ali zbežati
pred bolečino. Tako posameznik zapolni svojo notranjo praznino in poskrbi zase, da bi
popravil nastalo škodo. Zasvojenost se sproža s pomočjo spominov ali v okoliščinah, ki
spominjajo na zlorabo. Zasvojeni kar naprej išče situacije, v katerih bi lahko ponovno
doživel to, kar se mu je zgodilo v otroštvu. Okoliščine so lahko drugačne, a prizori
izživljanja ostajajo isti. Patološko sanjarjenje ima lahko celo isti motiv. Večina
najmočnejših fantazij pravzaprav predstavlja potlačen spomin na preteklo zlorabo
(Carnes 2006a, 154).
Žrtve fizičnega in spolnega nasilja so veliko bolj izpostavljene tveganju za razvoj
PTSM. Prav tako so ženske dvakrat pogosteje nagnjene k razvoju PTSM kot moški,
predvsem zaradi tega, ker so ženske pogosteje žrtve travm, ki vključujejo medosebno
nasilje, vključno s posilstvom in pretepanjem. Tudi pri otrocih, kot žrtvah raznih zlorab
in družinskega nasilja, je zelo velika možnost, da bo prišlo do PTSM (Repič 2008, 51).

Tabela 18. Zasvojenost kot način spopadanja z realnostjo (Carnes 2006a, 153-155)
Simptomi PTSM

BEG PRED
REALNOSTJO

PONOVNA PROJEKCIJA
IZKUŠNJE
(flashback)

ZMEDENOST

Patološki odziv posameznika
Mnoge žrtve zlorabe razvijejo sposobnost Codklapljanja« od
realnosti, v kateri so bile zlorabljene. Ta »odklop« je podoben
občutku izventelesnosti. Razvijejo sposobnost izklapljanja
čutenja bolečine. Zaradi tega postanejo ranljive za skrajno
obliko bega pred realnostjo - zasvojenost. Beg pred realnostjo je
tudi pogoj za nastanek multiple osebnostne motnje.
Dolgo po zlorabi, v navidezno nepovezani situaciji, žrtev doživi
«preblisk« spomina, v katerem izgubi občutek za čas in ne
razlikuje med sedanjostjo in preteklostjo. Izgubi stik z
resničnostjo, kot da se je preteklost preselila v sedanjost, kar se
še posebej dogaja v stresnih okoliščinah. Boji se, da se ji bo
zmešalo in ni popolnoma prepričana, kaj je resnično.
Okoliščine, ki spominjajo na otrokovo izkušnjo, popolnoma
ohromijo sposobnost delovanja posameznika. V okoliščinah, ki
žrtev zlorabe spomnijo na preteklo travmatično izkušnjo, ta
čustveno, telesno in intelektualno ohromi. Ta «ohromitev« ji
pomaga preživeti. Čeprav se lahko na vsakodnevne pritiske in
stres odziva dobro, lahko popolnoma izgubi nadzor, ko določeni
dogodek/oseba v njej zbudi spomin na zlorabo. V okoliščinah,
ko zasvojeni ne morejo sprejeti resnice, vidijo zasvojenost kot
rešitev.
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NEPOJASNJENA
TESNOBA

PRETIRANO
NEZAUPANJE

POVEZOVANJE
SEKSUALNOSTI IN
DRUGIH OBČUTKOV

TOLERANCA ZA
BOLEČINO

PERFEKCIONIZEM

Žrtve zlorabe se bojijo, da bi se zloraba nadaljevala, hkrati pa jih
je strah zaradi nerazrešenih travm iz preteklosti. V sedanjosti
morda nimajo oprijemljivega razloga za strah, zato se ta kaže v
drugačni obliki (npr. nespečnost, živčnost, razdražljivost,
nerazumljiva preobčutljivost). Pogosto si ne znajo razložiti, od
kod prihaja nemir, ki ga čutijo, iščejo pa olajšanje pred temi
občutki.
Mnoge žrtve zlorabe so imele rade prav tiste ljudi, ki so jih
zlorabili, zato si ne morejo priznati, da so jih izdali ali zlorabili
prav tisti, ki so jim zaupale. Svojo stisko izražajo s pretiranim
zaupanjem do partnerjev in prijateljev. Travmatične spomine so
že davno potlačile, zato se včasih niti ne zavedajo izvora svoje
zaskrbljenosti in nezaupanja. Njihovi bližnji se sprašujejo, s čim
so si zaslužili tolikšno nezaupanje in zakaj morajo vedno znova
dokazovati, da so zaupanja vredni. Če ljudem oseba ne more
zaupati, poišče nekaj, čemur lahko, nekaj, na kar se lahko vedno
zanese - večina zasvojenih najde to v seksualnosti, hrani in
opojnih snoveh (drogah in alkoholu).
Če se vzorci vzburjenja v otroštvu povežejo s strahom,
osamljenostjo, ranljivostjo ali s pomanjkanjem, bodo odrasle
žrtve zlorabe te občutke vedno povezovale s seksualnostjo.
Veliko žrtev zlorab težko loči strah od erotične privlačnosti.
Strah močno stopnjuje nevrokemično dogajanje pri bolezni
zasvojenosti. Če je oseba kot otrok povezala pomanjkanje in
seksualnost, bo v odraslosti pomanjkanje vzbudilo željo po
seksualnosti.
Žrtve spolne in/ali telesne zlorabe se včasih namenoma ranijo ali
opečejo. To vedenje je včasih izraz sovraštva do sebe in lastnega
telesa, drugič gre za podoživljanje zgodnje travmatične izkušnje.
Za nekatere žrtve zlorabe ima bolečina tako močan erotični
naboj, da lahko seksualni užitek stopnjujejo samo še s hujšo
bolečino, prebadanjem ali pretepanjem. V nekaterih primerih je
samopohaba način nadzora. Na podoben način je bila oseba
nadzorovana v otroštvu. Ena izmed najnevarnejših oblik
seksualne zasvojenosti je samopoškodovanje, ki je precej
pogostejše, kot si lahko predstavljamo. Ujeti v boleče spomine
zasvojeni mučijo sami sebe.
Eden od načinov, kako se izogniti zlorabi, je izogibanje
napakam. Odraslih in sposobnih ljudi ni mogoče raniti, obsojati
ali izkoriščati. Ljudje, ki poskušajo vse nadzirati do takih
skrajnosti, zanikajo lastne potrebe. Ljudje potrebujemo pomoč,
delamo napake in smo omejeni pri tem, kaj lahko dosežemo.
Perfekcionisti so bolj ranljivi za razvoj zasvojenosti, saj je zanje
kompulzivnost edina oblika vedenja, pri kateri opustijo nadzor.
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IZOGIBANJE OPIRANJU
NA DRUGE

OBČUTEK SRAMU

Žrtve zlorab ne prosijo za pomoč niti ne zaupajo, ne ljubijo in ni
jim mar. Vedejo se, kot da nikomur ne zaupajo. Med
zdravljenjem jih preplavi bolečina, že naslednji trenutek pa se
zberejo in razglabljajo, ali zdravljenje sploh potrebujejo. Ko
dovolj zaupajo terapevtu in mu razkrijejo del svoje bolečine, se
začnejo bati, da bi lahko postali »odvisni« od terapevta. Tako jih
je strah, da bi ga potrebovali, da se raje oddaljijo. Del
zdravljenja je tudi spoznanje, da je opiranje na druge in
»odvisnost« od njih lahko povsem varna.
Mnoge žrtve zlorabe se globoko sramujejo. Sebe dojemajo kot
nevredne, nemoralne, destruktivne in grešne. Zlorabo pogosto
spremljajo sporočila, katerih namen je, da bi se otroci zaradi
sramu podredili in zavezali k molčečnosti. Otrok ta sporočila
sprejme kot del svoje osebne realnosti. V procesu zasvojenosti
ima ključno vlogo prepričanje o lastni nevrednosti.

6.2.2 Seksualna zasvojenost kot posledica travme

Zasvojenost je del patološkega odzivanja na stres, maladaptivni odgovor na hudo
travmo. Posledica zlorabe v otroštvu je PTSM, ki se je sčasoma razvila v enega ali več
patoloških odzivov na stresne situacije. Posebno težke so posledice travme, ki nastane v
prelingvalnem obdobju, ko otrok nima besed, da bi ovrednotil to, kar se mu dogaja. Te
reakcije so osnova za zasvojenost. Takšen odziv sicer žrtvi trenutno olajša čustveno
breme, vendar pa nosi s seboj druge nevarnosti. Žrtve zlorabe se oklepajo svojih
obrambnih mehanizmov, da bi ubežale pred hudo bolečino in občutki nevrednosti, ki jih
je povzročila zloraba. Kadar pa obrambne mehanizme zlorabljajo predolgo, postanejo s
postopki, ki lajšajo bolečino, zasvojeni (Carnes 2006a; Rozman 2007).
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ZLORABA
OTROKA

• spolna,
telesna in
čustvena

POSTTRAVMATSKI
STRES

• disociacija,
ponovna
projekcija
izkušnje,
zmedenost,
prestrašenost,
nezaupanje…

PATOLOŠKO ODZIVANJE
NA STRESNE SITUACIJE

•škodljiv
način
reševanja
težav, ki
vključujejo
zasvojenost

Slika 10. Vpliv zlorabe in stresa na razvoj zasvojenosti (Carnes 2006a, 156)

Teža zlorabe in njeno ponavljanje sta lahko zelo natančen kazalec, po katerem lahko
predvidimo, koliko raznih zasvojenosti se bo razvilo pri žrtvi. Ferree (2010, 144)
dodaja, da travmatična izkušnja zlorabe narekuje način izživljanja v zasvojenosti,
medtem ko je travmatično zapuščanje vir energije za izživljanje. Afekt zapuščanja
poganja zasvojenost. Da bi žrtve razumele, kako so zloraba in drugi travmatični
dogodki vplivali na razvoj njihove zasvojenosti, morajo ovrednotiti svoje izkušnje glede
na pogostost in stopnjo travmatiziranosti. Velikost travme se določa subjektivno. Če je
bil nekdo zlorabljen samo enkrat ali dvakrat, še ne pomeni, da stvar ni resna. Nekatere
zlorabe, ki so pustile najhujše posledice, so se zgodile samo enkrat. Prav tako ne bi
smeli zmanjševati pomena zlorab, katerih oblika je na prvi pogled razmeroma
neškodljiva (Carnes 2006a; Rozman 2011). Slika 11 prikazuje povezavo med
pogostostjo zlorabe in stopnjo travmatične izkušnje. Razvidno je, kako skupaj določata
posledice zlorabe.
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Slika 11. Velikost travme in njene posledice (Carnes 1997, 4)

6.2.3 Dimenzije travme – Posttravmatski stresni indeks (PTSI)

Po travmatični izkušnji se v človeškem sistemu samoohranitve vključi trajni alarm, ki
posamezniku sporoča, da se nevarnost lahko vrne nazaj v vsakem trenutku. Stres
postane travmatičen, ko so prisotni nevarnost, tveganje, strah ali anksioznost. Kadar
smo ogroženi, naše telo mobilizira obrambne sisteme, ki v času ogroženosti dosežejo
visoko stanje pripravljenosti in preplavijo telo z adrenalinom. Kadar telo pogosto
doživlja visoko stopnjo stresa, nevarnosti ali anksioznosti, se bo prilagodilo in za to
plačalo visoko ceno. Šele ko bo posameznik dovolj dolgo odmaknjen od travmatičnih
okoliščin, se mu bo povrnila sposobnost čustvovanja (Herman 1992).
Kako lahko torej travma vpliva na naša življenja še dolgo potem, ko so se stvari vrnile
nazaj v normalno stanje? Dejstvo je, da so pri zasvojenih s seksualnostjo travma, visok
nivo stresa in zasvojenost neločljivo povezani (Carnes 1998, 17). Različne oblike
zasvojenosti postanejo rešitev za premagovanje anksioznosti in stresa travme. Dr.
Patrick Carnes in sodelavci (Carnes in Delmonico 2008) so na podlagi raziskav v letih
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1985-2003, v katere je bilo vključenih 650 seksualnih odvisnikov, razvili t. i.
Posttravmatski stresni indeks (angl. Post Traumatic Stress Index - PTSI). Merski
inštrument, oblikovan na podlagi različnih odzivov žrtev na travmo, klasificira 11
merskih lestvic, ki predstavljajo 11 različnih dimenzij travme (Slika 12). Vprašalnik je
lahko v veliko pomoč terapevtu, ki v terapevtskem procesu postopoma naslovi
potlačena čutenja, ter z izrazito nežnostjo, preteklo travmo in zlorabo, pred katero
zasvojeni beži v svet omame. Hkrati pa nudi zasvojenim odgovore, zakaj določeni
ljudje, kraji ali stvari postanejo »sprožilci« njihovega zasvojenskega izživljanja.

Slika 12. Posttravmatski stresni indeks - različne kategorije travme (Carnes in
Delmonico 2008)5
5 Odstotki predstavljajo seksualno zasvojene, ki so v posamezni kategoriji dosegli največje število točk.
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Dimenzije travme (Carnes 1997, 2000b; Carnes in Delmonico 2008):
1. Posttravmatske stresne reakcije: Doživljanje simptomov posttravmatske stresne
motnje ali njej podobne motnje. Kategorija opisuje travmatične reakcije, fizične ali
psihične alarmne odzive posameznika na nerazrešene travmatične izkušnje.
2. Ponovno uprizarjanje travme: Posamezniki nepretrgoma in včasih celo ritualno
iščejo situacije in osebe, v katerih bi ponovno uprizorili ali celo podvojili
emocionalni nivo vzburjenja, ki so ga doživeli v času prvotne travme ali nesreče. V
tem primeru govorimo o ponovni uprizoritvi izvornega travmatičnega dogodka.
Čeprav je možno, da se oseba dogodka ne spomni, je telo tisto, ki si zapomni, kadar
se zgodi nekaj travmatičnega ali uničujočega. Tako je telo tisto, ki si prizadeva
neprestano kreirati ta občutek, dokler oseba ne okreva od travmatičnega doživljanja.
Mnogo ljudi doživlja tovrstne simptome ponavljanja travme, zapletajo se v t. i.
življenjski slog ponavljanja travme. Nekateri strokovnjaki uporabljajo izraz
ponavljajoča kompulzivnost, s katerim označujejo ponavljajoča se vedenja in/ali
iskanje situacij ali oseb, ki poustvarjajo travmatično izkušnjo. Ponavljanje travme
pomeni živeti v pozabljeni preteklosti. Oseba, ki je bila nekoč žrtev travme, lahko
ponavlja travmo tudi sekundarno, in sicer tako, da prizadene ali žrtvuje druge ljudi
na isti način, kot so prizadeli njega. Iz vloge žrtve se posameznik prelevi v vlogo
rablja. Ponovno uprizarjanje travme je zgolj še eden izmed neuspešnih poskusov
žrtve, da bi naposled le našla rešitev, kako predelati travmatični spomin. S
ponavljanjem izkušnje poskuša vedno znova najti način, kako se odzvati in
eliminirati prvotni strah, ki jo vedno znova preplavi. Namesto funkcionalnega
odziva žrtev ostaja vedno znova odvisna od travmatične rane.
3. Travmatična navezanost: Travmatične vezi so splošno definirane kot nezdrav in
včasih celo nevaren vzorec navezovanja na drugega, saj temelji na sramu,
izkoriščanju, nevarnosti, grožnji ali kombinaciji le-teh. Prisotni so tudi elementi
prijaznosti, plemenitosti in upravičenosti. Posamezniki, ki izkušajo travmatično
navezanost, so »zvezani« z drugo osebo na isti način, kot so vzpostavljali vzorce
navezovanja v času odraščanja in tako nezavedno poustvarjajo iste vzorce
navezovanja, kot so jih doživljali v svoji mladosti. Vztrajajo v odnosih z osebami, ki
so jih izdale ali zlorabile. Niti velika emocionalna bolečina, resne posledice in
včasih celo spogledovanje s smrtjo jih ne zaustavi v njihovi predanosti tovrstnim
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odnosom. Disfunkcionalni vzorec navezanosti se sproži ob ponovni prisotnosti
nevarnosti, sramu ali izkoriščanja, zapeljevanja, prevare ali izdajstva (Tabela 19).
Pri travmatični navezanosti vedno obstaja določena stopnja nevarnosti ali tveganja.
Ravno zaradi tega lahko osebe s travmatično izkušnjo oblikujejo zasvojitveni vzorec
navezanosti. Podobno kot pri ostalih zasvojenostih postane vsako vedenje
zasvojitveno, ko vključuje elemente kompulzivnosti, obsesije in ponavljanja kljub
škodljivim posledicam. Pri definiranju zasvojenosti s travmatično navezanostjo
besedo vedenje nadomesti odnos. Tako je v primeru travmatičnih vezi odnos tisti, ki
spreminja stanje zavesti posameznika in lahko postane tako zavezujoč, da povzroči
smrt posameznika.

Tabela 19. Okoliščine, ki krepijo travmatično navezanost (Carnes 1997, 77)
Ponavljajoči se cikli
zlorabe.

Zgodovina zlorabe.

Napačno dojemanje
Ekstremno reagiranje
intimnosti, ki jo
skupnosti, družine ali
nadomesti visoka
družbenih struktur.
intenzivnost.
Povečana stopnja strahu in soočanje otrok z
grozo.

Prepričanje žrtve in
rablja v lastno
edinstvenost.

Prisotnost
izkoriščanja dalj časa.

Zmedenost glede
ljubezni.

Obstoj poznane vloge
in scenarija, ki ga je
potrebno izpolniti.

Zamenjane vloge reševalca in napadalca pri
žrtvi in rablju.

4. Travmatična samopodoba/sram: Kategorija travmatičnega sramu in travmatične
samopodobe odraža način, kako oseba doživlja sebe in svoja čutenja. Travmatični
sram temelji na občutkih manjvrednosti in sovraštva do sebe, ki sta globoko
zakoreninjena v travmatičnih izkušnjah. Samopodoba posameznika je močno
okrnjena, posameznik resnično težko vidi sebe kot osebo, brez občutkov kritike ali
jeze. Neprestano se trudi, da ne bi občutil sramu, ki pa ga bo lahko na površje
priklicala popolnoma nedolžna situacija iz okolja in posameznika bo dobesedno
preplavil. Ljudje, katerih temelj identitete je sram, verjamejo, da so neljubljeni in da
bi jih ljudje takoj zapustili, če bi ljudje vedeli, kdo so v resnici. Verjamejo, da
spremembe niso več mogoče. Nikomur ne zaupajo, da bi lahko poskrbel za njih. To
bodo poskušali kompenzirati tako, da se bodo priganjali do skrajnosti, doseči bodo
želeli nedosegljive standarde, vse z namenom, da bi jih drugi naposled le sprejeli
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takšne, kot so v resnici. Kadar jim spodleti, to zgolj poveča obstoječi sram. Nenehno
živijo v neskladnosti, kdo so v resnici in kako jih doživlja zunanji svet v primerjavi
z lastnim doživljanjem. Travmatični sram je v veliki meri posledica zgodnje spolne
zlorabe ali travmatične družinske dinamike. V to kategorijo sodijo odrasli z
motnjami hranjenja, z zgodovino rane spolne zlorabe ali tisti, ki so jih vzgajali
narcisoidni starši ter so doživljali nasilno družinsko življenje. Travmatični sram
poganja začaran krog nevrednosti, neljubljenosti in samoponižanja.
5. Travmatično vzburjenje: Posameznik išče užitek, vzburjenje v nevarnih,
ekstremnih okoliščinah, nasilju, tveganju ali sramu. Visoko tvegana seksualnost
postane kot droga, kjer sta stimulacija in vzburjenje nadomestilo za bolečino in
notranjo praznino.
6. Travmatično blokiranje: Zasvojeni bo storil vse, da bi pobegnil pred neprijetnimi
občutki. Preko zasvojenskih ali kompulzivnih vedenj z namenom samoumirjanja
sproža delovanje centrov za nagrajevanje v možganih, kar blokira spomin na
travmo. Besede kot so otopelost, umirjanje, anestetik ali zadovoljitev opisujejo
nevronske poti, ki pri tem procesu sodelujejo. Hrana kot tolažba pri kompulzivnem
prenajedanju, pomirjujoči seks pri kompulzivnem masturbiranju, ali kompulzivna
uporaba alkohola in pomirjeval kot primer uporabe vedenja za zmanjševanje
anksioznosti. »Vedenjem otopelosti« pogosto sledijo vedenja z visoko stopnjo
vzburjenja, ki nudijo olajšanje pred nevarnostjo, intenzivnostjo in hormonsko
hiperaktivnostjo v možganih. Cilj travmatičnega blokiranja je upočasniti, zmanjšati
ali blokirati tok kemije, ki stimulira možgansko aktivnost.

Izdajstvo, zasvojenost in travma so tisti dejavniki, ki skupaj kreirajo trajne rane, ki
neprestano silijo v zavest posameznika in ustvarjajo ciklične vzorce kompulzivnih
odnosov (Carnes 1997, 77).
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7. Travmatično disociativno izogibanje: Okolica dojema zasvojene posameznike kot
izogibajoče osebe. Težko ostanejo prisotni v sedanjosti in so izključeni, ločeni od
vsakega možnega bližnjega ali intimnega srečanja z drugimi. Osebe s travmatično
razcepljenostjo so nagnjene k odcepljanju negativnih in vznemirjajočih delov sebe
na majhne fragmente, kar jim predstavlja rešitev pred ukvarjanjem in soočenjem z
neprijetnimi situacijami, osebami, kraji ali stvarmi. Njihov način življenja pomeni
»preizkušeno« izogibanje konfliktom in neprijetnim situacijam. Po vsej verjetnosti
je bil tovrsten način tudi mehanizem preživetja iz ranega otroštva, ki je sedaj v
odrasli dobi postal nefunkcionalen način soočanja s travmatičnimi občutki in
situacijami. Posamezniki s travmatičnim disociativno izogibajočim vedenjem
porabijo veliko časa pri iskanju načinov, kako bi »izklopili« vsakdanje življenje in
osebe okoli sebe, ki bi lahko prebudile neprijetna čutenja. Tako bodo morda odkrili
drugo realnost, v katero se lahko vedno zatečejo, kadar postane trenutna realnost
preveč boleča. Zaradi tega obstaja velika nevarnost, da posameznik razvije multiplo
osebnostno motnje ali disociativno motnjo identitete.
8. Travmatična samo-deprivacija: Kategorija opisuje t. i. kompulzivno prikrajšanost,
ki se pojavi predvsem okoli pozitivnih spominov, trenutkov uspeha, visoke stopnje
stresa, sramu ali anksioznosti. Posameznik s pomočjo kontrole in deprivacije tlači
občutek lastne nevrednosti. Groza in strah sta tista, ki poganjata celoten sistem.
Posamezniki živijo življenjski slog, ki je na nek način ˮanoreksičenˮ do užitka. Kot
da bi bili trenirani v izogibanju vsakršnega prijetnega užitka, pozitivnih povratnih
informacij, pohval in mnogih stvari, ki bi lahko bile prijetno občutene. Mnogo ljudi,
ki imajo motnje hranjenja ali seksualno anoreksijo, živi v deprivaciji. Ne samo, da
se odrekajo užitku, ampak tudi vsem dodatkom v življenju, kot so razkošje ali
zabava. Vedno delujejo pod mejo svojih zmožnosti, opravljajo slabše delo, kot so ga
sposobni in vstopajo v odnose z osebami, ki so pod njihovim intelektualnim ali
socialnim nivojem. Pogosto se izolirajo od drugih in so osamljeni, ne da bi poznali
vzroke za svoje trpljenje.
9. Travmatična organiziranost: »Predalčkanje« večine ali posameznih delov svojega
življenja v urejene in pospravljene kognitivne »mape« je značilno za osebe s
travmatično organiziranostjo. Gre za način, kako postaviti na »stalno čakanje« ljudi,
težka čutenja, kraje in stvari. Tako se ni potrebno ukvarjati z bolečimi in
neprijetnimi občutki. Zelo ranjeni posamezniki so nagnjeni k odcepljanju bolečih
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delov sebe, da bi lahko živeli naprej brez bolečine. Zgodnje otroštvo teh ljudi je bilo
tako travmatično in vznemirjajoče, da so se naučili boleče dogodke in čutenja
dobesedno razbiti na tisoče drobnih koščkov. Mehanizem, ki je nekoč reševal
življenje, je postal boleče življenje odraslega.
10. Travmatična depresija: V to kategorijo uvrščamo posameznike, ki se zdravijo za
motnjami razpoloženja. Njihov življenjski slog zaznamuje depresija in/ali disforični
afekt ter skrajšan oziroma znižan razpon pozornosti.
11. Travmatična orbitohiperaktivnost: Tovrstna nenavadno zveneča kategorija je
pridržana posameznikom, ki jih drugi vidijo kot hiperaktivne osebe z neverjetno
količino energije. Ko pa jih spoznamo pobliže, vidimo, da se v ozadju odvija
popolno nasprotje našemu doživljanju - drama življenja, ki jo je težko vzdrževati,
zaznamovana s škodljivimi odnosi in nikoli zaključenimi potrebami po doseči več in
več nivojev energije. Značilno je preklapljanje med občutki pretirane čustvenosti in
ekstremnim, skoraj izčrpavajočim dolgčasom in praznino. Za tiste, ki zapadejo v
tovrsten življenjski slog, je značilno, da so doživeli spolno zlorabo v zgodnjem
otroštvu ali pa so odraščali v strogo impulzivni ali nekontrolirani dinamiki
narcisoidne družine, kjer so bili značilni vzorci in način družinske interakcije bes,
ekstremna in eksplozivna jeza, kršenje meja, objektivizacija oseb in izkoriščanje
drugih. Pri posameznikih obstajajo tendence za že obstoječo diagnozo obsesivnokompulzivne motnje (OKM) ali motnje pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD).
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7

PROCES OKREVANJA OD SEKSUALNE ZASVOJENOSTI

Zasvojeni s seksualnostjo težko poiščejo pomoč. Obremenjeni z zanikanjem, da to kar
delajo, danes delajo vsi in s tem ni nič narobe, ali pod težo sramu in krivde zaradi
odvisniškega vedenja, dvojnega življenja in zavedanja lastnega početja težko priznajo,
da so prišli do točke, ko ne zmorejo več tako naprej. Do točke, ko so izgubili nadzor nad
svojim vedenjem, ko jih vsak nadaljnji napor zaustaviti odvisniško vedenje zgolj pahne
nazaj v spiralo odvisniškega izživljanja. Nekatere zasvojene so v okrevanje dobesedno
prisilile strahovite posledice, opustošenje, ki ga je za seboj pustila zasvojenost.
Prizadete, razbite družine, izguba partnerja, spolno prenosljive bolezni, nezaželena
nosečnost, izguba zaposlitve, aretacije, zdravstvene težave, samomori, umori …
Posledice bolezni, ki je zasvojeni ne more premagati z lastno voljo in močjo.
Za vsakega zasvojenega napoči trenutek streznitve. Trenutek, ko je potrebno priznati, da
je zasvojeni nemočen glede zasvojenskega seksualnega vedenja in da je njegovo
življenje postalo neobvladljivo6 (SAA 2005, 22). Nekateri tega trenutka žal ne
dočakajo, zasvojenost s seksualnostjo jih prej pahne v smrt. Zasvojeni s seksualnostjo
nimajo neomejenega števila poskusov prenehanja z izživljanjem (Topić 2012, oseba
komunikacija). Gre za bolezen progresivne narave, ki od zasvojenega terja vedno več.
Kot pravijo zasvojeni s seksualnostjo v okrevanju (Wally P. 1998, 4): »V nekem
trenutku smo vedeli, kaj moramo storiti, da bi okrevali od seksualne zasvojenosti.
Moramo se podvreči življenjskim spremembam, duhovni preobrazbi ... Seksualna
zasvojenost je usodna bolezen. Pred prihodom Anonimne skupine za zasvojene s
seksualnostjo (angl. Sex Addicts Anonymous - SAA) je večina zasvojenih bodisi umrla
zaradi bolezni, umora, samomora ali pa so pristali v zaporu«.
Brez zdravljenja zasvojenosti in vključitve v proces okrevanja, postane zasvojenost
progresivna bolezen, ki lahko povzroči trajne posledice ali prezgodnjo smrt (ASAM
2011). Nihče, ki je bil zasvojen, se ni rešil zasvojenosti brez temeljnih sprememb v
življenjskem slogu. Na tisoče zasvojenih po vsem svetu priča, da je zasvojenost
ozdravljiva bolezen! Vendar pa sprememba in okrevanje ne pride preko noči in bolečini
1. korak Anonimne skupine za zasvojene s seksualnostjo: ˮPriznali smo, da smo nemočni nad zasvojenskim seksualnim vedenjem
in da so naša življenja postala neobvladljiva.ˮ (SAA 2005, 20).
6
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se ni mogoče ogniti, kot so bili zasvojeni vajeni. Zasvojeni mora prevzeti odgovornost
za svoja dejanja in jo nehati iskati zunaj sebe (Rozman 2011, 49-55). V procesu
zdravljenja je pomembno, da zasvojeni v bolečini in trpljenju, ki ju povzroči praznina
zasvojenosti, najdejo smisel (Carnes 2006a, 47)

Nediagnosticirana, nezdravljena odvisnost od seksualnosti lahko ogroža treznost
posameznika, vodi v recidiv ali povzroči, da abstinirajoči zasvojenec zamenja eno
odvisnost z drugo (Rozman 2011, 45).

Topić (2010, 25-28) navaja, da se mora zasvojeni najprej počutiti varno, da bi lahko
začel razvijati nove navade in pridobivati pozitivne izkušnje. Brez tega ne more doseči
bistvenih in trajnih sprememb ne v vedenju ne na ravni delovanja možganov. Zato je
tako pomembno, da v procesu zdravljenja oseba vzpostavi varen odnos s terapevtom
in/ali ostalimi osebami v okrevanju. To mu omogoča, da lahko prične abstinirati, tako
od vseh kemičnih substanc (kar vključuje tudi nikotin in alkohol) kot zanj škodljivih
vedenj, ki spreminjajo stanje zavesti. Pri kemičnih zasvojenostih je laže definirati
abstinenco: nobenega vnosa kemičnih snovi, s katerimi se posameznik omamlja.
Abstinenca pri nekemičnih zasvojenostih pomeni, da mora zasvojeni abstinirati od
vseh kemičnih snovi (če jih še zlorablja) in vedenj, s katerimi se omamlja. Do velikih
sprememb v okrevanju ne bo prišlo, če zasvojeni preneha z vnosom substanc,
popolnoma nekontroliran pa je na področju seksualnosti, hrane, trošenja denarja,
hazardiranja ali dela. Še vedno poganja isti vzorec omame in nima stika s tistim, zaradi
česar se je sploh začel omamljati. Zasvojenost zanj še vedno predstavlja preživetje. Za
trajno okrevanje od zasvojenosti so potrebne t. i. spremembe II. reda7 - tisti koraki, ki
jih zasvojeni naredi, da dejansko spremeni dinamiko svojega življenja in način, kako ga
živi (Carnes et al. 2010, 169). Takrat posameznik spremeni pogled in razumevanje
celotne situacije ter njegove vloge pri ohranjanju zasvojenskega vedenja in cikla. Tega
pa zasvojeni pogosto ne zmorejo sami. Pri tem je pomemben tudi ustrezen način

Pri spremembah I. reda gre za konkretna dejanja, ki jih posameznik stori zato, da hitro ustavi problem in se osredotoči na
posledice. Spremembe prvega reda lahko dobro opišemo s francoskim aforizmom: »Bolj ko se stvari spreminjajo, bolj ostajajo
enake.« Pomembno je razumeti, da je kompulzivnost ali zasvojenost kakršnekoli vrste fenomen prvega reda. Bolj ko se zasvojeni
sam trudi ustaviti svoje vedenje na skrivaj, bolj gotovo mu bo spodletelo. Šele ko bo prelomil pravilo kompulzivnosti ali
zasvojenosti in bo pričel iskati pomoč, bo sposoben narediti spremembe drugega reda, ki so nujno potrebne za osvoboditev od
problematičnega vedenja (Carnes et al. 2010, 169).
7
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pomoči. Tabela 20 prikazuje ključne oblike zdravljenja in pomoči v procesu okrevanja,
ki prispevajo k uspešnemu okrevanju in ki so se skozi dolgoletno prakso izkazali za
najučinkovitejše.

Tabela 20. Oblike zdravljenja in pomoči pri seksualni zasvojenosti (Carnes in
Schneider 2000, 315)
Individualna
terapija
Duhovna podpora

Skupinska terapija

Skupine 12 korakov

Okrevanje parov

Sodelovanje
družine
ali partnerja

Okrevanje družine

Telesna aktivnost in
prehrana

Uspeh okrevanja pa zagotavlja le kombinacija oblik pomoči, saj mora zasvojeni stopiti
iz začaranega kroga lastne grandioznosti in izolacije ter se naučiti tvoriti zdrave,
funkcionalne in neseksualne odnose z drugimi ljudmi. Zato zgolj individualna terapija
kot taka ni zadostna pri zdravljenju zasvojenosti. Pomembna sicer je, saj zasvojenemu v
okrevanju nudi varen prostor, kjer lahko odpira in predeluje najbolj boleče teme
preteklosti in zasvojenosti. Poleg varne navezanosti v odnosu s terapevtom pa zasvojeni
potrebuje tudi odzive drugih, ki se zrcalijo na obrazih tako terapevta kot ostalih
udeležencev v terapiji ali na skupinah za samopomoč. S tem pripomore k drastičnemu
zmanjšanju sramu in krivde ter vzpostavljanju novih nevronskih povezav, ki sčasoma v
procesu okrevanja preglasijo zasvojenske nevronske poti v možganih. Tabela 21
prikazuje rezultate raziskave, v katero je bilo vključenih 190 zasvojenih s seksualnostjo
v okrevanju. Rezultati so pokazali, da sta bili ravno duhovnost in sodelovanje v
skupinah, ki delujejo po principu dvanajstih korakov, identificirana kot ključna
dejavnika uspeha okrevanja (Carnes in Schneider 2000, 315). Učinkovitost delovanja
skupin dvanajstih korakov pri okrevanju od zasvojenosti je potrdila tudi raziskava
Univerze Stanford (Humphreys 2012). Sodelovanje na srečanjih skupin dvanajstih
korakov bistveno prispeva k povečani treznosti zasvojenega in zmanjšanju zlorabe
prepovedanih substanc in vedenj. Zasvojeni si zgradi novo socialno mrežo, ki mu
pomaga ohraniti treznost. Skupine dvanajstih korakov pomembno pripomorejo k
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zmanjšanju izdatkov zdravstvene blagajne8, saj je dokazano manj hospitalizacij
zasvojenih pacientov.
Tabela 21. Učinkovitost različnih oblik pomoči v procesu okrevanja (Carnes in
Schneider 2000, 315)
Uspešen (%)

Neuspešen (%)

Hospitalizacija

35

2

Ambulanta

27

7

Bolnišnica

9

5

Individualna terapija

65

12

Družinska terapija

11

3

Partnerska terapija

21

11

85

4

Druge skupine 12 korakov

55

8

Mentor

61

6

Partnerska podpora

36

6

Višja Sila

87

3

Podpora prijateljev

69

4

Obdobje celibata

64

10

Telovadba/prehrana

58

4

Vrsta zdravljenja

Skupina 12 korakov (tradicija
SA9)

Poglobljeno delo v procesu okrevanja od zasvojenosti sproži dramatične spremembe v
odnosih, poklicni karieri, na področju financ in v življenjskemu slogu posameznika.
Tovrstne naloge (Slika 14) zahtevajo čas in napor, zato je toliko bolj pomembno, da so
v proces okrevanja vključeni (Carnes 2009, 5-6):


psihoterapevt, ki je pridobil znanje s področja zasvojenosti, travm in zlorab.
Okrevanje od zasvojenosti zahteva dolgoročni odnos s kompetentnim

Raziskava, ki je vključevala 1700 vojnih veteranov, ki so imeli težave z alkoholizmom, je pokazala, da je izbira zdravljenja po
načelu 12 korakov s poudarkom na samoiniciativnih aktivnostih učinkovitejša kot izbor programa, ki je temeljil na kognitivno vedenjskih načelih z malo poudarka na samoiniciativnih aktivnostih. Follow-up raziskava istega vzorca je pokazala, da je prva
metoda zdravljenja pacientov v razmiku dveh let bistveno zmanjšala stroške zdravljenja v višini 8 175 USD na osebo (Humphreys
2012, 18).
9
SA - Zasvojeni s seksualnostjo (angl. Sex Addicts).
8
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terapevtom, ki v procesu okrevanja zavzame vlogo nekakšnega kontrolnega
stolpa, da zasvojeni ne bi izgubil prave smeri na poti okrevanja.


skupinska psihoterapija, ki predstavlja ključni element v procesu okrevanja.
Optimalna količina skupinske terapije naj bi obsegala 175 ur.



Skupina, ki deluje po principu 12 korakov. Zasvojeni, ki obiskujejo skupine,
ki delujejo po načelu dvanajstih korakov, so uspešnejši v okrevanju. Zgodnejše
raziskave dr. Carnesa s sodelavci so pokazale, da je le 23 % njihovih klientov
dokončalo 1.- 9. korak v 18 mesecih. Tisti, ki so bili pri tem uspešni, niso
zabeležili zdrsov nazaj v zasvojenost. Bistvo je v tem, da mora zasvojeni dobiti
zagon in vztrajati v okrevanju. Program dvanajstih korakov služi ljudem, ki
imajo probleme z alkoholom, drogami, seksualnostjo, hrano, hazardom in visoko
tveganimi aktivnostmi, soodvisnostjo in denarjem.

Če povzamemo, so ključnega pomena ustrezna terapevtska skupina, skupina za
samopomoč v kombinaciji z individualno terapijo. Ključni dejavnik okrevanja je tudi
upanje. Prav upanje je tisto, kar pozitivno vpliva na prepričanje posameznika, da je
zdravljenje lahko uspešno in da bo uspešno (Topić 2010, 26).

7.1

Faze razvoja in naloge v terapevtskem procesu okrevanja od seksualne
zasvojenosti

Potrebno je poudariti, da je cilj okrevanja od seksualne zasvojenosti zdrava seksualnost.
Okrevanje pomeni abstinenco od samodestruktivnih seksualnih navad, katere cilj je
zgraditi zdravo in trdno seksualno življenje. Vključuje razumevanje in definiranje
seksualnega vedenja, od katerega mora zasvojeni abstinirati in jasen, aktiven plan
okrepitve zdrave spolnosti (Carnes in Schneider 2000, 316). Abstiniranje in treznost
dolgoročno žal ne bosta uspešni, če posameznik v svojem življenju ničesar ni spremenil,
razen tega, da je prenehal škodovati sebi in drugim. Tudi to je velik korak, vendar je za
trajno okrevanje od zasvojenosti potrebno precej več (Topić 2010, 26).
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V terapevtskem procesu obstaja predvidljiv okvir okrevanja, ki ima svoje faze razvoja,
mejnike napredovanja in naloge, ki jih je potrebno opraviti (Slika 13) (Carnes 2006a,
209-223):
1. Stopnja stiske in odločitve
Obdobje hude stiske in odločitve, obdobje, v katerem se zasvojeni odloči in zaveže, da
se bo spremenil. Odloči se lahko v enem dnevu, sprejemanje odločitve pa lahko traja
tudi do tri mesece. V vsakem primeru pa odločitev določa začetek zdravljenja. Med
prenehanjem škodljivega vedenja in odločitvijo za spremembo je lahko precejšen
časovni zamik. Nekateri se odločijo za spremembo zaradi vse večjega zavedanja, da je
treba nekaj storiti. Nekatere prestraši stopnjevanje njihovega vedenja, mnogi se
vključijo v program zdravljenja kemičnih odvisnosti. Večino zasvojenih pa v
spremembo prisilijo zunanji dogodki ali ljudje (družinski člani, partnerji, prijatelji,
terapevti) (209).
2. Stopnja šoka
Za to obdobje so značilne posledice abstinenčne krize, ki se kažejo na telesni ravni in so
včasih lahko nevzdržne. Zasvojeni so izjemno zmedeni, ne znajdejo se, čustveno otopijo
in se niso sposobni osredotočiti. Občasno obupujejo, vse se jim zdi brezupno. Ti občutki
se krepijo s povečanjem njihovega zavedanja in sprejemanja realnosti. Na omejitve, ki
jih postavljajo terapevti, mentorji ali družinski člani, se odzovejo s silovito jezo. Tisti, ki
se vključijo v program zdravljenja, izkusijo občutek pripadnosti in spoznajo, da je bilo
zdravljenje pravilna odločitev. Pogosto občutijo olajšanje in sprejetost, ko prenehajo
živeti dvojno življenje (211).
3. Stopnja žalovanja
Za obdobje žalovanja je značilno zanikanje in barantanje, jeza zaradi izgube,
sprejemanje resničnosti in žalost. Ko si zasvojeni končno prizna izgubo zasvojenosti, se
pojavita žalost in bolečina, ki pomenita resničen začetek žalovanja. To obdobje traja od
štiri do osem mesecev ter pri večini nastopi ob koncu prvega ali ob začetku drugega leta
zdravljenja. Večina zdrsov se pojavi ravno v tem obdobju, saj zasvojeni naredijo vse, da
bi se izognili bolečini, posledica česar je izživljanje. Bolečina, ki jih preplavlja, postane
nevzdržna, zato se omamijo, da dosežejo olajšanje. S tem je povezano tudi slabšanje
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zdravstvenega stanja zasvojenih, saj stres, povezan z žalovanjem, oslabi imunski sistem,
zato postanejo zasvojeni bolj ranljivi za bolezni. Stres in preobremenitev zmanjšujeta
sposobnost normalnega delovanja, povečujeta ranljivost in možnost poškodb. To
nedvomno dokazuje, kako močna je bolečina in kakšne so posledice, ki se kažejo v
zdravstvenem stanju zasvojenega. Ob dokončnem sprejetju, ko torej zasvojeni sprejme,
da je ranljiv, človeški, da ni nekaj posebnega, se lahko začne pomembna sprememba.
Kot del sprejemanja morajo zasvojeni priznati obseg in vrste svojega zasvojenskega
vedenja. Zavedanje o zasvojenosti se bo širilo in poglabljalo mnoga leta. Na tej stopnji
je pomembno, da zasvojeni poglobljeno raziščejo svoje zasvojensko vedenje in
dojamejo, da je zasvojenost več kot le vedenje. Razumeti morajo, da zasvojenost
vključuje prepričanja, vedenje, izkrivljeno mišljenje, ki ohranja zanikanje in iluzije
(213).

Slika 13. Faze razvoja v okrevanju od seksualne zasvojenosti (Topić 2011a, 39)
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4. Stopnja okrevanja
V tem obdobju se pri zasvojenih pokaže nova sposobnost za radost, čeprav morajo
pogosto garati, preden se jim stvari lahko zdijo smešne. Glavno vlogo v celotnem
procesu ima vzpostavljanje novih vezi z drugimi. Zasvojeni prevzamejo
odgovornost zase na vseh področjih življenja, vključno s poslovnim življenjem,
finančnim stanjem in z zdravjem. Naučijo se izražati svoje potrebe, sprejemati
dejstvo, da jih sploh imajo, in delati za to, da jih zadovoljijo. Zasvojeni se v tem
obdobju trudijo dokončati stvari (diplome, projekte, delo, …), postati zanesljivi
(trudijo se biti točni, storijo vse, kar je v njihovi moči, odzivajo se na prošnje, …).
Prenehajo z življenjem »na robu« in dajejo prednost manj razburljivim stvarem. Cilj
zasvojenega v tem obdobju je, da doseže določeno stopnjo ravnovesja. Ko napreduje
in se njegovo stanje po dolgem obdobju neobvladljivosti umiri, se zasvojeni počuti
bolje. Toda obdobje okrevanja zahteva tudi razvijanje novih spretnosti in soočanje z
novimi nalogami, kot na primer soočanje s temeljnimi vprašanji, ki so razlog za
njihovo ranljivost za zasvojenost (216).

5. Stopnja rasti
Med zdravljenjem si zasvojeni naberejo novih moči in vstopijo v obdobje, v katerem
raziskujejo nove možnosti in drugače organizirajo odnose. Spremembe, ki so se
zgodile, jim omogočajo, da svoje življenje, ki je delovalo kot zaprt sistem, odprejo
navzven. Zasvojenost je dopuščala vedno manj možnosti, zdravljenje pa ustvarja
odprt osebni sistem, ki omogoča večjo izbiro. Obdobje rasti običajno nastopi med
četrtim in petim letom zdravljenja. Kakovost odnosov se izboljša, odnosi z bližnjimi
postanejo bogatejši in trdnejši. Zasvojeni so lahko pri svojem delu čustveno veliko
bolj prisotni. Vzpostavijo ravnovesje, poveča se sposobnost za bližino in sposobnost
reševanja konfliktov. Razvijejo globoko sočutje in empatijo, tako do sebe kot do
drugih. Poveča se sposobnost za postavljanje meja in večja skladnost v odnosih. Pri
doseganju novih uspehov na področju ljubezni in spolnosti zasvojeni občutijo
pozitivne občutke, ne več krivde in sramu. Stari nefunkcionalni odnosi so se
spremenili ali pa se končali. Mnogim zasvojenim ne uspe takoj prekiniti vsega
škodljivega vedenja, treznost prihaja postopoma. V obdobju rasti zasvojeni začuti
globok prezir do starega načina vedenja. Tisti, ki se dovolj oddaljijo od svojega
izživljanja, se ob spominu nanj pogosto zelo burno odzovejo. Tovrstna reakcija je
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deloma posledica obžalovanja, deloma na novo pridobljenega zdravja v
psihološkem smislu ter tudi tega, da so si končno priznali strah in grozo, ki sta jih
obvladovala. Pomeni tudi zavezanost načinu življenja, v katerem niso ranljivi za
zasvojenost (221).

V povprečju traja zdravljenje od seksualne zasvojenosti tri do pet let. V tem času mora
posameznik iti čez številne naloge (Slika 14). Pri zasvojenih, ki imajo izkušnje zlorabe,
je naslavljanje in zdravljenje travme verjetno najpomembnejši dejavnik uspešnega
terapevtskega procesa in pomoči. Če se terapevt osredotoči zgolj na zasvojenost in
obstoječa vedenja, lahko zgreši poglavitni vzrok vznika zasvojenosti - pretekle
travmatične izkušnje. Zaradi tega bo okrevanje od zasvojenskega vedenja manj uspešno.
Ukvarjanje s travmatičnimi izkušnjami zasvojenega mora postati ključni element načrta
zdravljenja seksualne zasvojenosti (Howard 2007, 89). Travma se ne pozdravi sama. Ne
pozabi je ne telo ne psiha. Za zasvojenega z nerazrešeno travmo to lahko pomeni, da v
stresnih okoliščinah prevzamejo nadzor nad dogajanjem v možganih primitivnejši deli
možganov ter posledično tudi v njegovem vedenju in doživljanju. Posledica je lahko
ponoven zdrs v zasvojenost ali celo recidiv (Topić 2010, 26).
Različni pristopi k predelavi travme se običajno razlikujejo predvsem v tehniki, ki jo
terapevt uporablja, da zagotovi varno okolje, ugodno za spominjanje na travmo in
upravljanje z odzivi na to spominjanje ter predelavo spomina (Cvetek 2009, 169). Allen
(2001, 292) poudarja, da mora terapevt najprej vzpostaviti in okrepiti klientovo
sposobnost ukvarjanja s travmo, preden se loti predelovanja travmatičnih spominov. Pri
obravnavi travm se pogosto uporablja terapija, osredotočena na posamezne faze,
korake, ki predstavlja preusmeritev fokusa od rigidnega pristopa na klientove potrebe,
podporo, toleranco, kontrolo in motivacijo. Stopnje terapevtskega procesa naj bi
vključevale sledeče (van der Kolk, McFarlane in van der Hart 2007, 426):
1. faza: Stabilizacija, ki vključuje: a) izobraževanje in b) poimenovanje emocij
preko verbalizacije somatskih stanj.
2. faza: Pridobitev nadzora nad travmatičnimi spomini in odzivi.
3. faza: Restrukturiranje travmatičnih osebnih in kognitivnih shem.
4. faza: Vzpostavitev varnih socialnih povezav in razvoj interpersonalnih veščin.
5. faza: Integracija na novo pridobljenih emocionalnih izkušenj.
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Slika 14. Naloge v procesu okrevanja od seksualne zasvojenosti (Carnes 2008, 39)

7.1.1 Terapevtska orodja okrevanja

Dr. Patrick Carnes je skupaj s sodelavci razvil orodja, ki so lahko v veliko pomoč
terapevtom in ostalim strokovnjakom pri ocenjevanju in zdravljenju seksualne
zasvojenosti klienta:
•

Sexual Addiction Screening Test – Revised (SAST-R)10

Vprašalnik nudi pomoč pri ocenjevanju seksualnega kompulzivnega vedenja, ki lahko
kaže na prisotnost seksualne zasvojenosti. Razvili so ga v sodelovanju z bolnišnicami,
programi zdravljenja, zasebnimi terapevti in neformalnimi skupinami. Vprašalnik
SAST-R, sestavljen iz 45 da/ne vprašanj, ponuja profil odzivov, ki pomagajo terapevtu
razlikovati med zasvojenskim in nezasvojenskim vedenjem.
•

Sexual Dependency Index (SDI-R)11

Vprašalnik vključuje sledeče merske lestvice: demografijo, test seksualne zasvojenosti
(SAST test), lestvice desetih tipov seksualne zasvojenosti, lestvice, ki merijo posledice
10
11

SAST- R vprašalnik je dostopen na spletnem naslovu: www.SexHelp.com .
Dostop je omogočen le CSAT (Certified Sex Addiction Therapist) terapevtom in kandidatom za pridobitev CSAT naziva.
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zasvojenosti (družina/prijatelji, finančne /poslovne, pravne, preokupacija/izguba
nadzora), lestvico motivacije za spremembo. Rezultati vprašalnika točkujejo trenutna
problematična zasvojenska vedenja in zgodovino problematičnih vedenj.
Poleg navedenih vprašalnikov so celotni javnosti dostopni tudi vprašalniki12, ki lahko
veliko pripomorejo pri samoocenitvi problematičnega seksualnega in soodvisniškega
vedenja:

7.2

•

Sexual Addiction Screening Test (SAST)

•

Sexual Addiction Risk Assessment (SARA)

•

Partner Sexuality Survey (PSS)

Odvisniška osebnost: vseživljenjsko okrevanje

V primerjavi z alkoholiki in zasvojenimi z igrami na srečo se zasvojeni s seksualnostjo
ne morejo izogniti predmetu zasvojenosti - svoji lastni seksualnosti - zato bodo
nepremagljive sile, ki so bile del njihove kompulzivnosti ali zasvojenosti, vedno
sestavni del njihovega življenja (Carnes et al. 2010, 157).
Zasvojeni posameznik razvije patološki odnos s substancami ali vedenjem, ki spreminja
stanje zavesti (Ferree 2010, 43). Zasvojenost kot proces kupovanja lažnih in praznih
obljub: lažnih obljub olajšanja, emocionalne varnosti, občutka izpolnjenosti in lažnega
občutka intime s svetom. Ko zasvojeni razvije odvisniški odnos s svojo drogo, bo
aktivni odvisnik ali odvisnik v okrevanju vedno videl svet v drugačni perspektivi.
Namreč tako kot vsaka druga resna bolezen tudi odvisnost predstavlja izkušnjo, ki
trajno spremeni človeka. Namreč odvisniško razmišljanje ostane globoko zakopano v
notranjosti zasvojenega in zgolj išče načine in priložnosti, kako bi ponovno vzniknilo na
plan. Zasvojeni v okrevanju mora nadaljevati s srečanji in slediti programu okrevanja,
ker je še vedno odvisnik. Okrevanje pomeni sprejemanje odvisnosti in stalno
spremljanje odvisniške osebnosti v kakršni koli obliki se pojavi. Pomembno je, da
zasvojeni razume svojo nagnjenost oziroma hrepenenje po spremenjenem stanju zavesti
12

Vprašalniki so dostopni na spletnem naslovu: https://www.recoveryzone.com/.

133

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

(transu). To pomeni, da bo moral zavestno umirjati tovrstne impulze vse življenje.
Zasvojeni bo vedno iskal predmet ali dogodek, s katerim bi lahko vzpostavil
zasvojenski odnos. Odvisniška osebnost bo vedno hotela vzpostaviti iluzijo, da tam
zunaj obstaja predmet ali dogodek, ki lahko zadovolji potrebe zasvojenega. Zaradi tega
mora zasvojeni graditi odnose, ki ga bodo podpirali in mu dajali pristen občutek
varnosti in skrbi, namesto iluzije varne navezanosti. Gre za pristne odnose z družino in
prijatelji, odnos z Višjo Silo, odnos s seboj in skupnostjo. Zakaj zasvojeni potrebuje
tovrstne odnose? Skupna točka vseh odnosov je dejstvo, da se mora zasvojeni obrniti
navzven in poiskati varne odnose izven sebe. V naravi obstaja vzajemnost odnosov dajanje in prejemanje, v zasvojenosti pa je prisotno zgolj jemanje. Naravni, pristni
odnosi temeljijo na emocionalni povezanosti z drugimi, zasvojenost pa gradi svoje
temelje na emocionalni izolaciji. Zato je tako pomembno, da zasvojeni v okrevanju
redno prisostvujejo srečanjem skupin po dvanajstih korakih ali drugim skupinam za
samopomoč (Bochard 2012).
Kaj torej pomeni »ozdravljenje« (Rozman 2011, 46):
•

Proces zorenja, kjer se vzpostavi bolj zdrava identiteta in značaj.

•

Proces se začne z abstiniranjem od vseh odvisnosti, potreben je delujoč podporni
sistem.

•

Proces zdravljenja pomeni zorenje skozi stopnje človekovega razvoja, k čemur
pripomorejo enostavni strateški in duhovni principi dvanajstih korakov.

Potem ko zasvojeni pridejo v obdobje rasti in treznosti, med zdravljenjem skoraj ni
zaslediti več zdrsov v zasvojenost. »Treznost« in kakovostnejši odnosi zasvojenega
dvignejo na novo raven bivanja. Izkusijo globino bližine, ki je mnogi nikoli ne
dosežejo. Njihova zasvojenost in zdravljenje sta jim omogočila širše dojemanje, sočutje
in sposobnost za bližino. Ne le, da so ti ljudje vzor za tiste zasvojene, ki se zdravijo in
gredo po njihovih stopinjah, ampak pomenijo tudi novo zdravljenje naše družbe (Carnes
2006a, 223).

134

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

8

ZASVOJENOST IN DUHOVNOST

Sveto pismo ni tiho, kadar gre za zasvojenost. Številni verzi, še posebej v knjigi
psalmov, so klici po odrešitvi iz potrtosti. Številni zasvojeni najdejo v tovrstnih
izpovedih tolažbo in oporo v svoji bolečini. O svojih bojih in bolečini spregovorijo tudi
nekateri največji pisci, kot sta David in Pavel.

8.1

Samson in nevarna samoprevara (Sod 16, 4-31)

Nova Zaveza opisuje Samsona kot moža vere, ki je premagoval kraljestva, ravnal
pravično in prejel obljube (prim. Heb 11, 32) (Svetopisemska družba Slovenije 2000,
258). Ne omenja njegovih napak niti njegove izredne moči. Čeprav je posedoval veliko
fizično moč, je bil moralno šibek - sledil je lastnim sebičnim željam in ignoriral Boga.
Ljubezenski odnos med Samsonom in Dalílo predstavlja enega najbolj žalostnih
primerov disfunkcionalnega odnosa v zgodovini (Tyndale House Publishers 2007, 324).
Sveto pismo navaja, da je Samson ljubil Dalílo (v. 4), njej pa je očitno denar pomenil
več kot njun odnos. Samson bi moral sprevideti, da Dalíla sodeluje s filistejskimi knezi
in ga želi uničiti. Po treh epizodah izdajstva bi moral prekiniti odnos z žensko (tujko), ki
ni bila vredna zaupanja. Temelj varne navezanosti v odnosu je ravno zaupanje v
partnerja. V zameno za fizični užitek, po katerem je hlepel, je dovolil Dalíli, da še
naprej manipulira z njim in ga seksualno zapeljuje. Zaradi zaverovanosti v lastno
neuničljivost se je odločil ostati v situaciji, ki je ogrožala njegovo življenje (v. 20).
Zgodba o Samsonu in njegovi patološki navezanosti na Dalílo kaže, kako lahko nekdo
manipulacijo s strani ljubljene osebe zamenja za izkazovanje ljubezni.
Samson se odloči, da bo ugodil Dalíli in dobil od nje, kar si želi, ne pa izpolnjeval
Božjo voljo in osvobodil svoje ljudstvo. Tudi Dalíla se odloči zlorabiti odnos s
Samsonom, da bi se z njim okoristila (v. 18). Gre za več kot očiten primer
disfunkcionalnega odnosa, kjer partnerja izrabljata drug drugega za zadovoljitev lastnih,
egoističnih potreb. Večina zasvojenih je izkusila bolečino, ko jih je nekdo uporabil, in
nedvomno tudi bolečino, ko so sami zlorabili druge v lastne namene (Tyndale House
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Publishers 2007, 321). Srečali so se z agonijo zlorabe in izdajstva, h kateremu je veliko
prispevala kompulzivna navezanost na osebe, ki so jim škodile ali jih celo ranile
(Carnes 1997).
Samsona je zaslepljenost in zagledanost vase pahnila v skrajno ponižanje in trpljenje.
Trikrat mu je uspelo obdržati Dalílo na varni razdalji, tako da se ji je zavestno zlagal in
ker je vedel, da bo lahko vsakič zbežal. Vendar pa je bil vsakič bližje temu, da bo
podlegel njenim pritiskom in ji povedal resnico (v. 16). Na koncu ji le razkrije svojo
skrivnost. Samsona ujamejo, mu iztaknejo oči in odpeljejo v ujetništvo. Vsak zasvojeni
poskuša obvladovati svojo zasvojenost, kompulzivno vedenje in lagati samemu sebi, da
lahko obvlada situacijo popolnoma sam. Tudi Samsona so laži in samoprevara pripeljale
do uničujočih posledic, ki so postopoma vodile v smrt. Ker ni hotel priznati lastne
šibkosti, je ostal slep in ni sprevidel očitne nevarnosti, v katero sta ga vodili njegov
ponos in želja po lepi ženski. Zasvojeni mora v procesu okrevanja prepoznati svojo
šibkost in se izogniti situacijam, v katerih je ranljiv. Ko prizna svojo šibkost in nemoč
nad zasvojenskim vedenjem, mnogo bolj ozavesti dejanja, ki ga sicer vodijo v
opustošenje (325).
Zgodba močnega in neuničljivega Samsona se konča v ujetništvu in suženjstvu. Samson
je večino svojega časa sledil lastnim ciljem, na koncu pa je vendarle dokončno priznal
svojo potrebo po Bogu in zaklical z močnim glasom (v. 28): »Gospod Bog, spomni se
me, prosim, in mi samo še tokrat nakloni svojo moč.« Namen zgodbe o Samsonu ni
iskanje njegovih napak in očitki, česa vsega ni dosegel. V življenju se vsak posameznik
srečuje z vlogo žrtve in destruktivnimi mislimi, kako bi moralo biti. Samson nam
sporoča, da imamo upanje, dokler živimo! Nikoli ni prepozno »predati svoje življenje v
oskrbo Bogu« in mu dovoliti, da nas odreši in »odpravi naše pomanjkljivosti« (SAA
2005, 28;43).
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8.2

Samarijanka in dar žive vode (Jn 4, 1-42)

Evangelist Janez navaja, da je bilo okrog šeste ure, ko je prišla neka žena iz Samarije,
da bi zajela vode iz Jakobovega vodnjaka (v. 7). Samarijanka se je odpravila k vodnjaku
v času največje vročine, saj je šesta ura v Judovskem štetju pomenila poldne (prim. Mt
20, 3). Žena se je odpravila po vodo v največji vročini, saj je vedela, da takrat ne bo
nikogar srečala in ji ne bo potrebno prenašati opazk in posmehovanja ter zaničevanja.
Sovaščani so jo zasramovali in zavračali, označevali s prostitutko. V nadaljevanju pisma
izvemo, da žena iz Samarije živi z moškim, s katerim ni poročena in je zamenjala že
vrsto moških. Sram se je tako dokopal do njene duše, da je svoje življenje prilagodila
njegovemu obvladovanju in spoprijemanju s sovraštvom in zaničevanjem drugih.
V ta sram in zaničevanje vstopi Jezus, ki jo nagovori in ji pravi: »Daj mi piti!« (v. 7).
Apostoli so bili presenečeni, ko so videli Jezusa, da se pogovarja z žensko ob vodnjaku.
Bila je Samarijanka (pol Judinja in pol poganka), bila je ženska z dvomljivo
preteklostjo. Vsi našteti dejavniki bi ji po vseh merilih prepovedovali pogovor s
pravičnim Judom. Jezus poruši tradicionalne ovire in jo v polnosti sprejme takšno, kot
je, jo potrdi kot žensko ter ji ponudi nov začetek v življenju. Jezus pooseblja Božjo
ljubezen za vse, ki so bili kadar koli zavrnjeni, obsojeni ali izobčeni. Ne glede na
vedenje in dejanja zasvojenega v njegovem življenju, Bog vedno znova ponuja svojo
brezpogojno sprejemanje vsakega človeka v Jezusu Kristusu. Z njegovo trdno pomočjo
nič ne more priti med zasvojenega in njegovo okrevanje (Tyndale House Publishers
2007, 1344).
Jezus ponudi Samarijanki »živo vodo« (v. 10). Žena je zaslutila, da jo ta neznanec, ki
ima v sebi nekaj preroškega, skuša povesti na »nevarno« področje in se začne braniti, da
se oklepa materialnega pomena besed: »Gospod, nimaš s čim zajeti …« Toda Jezus
vztraja: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo
bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir
vode, ki teče v večno življenje.« Cantalamessa (2011) razlaga, da ti dve vrsti vode, ki si
stojita nasproti, pomenita dva načina dojemanja in uresničevanja lastnega življenja, dva
različna cilja, dvoje različnih obzorij. Samarijanka je doslej skušala dati smisel svojemu
življenju in napolniti praznino svojega srca s človeško ljubeznijo. Toda, kot ji razodeva
Jezus, je zaman zamenjala pet moških in zaman trenutno živi z ljubimcem. Doslej ni
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delala drugega, kot pila vodo, »ki ne more pogasiti žeje«, kar pomeni, da je iskala srečo
tam, kjer je ni ali pa je zelo kratkotrajna.
Vsaka ženska hrepeni po pripadnosti in ljubljenosti. Mnoge pa za ceno ljubljenosti,
dotika, potrditve in naklonjenosti izberejo seksualnost, ki se lahko razvije v odvisniško
vedenje. Zasvojenost s seksualnostjo je lažna intima in lažna rešitev za legitimne
potrebe. Pogosto jo poganja ravno bolečina in osamljenost in ne fizični užitek, kot so
številni prepričani (Ferree 2010, 21). Obupen krik srca po intimni povezanosti s seboj, z
drugimi in z Bogom zaduši seksualnost, ki obljublja zgolj kratkotrajno omilitev
bolečine in kronične praznine. Ženska zdravi svojo osamljenost in sram z odnosi, ki so
pogosto zelo intenzivni in temeljijo zgolj na seksualnosti.
Lepota in seksualna privlačnost pomenita moč in kontrolo nad moškim, kar je tudi
sporočilo današnje družbe. Seks izenačuje moči med spoloma. Seksualnost je
upodobljena kot vstopnica za ženske, z njo lahko pridobi vse, kar si želi. Mediji
dobesedno vzgajajo ženske, naj uporabijo svoje telo za manipulacijo, vpliv in kontrolo.
Ženske se tako naučijo uporabiti zapeljevanje, da bi pridobile pozornost ali se izognile
odgovornosti. Biti lepa in seksualno privlačna danes žal pomeni imeti moč (35).
Samarijanka je hrepenela po moškemu, ki je ne bo ponovno zlorabil in ne bo uporabil
njenega telesa zgolj za lastni užitek. Žal pa ni našla poti iz začaranega kroga praznih
obljub in zlorab. V tem je njena bolečina glede vseh moških, s katerimi je bila. Toda
njena bolečina in sram sta bila že prej globoko zakopana v njeno dušo. Od tod njeno
hrepenenje, da bi nekdo končno videl njeno razbolelo dušo in jo odrešil njene bolečine.
Nekdo, ki ji bo vrnil spoštovanje in dostojanstvo. Hrepenela je po ljubezni, ki bi
zapolnila notranjo praznino sramu, zapuščenosti in zavrženosti.
Samarijanki Jezus predlaga nekaj radikalnega: iskanje drugačne »vode«, dati smisel in
novo obzorje svojemu življenju: obzorje večnosti! »Voda, katero mu bom dal, bo
postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« Nagovarja nas, naj ne iščemo
izkušenj neskončnosti ter potopitev razuma v omami in drugih stvareh, kjer je na koncu
le razočaranje in smrt. Namreč »kdor pije od te vode, bo spet žejen«. To dobro ve tisti,
ki je to izkusil … Neskončnost je treba iskati zgoraj, ne spodaj; v tistem, kar presega
razum, ne v onem, kar je nižje od njega, v nerazumni omami. S to gotovostjo v srcu je
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neskončno lepše živeti in ljubiti. Če ljubezen nima pred seboj večnosti, čuti, kako jo
duši, kajti vsaka resnična ljubezen teži k temu, da bi bila večna (Cantalamessa 2011).
Samarijanka sprva tujcu ne zaupa in ga ne sprejme, pot do njenega srca je zaprta. Če se
bo ponovno odprla, povrhu še tujcu, bo ponovno izkoriščena, zlorabljena in zavržena.
Spregledana. Intima je nevarna, ker lahko žensko ponovno poškoduje in prebudi v njej
bolečino vseh preteklih zlorabljajočih odnosov. Pa vendar ravno pred tem tujcem njena
duša postane prozorna. Zastrašujoče je, da ji tujec nudi to, po čemer je tako hrepenela.
Da nekdo vidi njeno dušo! Med njima se vzpostavi bližina, ki postane nevarna in
ogrožajoča. Intima med dvema terja zaupanje in brezpogojno zaupanje ter sprejemanje.
To pa je za nekoga, ki je bil ranjen v samem bistvu in ki išče ljubezen ter potrditev v
svetu omame, nekaj nepredstavljivega. Poleg tega v njem prebudi bolečino, pred katero
beži. V njenem odzivu na Jezusovo povabilo je moč začutiti odrezavost in obrambo, ko
Samarijanka začuti, da jo neznanec poskuša speljati na »nevarno področje«. Prične se
braniti s tem, da se oklepa materialnega pomena besed in spremeni temo pogovora:
»Gospod, nimaš s čim zajeti …«. Toda Jezus vztraja. Obramba ženske pred intimo
pogosto izvira iz njene jeze na moške, besa nad vsemi, ki so jo kdaj koli prizadeli in
izkoristili. Zadati želi isto bolečino in jih prizadeti na enak način, kot je bila prizadeta
ona. Njeno orožje je njeno telo in seksualnost. V procesu okrevanja od seksualne
zasvojenosti številni avtorji govorijo o erotiziranem besu (Adams 1991; Carnes 2006a;
Topić 2010), kjer se na področju seksualnosti preigravajo afekti jeze, besa in bolečine,
ki velikokrat izhajajo iz primarnega odnosa zasvojenega.
Tudi Jezus razkrije svoje srce, ko se ženi ob vodnjaku razodene v svojem bistvu: »Jaz
sem, ki govorim s teboj« (v. 26). On je Mesija in izvir žive vode, ki lahko zapolni njeno
hrepeneče srce. Žena spusti vrč in odide v mesto, brez sramu, oznanjati tistega, ki se ji
je razodel. Bog je tisti, ki ozdravlja sram in bolečo grešno preteklost ter napolni z živo
vodo.
Samarijanka je razumela Jezusove besede o živi vodi, kajti malo za tem je postala
prinašalka veselega oznanila. Ko se je vrnila v mesto, je na desno in levo vsem brez
sramu pripovedovala vse, kar ji je povedal Jezus (Cantalamessa 2011). Odrešenje
sovaščanov se je razodelo po ženski z grešno preteklostjo, saj apostol Janez navaja, da
je veliko Samarijanov iz tistega mesta začelo verovati vanj zaradi ženinih besed (v. 39).
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8.3

Prešuštnica in milost novega začetka (Jn 8, 1-11)

Dogodek s prešuštnico je mala drama v dveh dejanjih oz. prizorih. V prvem prizoru
nastopajo številne osebe: tožniki, žena, Jezus; v drugem pa sta le dva: Jezus in žena.
V prvem dejanju Jezus uči. Nenadoma se krog poslušalcev odpre, da bi omogočili
prehod neki ženi, ki jo pred seboj poriva glasna skupina farizejev. Porinejo jo predenj,
se postavijo v polkrog, morda s prekrižanimi rokami in vprašajo: »Kaj pa ti praviš?« (Jn
8, 5). Niso prišli, da bi vprašali za mnenje, ampak, da bi mu nastavili past, podobno kot
takrat, ko so ga vprašali, če je prav, da se cesarju plačuje davek. Past je bila v
naslednjem: če bo rekel, naj je ne kamnajo, nasprotuje Mojzesovi postavi in bi ga lahko
obtožili kot prestopnika; če pa reče, naj jo kamnajo, bo končno izgubil priljubljenost
dobrega in do grešnikov usmiljenega učitelja, ki zbuja pri ljudeh naklonjenost
(Cantalamessa 2010).
Jezus ne spregovori. Skloni se in s prstom piše po tleh. Nekateri verjamejo, da so
tožniki zapuščali kraj sodišča zaradi Jezusove neodzivnosti in pisanja po tleh. Morda pa
je v prah zapisoval vse skrite grehe Judovskih voditeljev (Tyndale House Publishers
2007, 1352)? Ali pa je moral tudi sam nekoliko razmisliti in morda preizkusiti namene
sogovornikov. Končno povzdigne pogled in pravi: »Kdor izmed vas je brez greha, naj
prvi vrže kamen vanjo« (v. 7). S tem, da je prenesel pogovor na raven, ki je globlja od
ravni njegovih sogovornikov, je presekal vozel. Bilo je, kakor da bi s tem stavkom
nenadoma privzdignil pokrov z vesti slehernega od njih. Jezus je imel izjemen dar, da je
»videl v srce«. Vedel je, kaj je bilo v srcu ljudi, ki so bili pred njim, in ti so se včasih
tega tudi zavedali. Molk je postal težak in neznosen; najstarejši so začeli potihoma
odhajati, morda so se zbali ob misli, da bi jim Jezus pomagal pogledati v njihovo
preteklo življenje, da bi videli, če so res brez greha, tudi tega, ki so ga očitali ženi. Oni
so dobro vedeli, da dekalog ne prepoveduje le telesnega prešuštva, ampak tudi
»poželenje žene drugega« (Cantalamessa 2010)!
V drugem dejanju Jezus ostane sam s prešuštnico. Sodišče se je razšlo; v dvorani sta
ostala samo sodnik in obtoženka. Doslej je bil Jezus sklonjen k tlom, sedaj pa se
vzravna in pogleda ženo: »Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« (v. 10). »Žena« na
Jezusovih ustnicah ne zveni prezirljivo, kot je zvenela na ustnicah tožiteljev ( »ta žena
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… žene, kakor je ta« ), ampak je bila polna časti in spoštovanja. Prav s to besedo se je
obrnil s križa k Materi: »Žena, glej tvoj sin« (Jn 19, 26). Kdo ve s kakšnim tonom je
žena v molku, ki je sledil odhodu tožnikov, odgovorila Jezusu: »Nihče, Gospod«. In
Jezus: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več« (v. 11).
Ko je minil strah, je žena občutila tisti usmiljeni pogled kakor balzam, ki ji je segel do
srca. Noben moški je še nikoli ni tako pogledal! Koliko novega zaupanja je moral vliti
ženi tisti »pojdi«! V tistem trenutku je pomenil: vrni se in živi, upaj, vrni se domov; naj
se ti povrne tvoje dostojanstvo žene; zgolj s svojo navzočnostjo oznanjaj ljudem, da ne
obstaja le postava, ampak tudi milost; da na svetu ni le pravičnost, ampak tudi
usmiljenje (Cantalamessa 2010).
Z globokim sramom se srečujejo tudi ženske, zasvojene s seksualnostjo. Pogosto je
ravno sram tisti, ki jih ovira pri iskanju pomoči pri okrevanju od zasvojenosti. Številne
ženske ne spregovorijo o svoji seksualnosti in problemih, s katerimi se srečujejo. Kadar
pa zberejo pogum in se odločijo spregovoriti o svoji stiski, velikokrat naletijo na
neodobravanje in poniževanje. Pogosto so označene kot prostitutke ali nimfomanke. Žal
številne zasvojene ženske zapadejo v prostitucijo, ki je tudi eden izmed vzorcev
zasvojenskega seksualnega izživljanja in način disfunkcionalnega reguliranja bolečih
emocij. Danes smo priča novim oblikam prostitucije, ki se selijo na svetovni splet –
spletna pornografija, spletne klepetalnice in mesta za dogovarjanje o anonimnem seksu
(Carnes 2006a, 86; Carnes et al. 2010). Številne seksualno zasvojene ženske obiskujejo
tudi spletne pornografske strani, kar je v nasprotju s pričakovanju, da je to zgolj »težava
moških«. Najbolj konkreten empiričen dokaz te spremembe so obsežne raziskave
internetnega seksa, ki razkrivajo, da problematično seksualno vedenje žensk, ki je
povezano z uporabo spletnih strani s seksualno vsebino, presega 40 %. Zaskrbljujoč pa
je podatek, da se skupaj s številom žensk povečuje tudi število vedenjskih vzorcev, ki
velikokrat prevzemajo moške oblike vzorcev izživljanja (Carnes 2006b; Topić 2009).
Na problem prostitucije opozarja tudi Sveto pismo s pričujočo zgodbo o ženi, ki je
varala. Poleg vrnjenega dostojanstva nam Jezus predoči tudi odgovornost moških pri
prostituciji, ki je tolikokrat prezrta. Cantalamessa (2010) navaja, da danes še vedno
ostaja problem le pri poimenovanju žensk kot prostitutk, čeprav vsi dobro vemo, kakšen
je pri tem delež moških, pa ne le tistih, ki plačujejo za seks. Veliko odgovornost imajo
predvsem tisti, ki novačijo, prisilijo in izkoriščajo dekleta in ženske za spolne usluge.
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Koliko poniževanja in podrejanja žene znotraj družine in družbe je še vedno prisotnega
v nekaterih deželah in kulturah, ko žena možu ni družica, ampak je njegova lastnina.
Jezus se takšnemu položaju zoperstavi in razkrinka krivičnost. Kdorkoli se danes bori,
da bi dal ženi polno dostojanstvo in enake pravice pred Bogom, pred ljudmi in pred
Cerkvijo, najde v Jezusu - pa naj se tega zaveda ali pa ne - predhodnika in zaveznika, ki
ga ne more spregledati.
Priznati Bogu, sebi in še drugemu človeku natančno naravo svojih zablod13, pomaga
zasvojenemu s seksualnostjo, da se sooči z afektom sramu, saj zaradi sramu skriva svoje
vedenje in se zapira vase. Misel, da bi nekomu razkril svoje vedenje in s tem izpostavil
svojo ranljivost, v njem vzbudi globoke občutke sramu in strahu, da bi bil javno
izpostavljen. Ravno zaradi tega mora biti oseba, ki se ji zasvojeni odpre, izredno
spoštljiva in sočutna ter mora poznati naravo njegovih zablod. Ne sme čakati na
priložnost, da obsodi zasvojenega. Tako kot nekoč Jezus, mora tudi zaupnik
zasvojenega v prah nežno zapisati naravo njegovih zablod. Ker sram lahko postane
sprožilec zasvojenskega vedenja, mora biti zasvojeni izredno previden, komu zaupa
najbolj ranljive dele svojega srca (Tyndale House Publishers 2007, 1353). Vedno
namreč obstaja nevarnost, da se bo tako kot prešuštnica znašel pred očmi obsojajočega
sodišča, ki s prstom kaže na njegov greh.
Da bi slišali bolečino žensk, ki trpijo zaradi zasvojenosti s seksualnostjo, je potrebno
odvreči kamne obsojanja in jim ponuditi izhod iz zasvojenosti. Ne gre za opravičevanje
njihovega vedenja. Je le poziv Cerkvi in vsakemu kristjanu, da preseže ovire obsojanja
in odvrže kamne (Ferree 2010, 32). Celo Gospod je rekel: »Tudi jaz te ne obsojam.« (v.
11). Tako kot je Jezus izkazal sočutje in vlil upanje ženi, ki so jo ujeli v prešuštvu pred
dva tisoč leti, tudi danes ponuja isto milost vsem ženskam, ki so zasvojene s
seksualnostjo.

»Priznali smo Bogu, sebi in drugemu človeku natančno naravo svojih zablod« (5. korak Anonimne skupine za zasvojene s
seksualnostjo - SAA).
13
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8.4

Pavel in nemoč delati dobro (Rim 7, 15; 18-20; 24)

Pavlove besede Rimljanom lahko povsem konkretno primerjamo z izkušnjami številnih
zasvojenih. Pavel v svojem pismu spregovori o notranjih bojih telesa, lastni nemoči
delati dobro in o grehu, ki deluje v njegovem telesu: »Saj ne razumem niti tega, kar
delam: ne delam namreč tega, kar hočem, temveč počenjam to, kar sovražim… Vem
namreč, da v meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega; kajti dobro hoteti je sicer
v moji moči, dobro delati pa ni. Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam
zlo, ki ga nočem. Če pa delam to, česar nočem, tega ne počenjam več jaz, ampak greh,
ki prebiva v meni… Jaz nesrečnež! Kdo me bo rešil telesa te smrti?« (Rim 7, 15; 18-20;
24).
Tako kot se apostol Pavel, ki je še danes eden izmed največjih duhovnih voditeljev in
učiteljev vseh časov, ni zmogel zaustaviti in prenehati »delati zlo, ki ga nočem« (v. 18),
so tudi številni zasvojeni kristjani neuspešni pri zaustavljanju svojega vedenja, ki se ga
sramujejo. Čeprav je njihovo vedenje greh, ki deluje v njihovem telesu (prim. Rim 7,
24), so številni strokovnjaki s področja zasvojenosti mnenja, da je odgovor v konceptu
bolezni zasvojenosti (Carnes 2008; Ferree 2010; Nakken 1996; Schaeffer 2009; Weiss
2012a). Na določeni točki zasvojeni izgubi nadzor nad svojim vedenjem in sposobnost
racionalnega odločanja o vedenju. Odlomek iz Pisma Rimljanom nakazuje elemente
zasvojenskega vedenja, ki podpirajo koncept bolezni zasvojenosti: kompulzivnost,
obsesija in nadaljevanje vedenja kljub resnim posledicam. Ferree (2010, 55) navaja, da
zdravljenje zasvojenosti terja dvojen pristop: vključitev vseh razpoložljivih duhovnih
orodij vključno z uporabo vseh medicinskih, vedenjskih in psiholoških orodij. Namreč
koncept bolezni ne podpira trditve, da je sedeti in moliti dovolj, da bi zasvojenost
izginila. Zasvojenost terja od posameznika aktiven pristop k reševanju problema in ne
izogibanje odgovornosti. Zasvojeni mora storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi dosegel
in ohranil treznost.
Zasvojeni hrepeni, da bi delal dobro, zdravo in pravično, pa vendar se znova in znova
znajde v odvisniškem ciklusu starih destruktivnih vedenj. Ko zasvojeni prizna svoje
zmote in opravi neustrašno moralno inventuro ter išče spremembe v načinu življenja,
pogosto spet zapade v stara vedenja in navade. Zasvojeni v procesu okrevanja lahko
doživijo recidiv zasvojenskega vedenja (Carnes et al. 2010, 188), kar pomeni zdrs nazaj
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v staro zasvojensko vedenje. Takrat je pomembno, da se zasvojeni zaveda, da se je to
zgodilo mnogim drugim pred njim, da ne sme obupati in da je to del procesa okrevanja.
Svoje napake in zdrse mora obrniti sebi v prid, poiskati pozitiven pomen ter iti naprej.
Odločiti se mora, da bo ponovno opravil moralno inventuro svojega stanja in vedenja in
nadaljeval z okrevanjem. Namreč ko Bog prične spreminjati srce zasvojenega, njegovi
grehi in padci sčasoma postanejo neznatni (Tyndale House Publishers 2007, 1444).
Zakaj »kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi,
ki se ga bojijo. Zakaj on pozna našo sestavo, spominja se, da smo prah.« (Ps 103, 1315).
Naša telesa so tempelj Sv. Duha (prim. 1 Kor 6, 19), zato je zasvojeni odgovoren za
svoje vedenje in za to, da stori vse, kar je v njegovi moči (vključno z uporabo
psihoterapevtskih in zdravstvenih orodij), da ohrani svetost tega templja in daruje svoje
telo v Bogu všečno daritev (prim. Rim 12, 1). Vsak tempelj, ki se oskruni in podre, ga
lahko obnovi le Bog s svojo ljubeznijo (prim. Jn 2, 19). Zato Bog blagoslavlja vsakega
zasvojenega in ga obda z močjo in znanjem, da prepozna svoje probleme in je sposoben
poiskati ustrezno pomoč pri okrevanju od zasvojenskega vedenja. Tistim, »ki ljubijo
Boga, vse pripomore k dobremu« (Rim 8, 28).
Ne glede na napredek in razvoj procesa okrevanja od zasvojenosti, bo naša grešna
narava vedno nagnjena k bolezni odvisnosti in dovzetna zanjo. Zasvojeni si ne sme
privoščiti, da bi na to kadarkoli pozabil. Ohranjanje treznosti je nekaj, kar mora sproti
negovati do konca svojega življenja, vsak dan sproti. Na odvisniško strukturo
posameznika opozarja tudi Nakken (1996), ki navaja, da bo zasvojeni vedno hrepenel
po vzpostavitvi odnosa z osebo, vedenjem ali situacijo, ki mu bo obljubljala iluzijo
varnosti in intime. Kljub temu pa ima zasvojeni vedno na voljo upanje. Kajti z
zaupanjem v Boga, kot ga razume in s prepoznavanjem lastne nemoči nad močjo greha
in zasvojenosti, znova in znova odpira svoje življenje moči Boga, ki ga spreminja in
preobraža (Tyndale House Publishers 2007, 1445).
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II EMPIRIČNI DEL

V empiričnem delu raziskave želimo podrobneje predstavili izsledke raziskave, s
pomočjo katere smo ugotavljali povezanost seksualne zasvojenosti in spremljajočih
zasvojenosti s preteklo zlorabo posameznika, doživljanjem simptomov posttravmatske
stresne motnje (PTSM) ter morebitno prisotnost zasvojenosti v primarni družini
zasvojenega.

9
9.1

RAZISKAVA
Raziskovalni problem

V raziskavi bomo poskušali ugotoviti, ali obstaja značilna povezava med zlorabo
(čustvena, telesna, spolna) posameznika in posttravmatskim stresom ter patološkim
odzivanjem na stresne situacije, ki vključuje zasvojenost. Predstaviti želimo tudi
morebitno povezavo med zasvojenostjo posameznika in prisotnostjo zasvojenega člana
v primarni družini zasvojenega.
Namen raziskave je potrditi ugotovitve obstoječih raziskav, ki kažejo, da je zasvojensko
seksualno vedenje povezano s preteklo zlorabo posameznika in posttravmatskim
stresom. Sekundarno želimo z izsledki na področju zasvojenosti s seksualnostjo in
travmatičnimi doživetji posameznika obogatiti model relacijske družinske terapije
(RDT) (Gostečnik 2004). Menimo, da gre za aktualno in perečo problematiko, ki je
prizadela številne posameznike tudi v Sloveniji. V tujini je prisotna dolgoletna
terapevtska praksa zdravljenja seksualne zasvojenosti in raziskovalna dejavnost s
področja motenj v seksualnosti, medtem ko je v Sloveniji opazen velik primanjkljaj
ravno na področju raziskovanja seksualne zasvojenosti. Kljub temu je potrebno
poudariti, da so v Sloveniji nekateri vidni posamezniki, ki so pričeli s proučevanjem in
psihoterapevtskim zdravljenjem zasvojenosti oziroma motnjami v seksualnosti (dr.
Janez Rugelj, dr. Sanja Rozman, Peter Topić, dr. Slavko Ziherl). Doprinos naše
raziskave vidimo ravno v obogatitvi dosedanjih teoretičnih in raziskovalnih izsledkov
problematike seksualne zasvojenosti.
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V ta namen želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:

R1: Kolikšen je delež udeležencev raziskave, ki so potrdili prisotnost primarne
zasvojenosti in drugih, spremljajočih zasvojenosti?
R2: Ali obstajajo pomembne razlike med skupino zasvojenih in skupino, v kateri ni
zasvojenih, pri doživljanju različnih oblik zlorabe?
R3: Ali skupina zasvojenih v večji meri doživlja simptome PTSM v primerjavi s
skupino nezasvojenih?
R4: Ali obstaja značilna povezava med zasvojenostjo in različnimi oblikami zlorabe
posameznika ter med zasvojenostjo in doživljanjem simptomov PTSM?
R5: Ali so posamezniki v skupini zasvojenih pri okrevanju od zasvojenskega vedenja
poiskali različne oblike pomoči (psihoterapija, skupine za samopomoč) in v kakšni
meri?
R6: Ali zasvojeni povezujejo svoje zasvojensko vedenje z zlorabo in s preteklimi
travmatičnimi dogodki?
R7: Ali so tudi v primarni družini skupine zasvojenih udeležencev prisotne različne
vrste zasvojenosti?

Spremenljivke: zasvojenost, zloraba, simptomi PTSM, primarna družina, terapevtska
obravnava, skupine za samopomoč.
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9.2

Hipoteze

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo postavili raziskovalne hipoteze, ki jih bomo
skušali potrditi z empirično analizo.
H1: Predvidevamo, da bo med udeleženci raziskave približno 20 % odstotkov tistih, ki
so zasvojeni in ki navajajo spremljajoče zasvojenosti.
H2: Predvidevamo, da obstajajo glede doživljanja različnih oblik zlorabe statistično
pomembne razlike med tistimi, ki so zasvojeni, in nezasvojenimi.
H3: Domnevamo, da udeleženci, ki so zasvojeni, statistično pomembno v večji meri
doživljajo simptome PTSM kot udeleženci, ki niso zasvojeni.
H4: Med zasvojenostjo in različnimi oblikami zlorabe obstaja statistično pomembna
povezanost, prav tako med spremenljivkama zasvojenost in doživljanje simptomov
PTSM.
H5: Med zasvojenimi je večji delež tistih, ki so si poiskali različne oblike pomoči
(terapevtska, skupina za samopomoč) pri okrevanju od zasvojenskega vedenja.
H6: Domnevamo, da bo večina zasvojenih mnenja, da je njihovo zasvojensko vedenje
povezano z zlorabo in z drugimi travmatičnimi dogodki.
H7: V primarnih družinah skupine zasvojenih bodo prisotne različne vrste zasvojenosti.
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9.3

Metodologija

V nadaljevanju je opisan osnovni metodološki okvir zbranih empiričnih podatkov:
ciljna populacija in vzorec, merski instrument, metodologija zbiranja podatkov in
metoda analize podatkov.

9.3.1 Udeleženci
V raziskavi so sodelovali skupaj 204 udeleženci. Vključili smo člane Anonimne skupine
za seksualno zasvojene (N = 10), študente Teološke fakultete v Ljubljani (N = 45),
udeležence šole za starše, ki se je izvajala pri frančiškanih v Ljubljani (N = 52) in dve
skupini zaročencev, ki sta bili organizirani pri frančiškanih in jezuitih v Ljubljani (N =
97). Spodnja slika (Slika 15) ponazarja deleže posameznih skupin, ki skupaj tvorijo
vzorec udeležencev raziskave.

Slika 15. Struktura udeležencev raziskave
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Pri izbiri kandidatov za vključitev v raziskavo smo upoštevali naslednje kriterije izbire:
udeležba v Anonimni skupini SAA, prisotnost na študijskih predavanjih, skupini
zaročencev in udeležba na šoli za starše;
prostovoljni pristop in odločitev vsakega posameznika za sodelovanje v raziskavi;
nobenih drugih vnaprej določenih omejitev (spol, verska pripadnost, stan, spolna
usmerjenost) za sodelovanje v raziskavi.
V raziskavi je sodelovalo 86 moških (42,2 %) in 118 (57,8 %) žensk. Povprečna starost
anketirancev je bila 31,43 let (SD = 9,671), ki rangira od 19 do 85 let.
Večina sodelujočih (46,6 %) je neporočenih v partnerski zvezi, 55 oseb (27 %) je
samskih, poročenih je 18,1 % in 4,4 % ločenih. 8 oseb (3,9 %) živi ločeno od partnerja.
Na vprašanje o spolni usmerjenosti se je 97,1 % vprašanih opredelilo za
heteroseksualce, štiri osebe (2 %) kot biseksualci in dve osebi (1 %) kot homoseksualec.
Največ vprašanih udeležencev je imelo dokončano (43,6 %) in nedokončano (31,7 %)
fakultetno izobrazbo, 32 oseb (15,8 %) je zaključilo podiplomski študij, medtem ko je
8,9 % udeležencev zaključilo srednjo oziroma osnovno šolo.
Pri vprašanju o verskem prepričanju, na katerega so odgovorili vsi udeleženci raziskave,
se je večina vprašanih opredelila za katoličane (79,4 %). 18 oseb (8,8 %) je navedlo, da
veruje v Višjo Silo, 5,9 % je bilo ateistov ali agnostikov. Sledijo versko neopredeljeni
(3,9 %), protestantje (1 %), pravoslavni (0,5 %) in Judje (0,5 %). Lahko rečemo, da gre
za pretežno katoliško usmerjen vzorec udeležencev raziskave.

9.3.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Zbiranje podatkov za kvantitativni del raziskave je potekalo s pomočjo vprašalnika, ki
smo ga za namene raziskave sestavili sami. Prvi del vprašalnika je vključeval vprašanja,
ki so se navezovala na različne oblike zlorabe (čustvena, telesna in spolna). Drugi del
vprašalnika se je nanašal na pogostost doživljanja simptomov posttravmatske stresne
motnje. V tretjem delu vprašalnika so udeleženci izpolnjevali demografska vprašanja in
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vprašanja, ki se nanašajo na prisotnost različnih zasvojenosti, terapevtsko pomoč pri
okrevanju ter prisotnost zasvojenosti v primarni družini zasvojenega.
Postopek zbiranja podatkov je potekal v mesecu maju in decembru 2010 ter januarju in
marcu 2011. Vnaprej smo pridobili dovoljenje profesorjev in voditeljev skupin, da se
lahko udeležimo srečanj skupin oziroma predavanj ter izvedemo raziskavo. Vse prisotne
smo povabili k sodelovanju v raziskavi. Sodelujoče smo vnaprej opozorili, da se
raziskava izvaja zgolj za namene magistrskega dela in zagotovili anonimnost reševanja.
Sledila so navodila, kaj želimo raziskovati, kratka predstavitev vprašalnika ter razlaga
postavk, ki jih vprašalnik meri.
Pridobivanje podatkov v skupini za seksualno zasvojene (skupina SAA) je potekalo
nekoliko drugače. Zaradi anonimnosti skupine in omejenega dostopa smo kontaktirali
predstavnika skupine. Prosili smo za pomoč pri sodelovanju v raziskavi. Pripravili smo
vprašalnike, ki so bili s strani vodje izročeni članom skupine SAA. Vnaprej smo
pripravili in priložili navodila, kako reševati vprašalnik, namen naše raziskave, kaj
vprašalnik meri in zagotovili anonimnost. Po izvedeni raziskavi smo se ponovno osebno
srečali z voditeljem skupine SAA, ki nam je izročil rešene in prazne vprašalnike.
Postopek izvedbe raziskave je potekal januarja 2011.
Pri obdelavi podatkov smo uporabili deskriptivno in korelacijsko raziskovalno metodo.
Analiza podatkov je potekala s pomočjo statističnega paketa za družbene vede (angl.
Statistical package for the social sciences – SPSS), različica 17.0 za Windows.

9.3.3 Inštrument
Vprašalnik, uporabljen za namene raziskave, ki je osnova empirični analizi, vključuje
pet vsebinskih področij. Za namen naloge smo sestavili vprašalnik, v katerega smo
vključili:
1. Vprašalnik o zlorabi (Abuse Inventory), avtorja dr. Patricka Carnesa, objavljen v
knjigi The betrayal bond: Breaking free of exploitive relationships (Carnes 1997,
94-97). Pri prirejanju našega vprašalnika smo se poslužili že obstoječega
slovenskega prevoda, ki je bil objavljen v knjigi Ne recite temu ljubezen (Carnes
150

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

2006a, 402-404). Po zaključeni empirični raziskavi smo poskušali pridobiti podatke
o veljavnosti in zanesljivosti vprašalnika, za katere smo predvidevali, da obstajajo,
glede na to da je bil vprašalnik že v uporabi in da je bila izvedena raziskava na
populaciji 275 zasvojenih s seksualnostjo, podatki pa objavljeni v knjigi. Za
pridobitev podatkov smo kontaktirali Mednarodni inštitut za travme in strokovnjake
za zasvojenosti (angl. International Institute for Trauma and Addiction
Professionals - IITAP). Posredovali so nam odgovor, da trenutno žal ni na voljo
nobenih uradnih člankov, ki bi vsebovali zahtevane podatke o veljavnosti in
zanesljivosti inštrumenta. Dostopni so zgolj podatki prirejenega vprašalnika, celotna
analiza podatkov z odstotki, povprečjem in standardno deviacijo. Za namene naše
raziskave smo se odločili izračunati zanesljivost vprašalnika, ki jo navajamo v
nadaljevanju.

Z Cronbach-alfa koeficientom, s katerim ocenjujemo notranjo konsistentnost mere, je
bila ocenjena zanesljivost za vse tiste lestvice, ki so sestavljene iz več spremenljivk.
Rezultat zanesljivosti vprašalnika je 0,764. V nadaljevanju podajamo oceno
zanesljivosti posameznih poddimenzij čustvene, telesne in spolne zlorabe (Tabela 22).

Vprašalnik vključuje 46 trditev oziroma opise, ki se nanašajo na različne oblike zlorabe.
Sestavljen je iz treh poddimenzij:


čustvene zlorabe (trditve št. 1-16);



telesne zlorabe (trditve 17-29);



spolne zlorabe (trditve 30-46).

Tabela 22. Koeficient notranje zanesljivosti dimenzij Vprašalnika o zlorabi
α

Dimenzije zlorabe
Čustvena zloraba

0,688

Fizična zloraba

0,621

Spolna zloraba

0,672

Opombe: * α = Cronbachov koeficient notranje zanesljivosti
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S pomočjo opisov različnih oblik zlorab vprašalnik ugotavlja, ali je bil posameznik kdaj
v življenju žrtev čustvene, telesne ali spolne zlorabe. V primeru, da se je zgodila
zloraba, vprašalnik ugotavlja starost posameznika, ko se je zloraba zgodila, pogostost
zlorabe in odnos posameznika z osebo, ki je povzročila zlorabo. Pri navajanju
pogostosti zlorabe je vnaprej določena petstopenjska Likertova lestvica: 1-enkrat, 2redko, 3-občasno, 4-pogosto in 5-zelo pogosto. Pri izvedbi raziskave smo dopolnili
mersko lestvico in dodali merilo 0-nikoli.
2. Vprašanja o doživljanju simptomov posttravmatske stresne motnje (PTSM)
Sklop desetih trditev, ki navajajo primere doživljanja simptomov PTSM, je bil objavljen
v slovenskem prevodu knjigi Ne recite temu ljubezen, avtorja dr. Patricka Carnesa
(2006a, 405-406). Za namene naše raziskave smo pri obstoječih trditvah uporabili
identično lestvico pogostosti doživljanja simptomov PTSM kot pri merjenju pogostosti
doživljanja zlorabe: 0-nikoli, 1-enkrat, 2-redko, 3-občasno, 4-pogosto in 5-zelo pogosto.
Udeleženci raziskave so bili naprošeni, da obkrožijo, kako pogosto doživljajo naslednje
simptome PTSM: beg pred realnostjo, ponovna projekcija izkušnje (angl. flashback),
zmedenost, nepojasnjena tesnoba, pretirano zaupanje, povezovanje seksualnih in drugih
občutkov, toleranca za bolečino, perfekcionizem, nezaupanje in sram. Vsak simptom je
bil ustrezno opremljen z vsebinsko razlago pomena navedene trditve.
Preverili smo tudi oceno zanesljivosti vprašanj, ki merijo doživljaje simptomov PTSM.
Rezultat Cronbach-alfa koeficienta je 0,92.

3. Vprašanja, ki se nanašajo na zasvojenost in zdravljenje/okrevanje
Za namen pridobivanja podatkov o zasvojenosti smo udeležence prosili, naj med
navedenimi tipi zasvojenosti (seksualna zasvojenost, odvisnost od kemičnih snovi,
motnje

hranjenja,

deloholizem,

kompulzivno

trošenje

denarja,

kompulzivno

hazardiranje, alkoholizem, zasvojenost z odnosi, internetom in nasiljem) opredelijo,
katera je bila njihova primarna zasvojenost in potrdijo prisotnost drugih zasvojenosti.
Poleg tega nas je zanimalo, ali so poiskali terapevtsko pomoč za zdravljenje
zasvojenosti in da poimenujejo vrsto pomoči, ki so jo obiskovali. Udeležencem smo
zastavili tudi vprašanje, ali povezujejo svojo zasvojenost z zlorabo in drugimi
travmatičnimi dogodki, ki so jih doživeli v preteklosti.
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4. Vprašanja o prisotnosti zasvojenosti v primarni družini posameznika
Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na prisotnost zasvojenosti v primarni družini
posameznika. Udeleženci so bili naprošeni, da ob navedenih vrstah zasvojenosti
(seksualna zasvojenost, odvisnost od kemičnih snovi, motnje hranjenja, deloholizem,
kompulzivno trošenje denarja, kompulzivno hazardiranje, alkoholizem, zasvojenost z
odnosi, internetom in nasiljem) sami opredelijo člana družine, ki ima navedeno
zasvojenost. Zanimalo nas je tudi, ali je kateri od zasvojenih članov družine poiskal
strokovno pomoč za okrevanje od zasvojenosti.

5. Demografska vprašanja
Se nanašajo na spol, starost, status, spolno usmerjenost, izobrazbo in versko prepričanje.
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9.4

Rezultati

Pri izračunu deskriptivnih statistik, povezanosti in razlik spremenljivke zloraba,
doživljanje simptomov PTSM in zasvojenost smo uporabili neparametrične teste, saj je
Kolmogorov-Smirnov test normalne distribucije pokazal, da se porazdelitev vrednosti
vseh spremenljivk na nivoju vsaj 5 % tveganja statistične pomembnosti razlikuje od
normalne porazdelitve (Tabela 23).

Tabela 23. Deskriptivne statistike in test normalnosti porazdelitve rezultatov dimenzij
spremenljivk zloraba, simptomi PTSM in zasvojenost

Čustvena
zloraba
(CZ)
Fizična zloraba
(FZ)

Spolna zloraba
(SZ)
Doživljanje
simptomov
PTSM
Zasvojenost

N

M

SD

Z

pz

CZ_starost

183

6,53

6,35

2,05

,001

CZ_pogostost

198

12,81

14,54

2,86

,000

CZ_oseba

182

25,08

32,24

2,95

,000

FZ_starost

195

2,29

3,49

3,57

,000

FZ_pogostost

202

3,18

4,54

3,43

,000

FZ_oseba

198

7,22

13,41

4,15

,000

SZ_starost

200

3,37

6,27

4,23

,000

SZ_pogostost

197

2,72

5,89

4,52

,000

SZ_oseba

197

10,53

21,55

4,39

,000

204

12,92

11,91

1,98

,001

204

1,46

,50

5,19

,000

simptomi PTSM_
skupaj
zasvojen_DA_NE

* Opombe: N = numerus, M = aritmetična sredina, SD = standardna deviacija, Z = KolmogorovSmirnov Z.
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9.4.1 Delež zasvojenih in spremljajoče zasvojenosti
H1: Predvidevamo, da bo med udeleženci raziskave približno 20 % odstotkov
tistih, ki so zasvojeni in ki navajajo spremljajoče zasvojenosti.
111 (54,4 %) udeležencev raziskave ni bilo nikoli zasvojenih, medtem ko je 93 (45,6 %)
udeležencev potrdilo prisotnost primarne zasvojenosti. V največji meri so bili
udeleženci zasvojeni z odnosi (10,3 %), s seksualnostjo (6,9 %), s hrano (6,9 %) in z
delom (6,9 %) ter z internetom (6,4 %). Poleg tega je bilo 4,4 % anketirancev
zasvojenih s kemičnimi snovmi, 1,5 % s trošenjem denarja in v enaki meri tudi z
nasiljem ter v primeru 1 % z alkoholom (Tabela 24).

Tabela 24. Delež zasvojenih glede na vrsto zasvojenosti
Vrsta zasvojenosti

Frekvenca

Odstotek

odnosi

21

10,3

seksualnost

14

6,9

motnje hranjenja

14

6,9

deloholizem

14

6,9

internet

13

6,4

kemične snovi

9

4,4

trošenje denarja

3

1,5

nasilje

3

1,5

alkoholizem

2

1,0

Skupaj

93

45,6

V skupini zasvojenih je bilo 43 (46,2 %) moških in 50 (53,8 %) žensk. Med moškimi
prevladujejo zasvojenost s seksualnostjo (10,8 %), z internetom (9,7 %), z odnosi (8,6
%) in z delom (8,6 %). V skupini žensk pa se najpogosteje pojavljajo motnje hranjenja
(14 %) in zasvojenost z odnosi (14 %), v manjši meri pa zasvojenost s kemičnimi
snovmi (6,5 %) in z delom (6,5 %) (Slika 16).
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Slika 16. Primerjava moških in žensk glede na primarno zasvojenost

Mnogi udeleženci raziskave (39,7 %) so navedli tudi številne druge zasvojenosti, ki se
pojavljajo skupaj s primarno zasvojenostjo (Slika 17). Večji del udeležencev je poleg
primarne zasvojenosti navedel tudi zasvojenost z odnosi (8,3 %), z delom (6,9 %), s
hrano (5,4 %), trošenjem denarja (3,9 %) in z internetom (3,9 %). V manjši meri so se
kot spremljajoče zasvojenosti pojavili alkoholizem (3,4 %), zasvojenost s seksualnostjo
(2,9 %), zasvojenost s kemičnimi snovmi (2,5 %), z nasiljem (2,0 %) in hazardom (0,5
%). Iz Slike 17 je razvidno, da se zasvojenost z odnosi, z delom in motnje hranjenja
najpogosteje pojavljajo tako kot primarna zasvojenost kot tudi spremljajoče
zasvojenosti.
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Slika 17. Pogostost primarne zasvojenosti in spremljajočih zasvojenosti
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9.4.2 Doživljanje različnih oblik zlorabe in zasvojenost
H2: Predvidevamo, da obstajajo glede doživljanja različnih oblik zlorabe
statistično pomembne razlike med tistimi, ki so zasvojeni, in nezasvojenimi.

9.4.2.1 Čustvena zloraba

Vsak udeleženec raziskave, ki je bil čustveno zlorabljen, je lahko doživel več različnih
oblik čustvene zlorabe. Ker nismo mogli izračunati skupnega povprečja doživljanja
čustvene zlorabe posameznika, smo od vseh možnih vrednosti starosti, ko se je čustvena
zloraba prvič zgodila, poiskali najnižjo in izračunali pogostost pojavljanja. Ugotovili
smo, da je večina udeležencev raziskave najpogosteje navajala, da so prvič doživeli
čustveno zlorabo v obdobju 0 - 5 let (52 %) in 6 – 10 let (20 %), 2 % udeležencev je
doživelo čustveno zlorabo v obdobju 11 – 15 let. Le 1 % udeležencev je potrdilo
prisotnost čustvene zlorabe v obdobju med 16 – 20 let ter 21 – 25 let (1 %). Zaključimo
lahko, da je večina udeležencev (72 %) doživela čustveno zlorabo v ranem otroštvu
(Slika 18).
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Slika 18. Delež vseh anketirancev glede na starost, ko se je čustvena zloraba
prvič zgodila
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Na vprašanje, katera oseba vas je čustveno zlorabila, so udeleženci raziskave največkrat
navedli očeta in mamo skupaj (84 %), sledi samo oče (41,7 %) in mama (17,2 %). V
manjši meri se kot povzročitelji pojavljajo tudi vsi družinski člani (1,5 %), prijatelji (0,5
%), vzgojitelj/učitelj (0,5 %), očim (0,5 %), sošolec (0,5 %), partner (0,5 %) in teta (0,5
%). Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so bili ravno pomembni drugi
tisti, ki so najpogosteje čustveno zlorabljali (Slika 19).
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Slika 19. Osebe, ki so najpogosteje čustveno zlorabljale

Zanimalo nas je, kolikšen delež zasvojenih je navedel prisotnost čustvene zlorabe v
primerjavi s skupino nezasvojenih. Iz Tabele 25 je razvidno, da je bilo med vsemi, ki so
potrdili prisotnost čustvene zlorabe, 42,2 % zasvojenih in 37,7 % tistih, ki niso
zasvojeni.
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Tabela 25. Delež zasvojenih v primerjavi z nezasvojenimi glede na prisotnost čustvene
zlorabe
Zasvojen DA_NE
da
Prisotnost
čustvene zlorabe
(CZ)

da

N
% od celote

ne

N
% od celote

Skupaj

N
% od celote

Skupaj

ne
86

77

163

42,2 %

37,7 %

79,9 %

7

34

41

3,4 %

16,7 %

20,1 %

93

111

204

45,6 %

54,4 %

100,0 %

*Opombe: N = numerus, CZ = čustvena zloraba.

Razlike med zasvojenimi, ki so doživeli čustveno zlorabo in skupino nezasvojenih, so
statistično pomembne (ƛ2 = 16,820, p = ,000). S pomočjo Mann-Whitneyjev testa smo
preverili, ali je skupina zasvojenih doživljala čustveno zlorabo v večji meri kot skupina
nezasvojenih. Rezultati testa so pokazali, da obstaja značilna razlika med povprečnimi
rangi (z = |4,091|, p = ,000), kar pomeni, da obstaja statistično pomembna razlika med
skupino zasvojenih in nezasvojenih v doživljanju čustvene zlorabe, in sicer v prid
skupine zasvojenih (Tabela 26).

Tabela 26. Razlike v doživljanju čustvene zlorabe glede na zasvojenost
zasvojen
DA_NE
Prisotnost
čustvene zlorabe
(CZ)

N

M
rangov

Vsota
rangov

ne

111

91,76

10185,00

da

93

115,32

10725,00

Skupaj

204

*Opombe: N = numerus, M = aritmetična sredina, CZ = čustvena zloraba.
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9.4.2.2 Fizična zloraba

Na vprašanje, kdaj se je prvič zgodila fizična zloraba, so udeleženci raziskave
najpogosteje navajali v obdobju 0 – 5 let (24,5 %) in med 6 – 10 let (24,0 %). Manjši
delež fizične zlorabe se je pojavljal tudi v obdobju med 11 – 15 let (5,4 %). Starejši ko
so bili udeleženci, manj je bilo prisotne fizične zlorabe, kar je razvidno tudi iz Slike 20.
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Slika 20. Prisotnost fizične zlorabe po starostnih obdobjih

Med osebami, ki so fizično zlorabljale, so udeleženci najpogosteje navajali očeta (22,1
%), mamo (15,2 %). V 12,3 % trditev sta zlorabljala oče in mama skupaj. V manjšem
deležu so bili vpleteni v fizično zlorabljanje tudi stric (2,5 %), vsi družinski člani skupaj
(2 %) in partner (1,5 %). Poleg tega se omenjajo tudi vzgojitelj/učitelj (1 %), sošolec (1
%), teta (1 %), starši in partner skupaj (1 %) ter policist (1 %), kar je razvidno tudi iz
spodnjega grafikona, ki ga ponazarja Slika 21.
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Slika 21. Osebe, ki so najpogosteje fizično zlorabljale

Iz Tabele 27 je razvidno, da je bilo v skupini, ki je potrdila prisotnost fizične zlorabe, 67
(32,8 %) zasvojenih udeležencev. V skupini nezasvojenih je potrdilo prisotnost fizične
zlorabe 56 (27,5 %) udeležencev raziskave. Prisotnost fizične zlorabe se v dokaj
enakem razmerju porazdeljuje tako med zasvojene kot tiste, ki niso zasvojeni. Podoben
trend smo zasledili tudi pri primerjavi doživljanja čustvene zlorabe glede na zasvojenost
posameznika. Le da so udeleženci v večji meri (razlika 10 %) doživljali čustveno
zlorabo v primerjavi s fizično zlorabo.
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Tabela 27. Delež zasvojenih v primerjavi z nezasvojenimi glede na prisotnost fizične
zlorabe
Zasvojen_DA_NE
ne
Prisotnost
fizične zlorabe
(FZ)

ne

N
% od celote

da

N
% od celote

Skupaj

N
% od celote

da

Skupaj

55

26

81

27,0 %

12,7 %

39,7 %

56

67

123

27,5 %

32,8 %

60,3 %

111

93

204

54,4 %

45,6 %

100,0 %

*Opombe: N = numerus, FZ = fizična zloraba.

Razlike med zasvojenimi, ki so doživeli fizično zlorabo, in skupino nezasvojenih, so
statistično pomembne (ƛ2 = 9,855, p = ,002). Z Mann-Whitneyjevim testom smo
preverili, ali obstaja značilna razlika med skupino zasvojenih in nezasvojenih glede
doživljanja fizične zlorabe. Rezultati testa so pokazali, da obstaja značilna razlika med
povprečnimi rangi (z= |3,132|, p = ,002), kar pomeni, da obstaja statistično pomembna
razlika med skupino zasvojenih in nezasvojenih v doživljanju fizične zlorabe, in sicer v
prid skupine zasvojenih, kar je razvidno iz porazdelitve rangov (Tabela 28).

Tabela 28. Razlike v doživljanju fizične zlorabe glede na zasvojenost

Prisotnost
fizične zlorabe
(FZ)

Zasvojen
DA_NE

N

M
rangov

Vsota
rangov

ne

111

92,46

10263,00

da

93

114,48

10647,00

Skupaj

204

*Opombe: N = numerus, M = aritmetična sredina, FZ = fizična zloraba.
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9.4.2.3 Spolna zloraba

Spolna zloraba udeležencev se je najpogosteje prvič pojavila v obdobju med 11 – 15 let
(13,7 %) in 6 - 10 let (11,8 %). V manjši meri smo zabeležili njeno prisotnost v obdobju
16-20 let (6,9 %) in 0 – 5 let (5,9 %). Če primerjamo vse tri skupine zlorab glede na
starost, ko se je zloraba prvič zgodila, opazimo posebnost v skupini spolne zlorabe. V
večini so udeleženci navajali, da sta se čustvena in fizična zloraba najpogosteje pojavili
v obdobju 0 – 5 let in da z leti zloraba narašča, medtem ko pri spolni zlorabi opazimo
trend pogostejšega pojavljanja v poznem otroštvu in najstniških letih (Slika 22).
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Slika 22. Prisotnost spolne zlorabe po starostnih obdobjih

Med osebami, ki so spolno zlorabljale, močno izstopata tuja oseba (9,8 %) in oče (9,3
%). V manjši meri se kot storilci pojavljajo tudi mama (3,4 %), prijatelj (2,9 %) in
sošolec (2,9 %) ter sosed (2,5 %). Podrobnejši pregled vseh storilcev spolne zlorabe
podaja spodnja slika (Slika 23).
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Slika 23. Oseba, ki je najpogosteje spolno zlorabljala

V skupini, kjer so udeleženci potrdili prisotnost spolne zlorabe, je bilo 25 % zasvojenih
in 16,7 % tistih, ki niso zasvojeni (Tabela 29). Rezultati Hi-kvadrat testa so pokazali, da
med skupino zasvojenih in skupino nezasvojenih obstajajo statistično pomembne razlike
v prisotnosti spolne zlorabe (ƛ2 = 12,201, p = ,000).
Tabela 29. Delež zasvojenih v primerjavi z nezasvojenimi glede na prisotnost spolne
zlorabe
Zasvojen_DA_ne
ne
Prisotnost
spolne zlorabe
(SZ)

ne

N
% od celote

da

N
% od celote

Skupaj

N
% od celote

*Opombe: N = numerus, SZ = spolna zloraba.
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da

Skupaj

77

42

119

37,7 %

20,6 %

58,3 %

34

51

85

16,7 %

25,0 %

41,7 %

111

93

204

54,4 %

45,6 %

100,0 %
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Zanimalo nas je tudi, ali je skupina zasvojenih v večji meri doživljala spolno zlorabo.
Rezultati Mann-Whitneyjevega testa so pokazali, da obstaja značilna razlika med
povprečnimi rangi (z= |3,484|, p = ,000). Med skupino zasvojenih in nezasvojenih
obstaja statistično pomembna razlika v doživljanju spolne zlorabe, in sicer ponovno v
prid skupine zasvojenih, kar je razvidno iz porazdelitve rangov (Tabela 30).

Tabela 30. Razlike med skupino zasvojenih in nezasvojenih glede na prisotnost spolne
zlorabe
Zasvojen
DA_NE
Prisotnost
ne
spolne zlorabe (SZ) da

N

M
rangov

Vsota
rangov

111

91,24

10128,00

93

115,94

10782,00

Skupaj
204
*Opombe: N = numerus, M = aritmetična sredina, SZ = spolna zloraba.

9.4.2.4 Odnos med pogostostjo različnih oblik zlorabe in zasvojenostjo

Izračun povezanosti med pogostostjo različnih oblik zlorabe in zasvojenostjo je pokazal
statistično značilno pozitivno korelacijo na nivoju 1 % tveganja (Tabela 31). Med
različnimi oblikami zlorabe in zasvojenostjo obstaja nizka povezanost. S stopnjo
naraščanja pogostosti katerekoli oblike zlorabe narašča tudi verjetnost, da bo
posameznik kasneje razvil zasvojenost. Najmočnejša povezanost je opazna med
spremenljivkama zasvojenost in čustvena zloraba (Kendallov tau = , 364, p = , 000).
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Tabela 31: Korelacije med pogostostjo različnih vrst zlorab in zasvojenostjo

čustvena telesna
zloraba zloraba
Kendallov čustvena zloraba korelacijski
tau_b
koeficient
p

spolna zloraba

zasvojen
DA_NE

korelacijski
koeficient

zasvojen
DA_NE

,454**

,353**

,364**

,000

,000

,000

198

196

193

198

,454**

1,000

,329**

,263**

,000

,000

1,000
.

N
telesna zloraba

spolna
zloraba

p

,000 .

N

196

202

195

202

**

**

1,000

,244**

korelacijski
koeficient

,353

,329

p

,000

,000 .

N

193

195

197

197

,364**

,263**

,244**

1,000

p

,000

,000

,000 .

N

198

202

197

korelacijski
koeficient

,000

204

*Opombe: N = numerus.
** Korelacija je statistično pomembna na nivoju 1 % .

Rezultati so tudi pokazali, da različne oblike zlorabe med seboj pozitivno korelirajo.
Najmočnejši odnos obstaja med pogostostjo čustvene in telesne zlorabe (Kendallov tau
=

,454, p = ,000). Mera povezanosti med spremenljivkama je srednje vrednosti.

Zaključimo lahko, da s pogostostjo čustvene zlorabe narašča tudi telesna zloraba in
obratno.
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9.4.3 Doživljanje simptomov PTSM in zasvojenost

H3: Domnevamo, da udeleženci, ki so zasvojeni, statistično pomembno v večji meri
doživljajo simptome PTSM kot udeleženci, ki niso zasvojeni.

9.4.3.1 Beg pred realnostjo

Kategorija beg pred realnostjo definira posameznikovo »uhajanje iz telesa«, otopelost,
iskanje možnosti za pobeg, dovzetnost za omamo in multiplo osebnost.
V skupini zasvojenih je 55 (27 %) posameznikov navedlo, da so doživljali beg pred
realnostjo. Od tega jih je 6,9 % navedlo, da so simptom doživljali občasno, pogosto se
je pojavljal pri 5,4 % zasvojenih, zelo pogosto pa je simptom doživljalo 3,9 %
zasvojenih. Tudi v skupini nezasvojenih je 27 (13,3 %) udeležencev potrdilo prisotnost
istega simptoma. Primerjava med skupinama je pokazala, da so zasvojeni skupno v
večji meri doživljali beg pred realnostjo, kar je razvidno iz spodnjega grafa (Slika 24).
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Slika 24. Pogostost doživljanja simptoma »beg pred realnostjo« glede na zasvojenost
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9.4.3.2 Ponovna projekcija izkušnje (flashback)

Kategorija simptoma
posameznikovo

ponovna projekcija izkušnje

nesposobnost

razlikovanja

med

(angl.

flashback) definira

sedanjostjo,

preteklostjo

in

prihodnostjo.
45 (22,1 %) zasvojenih je potrdilo, da so doživeli simptom ponovne projekcije izkušnje,
in sicer v primeru 2,5 % le enkrat, redko v primeru 7,8 %, občasno v primeru 7,4 %,
pogosto v primeru 3,4 % in zelo pogosto v primeru 2 udeležencev (1 %).
V skupini nezasvojenih je 12 udeležencev (6 %), ki so tudi doživeli simptom ponovne
projekcije izkušnje, vendar manj pogosteje kot skupina zasvojenih (Slika 25).
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Slika 25. Pogostost doživljanja simptoma »flashback« glede na zasvojenost
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9.4.3.3 Zmedenost

Zmedenost kot simptom PTSM predstavlja nesposobnost reagiranja v situacijah, ki
spominjajo na travmatično izkušnjo.
Izmed vseh zasvojenih udeležencev je 31,3 % doživljalo simptom zmedenosti. Občasno
je simptom doživljalo 9,8 % zasvojenih, pogosto v primeru 7,8 % in zelo pogosto v
primeru 3,9 % zasvojenih.
V skupini nezasvojenih je skoraj pol manj (16,2 %) udeležencev potrdilo doživljanje
simptoma zmedenosti kot v skupini zasvojenih. Večinoma so nezasvojeni doživljali
simptom redko (6,9 %) in občasno (4,9 %) (Slika 26) .
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Slika 26. Pogostost doživljanja simptoma »zmedenost« glede na zasvojenost

170

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

9.4.3.4 Nepojasnjena tesnoba
Simptom nepojasnjene tesnobe označuje nespečnost, živčnost ali nepojasnjeno
razdražljivost posameznika.
Zasvojeni udeleženci (36,8 %) so v največji meri doživljali simptom občasno (13,2 %)
in pogosto (9,3 %), v manjši meri pa redkeje (6,9 %) in zelo pogosto (5,9 %). 52 (25,5
%) udeležencev, ki tudi doživljajo simptom nepojasnjene tesnobe, ni bilo zasvojenih,
doživljajo ga občasno (8,3 %) in redko (7,4 %). Podrobnejši pregled pogostosti
doživljanja simptoma v obeh skupinah podaja spodnji graf (Slika 27).
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Slika 27. Pogostost doživljanja simptoma »nepojasnjena tesnoba« glede na zasvojenost
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9.4.3.5 Pretirano zaupanje
Simptom pretiranega zaupanja definira posameznikovo prepričanje, da ljubezen
pomeni izkoriščanje.
46 (22,6 %) zasvojenih doživlja simptom večinoma redko (8,3 %) in občasno (5,9 %).
Le 17 (8,3 %) udeležencev, ki niso zasvojeni, tudi doživlja isto simptomatiko, le da v
mnogo redkeje kot skupina zasvojenih. Največji delež pogostosti doživljanja smo
zabeležili v kategoriji enkrat (2,9 %) in redko (2,9 %) (Slika 28).
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Slika 28. Pogostost doživljanja simptoma »pretirano zaupanje« glede na zasvojenost

172

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

9.4.3.6 Povezovanje seksualnosti in drugih občutkov
Pri merjenju simptoma povezovanja seksualnosti z drugimi občutki nas je zanimalo, v
kako pogosto posamezniki povezujejo seksualnost z občutki pomanjkanja, strahu,
osamljenosti in ranljivosti.
Rezultati so pokazali, da skupina zasvojenih (21,1 %) v primerjavi s skupino
udeležencev, ki niso zasvojeni (8,4 %), simptom seksualiziranja afektov doživlja dokaj
pogosto. Največkrat se je simptom pri zasvojenih pojavil v kategoriji pogosto (5,4 %),
redko in občasno (4,9 %) ter zelo pogosto (3,9 %), kar je razvidno tudi iz Slike 29.
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Slika 29. Pogostost doživljanja simptoma »seksualiziranje afektov« glede na
zasvojenost
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9.4.3.7 Toleranca za bolečino
Kategorija simptoma tolerance za bolečino označuje zanemarjanje potreb posameznika
in iskanje bolečine.
50 zasvojenih (24,5 %) je potrdilo, da navedeni simptom doživlja redko (6,9 %)
oziroma občasno (8,3 %). Ponovno zasledimo, da se tudi v skupini tistih, ki niso
zasvojeni (9,3 %), pojavlja isti simptom. Primerjava obeh skupin (Slika 30) je pokazala,
da so nezasvojeni doživljali simptom v največji meri redko (4,4 %) oziroma le enkrat
(3,4 %). Kar ponovno kaže na to, da skupina zasvojenih pogosteje doživlja simptom
povečane tolerance za bolečino.
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Slika 30. Pogostost doživljanja simptoma »toleranca za bolečino« glede na zasvojenost
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9.4.3.8 Perfekcionizem
Simptom perfekcionizma označuje potrebo posameznika po odraslosti, popolni
kompetentnosti in nezmotljivosti.
V obeh primerjalnih skupinah je prisotno doživljanje perfekcionizma, tako pri
zasvojenih (36,9 %) kot pri nezasvojenih (25%). Podrobnejša primerjava obeh skupin
pokaže, da se skupini zelo razlikujeta v intenzivnosti doživljanja simptoma. Medtem ko
skupina nezasvojenih v večji meri doživlja simptom perfekcionizma občasno (10,3 %)
oziroma redko (5,4 %), stopnja intenzivnosti doživljanja pri zasvojenih strmo narašča
ravno s pogostostjo doživljanja. Največ zasvojenih doživlja ujetost perfekcionizma
občasno (10,8 %) in pogosto (10,8 %), 14 (6,9 %) zasvojenih pa zelo pogosto (Slika
31).
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Slika 31. Pogostost doživljanja simptoma »perfekcionizem« glede na zasvojenost
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9.4.3.9 Nezaupanje
Simptom nezaupanja nakazuje posameznikovo nemoč prositi za pomoč, njegovo
nezaupanje in nezmožnost ljubiti, nikogar ne potrebovati in nikomur ne pripadati, ker
svet ni varen.
Velik delež zasvojenih (35,2 %) doživlja nezaupanje. Na vprašanje, kako pogosto, je
večina odgovorila redko (9,8 %), pogosto (9,3 %) in občasno (7,8 %). V skupini
nezasvojenih je število tistih, ki doživljajo nezaupanje, skoraj prepolovljeno (17,2 %).
Večinoma doživljajo nezaupanje bolj redko (7,4 %), občasno (3,4 %) ali zgolj kot
enkratno doživetje (3,4 %). Tako kot so opazne razlike med skupinama v intenzivnosti
doživljanja simptoma perfekcionizma, je podoben trend opazen tudi v kategoriji
doživljanja nezaupanja (Slika 32).
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Slika 32. Pogostost doživljanja simptoma »nezaupanje« glede na zasvojenost
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9.4.3.10 Sram

Zadnja kategorija, ki meri simptomatiko PTSM, je kategorija sramu. Sram je definiran
kot občutek, da si posameznik ničesar ne zasluži, je nevreden ljubezni, je nemoralna in
grešna oseba.
Visok delež zasvojenih (38,1 %) doživlja sram, katerega prisotnost se povečuje z
intenzivnostjo doživljanja. Zasvojeni so navajali, da sram v največji meri doživljajo zelo
pogosto (9,3 %), pogosto (8,8 %) in občasno (9,3 %). Sram kot tak doživlja tudi 24,5 %
udeležencev iz skupine nezasvojenih, vendar veliko manj intenzivno kot v skupini
zasvojenih. Najmočneje so občutje sramu doživljali redko (8,8 %) oziroma občasno (6,9
%). Tudi v tej kategoriji je prisotna visoka intenzivnost doživljanja afekta sramu v
skupini zasvojenih (Slika 33).
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Slika 33. Pogostost doživljanja simptoma »sram« glede na zasvojenost

177

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

9.4.3.11 Razlike v doživljanju intenzivnosti simptomov PTSM glede na zasvojenost
Zanimalo nas je, ali skupina zasvojenih v večji meri doživlja simptome PTSM v
primerjavi z udeleženci raziskave, ki niso zasvojeni. Rezultati Mann-Whitneyjevega
testa so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika (z= |7,844|, p = ,000).
Zaključimo lahko, da med skupino zasvojenih in nezasvojenih obstaja statistično
pomembna razlika v doživljanju simptomov PTSM, in sicer ponovno v prid skupine
zasvojenih, kar je razvidno iz aritmetične sredine rangov; večji rang je prisoten v
skupini zasvojenih, ki doživljajo simptome PTSM (Tabela 32).

Tabela 32. Razlike v doživljanju simptomov PTSM glede na zasvojenost

simptomi PTSM

Zasvojen
DA_NE

N

M
rangov

Vsota
rangov

da

93

137,78

12813,50

ne

111

72,94

8096,50

Skupaj

204

*Opombe: N = numerus, M = aritmetična sredina, PTSM = posttravmatska stresna motnja.
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9.4.4 Povezanost spremenljivk zasvojenosti, zlorabe in simptomov PTSM

H4: Med zasvojenostjo in različnimi oblikami zlorabe obstaja statistično
pomembna povezanost, prav tako med spremenljivkama zasvojenost in doživljanje
simptomov PTSM.

9.4.4.1 Interkorelacijka matrika

Pri izračunu povezanosti spremenljivk smo upoštevali statistično pomembnost na nivoju
1 % tveganja. Iz Tabele 33 je razvidno, da med vsemi spremenljivkami obstajajo
statistično pomembne povezave.
Najmočnejša statistično značilna pozitivna korelacija je prisotna med spremenljivkama
zasvojenost in prisotnost čustvene zlorabe, ki je majhna (r = ,287, p= ,000). Podobne
rezultate opazimo tudi pri izračunu stopnje povezanosti med zasvojenostjo in
prisotnostjo spolne zlorabe (r = ,245, p= ,000). Povezanost med spremenljivkama je
pozitivna in majhna. Nekoliko manjšo statistično značilno povezanost zasledimo med
spremenljivkama zasvojenost in prisotnost fizične zlorabe (r = ,220, p= ,002). S
pogostostjo prisotnosti zlorabe narašča tudi stopnja zasvojenosti posameznika.
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Tabela 33. Povezanost spremenljivk zasvojenosti, zlorabe in simptomov PTSM

Kendallov

zasvojen_DA_NE

tau_b

Korelacijski

zasvojen

čustvena

fizična

spolna

simptomi

DA_NE

zloraba

zloraba

zloraba

PTSM

,287**

,220**

,245**

,462**

,000

,002

,000

,000

204

204

204

204

204

,287**

1,000

,393**

,300**

,422**

,000

,000

,000

1,000

koeficient
p

.

N
čustvena

Korelacijski

zloraba

koeficient
p

,000 .

N

204

204

204

204

204

,220**

,393**

1,000

,340**

,256**

,000

,000

fizična

Korelacijski

zloraba

koeficient
p

,002

,000 .

N

204

204

204

204

204

,245**

,300**

,340**

1,000

,369**

p

,000

,000

,000 .

N

204

204

204

204

204

,462**

,422**

,256**

,369**

1,000

p

,000

,000

,000

,000 .

N

204

204

204

204

spolna

Korelacijski

zloraba

koeficient

simptomi

Korelacijski

PTSM

koeficient

,000

204

*Opombe: N = numerus, PTSM = posttravmatska stresna motnja.
**. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 1 % .

Izračun povezanosti med spremenljivkama zasvojenost posameznika in doživljanje
simptomov PTSM je pokazal zmerno pozitivno korelacijo (r = ,462, p= ,000). Bolj ko
posamezniki doživljajo simptome PTSM, bolj se zatekajo v zasvojenost.
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9.4.4.2 Napoved spremenljivke zasvojenosti (Binarna logistična regresija)

Zanimalo nas je, ali lahko iz spremenljivk zloraba in simptomi PTSM napovemo
spremenljivko zasvojenost. Zaradi porazdelitve odvisne spremenljivke (zasvojenost) na
nominalnem nivoju smo se odločili za binarno logistično regresijo (metoda korak za
korakom (angl. forward stepwise - conditional)). Neodvisne spremenljivke so
doživljanje simptomov PTSM in pogostost doživljanja čustvene, fizične in spolne
zlorabe.
Rezultati logistične regresije so pokazali, da pojav zasvojenosti pri posamezniku v
največji meri napoveduje zgolj spremenljivka doživljanje simptomov PTSM. Pogosteje
posameznik doživlja simptome PTSM, večja je verjetnost, da se bo pri njem pojavila
zasvojenost. Tega pa ne moremo napovedati s pomočjo spremenljivke pogostosti
doživljanja čustvene, fizične in spolne zlorabe (Tabela 34).

Tabela 34. Izračun logistične regresije za dimenzije, ki napovedujejo pojav
zasvojenosti
Dimenzija

B

S.E.

Wald

Simptomi PTSM

,128

,024

28,414

1

,000

1,137

Čustvena zloraba

-,009

,021

,163

1

,686

,991

Fizična zloraba

,014

,056

,060

1

,806

1,014

Spolna zloraba

,021

,040

,284

1

,594

1,021

-1,773

,279

40,439

1

,000

,170

Konstanta

*Opombe: PTSM = posttravmatska stresna motnja.
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9.4.5 Oblike pomoči pri okrevanju od zasvojenskega vedenja

H5: Med zasvojenimi je večji delež tistih, ki so si poiskali različne oblike pomoči
(terapevtska, skupina za samopomoč) pri okrevanju od zasvojenskega vedenja.

Primerjava med udeleženci v skupini zasvojenih je pokazala, da 45 (50 %) oseb nikoli
ni bilo udeleženih v terapevtskem procesu oziroma niso obiskovali skupine za
samopomoč. Isti delež zasvojenih (50 %) pa je navedlo, da je bilo v terapevtskem
procesu okrevanja od zasvojenosti oziroma v skupini za samopomoč. Spodnji graf
(Slika 34) podrobneje prikazuje, katere vrste pomoči so se zasvojeni najpogosteje
posluževali pri okrevanju od zasvojenosti. Največji delež zasvojenih je obiskovalo
individualno terapijo (27 %) in skupinsko terapijo (22 %) ter skupine za samopomoč
(11 %). Med kombiniranimi oblikami pomoči prevladujeta skupinska in individualna
terapija (16 %) ter skupinska in individualna terapija v kombinaciji s skupino za
samopomoč (11 %). V manjši meri so zasvojeni navajali kombinacijo individualne
terapije in skupine za samopomoč (9 %) in skupinske terapije v povezavi s skupino za
samopomoč (4 %).
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Slika 34. Vrsta pomoči, ki so jo izbrali zasvojeni v procesu okrevanja
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9.4.6 Povezava med zasvojenskim vedenjem, zlorabo in drugimi travmatičnimi
dogodki

H6: Domnevamo, da bo večina zasvojenih mnenja, da je njihovo zasvojensko
vedenje povezano z zlorabo in z drugimi travmatičnimi dogodki.

Izmed vseh zasvojenih udeležencev je 51,2 % mnenja, da je njihovo zasvojensko
vedenje povezano z zlorabo in s preteklimi travmatičnimi dogodki. 28 (34,1 %)
zasvojenih tovrstni trditvi nasprotuje, ker osebno ne vidijo povezave med zasvojenskim
vedenjem in preteklimi travmatičnimi dogodki. 12 (14,7 %) zasvojenih ostaja
neodločenih (Tabela 35).

Tabela 35. Povezanost zasvojenosti z zlorabo in travmatičnimi dogodki - mnenje
zasvojenih
Zasvojen DA__NE
ne
povezava zlorabe
in zasvojenosti

da

N
% od celote

ne

N
% od celote

ne vem

N
% od celote

Skupaj

N
% od celote

*Opombe: N = numerus.
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da

Skupaj

0

42

42

,0 %

21,9 %

21,9 %

93

28

121

48,4 %

14,6 %

63,0 %

17

12

29

8,9 %

6,3 %

15,1 %

110

82

192

57,3 %

42,7 %

100,0 %
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9.4.7 Primarna družina zasvojenega in prisotnost zasvojenskega vedenja

H7: V primarnih družinah skupine zasvojenih bodo prisotne različne vrste
zasvojenosti.

9.4.7.1 Prisotnost zasvojenosti v primarni družini zasvojenega

Pri vprašanju prisotnosti zasvojenosti v primarni družini so udeleženci raziskave lahko
izbirali med različnimi zasvojenostmi in prepoznali prisotnost več zasvojenosti hkrati.
Skupina zasvojenih udeležencev raziskave je navedla, da je bila v družini najpogosteje
prisotna zasvojenost z alkoholom (44,3 %), z delom (33,3 %) in z odnosi (24,7 %). V
večji meri je bilo prisotno tudi zasvojensko nasilje (21,1 %), motnje hranjenja (16,5 %),
trošenje denarja (12,2 %) in zasvojenost s prepovedanimi drogami (11 %). Zasvojeni so
tudi potrdili, da so bili družinski člani v manjši meri zasvojeni tudi s seksualnostjo (7,7
%), s patološkim hazardiranjem (3,3 %) in z internetom (3,3 %) (Slika 35).
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Slika 35. Prisotnost različnih oblik zasvojenosti v primarni družini skupine zasvojenih
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Preverili smo tudi, kateri družinski člani so bili najpogosteje zasvojeni v skupini
zasvojenih udeležencev raziskave. Rezultati so pokazali, da med vsemi zasvojenimi
člani družine močno izstopa figura očeta (alkoholizem, deloholizem, zasvojenost z
nasiljem, s trošenjem denarja, s seksualnostjo in hazardiranjem). Poleg očeta so
zasvojeni identificirali tudi zasvojeno mamo (zasvojenost z odnosi, motnje hranjenja,
kemične zasvojenosti in zasvojenost z internetom), (pol)sestro (motnje hranjenja,
trošenje denarja, kemične zasvojenosti in zasvojenost z internetom), (pol)brata
(alkoholizem, zasvojenost z nasiljem, motnje hranjenja, zasvojenost s seksualnostjo,
hazardiranjem in internetom). Kot zasvojena sta se pogosto pojavljala tudi oče in mama
skupaj (alkoholizem, deloholizem, zasvojenost z odnosi, z nasiljem in s seksualnostjo).
Zasvojeni so navedli, da so bili v primeru deloholizma, odnosov, nasilja in seksualnosti
zasvojeni vsi družinski člani. Drugi sorodniki pa so bili prepoznani kot zasvojeni pri
alkoholizmu in kemični zasvojenosti (Tabela 36).

Tabela 36. Zasvojeni družinski člani - skupina zasvojenih
vrsta zasvojenosti
zasvojeni
družinski člani

alkohol delo odnosi nasilje

%

oče
mama
(pol)brat
(pol)sestra
oče in mama
vsi družinski člani
drugi sorodniki
Skupaj

34,1
2,3
1,1
0
1,1
0
2,3
40,9

%

%

18,9 1,1
5,6 13,5
0
0
0
0
6,7 4,5
1,1 3,4
0
0
32,3 22,5

motnje trošenje kemične
seks hazard internet
hranjenja denarja
snovi

%

%

%

%

%

%

%

14,4
0
1,1
0
3,3
1,1
0
19,9

0
9,9
1,1
5,5
0
0
0
16,5

7,8
3,3
0
1,1
0
0
0
12,2

3,3
4,4
0
2,2
0
0
1,1
11

4,4
0
1,1
0
1,1
1,1
0
7,7

2,2
0
1,1
0
0
0
0
3,3

0
1,1
1,1
1,1
0
0
0
3,3

Večina zasvojenih članov v primarni družini skupine zasvojenih ni poiskala pomoči pri
okrevanju od zasvojenskega vedenja (Tabela 37). To velja tako za skupino zasvojenih
kot za skupino udeležencev, ki niso bili zasvojeni. Rezultati kažejo, da v večji meri
prednjačijo zasvojeni družinski člani, ki nikoli niso iskali pomoči pri okrevanju. V
skupini zasvojenih je opaziti odstopanje pri zasvojenih članih primarne družine, ki so
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poiskali pomoč zaradi zasvojenosti z odnosi (13,2 %) in z internetom (2,2 %). Podobne
rezultate zasledimo tudi v skupini nezasvojenih, kjer so si zasvojeni člani primarne
družine v večji meri poiskali pomoč le v primeru motenj hranjenja (1,5 %) in
zasvojenosti s seksualnostjo (0,9 %).

Tabela 37. Iskanje pomoči pri okrevanju od zasvojenosti zasvojenih članov v primarni
družini
vrsta
zasvojenosti v
primarni
družini

zasvojeni družinski člani
skupina zasvojeni
%
N
%
N
pomoč da
pomoč ne
18,7
17
27,5
25

skupina nezasvojeni
%
N
%
N
pomoč da
pomoč ne
7,2
8
9,9
11

11,0

10

23,1

21

1,8

2

6,3

7

13,2

12

13,2

12

0,0

0

1,8

2

4,4

4

17,6

16

1,8

2

5,4

6

7,7

7

8,8

8

1,5

3

0,5

1

5,5

5

7,7

7

0,0

0

0,9

1

4,4

4

6,6

6

0,0

0

0,9

1

2,2

2

4,4

4

0,9

1

0,9

1

0,0

0

3,3

3

0,0

0

0,0

0

2,2

2

1,1

1

0,0

0

0,0

0

alkoholizem
deloholizem
odnosi
nasilje
motnje hranjenja
trošenje denarja
kemične snovi
seksualnost
hazardiranje
internet
*Opombe: N = numerus.
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9.4.7.2 Povezanost med zasvojenskim vedenjem posameznika in zasvojenega člana
primarne družine

Pri izračunu povezanosti spremenljivk smo upoštevali statistično pomembnost na nivoju
1 % tveganja. Iz Tabele 38 je razvidno, da med spremenljivkama zasvojenost
posameznika in zasvojeni člani iz primarne družine obstaja statistično značilna
pozitivna korelacija (r = .369, p= .000). Izračun Kendall's tau koeficienta nakazuje
zmerno povezanost med spremenljivkama. Zaključim lahko, da je s prisotnostjo
zasvojenosti v primarni družini povezana tudi zasvojenost posameznika.

Tabela 38. Povezanost med skupino zasvojenih in člani primarne družine, ki so tudi
zasvojeni
primarna
družinazasvojeni
člani

zasvojen
DA_NE
Kendallov
tau_b

zasvojen
DA_NE

primarna družinazasvojeni člani

Korelacijski
koeficient

,369**

1,000

p

.

,000

N

204

179

Korelacijski
koeficient
p

,000

N

179

*Opombe: N = numerus.
**Korelacija je statistično pomembna na nivoju 1 %.
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9.4.7.3 Razlike med skupino zasvojenih in nezasvojenih glede navzočnosti
zasvojenosti v primarni družini

Tudi v skupini udeležencev, ki niso bili nikoli zasvojeni, smo zabeležili prisotnost
zasvojenosti med družinskimi člani. Najpogosteje je bil prisoten alkoholizem (16,4 %),
zasvojenost z delom (8,1 %) in z nasiljem (7,2 %). V manjši meri so bile prisotne tudi
motnje hranjenja (2,7 %), odvisnost od odnosov, kemičnih snovi in seksualnosti (1,8
%). Podrobnejšo primerjavo med zasvojenimi in skupino nezasvojenih glede na
prisotnost zasvojenosti v primarni družini podaja Slika 36, iz katere je razvidno, da so
zasvojenosti pogosteje prisotne v primarnih družinah zasvojenih.
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Slika 36. Primerjava deležev zasvojenih članov v primarni družini udeležencev
raziskave
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Razlike v pogostosti pojavljanja zasvojenosti v primarnih družinah udeležencev
raziskave smo ugotavljali z Mann-Whitneyjevim testom. Rezultati testiranja razlik so
pokazali, da med skupinama obstajajo statistično značilne razlike (z= |4,921|, p = ,000),
in sicer v prid skupine zasvojenih, kar je razvidno iz aritmetične sredine rangov (Tabela
39). V primarnih družinah skupine zasvojenih so v večji meri prisotne različne oblike
zasvojenosti med ostalimi družinskimi člani.

Tabela 39. Razlike v prisotnosti zasvojenosti v primarni družini anketirancev glede na
njihovo zasvojenost
Zasvojen
DA_NE
primarna družina
_zasvojeni člani

N

M
rangov

Vsota
rangov

ne

110

77,04

8474,00

da

69

110,67

7636,00

Skupaj

179

*Opombe: N = numerus, M = aritmetična sredina.
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10 RAZPRAVA
Namen pričujoče naloge je bil ugotoviti povezanost seksualne zasvojenosti in
spremljajočih zasvojenosti s preteklo zlorabo posameznika, doživljanjem simptomov
posttravmatske stresne motnje (PTSM) ter morebitno prisotnost zasvojenosti v primarni
družini zasvojenega. Zanimalo nas je, ali obstajajo značilne razlike v doživljanju
zlorabe, simptomov PTSM in obstoječimi zasvojenimi člani v primarni družini med
skupino zasvojenih in skupino udeležencev, ki nikoli niso bili zasvojeni. Na podlagi
dobljenih rezultatov lahko testiramo tudi večino zastavljenih hipotez, katerih rezultati so
predstavljeni v nadaljevanju.

10.1 Primarna zasvojenost udeležencev raziskave in spremljajoče zasvojenosti

V našem vzorcu je 45,6 % oseb, ki so bile zasvojene. Delež zasvojenih zajema vse
udeležence, ki so potrdili prisotnost ene primarne zasvojenosti. Visok delež zasvojenih
je v nasprotju s pričakovanim rezultatom, dobljenim na vzorcu splošne populacije. Tudi
Topić (2011b, 39) opozarja, da raziskave na splošni populaciji ne podajo nujno
zanesljivih rezultatov ravno zaradi težav z zanikanjem in družbenim (ne)sprejemanjem
nekemičnih zasvojenosti oziroma obsojanjem tovrstnega vedenja. Vzroke lahko iščemo
tudi v pomanjkanju raziskav razširjenosti pojava zasvojenosti na splošni populaciji.
Mnoge zasvojene je sram njihovega početja in tudi zato velikokrat ne iščejo ustrezne
pomoči pri okrevanju od zasvojenskega vedenja.
V največji meri so bili udeleženci raziskave zasvojeni z odnosi (10,3 %), s seksualnostjo
(6,9 %), s hrano (6,9 %) in z delom (6,9 %) ter z internetom (6,4 %). Poleg tega je bilo
4,4 % anketirancev zasvojenih s kemičnimi snovmi, 1,5 % s trošenjem denarja in v
enaki meri tudi z nasiljem ter v primeru 1 % z alkoholom. Na prvi pogled bi lahko rekli,
da so se kemične zasvojenosti pričele umikati procesnim zasvojenostim druge
generacije zasvojenih. Preseneča namreč nizek odstotek zasvojenih z alkoholom, saj
alkoholizem in samomorilnost žal že dolgo časa veljata za nacionalni patologiji (Rus
Makovec 2010, 15). Primerjava zasvojenih članov v primarni družini skupine
zasvojenih pa je pokazala, da je ravno alkoholizem (44,3 %) tisti, ki žal še vedno
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prednjači pred vsemi drugimi zasvojenostmi. In da lahko različne odvisnosti skozi
generacije privzamejo različne oblike.
Glede na relacijski vidik (Gostečnik 2008; Repič 2008) bi lahko pritrdili že sprejetim
ugotovitvam o prenosu zasvojenosti skozi generacije, da vsak sistem potrebuje vsaj tri
generacije, ki ne jemljejo nobenih substanc oziroma v njih ni prisotnih kompulzivnih
vedenj, da se prečisti in osvobodi vpliva zasvojenosti.
Presenetljiv rezultat je dala tudi primerjava deležev med moškimi in ženskami znotraj
skupine zasvojenih. V skupini prednjačijo ženske (53,8 %), ki so najpogosteje navedle
prisotnost zasvojenosti s hrano in odnosi, medtem ko je bila skupina moških (46,2 %)
najpogosteje zasvojena s seksualnostjo in internetom. Podobne rezultate so pokazale
tudi primerjave moških in žensk v povezavi s spremljajočimi zasvojenostmi. Do
odstopanj je prišlo pri motnjah hranjenja, kjer so ženske prednjačile tako pri
bulimično/anoreksičnih kot tudi pri kompulzivnih motnjah hranjenja (Carnes 2006b,
35). Večina ljudi je bila do nedavnega mnenja, da je seksualna zasvojenost pretežno
moška težava. Statistike so bile podobne tistim, ki jih poznamo pri zdravljenju
alkoholizma in hazardiranja, od štirih zasvojenih je bila ena ženska. V zadnjih letih pa
se je to razmerje občutno spremenilo. Število zasvojenih žensk, ki so prihajale na
zdravljenje je doseglo in včasih celo preseglo število moških (Carnes 2006b, 34). V naši
raziskavi je bilo 4 % žensk, ki so bile zasvojene s seksualnostjo, kar dodatno utrjuje
dejstvo, da imajo vse odvisnosti v precejšnji meri enak potencial bolezni za oba spola,
tudi zasvojenost s seksualnostjo (Ferree 2010).
Mnogo udeležencev raziskave (39,7 %) je navedlo številne druge zasvojenosti, ki se
pojavljajo kot spremljajoče zasvojenosti. Glede na pogostost pojavljanja jih lahko
razdelimo v dve skupini, in sicer na nekemične (procesne) in kemične zasvojenosti. V
prvi skupini so se kot spremljajoče zasvojenosti najpogosteje pojavljali odnosi, delo,
hrana, denar in internet. Manj pogosteje pa so se pojavile kemične zasvojenosti, kot so
alkoholizem in zasvojenosti z drugimi kemičnimi substancami. Dobljeni rezultati so v
skladu s predhodnimi študijami avtorjev s področja nekemičnih zasvojenosti, ki so
potrdile, da se zasvojenosti med seboj prepletajo in le redko se zgodi, da ima zasvojeni
le eno zasvojenost (Carnes, Murray in Charpentier 2004; Hagedorn 2009; Schneider
2004; Weiss 2012a). Carnes (2006a, 73) navaja, da so se v kombinaciji z zasvojenostjo
s seksualnostjo najpogosteje pojavile odvisnost od kemičnih snovi (42 %), motnje
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hranjenja (38 %), deloholizem (28 %), kompulzivno trošenje denarja (26 %) in
kompulzivno hazardiranje (5 %). Ni nujno, da je zasvojenost s seksualnostjo primarna
zasvojenost; veliko pogosteje se pojavlja v kombinaciji z drugimi odvisnostmi. Podobne
rezultate smo zasledili tudi v naši raziskavi, kjer so se kot spremljajoče zasvojenosti
najpogosteje pojavile iste vrste nekemičnih in kemičnih zasvojenosti.
Rezultati raziskave torej v celoti potrjujejo hipotezo H1, da je med udeleženci raziskave
približno 20 % zasvojenih, ki navajajo spremljajoče zasvojenosti.

10.2 Zasvojenost in pogostost doživljanja različnih oblik zlorabe

Zloraba otrok pomembno vpliva na razvoj zasvojenosti in tudi na pojav več hkratnih
zasvojenosti. Zato poznavanje modela zasvojenosti pripomore k razumevanju posledic
zlorabe otrok, še posebej posledice spolne zlorabe. Tako kot pri drugih zasvojenostih je
tudi pri zasvojenosti s seksualnostjo zloraba začetek procesa zasvojenosti (Adams 1991;
Carnes 2006a; Longo 2009). Z našo raziskavo smo poskušali dokazati to povezavo, in
sicer za vse nekemične zasvojenosti. Rezultati so presegli naša pričakovanja. Med
udeleženci raziskave, ki smo jih spraševali po doživljanju različnih oblik zlorabe, je
večina navedla, da so najpogosteje doživljali čustveno zlorabo. Dobrih 72 %
udeležencev je najpogosteje izkusilo čustveno zlorabo v ranem otroštvu, in sicer
najpogosteje v obdobju od 0 do 10 let. Na vprašanje, kdaj je prvič prišlo do fizične
zlorabe, je 48,5 % udeležencev odgovorilo, da se je najpogosteje zgodila v obdobjih
med 0 in 10 let, manjši delež tudi v obdobju med 11 in 15 let (5,4 %). Presenetljiv
rezultat se je pojavil tudi pri doživljanju spolne zlorabe. Pričakovali bi, da se bodo
rezultati doživljanja spolne zlorabe, dobljeni na splošni populaciji, med udeležence
raziskave porazdeljevali v znatno manjši meri. Največji delež pogostosti pojavljanja
spolne zlorabe se je pojavil v obdobju med 6 in 10 let (11, 8%) in 11 do 15 let (13, 7%).
Manjši del se potegne tudi v obdobje rane odraslosti (6,9 %), in sicer med 16 in 20 let.
Najmanjši delež pogostosti doživljanja spolne zlorabe so udeleženci raziskave navedli v
obdobju med 0 in 5 let (5,9 %). Primerjava doživljanja različnih oblik zlorabe v naši
raziskavi glede na starost je pokazala, da so udeleženci raziskave v največji meri
doživljali čustveno in fizično zlorabo, in sicer v najbolj ranem otroštvu. spolna zloraba
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pa se je najpogosteje pojavljala v poznem otroštvu ter v najstniških letih. Ravno pogosto
doživljanje travmatičnih doživetij v ranem otroštvu lahko pušča za seboj pravo
opustošenje (Carnes 1997, 4), saj takrat otrok še nima razvitega mehanizma, kako se
spopadati z destruktivnim stresom, ki preplavlja njegovo telo (Gostečnik 2008; Siegel
1999; Sunderland 2010). Tovrstne organske povezave, ki podpirajo mehanizem
regulacije emocij v desni hemisferi, se razvijejo v kritičnih periodah zorenja možganov
v odnosu med materjo in otrokom. Kadar pa je otrok obsojen na samoumirjanje, ker tam
ni nikogar, ki bi prepoznal njegovo stisko in ga umiril, bo kasneje v življenju razvil
škodljiv način reševanja težav in soočanja s stresom (Kompan Erzar 2006; Schore
1994), ki vključuje tudi zasvojenost (Hatch 2013). Ker se mora otrok potolažiti sam in
ne ob odraslem, ki bi z besedami in gestami sprostil napeto otrokovo telo, bo ta stres
predelal tako, da se bo fizično povsem izčrpal, s čimer se bo morala raven vzdraženosti
možganov potem pomiriti. Če se tovrstna stanja ponavljajo, bodo postala zanj
prevladujoč način doživljanja sveta. Iskal bo vedenja, ki bodo vključevala isto stopnjo
vzdraženosti možganov, ki je zanj nekoč pomenila edini način sproščanja napetosti in
umirjanja (Gostečnik 2008, 184).
Do podobnih zaključkov o prisotnosti zlorab med zasvojenimi je prišel tudi Carnes
(2006a, 138), ki navaja, da je bilo med zasvojenimi s seksualnostjo 97 % čustveno
zlorabljenih, 81 % spolno zlorabljenih, 72 % zasvojenih pa je poročalo o prisotnosti
fizične zlorabe. Primerjava izsledkov raziskave z našo raziskavo je pokazala skupne
točke, in sicer v prisotnosti tako čustvene, fizične kot spolne zlorabe med zasvojenimi.
Raziskavi pa se poleg visokega odstotka zlorabljenih razlikujeta še v pogostosti
pojavljanja čustvene, spolne in fizične zlorabe.
Primerjava odgovorov na vprašanje, katera oseba vas je najpogosteje zlorabljala, je
pokazala, da sta oče in mama ter družinski člani skupaj tisti, ki se najpogosteje
pojavljajo kot storilci. Pogosto so udeleženci raziskave navedli tudi očeta in mamo, ki
sta skupaj zlorabljala posameznika. Največje razlike med osebami, ki so zlorabljale,
lahko zasledimo v primeru spolne zlorabe, kjer se kot storilca najpogosteje pojavljata
tuja oseba in oče, v manjši meri pa so bili kot povzročitelji spolne zlorabe navedeni
mama, prijatelj, sošolec in sosed. Podrobnejši pregled storilcev spolne zlorabe je
pokazal, da se je v tej skupini pojavilo poleg članov ožje družine udeležencev tudi
mnogo oseb iz socialnega okolja udeležencev (vzgojitelj, duhovnik, sošolec, sosed,
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sodelavec). Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da vzorec oseb, ki so
zlorabljale, prihaja iz najožjega družinskega okolja udeležencev raziskave. To pritrjuje
izsledkom raziskave, kjer sta bila najpogostejša napadalca starša nasprotnega spola
oziroma drugi odrasli (Carnes 2006a, 144). Tudi v naši raziskavi smo zasledili, da
ženske niso le žrtve zlorab, ampak so lahko tudi storilke. 17,2 % udeležencev je
navedlo, da je bila mama storilka v primeru čustvene zlorabe, 15,2 % v primeru fizične
zlorabe in 3,4 % v primeru spolne zlorabe. Dobljene rezultate lahko primerjamo z
navedbami Weissa in Galla (2000, 47), da se delež storilk spolne zlorabe giblje okoli 20
%, kar je potrdila tudi raziskava seksualno zasvojenih (Carnes 2006a). Izkazalo se je, da
je veliko napadalcev v sorodu z žrtvami, veliko pa je tudi žensk in odraslih zunaj
družinskega kroga, kar je v nasprotju s trditvami, da so napadalci najpogosteje očimi,
mačehe in krušni starši.
Vzroke za visok delež udeležencev, ki so bili čustveno zlorabljeni, in visok delež
storilcev čustvene zlorabe, ki je v naši raziskavi odpadel predvsem na člane primarne
družine - očeta in mamo skupaj (84%) ter očeta (41,7 %) in mamo (17, 2 %) posebej,
lahko iščemo tudi v vpetosti otroka v čustveni svet odraslega. V tem primeru govorimo
o čustvenem incestu (Adams 1991), ki ga je pogosto težko opredeliti, saj za seboj ne
pušča vidnih poškodb na telesu posameznika. Poleg pomanjkanja nujno potrebne nege,
zaščite in skrbi za otroka čustveni incest pomeni tudi prelaganje odgovornosti odraslih
na otroka in zatekanje odraslega po čustveno pomoč k otroku. Čustvena zloraba otroka
pušča za seboj notranji občutek, da otrok ni dovolj dober, da kot oseba ni pomemben in
da njegove potrebe ne bodo nikoli izpolnjene. Da lahko preživi, se mora v življenju
zanesti izključno nase. Da bi se ubranil nasilja in se tako zaščitil, se otrok v skrajni
situaciji odreče svojim potrebam, kar lahko vodi v hudo deprivacijo ali patologijo
kasneje v življenju (Gostečnik 2008; Rozman 2007). Na podlagi teoretičnih izhodišč
lahko utemeljimo tudi visok delež udeležencev, ki so navajali prisotnost spolne zlorabe.
Na tem mestu je smotrno opozoriti, da lahko do spolne zlorabe pride tudi preko
nekontaktnih oblik, kar vključuje tudi zapeljevanje in neprimerno izražanje, nespodobne
predloge, družinski voajerizem/ekshibicionizem, verbalno seksualno izražanje, pretirano
posvečanje pozornosti spolnemu razvoju otroka (Carnes 2006a, 141) in prikritim
incestom, kadar otrok postane predmet manipulacije in zlorabe, da bi se starš lahko
izognil bolečini in realnosti partnerskega odnosa (Adams 1991, 10).
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Če primerjamo odgovore skupine udeležencev, ki so bili zasvojeni, in odgovore skupine
udeležencev, ki niso bili zasvojeni, ugotovimo, da se pri obeh dokaj enakomerno
porazdeljuje prisotnost različnih oblik zlorabe. Rezultati malenkostno govorijo v prid
skupine zasvojenih. Prisotnost čustvene zlorabe je potrdilo 42,2 % zasvojenih, pri
nezasvojenih pa je odstotek nekoliko nižji - 37,7 %. V skupina zasvojenih je v večji
meri (32, 8 %) navedla čustveno zlorabljo, toda tudi v skupini nezasvojenih je 27,5 %
udeležencev doživljalo čustveno zlorabo. Največji razkorak med skupinama je v
doživljanju spolne zlorabe. Prisotnost spolne zlorabe je potrdilo 25 % zasvojenih, v
skupini nezasvojenih pa le 16,7 %. Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne
razlike med skupinama v doživljanju različnih oblik zlorabe. Statistični izračuni so
pokazali, da pri vseh treh oblikah zlorab obstajajo statistično pomembne razlike v
doživljanju zlorabe, in sicer v prid skupine zasvojenih. Kako lahko potem upravičimo
trditev, da so tisti udeleženci raziskave, ki so v večji meri doživljali različne zlorabe,
razvili bolezen zasvojenosti, v primerjavi s skupino udeležencev, ki je tudi potrdila
prisotnost zlorabe v preteklosti, pa danes niso zasvojeni? Izračun povezanosti med
pogostostjo doživljanja različnih oblik zlorabe in zasvojenosti je pokazal, da med njimi
obstaja pozitiven odnos. S stopnjo naraščanja pogostosti katerekoli oblike zlorabe
narašča tudi verjetnost, da bo posameznik kasneje razvil zasvojenost. Najmočnejšo
stopnjo povezanosti je bilo opaziti ravno med čustveno zlorabo in zasvojenostjo, kar
lahko dodatno opraviči visok delež čustveno zlorabljenih udeležencev skupine
zasvojenih. Dobljeni rezultati pritrjujejo teoretičnim navedbam številnih avtorjev
(Boriskin 2004; Bradshaw 2005; Cvetek 2009; Carnes 1997; Dayton 2000; Gostečnik
2008; van der Kolk, McFarlane in Weisaeth 2007) s področja zlorab in travmatičnih
doživetij, ki poudarjajo vidik pogostosti doživljanja zlorab in drugih travmatičnih
doživetij. Namreč pri osebah, ki so pogosto oziroma konstantno doživljale zlorabo, se je
njihova travmatična izkušnja samo krepila. Posledice tovrstnih zlorab so izjemno hude.
Ne smemo pa zanemariti dejstva, da je treba tudi enkratno ali dvakratno zlorabo ptrebno
jemati resno. Nekatere zlorabe, ki so pustile najhujše posledice, so se zgodile samo
enkrat. Prav tako ne bi smeli zmanjševati pomena zlorab, katerih oblika je na prvi
pogled razmeroma neškodljiva. Naloga terapevta je, da naslovi travmatične izkušnje
posameznika in z veliko mera sočutja ter nežnosti resno jemlje vsako travmatično
izkušnjo posameznika, kar je izrednega pomena tudi pri okrevanju od zasvojenosti.
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Želeli smo tudi preveriti, ali obstaja statistično značilna povezanost med različnimi
oblikami zlorab. Izračun mere povezanosti je pokazal, da med njimi obstaja pozitivna
korelacija, izrazitejša med čustveno in fizično zlorabo. Dobljeni rezultati podkrepljujejo
dejstvo, da življenje zasvojenega običajno zaznamuje več napadalcev in več vrst
zlorabe. Da bi lahko v celoti razumeli otroštvo zasvojenega posameznika, je potrebno
upoštevati tudi, kako na otroka vplivajo ostale oblike zlorabe (Carnes 2006a, 144).

Z rezultati metodološke analize zasvojenosti in doživljanjem zlorabe posameznika lahko
potrdimo hipotezo H2 in sklep, da obstajajo statistično pomembne razlike med tistimi,
ki so zasvojeni, v primerjavi z nezasvojenimi glede doživljanja različnih oblik zlorabe.

10.3 Zasvojenost in doživljanje simptomov PTSM

Pričakovali smo, da bodo zasvojeni udeleženci raziskave pogosto doživljali simptome
PTSM. Avtorji namreč navajajo, da zasvojenost predstavlja način spopadanja z
nepredelano travmatično izkušnjo, zaradi katere posameznik lahko razvije PTSM. Poleg
navedene motnje se lahko pri posamezniku pojavijo tudi številni drugi simptomi, kot so
depresija, anksioznost, obsesivno-kompulzivna vedenja, disociacija, čustvena otopelost,
psihosomatska obolenja ter mnoge druge težave (Carnes 1997; Ferree 2010; Laaser
1996; Topić 2011a).
Rezultati naše raziskave so pokazali, da zasvojeni udeleženci raziskave občasno in
pogosto doživljajo simptome PTSM. Izraziteje izstopa doživljanje sramu (38,1 %),
perfekcionizma (36,9 %), nepojasnjene tesnobe (36,8 %), nezaupanja (35,2 %) in
zmedenosti (31,3 %). Med odgovori so se redkeje pojavljali tudi beg pred realnostjo (27
%), toleranca za bolečino (24,5 %), pretirano zaupanje (22,6 %), ponovna projekcija
izkušnje (22,1 %) in seksualiziranje drugih občutkov (21,1 %).
Travmatične reakcije - načini, kako se posameznik v sedanjosti odzove na vedenja in
odnose, še posebej takrat, kadar je pod stresom, so neposredno povezane s preteklo
travmo in posameznika ščitijo pred bolečino nerazrešene travme. Ena izmed kategorij
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travmatičnih reakcij v sedanjosti predstavlja tudi travmatični sram (Carnes 1997, 153).
Posameznik doživlja sebe kot nevredno, nemoralno, destruktivno in grešno osebo.
Visok delež (38,1 %) zasvojenih udeležencev naše raziskave je navedlo, da v večini
občasno in zelo pogosto doživljajo afekt sramu. Problem regulacije afekta izhaja iz
zgodnje travmatične izpostavljenosti in je povezan s kasnejšo stisko, ki se kaže v
uporabi škodljivih substanc in impulzivnosti, s samopoškodovanjem in drugimi
neustreznimi vedenjskimi odzivi (van der Kolk et al. 2005, 391). Najbolj zgovoren
pokazatelj dinamike nereguliranega sramu je ravno zasvojenost, kompulzivno
ponavljanje travmatičnih izkušenj in izogibanje soočenju s seboj (Bradshaw 2005;
Dayton 2000). Sram poganja zasvojenost in zasvojenski ciklus sramu (Fossum in
Mason 1986, 122).
Analiza odgovorov udeležencev naše raziskave je pokazala, da je bilo v skupini
zasvojenih 36,9 % udeležencev, ki občasno in pogosto doživljajo perfekcionizem in
35,2 % tistih, ki v največji meri redko in pogosto občutijo simptom pretiranega
nezaupanja drugim. Dobljene rezultate lahko podkrepimo z avtorji (Boriskin 2004;
Carnes 2006a; Rozman 2007), ki navajajo, da mehanizme patološkega odzivanja na
stresne situacije podpirajo različne oblike krivde in jeze, perfekcionizem, obtoževanje,
poniževanje, boj moči in kontrola. Erzar (2007, 90-91) dodaja, da pri ljudeh s kronično
PTSM zasledimo poleg omenjenih simptomov še nizko samospoštovanje, nezaupanje v
ljudi in institucije, slabo socialno mrežo, občutek nemoči, oškodovanosti ter nagnjenost
k odvisnostim od alkohola, pomirjeval in lahkih drog. Če posameznik zaradi bolečih in
zlorabljajočih izkušenj ne more zaupati nikomur, potem bo poiskal nekaj, na kar se
lahko vedno zanese – večina zasvojenih najde zanesljivost v seksu, hrani in opojnih
snoveh (Carnes 1997, 2006a; Rozman 2007).
Velik delež zasvojenih (36,8 %) je navedlo, da doživlja nepojasnjeno tesnobo, ki se
odraža kot nespečnost, živčnost ali nepojasnjena razdražljivost (kriterij D) (APA 2000,
468). Pogosto si žrtve travm ne znajo razložiti, od kod prihaja nemir, ki ga čutijo, iščejo
pa olajšanje pred tovrstnimi čutenji (Carnes 2006a, 154). Tako posamezniki, ki so
razvili PTSM, lahko občutijo tesnobo, a hkrati iščejo vznemirjenje. Takrat je običajna
komunikacija med tremi osnovnimi strukturami možganov otežena, v določenih
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okoliščinah celo prekinjena. Posameznik reagira, preden razmisli. Tako je ravnovesje
med strahom in sposobnostjo razmišljanja ter reagiranjem porušeno (Topić 2011b, 28).
31,3 % zasvojenih udeležencev raziskave je navedlo, da doživljajo simptom
zmedenosti. Avtorji ugotavljajo, da se posledice dejanj, ki jih stori človek drugemu
človeku, precej pogosto odražajo v zmedenosti, občutkih krivde, jezi, potlačeni jezi,
gnusu do sebe in obsedenosti (Boriskin 2004, 7). Kadar posameznik doživlja strah, ki
spremlja travmo, je reakcija njegovega telesa povsem instinktivna - ali se odloči za boj,
beg ali pa zamrzne (Black 2009; Rothschild 2000; van der Kolk 1994). Tako zamrzne in
strašni spomini se shranijo v telo, ki postane nosilec, odlagališče groze. Ko se ponovno
znajde v okoliščinah, ki kakor koli spominjajo na travmatično izkušnjo, je ponovno
popolnoma ohromljena sposobnost njegovega delovanja. Takšna »ohromitev« jim
pomaga preživeti. Zasvojenost predstavlja disfunkcionalni način spopadanja z bolečino,
saj v okoliščinah, ko zasvojeni ne morejo sprejeti resnice in ko ponovno doživljajo isto
grozo, bolečino in strah kot nekoč, vidijo zasvojenost kot edino rešitev ali izhod (Carnes
2006a, 153).
Tudi udeleženci raziskave, ki niso bili zasvojeni, so doživljali simptome, podobne
simptomatiki PTSM. Najpogosteje so doživljali nepojasnjeno tesnobo (25,5 %),
perfekcionizem (25 %) in sram (24,5 %), redkeje pa sta se pojavljala pretirano
nezaupanje (17,2 %) in zmedenost (16,2 %). Največja odstopanja med skupinama so se
pojavila pri doživljanju ponovnih projekcij izkušnje (flashback), pretiranem zaupanju,
seksualiziranju drugih občutkov, toleranci za bolečino, nezaupanju in begu pred
realnostjo. Skupina nezasvojenih je v primerjavi s skupino zasvojenih navedene
simptome doživljala za približno polovico manj pogosteje. Analiza razlik obeh skupin
je pokazala, da obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti doživljanja
simptomov PTSM med skupinama, in sicer v prid skupine zasvojenih.
Kako lahko torej argumentiramo, da sta zasvojenost in razvoj simptomov PTSM
medsebojno povezana? Izračun korelacij med zasvojenostjo in doživljanjem simptomov
PTSM je pokazal, da med spremenljivkama obstaja zmerna statistično značilna
pozitivna povezanost. S pogostostjo doživljanja simptomov PTSM narašča tudi
možnost, da se bo posameznik intenzivneje zatekal v svet omame. Visoko stopnjo
povezanosti med aktivno PTSM in zasvojenostjo (R = 0.80) navaja tudi Boriskin (2004,
5). Dobljeni rezultat je podkrepil z ugotovitvami raziskav, da je približno 64 % ljudi, ki
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je razvilo PTSM, zasvojenih s kemičnimi snovmi ali pa imajo eno od oblik nekemičnih
zasvojenosti. Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Felitti s sodelavci (1998, 250), ki
poročajo o povečanem tveganju pojava alkoholizma, depresije, kemičnih odvisnosti,
poskusov samomora, povečanega tveganja za odvisnost od nikotina in seksualnosti pri
pacientih, ki so izkazovali zgodovino otroške zlorabe in hudega trpinčenja.
Ker se stresna reakcija na travmatični dogodek lahko pojavi tudi z odloženim začetkom
(APA 2000, 465), se lahko oseba v podobno stresnih okoliščinah zateka k podobnim
kompulzivnim vedenjem, ki so nekoč sledila zlorabi ali drugim travmatičnim dogodkom
(Carnes 2006a, 152). Kako pa se bo posameznik odzval na travmatičen dogodek, je
odvisno od več faktorjev. Enega izmed načinov spopadanja s travmo predstavlja tudi
zasvojenost (Carnes 1997; Ferree 2010; Laaser 1996; Topić 2011a; van der Kolk,
McFarlane in Weisaeth 2007; Žvelc 2001). Ferree (2010, 145) meni, da je zasvojenost
primarni način, kako utišati bolečino ran iz otroštva.
Travma lahko vpliva na posameznikovo življenje še dolgo potem, ko so se stvari vrnile
nazaj v normalno stanje. Pri zasvojenih s seksualnostjo so travma, visok nivo stresa in
zasvojenost neločljivo povezani (Carnes 1998, 17). Zasvojenost, ki jo posameznik
razvije v odrasli dobi, predstavlja del patološkega odziva na stres, ki ga dostikrat
povzročijo spolna zloraba ter telesno in čustveno nasilje v otroštvu. Zaradi okrnjenega
delovanja mehanizma regulacije emocij (van der Kolk et al. 2005, 391) in
disfunkcionalnega odzivanja na stres (Gostečnik 2008, 67) takšen odziv sicer žrtvi
trenutno olajša čustveno breme, vendar pa prinaša druge nevarnosti (Carnes 2006a,
152). Namreč kadar žrtve travm predlogo zlorabljajo obrambne mehanizme, postanejo
zasvojene s postopki, ki lajšajo bolečino (Rozman 2007, 112).

Z navedenimi ugotovitvami lahko potrdimo hipotezo H3, da zasvojeni statistično
pomembno v večji meri doživljajo simptome PTSM v primerjavi z udeleženci, ki niso
zasvojeni. Delno lahko tudi že potrdimo hipotezo H4, da med zasvojenostjo in
doživljanjem simptomov PTSM obstaja statistično pomembna povezanost.
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10.4 Povezanost zasvojenosti in različne oblike zlorabe

Raziskovali smo povezanost posamične zlorabe z zasvojenostjo udeležencev raziskave.
Odkrili smo pozitivno povezanost med zasvojenostjo in vsemi oblikami zlorabe
(čustvene, fizične, spolne). Statistično značilno povezanost smo odkrili tudi med
zasvojenostjo in spolno zlorabo ter zasvojenostjo in fizično zlorabo. Čeprav med njimi
obstaja majhna stopnja povezanosti, dobljeni rezultati govorijo v prid mnogim
ugotovitvam, da je zloraba otrok dejavnik za razvoj zasvojenosti.
Z zasvojenskim vzorcem posameznik ponotranji doživetje zlorabe (Carnes 2006a, 156).
Zasvojenost se sproža s pomočjo spominov ali v okoliščinah, ki spominjajo na zlorabo.
Zasvojeni kar naprej išče situacije, v katerih bi lahko ponovno doživel to, kar se mu je
zgodilo v otroštvu. Okoliščine so lahko drugačne, a prizori izživljanja ostajajo isti.
Patološko sanjarjenje ima lahko celo isti motiv. Večina najmočnejših fantazij
pravzaprav predstavlja potlačen spomin na preteklo zlorabo (Carnes 2006a, 154).
Mnogi avtorji navajajo, da so vzorci zasvojenskega izživljanja zgolj ponovna
uprizoritev prvotne zlorabe, ki jo zasvojeni vedno znova uprizarja z namenom, da bi se
spomin na boleče dogodke umaknil iz zavesti v pozabo (Carnes 2000b; Cvetek 2009;
Gostečnik 2012; Hatch 2013; Laaser 1996; Repič 2008; Rozman 2007; van der Kolk
2003). Ponovno uprizarjanje travme je zgolj še eden izmed neuspešnih poskusov žrtve,
da bi naposled le našla rešitev, kako predelati travmatični spomin. S ponavljanjem
izkušnje poskuša vedno znova najti način, kako se odzvati in eliminirati prvotni strah, ki
jo vedno znova preplavi. Namesto funkcionalnega odziva žrtev ostaja vedno znova
odvisna od travmatične rane (Carnes in Delmonico 2008; Gostečnik 2008a).
Zanimalo nas je tudi, ali lahko s pomočjo spremenljivk zlorabe in simptomov PTSM
napovemo zasvojenost posameznika. Rezultati raziskave so pokazali, da v največji meri
spremenljivka doživljanje simptomov PTSM napoveduje pojav zasvojenosti pri
posamezniku. Pogosteje kot posameznik doživlja simptome PTSM, večja je verjetnost,
da bo kasneje v življenju zasvojen. Da različne oblike zasvojenosti postanejo rešitev za
premagovanje anksioznosti in stresa travme, smo poskušali podrobneje argumentirati že
pri potrjevanju tretje hipoteze.
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Zasvojenosti posameznika pa nismo mogli napovedati s pomočjo spremenljivke
pogostosti doživljanja čustvene, fizične in spolne zlorabe. Dobljeni rezultat preseneča,
saj večina avtorjev navaja, da ponavljajoči se boleči dogodki pripomorejo k temu, da
posameznik postane posebno dovzeten za zasvojenost (Adams 1991; Allen 2001; Black
2009; Bradshaw 1996; Carnes 1997; Cvetek 2009; Gostečnik 2008; Howard 2007;
Schaeffer 2009; Waiss in Galle 2000). Spolna zloraba v otroštvu je lahko pomemben
faktor pri nastanku katerekoli zasvojenosti, še posebno močan pa je njen vpliv na
nastanek seksualne zasvojenosti in zasvojenosti s hrano (Carnes 2006a; Repič 2008;
Rozman 2007; Schwartz in Cohn 1996; Topić 2011a). Gostečnik (2012, 162) navaja, da
se spolna zloraba izjemno globoko vtisne ne samo v otrokov psihični, ampak predvsem
v njegov organski svet senzacij, ki se lahko pozneje vedno znova ponavljajo. Isti
posameznik se lahko, ne da bi v resnici vedel kako in zakaj, pojavi v novi zlorabi, ki
lahko vodi v zasvojenost.
Raziskava zasvojenih s seksualnostjo je pokazala, da je bila spolna zloraba redko edina
oblika zlorabe; običajno sta bili navzoči tudi telesna in čustvena zloraba. Najpogostejše
oblike fizične zlorabe so bile odrivanje otroka, klofute in udarci, zadajanje prask ali
modric, pretepanje ali bičanje ter lasanje in vlečenje za lase (Carnes 2006a, 144). Da bi
lahko v celoti razumeli vedenje zasvojenega, je potrebno upoštevati tudi vpliv ostalih
zlorab na otroka. Dutton (2007, 42) navaja, da strah in groza, ki ju otrok doživlja ob
fizičnem nasilju, preplavita otrokovo telo in se vtisneta v otrokove razvijajoče se
psihične strukture. Ker nasilje poškoduje razvijajoče se možganske povezave, postane
otrok še posebej ranljiv na doživljanje nasilja v svoji okolici. Posledično lahko poseže
po različnih obrambnih mehanizmih, kako se spoprijeti z nasiljem in terorjem: npr.
motnje hranjenja, pobegi od doma, vključevanje v razne kultne ali nasilne skupine,
apatija, psihosomatska obolenja. Lahko pa se prične zatekati v svet droge, alkohola in
drugih zasvojenosti. Če se je otrok naučil umirjati svoje telo in regulirati afekte strahu,
jeze in besa z masturbiranjem pred spanjem, bo to lahko postal osnovni način umirjanja
in soočanja z afekti agresije, zapuščanja in žalosti tudi v odrasli dobi (Topić 2012).
Na razvoj zasvojenosti pomembno vpliva tudi čustvena zloraba. Čeprav s pomočjo
regresije nismo mogli napovedati pojava zasvojenosti s spremenljivko čustvene zlorabe,
so rezultati povezanosti med zasvojenostjo in čustveno zlorabo pokazali pozitivno,
zmerno povezanost. Podobno navaja tudi literatura, ki še posebej izpostavlja pomen
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prikritega, čustvenega incesta (Adams 1991, 9), ko otrok postane objekt starševske
naklonjenosti, ljubezni, strasti in preokupacije. Lahko rečemo, da gre pri čustvenem
incestu za najbolj trdovratno in velikokrat nepojasnjeno obliko zlorabe, za katero otrok
ne najde besed pri opisovanju, kaj se je sploh zgodilo, saj imajo občutek, da nimajo nič
oprijemljivega, s čimer bi lahko dokazali, da se jim je nekaj krutega zgodilo. Čustveno
zlorabljenega otroka pogosto vodi notranji občutek, da ni dovolj dober, da kot oseba ni
pomemben in da njegove potrebe ne bodo nikoli izpolnjene. Da lahko preživi, se mora
v življenju zanesti izključno nase. Da bi se ubranil nasilja in se tako zaščitil, se otrok v
skrajni situaciji odreče svojim potrebam, kar ga lahko vodi v hudo deprivacijo ali
patologijo kasneje v življenju (Gostečnik 2008; Rozman 2007). Pomanjkanje dotika in
zasebnosti, zanemarjanje, zapuščanje in pomanjkanje zaščite ne vodita le v patologijo in
zasvojenosti, lahko tudi v ponavljanje travme. Primerjava dveh skupin zasvojenih s
seksualnostjo v okrevanju - skupine, v kateri so zasvojeni tudi sami zlorabljali otroke, in
tiste, ki tega niso počeli, je pokazala signifikantno razliko v vedenju. Namreč tisti, ki so
bili v otroštvu sami najhuje čustveno zlorabljeni, so tudi sami zlorabljali svoje otroke
(Carnes 2006a, 152). Proces prikritega zlorabljanja otroka postane vir zmedenega,
naraščajočega besa in sramu, ki je okužilo intimo otroka in njegovo seksualno življenje
pozneje v odrasli dobi. Predstavlja zasnovo za različne oblike odvisniškega ali
kompulzivnega načina življenja (Adams 1991, 40).
Hipoteza H4 pravi, da med zasvojenostjo in različnimi oblikami zlorabe obstaja
statistično pomembna povezanost. Na podlagi dobljenih statističnih rezultatov lahko
hipotezo potrdimo v celoti.

10.5 Oblike pomoči pri okrevanju od zasvojenskega vedenja

Številni avtorji s področja zdravljenja in okrevanja od zasvojenosti navajajo, da za
vsakega zasvojenega pride trenutek streznitve. Trenutek, ko mora priznati, da je postal
nemočen nad zasvojenskim vedenjem in da je njegovo življenje postalo neobvladljivo
(SAA 2005, 22). Brez zdravljena zasvojenosti in vključitve v proces okrevanja, postane
zasvojenost progresivna bolezen, ki lahko povzroči trajne posledice ali celo prezgodnjo
smrt (ASAM 2011; Carnes 2006a; McCauley 2010b; Schneider 1994; Weiss 2012a).
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Rozman (2011, 45) navaja, da nezdravljena odvisnost lahko ogroža treznost
posameznika, vodi v recidiv ali povzroči, da abstinirajoči zasvojenec zamenja eno
odvisnost za drugo.
Izmed vseh zasvojenih udeležencev naše raziskave je 50 % udeležencev navedlo, da
nikoli niso poiskali terapevtske za zdravljenje zasvojenosti. Prav tako 50 % udeležencev
iz skupine zasvojenih pa je navedlo, da so bili v terapevtskem procesu okrevanja od
zasvojenosti oziroma so obiskovali skupine za samopomoč. Na podlagi dobljenih
rezultatov zavrnemo hipotezo H5, da je med zasvojenimi udeleženci večji delež tistih,
ki so si poiskali različno obliko pomoči pri okrevanju od zasvojenskega vedenja.
Rezultati so pokazali, da se delež zasvojenih, ki niso nikoli poiskali pomoči pri
okrevanju od zasvojenosti porazdeljuje v enaki meri kot delež tistih, ki niso le iskali
pomoči, ampak so bili tudi aktivno udeleženi v terapevtskem procesu ali na srečanjih
skupin za samopomoč.
Zasvojeni so se najpogosteje udeleževali individualne (27 %) in skupinske terapije (22
%) ali pa so zgolj obiskovali skupine za samopomoč (11 %). Rezultati raziskave so
pokazali, da je majhen delež zasvojenih kombiniralo različne oblike terapevtske pomoči
in skupin za samopomoč, kar se je v literaturi izkazalo kot najučinkovitejše orodje
okrevanja od zasvojenosti (Carnes 2009, 6). 16 % zasvojenih je obiskovalo skupinsko in
individualno terapijo, vse tri oblike pomoči (skupinska in individualna terapija ter
skupina za samopomoč) pa je obiskovalo 11 % zasvojenih. Individualno terapevtsko
pomoč je v kombinaciji s skupino za samopomoč obiskovalo 9 % zasvojenih, le 4 %
zasvojenih pa je kombiniralo skupinsko terapijo in skupino za samopomoč.

Primerjava dobljenih rezultatov z raziskavo, izvedeno na vzorcu 190 zasvojenih s
seksualnostjo v okrevanju, je pokazala, da je največ zasvojenih uspešno abstiniralo
ravno s pomočjo duhovnega programa (Višja Sila) (87 %), z udeležbo na srečanjih
skupine za zasvojene s seksualnostjo (85 %) in drugih 12-koračnih skupinah (55 %), s
podporo prijateljev (69 %), individualne psihoterapije (65 %), ob podpori mentorja (61
%) in z redno telovadbo (58 %). Veliko manj je k uspešni abstinenci in stabilni treznosti
pripomogla le družinska (11 %) in partnerska terapija (21 %), hospitalizacija (35 %) ali
ambulantna obravnava (27 %) (Carnes in Schneider 2000, 315). Vsi rezultati govorijo v
prid teoriji, da poglobljeno delo v procesu okrevanja od zasvojenosti sproži dramatične
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spremembe v odnosih, poklicni karieri, na področju financ in življenjskemu slogu
posameznika. Tovrstne naloge zahtevajo čas in napor, zato je toliko bolj pomembno, da
so v proces okrevanja vključeni tako psihoterapevt kot skupinska terapija in udeležba na
srečanjih skupin, ki delujejo po 12-korakih (Carnes 2009, 5). Kajti odvisniška struktura
bo zasvojenemu vedno hotela dati iluzijo, da nekje zunaj obstaja predmet, dogodek ali
vedenje, ki lahko zadovolji njegove potrebe. Zaradi tega zasvojeni potrebuje iskrene
odnose, ki ga bodo podpirali v njegovem okrevanju in mu dajali pristen občutek
varnosti in skrbi namesto iluzije varne navezanosti (Bochard 2012). Zato je tako
pomembno, da zasvojeni v okrevanju poleg psihoterapevtske obravnave redno
prisostvujejo srečanjem skupin po dvanajstih korakih in drugim skupinam za
samopomoč, ki poleg duhovnosti predstavljajo ključne dejavnike uspeha okrevanja
(Carnes in Schneider 2000; Humphreys 2012). Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na
upanje. Prav upanje je tisto, ki pozitivno vpliva na prepričanje posameznika, da je
zdravljenje lahko in tudi bo uspešno (Topić 2010, 26).
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je v Sloveniji prisotna zavest o
tem, da zasvojeni potrebuje pomoč pri okrevanju od zasvojenskega vedenja. Vse bolj
narašča tudi ozaveščenost o prisotnosti skupin, ki delujejo po principu dvanajstih
korakov14. Rezultati raziskave so pokazali, da se le malo zasvojenih odloča za tovrstno
obliko pomoči oziroma za kombinacijo psihoterapije, individualne terapije in skupin za
samopomoč (11 %). Spodbudno pa je dejstvo, da je nekaterim zasvojenim
posameznikom le uspelo iti preko predsodkov, zaradi katerih se o zasvojenosti ne
govori, še manj pa poišče pomoč pri okrevanju. Potrebno je poudariti, da se je zgodil
velik premik na področju zdravljenja alkoholizma, motenj hranjenja in kompulzivnega
hazardiranja, ko so strokovnjaki prepoznali vedenje kot bolezen odvisnosti in ga
vključili v sistem javnega zdravstva. Danes so se zasvojeni s seksualnostjo znašli na isti
točki, kot so bili alkoholiki, prekomerni jedci in hazarderji v 60-ih letih prejšnjega
stoletja. Označeni so bili za potepuhe in klateže, požeruhe in ljudi s šibkim značajem. V
veliko pomoč je bila vključitev diagnoze motenj zasvojenosti v DSM-IV, ko sta uradna
medicina in psihiatrija prepoznali alkoholizem, motnje hranjenja in patološko
V Sloveniji je uradno registriranih več skupin za pomoč pri okrevanju od zasvojenskega vedenja, ki delujejo po principu 12
korakov: AA (Anonimni alkoholiki), Al-Anon (Anonimna skupina za svojce in prijatelje alkoholikov), CO-DA (Anonimna skupina
za partnerje zasvojenih), GA (Anonimni hazarderji), NA (Anonimni narkomani), OA (Anonimna skupina za prekomerne jedce),
SIA (Anonimna skupina za pomoč odraslim, ki so v otroštvu preživeli spolno zlorabo), SLA (Anonimna skupina za zasvojene s
seksualnostjo in odnosi), SAA (Anonimna za zasvojene s seksualnostjo).
14
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hazardiranje kot bolezni zasvojenosti. Žal pa je zveza ameriških psihiatrov (APA)
(Grohol 2012) lansko leto zavrnila predlog priznanih strokovnjakov s področja
zdravljenja seksualne zasvojenosti, da bi v dodatek prihajajočega priročnika DSM-V
umestili predlog t. i. hiperseksualne motnje, ki bi služila kot diagnoza za zasvojenost s
seksualnostjo. Namreč s pravilno diagnozo bi strokovnjaki končno dobili uporabne,
legitimne in utemeljene diagnostične kategorije, s pomočjo katerih bi lahko začrtali
uporaben model zdravljenja hiperseksualne motnje in omogočili nadaljnje raziskovanje
(Weiss 2012c).

10.6 Povezava med zasvojenskim vedenjem in travmatičnimi dogodki glede na
mnenje zasvojenega

Primerjava odgovorov v skupini zasvojenih je pokazala, da 51,2 % udeležencev meni,
da je njihovo zasvojensko vedenje povezano z zlorabo v preteklosti in drugimi
travmatičnimi dogodki. Tej trditvi nasprotuje 28 (34,1 %) zasvojenih, saj osebno ne
vidijo povezave med zasvojenostjo in preteklimi travmatičnimi dogodki. Medtem ko 12
(14,7 %) vprašanih ostaja neopredeljenih oziroma neodločenih.
Presenečajo rezultati, da le dobra polovica zasvojenih (51,2 %) vidi povezavo med
zasvojenostjo in preteklimi travmatičnimi dogodki, ki vključujejo zlorabo. Žal ni
konkretne raziskave, s katero bi lahko primerjali odgovore udeležencev naše raziskave.
Zanimivo je, da se dobra tretjina (34,1 %) zasvojenih ne strinja z idejo povezanosti
zasvojenosti in preteklo zlorabo. Dobro bi bilo imeti podatke oziroma opraviti
poglobljen intervju z zasvojenimi in ugotoviti, kje vidijo vzroke za svoje zasvojensko
vedenje. Namreč številni avtorji (Carnes 2006a; Rozman 2007; Schaeffer 2009; Topić
2011a) navajajo, da se morajo vsi zasvojeni, tudi zasvojeni s seksualnostjo, soočiti z
vsemi oblikami osebnega zanikanja tega, kakšno vlogo je imela zloraba v njihovem
otroštvu in kakšen vpliv ima na njihovo zasvojenost. Nekateri izmed njih se dnevno
srečujejo s posledicami zanikanja zasvojenih, ki ne morejo sprejeti, kaj se jim je nekoč
zgodilo, in dejstva, da jih zaradi neozaveščenih travmatičnih spominov zasvojensko
izživljanje smrtno ogroža. Takrat se »pogovarjajo z mrtvim človekom, ki še vedno hodi«
(angl.: »Talking to a dead man who is walking.«) (Carnes 2009, 45).
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Pogosto se zanikanje zlorabe pojavlja pri moški populaciji - moški redkeje kot ženske
priznajo, da so bili spolno zlorabljeni. Repič (2008, 67) navaja, da se odstotek
zlorabljenih pri moških in ženskah ne razlikuje bistveno, kar odstopa od stereotipnega
prepričanja, da so ženske zlorabljene pogosteje. To potrjujejo tudi obstoječe raziskave,
ki navajajo, da so fantje v primerjavi z dekleti manjkrat prepoznani kot žrtve zlorabe,
čeprav imajo lahko več fizičnih posledic na telesu in kasneje manj iščejo profesionalno
pomoč zaradi stisk in grozot, ki jih trpijo. Lahko bi rekli, da klinične izkušnje potrjujejo
prepričanje ideala »mačota«, da »pravi moški« ne priznajo bolečine in ranljivosti.
Zaradi tega številni ne zmorejo priznati, da so bili zlorabljeni, in ne iščejo ustrezne
pomoči.
Nekateri ljudje tudi na začetku zdravljenja možnost zlorabe pogosto zanikajo. Obliko in
razsežnost zlorabe v svoji preteklosti lahko jasno prepoznajo in sprejmejo šele po letih
zdravljenja. Mnogi se zlorabe niso mogli spomniti, dokler se niso prenehali izživljati,
saj jim je določeno zasvojensko vedenje služilo kot obrambni mehanizem pred težkimi
čutenji. Z izživljanjem so navzven izživeli globoko zakoreninjene emocije, ki niso
smele priti na dan, ker bi bilo soočenje z bolečimi afekti preveliko tveganje oziroma se
posameznik ni nikoli naučil, kako rokovati z žalostjo, osamljenostjo in bolečino. Tako
različne zasvojenosti postanejo način prilagoditve ali mehanizem soočanja s stresom in
regulacije emocij, ki ga je zasvojeni privzel že zelo zgodaj v svojem življenju (Kompan
Erzar 2006; Hatch 2013). V času abstinence se bo moral posameznik soočiti z virom
žalosti, bolečine, sramu, strahu in gnusa, saj je njihova predelava ključna komponenta
okrevanja (Carnes 2006a; Topić 2010).
Zato je naloga terapevta, da v procesu okrevanja od zasvojenosti naslovi zgodovino
travme, Pri zasvojenih, ki imajo izkušnje zlorabe, je naslavljanje in zdravljenje travme
verjetno najpomembnejši dejavnik uspešnega terapevtskega procesa in pomoči. Če se
terapevt osredotoči zgolj na zasvojenost in obstoječa vedenja, lahko zgreši poglavitni
vzrok vznika zasvojenosti - pretekle travmatične izkušnje. Zaradi tega bo okrevanje od
zasvojenskega vedenja manj uspešno, saj lahko nerazrešena lahko pri zasvojenemu
sproži ponoven zdrs v zasvojenost ali recidiv. Zato mora postati ukvarjanje s
travmatičnimi izkušnjami zasvojenega ključni element načrta zdravljenja vsakršne
zasvojenosti (Howard 2007; Topić 2010).
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Schaeffer (2009, 159) navaja, da je pogosto ravno seksualnost tista, s katero posameznik
poskuša sprostiti nakopičeno energijo strahu, groze in bolečine ali ponovno uprizoriti
zgodnjo travmo. Zato je za okrevanje od zasvojenosti s seksualnostjo izrednega pomena
soočenje in sprostitev strahu, ujetega v telesu posameznika. Veliko zasvojenih zlorablja
seksualnost, da pridejo v stik s svojimi najglobljimi čutenji, bodisi zaradi težav pri
doživljanju občutij bodisi zaradi blokiranja čutenj, ki so se ga naučili že v času travme
oziroma zlorabe. S tem so se zavarovali pred sprožitvijo pretekle travme, ki bi jih
ponovno dobesedno preplavila. Travmatizirana oseba se mora naučiti, da je varno imeti
občutke in senzacije. Ko se zasvojeni v okrevanju nauči, kako živeti emocionalno
življenje v sedanjosti v miru, veliko lažje tolerira in prilagodi vsakršne sprožilce iz
preteklosti (van der Kolk 2006, 5).
K zanikanju problema zasvojenosti znatno pripomore tudi družba sama, ki na vsakem
koraku podpira zasvojenost. Čeprav smo dnevno obkroženi z znaki zasvojenosti, se
nekateri še vedno pretvarjajo, da zasvojenost s seksualnostjo ne obstaja, da je to le
izgovor zdolgočasenih posameznikov, ki si lahko na področju spolnosti privoščijo vse
in se vedejo neodgovorno. Najpomembnejše pri zanikanju pa je verjetno prepričanje, da
je spolnost vedno stvar izbire in samoobvladovanja. Težko si predstavljamo, da si lahko
nekdo uniči življenje s seksualnim izživljanjem in da je pri svojem seksualnem vedenju
izgubil nadzor (Topić 2010, 12) ali da se ljudje spuščajo v spolnost, da bi zmanjšali
občutke jeze, sovraštva, strahu, žalosti ali negotovosti. Da se ljudje spuščajo v spolnost
z namenom, da bi zmanjšali občutke jeze, sovraštva, strahu, žalosti ali negotovosti.
Zgolj iz želje, da bi se počutili pomembne, da bi sprostili notranjo napetost ali pa zgolj
iz potrebe zapolniti notranjo praznino (Kasl 1989, 3). Mogoče je to lažje sprejeti pri
ljudeh, ki si življenje uničujejo z alkoholom, prepovedanimi drogami ali igrami na
srečo. Živimo namreč v kulturi, ki je obsedena s seksualnostjo. Dnevno prejemamo
sporočila preko sredstev obveščanja, da je danes s seksualno močjo dosegljivo vse, da le
perfektno izklesano telo predstavlja lepoto posameznika ter da seks enači moč med
spoloma. Način pakiranja reklamiranega izdelka je pomembnejši od njegove vsebine,
saj je seksualno »ozračje« tisto, ki ga prodaja. Navsezadnje je seksualnost, zdravilo za
vse bolezni, vedno dosegljiva. Seks postavlja nova merila romantike, saj opeva popolne
partnerje in njihove odnose, ki pa žal v veliki meri temeljijo zgolj na seksualnosti
(Ferree 2010, 35).
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko v celoti potrdimo hipotezo H6, da večina
zasvojenih meni, da obstaja povezava med zasvojenostjo, zlorabo in preteklimi
travmatičnimi dogodki.

10.7 Zasvojenosti v primarnih družinah zasvojenih

Analiza prisotnosti različnih vrst zasvojenosti v primarni družini je pokazala, da so
udeleženci identificirali številne zasvojenosti, ki so bile prisotne v njihovi družini in
prepoznali družinske člane, ki so bili zasvojeni. Najpogosteje so bile v primarnih
družinah skupine zasvojenih navzoče zasvojenost z alkoholom (44,3 %), deloholizem
(33,3 %), zasvojenost z odnosi (24,7 %) in z nasiljem (21,1 %). Udeleženci so navajali
tudi prisotnost motenj hranjenja (16,5 %), kompulzivnega trošenja denarja (12,2 %),
kemičnih odvisnosti (11 %) in seksualne zasvojenosti (7,7 %). V manjši meri sta bila
navzoča tudi patološko hazardiranje (3,3 %) in odvisnost od interneta (3,3 %). Dobljeni
rezultati presenetljivo nakazujejo vzorec več hkratnih zasvojenosti v primarni družini
zasvojenega in so primerljivi z raziskavo zasvojenih s seksualnostjo, ki je pokazala, da
je imelo 22 % mater, 40 % očetov in 56 % sorojencev več zasvojenosti hkrati.
Najpogosteje so se pojavljaje težave z alkoholom in seksualnim izživljanjem.
Vzporedno so bili ugotovljeni tudi vzorci zasvojenosti pri motnjah hranjenja,
patološkem hazardiranju in kompulzivnemu delu (Carnes 2006a, 104).
Med udeleženci raziskave je zaznati visoko raven zavedanja in prepoznavanja različnih
vrst zasvojenosti. Dobljeni rezultati so zabeležili prisotnost številnih zasvojenosti, tako
kemičnih kot nekemičnih. Visoka raven ozaveščenosti o zasvojenosti je značilnejša za
mlado generacijo, kar nakazuje tudi nizek delež zasvojenosti z internetom v primarni
družini zasvojenega. Odvisnost od interneta, ki je v porastu, je značilna bolezen mlade
generacije. Najpogosteje se pojavlja kot zasvojenost z računalniškimi igricami,
spletnimi klepetalnicami, forumi za iskanje partnerjev ter spletno pornografijo (Carnes
et al. 2010, 69). Generacijo staršev pa po drugi strani zaznamujejo težave z alkoholom
(44,3 %), deloholizem (33,3 %) in odvisniški odnosi (24,7 %), kar je v kombinaciji z
visoko stopnjo samomorilnosti žal značilna patologija slovenske družbe (Rus Makovec
2010, 15).
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Generacijo starejših smo poimenovali tako, ker je večina udeležencev raziskave
najpogosteje identificirale ravno očeta in mamo kot zasvojene člane primarne družine.
Kot zasvojena sta se pogosto pojavljala tudi oče in mama skupaj, in sicer v primeru
alkoholizma, deloholizma, zasvojenosti z odnosi, nasiljem in zasvojenostjo s
seksualnostjo. V manjšem deležu so bili kot kot zasvojeni družinski člani prepoznani
sorojenci in drugi sorodniki. Tudi dolgoletna raziskava dr. Patricka Carnesa (1998,
2006a) je pokazala, da večina seksualno zasvojenih izhaja iz družin, kjer so bili tudi
drugi družinski člani zasvojeni. Več kot 87 % udeležencev je identificiralo drugega
zasvojenega v primarni družini. Najpogosteje so bili matere, očetje in sorojenci tisti, ki
so imeli težave z odvisnostjo. Le 13 % zasvojenih je prihajalo iz družin, v katerih ni bilo
prisotnih odvisnosti (Carnes 2006a, 104).
Tudi v primarnih družinah udeležencev naše raziskave, ki niso bili zasvojeni, so bile
prisotne različne zasvojenosti. Vendar je opaziti znatno manjši delež zasvojenih
družinskih članov v primerjavi s skupino zasvojenih. Med družinskimi člani v skupini
nezasvojenih so se najpogosteje pojavljale težave z alkoholom (16,4 %), deloholizmom
(8,1 %) in nasiljem (7,2 %). V manjši meri pa so bile prisotne motnje hranjenja (2,7 %),
odvisnost od odnosov (1,8 %), kemičnih snovi (1,8 %) in seksualnosti (1,8 %). Za to
skupino je bila značilna tudi odsotnost odvisnosti od patološkega hazardiranja in
interneta.
Primerjava deležev zasvojenih družinskih članov med skupino zasvojenih in skupino
udeležencev, ki niso bili zasvojeni, je pokazala, da prihaja do velikih odstopanj, kar so
pokazali tudi statistični izračuni korelacij in testi razlik med skupinama. Ugotovili smo,
da obstaja statistično značilna zmerna povezanost med zasvojenostjo udeležencev
raziskave in prisotnostjo zasvojenosti v primarni družini. S testiranjem razlik med
skupinama smo ugotovili, da med skupinama obstajajo statistično značilne razlike v
prisotnosti zasvojenih družinskih članov, in sicer v prid skupine zasvojenih.
Številni avtorji ponujajo argumente, ki govorijo v prid povezanosti med zasvojenostjo
posameznika in navzočnostjo različnih zasvojenosti v njegovi primarni družini.
Opozarjajo pa, da je glavni vzrok za razvoj zasvojenosti kombinacija različnih faktorjev
- dednost, okolje, zloraba psihoaktivnih snovi, način življenja, družbene vrednote ter
ponavljajoči se boleči dogodke v otroštvu (Leshner 1997; Rozman 2007; Smith in
Seymour 2004).
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Posameznik je v določeni meri izpostavljen ranljivosti razvoja bolezni zasvojenosti tudi
zaradi genetskih predispozicij. Posamezniki, ki imajo težave z alkoholizmom, motnjami
hranjenja, kompulzivnimi vedenji, motnjo pozornosti in Tourettov sindrom, naj ne bi
imeli zadovoljive količine dopamina (D1, D2, D3 in D4). Obrok hrane zviša raven
dopamina za 50 %, seksualnost in alkohol za 100 %, nikotin za 150 %, meta-amfetamini
pa za več kot 1 100 %. Če posameznik že začne življenje z nezadostno količino
dopamina, je pod krivuljo doživljanja emocij in dobrega počutja (Carnes 2009, 48).
Raziskave otrok alkoholikov so pokazale, da so imeli otroci, ki so živeli v rejniških
družinah, podobne zasvojenske vzorce kot njihovi starši (Goodwin 1976, 62). V
primerih, ko sta bila oba biološka starša alkoholika, obstaja 400% verjetnost, da bo tudi
otrok postal alkoholik (Inaba in Cohen 2000, 22). Tudi raziskave eno in dvojajčnih
dvojčkov so pokazale, da so približno 50 % nagnjenosti k zasvojenosti predstavljali
ravno genetski dejavniki (Hatch 2012).
Dednost igra poglavitno vlogo v procesu nastanka ranljivosti za zasvojenost, vendar ne
odločilno. Vsak lahko postane zasvojeni in ni nujno, da otroci zasvojenih staršev sledijo
njihovemu odvisniškemu vzorcu. ASAM (2011) navaja, da genetski dejavniki
predstavljajo približno polovico verjetnosti, da bo posameznik postal zasvojen.
Mehanizmi odpornosti, ki jih oseba pridobi z vzgojo ali kasnejšimi življenjskimi
izkušnjami, lahko vplivajo na obseg, v katerem genetska nagnjenost povzroči vedenjske
in druge pojavne oblike zasvojenosti.
Pri biološko občutljivih posameznikih igra pomembno vlogo tudi socialno okolje.
Raziskava zasvojenih s seksualnostjo navaja, da je 77 % seksualno zasvojenih
doživljajo svojo družino kot togo, dogmatično in neprilagodljivo. Večina zasvojenih (87
%) je označila svoje primarne družine kot nepovezane, v katerih so nenavezanost,
izključevanje in čustvena odsotnost družinskih članov veljale za zlato pravilo
družinskega sistema (Carnes 2006a, 126).
Pritiski in vplivi okolja, še posebej domačega, v resnici oblikujejo in povezujejo živčne
celice ter nevrokemijo ob rojstvu otroka in na ta način pripomorejo k določanju, kako
bo ta oseba zlorabljala kemične substance in vedenja (Inaba in Cohen 2000, 37). Pri tem
je pomemben osnovni biološki primanjkljaj v delovanju sistema nagrajevanja v
možganih, pri čemer postanejo prednostne kemične snovi in oblike vedenja, po katerih
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zasvojeni hrepeni in ki okrepijo funkcijo nagrajevanja, ojačevalci zasvojenskega
vedenja (ASAM 2011).
Na prenos zasvojenosti skozi generacije opozarjajo številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo
z zdravljenjem zasvojenosti. Nekateri med njimi navajajo, da so potrebne tri generacije,
v katerih ni prisotne nobene zasvojenosti, da se lahko očistijo in osvobodijo vplivov
zasvojenosti iz preteklosti in prejšnjih generacij (Repič 2008, 106). Dutton (2007, 42)
meni, da se ponotranjeno nasilje, strah in groza lahko prenašata skozi več generacij.
Bradshaw (1996, 70) pa opozarja na osupljive posledice vzorcev disfunkcionalnosti
skozi generacije. Pet generacij je potrebovalo, da se je očistilo alkoholizma, štiri
generacije pa so se borile z fizičnim zapuščanjem. Tri generacije so predelovale
neprimerno čustveno navezovanje med otroci, ki so postali nadomestni čustveni
partnerji, in identificiranim staršem. Vse družinske člane pa je zaznamovala
soodvisnost, ki se je odražala v izredno nizkem občutku lastne samozavesti.
Nekoč je veljajo, da so potomci alkoholikov in odvisnikov od prepovedanih drog bolj
dovzetni za razvoj zasvojenosti. Potrebno je poudariti, da lahko vsakdo postane
zasvojeni. Osebnost, psihologija in način življenja se spreminjajo, prav tako tudi
odpornost ali ranljivost vsakega posameznika za zasvojenost (Smith in Seymour 2004,
4). Tudi izpostavljenost travmatičnim doživetjem ali stresnim okoliščinam, ki preplavijo
in oslabijo posameznikovo sposobnost obvladovanja, predstavlja kritičen faktor, ki
lahko prispeva k razvoju zasvojenosti (ASAM 2011).
Carnes (2009, 50) opozarja, da zasvojenost ne more izvirati zgolj iz doživljanja
prekomernega stresa v otroštvu. Stimulacija možganov, ki jo nudita internetna
pornografija in kokain, je lahko prijetna v taki meri, da lahko ljudje brez osnovnih
lastnosti odvisnika postanejo zasvojeni. Čeprav je pri razvoju zasvojenosti pogosto
vključena visoka stopnja stresa, se lahko zasvojenost pojavi tudi brez stresne
komponente. Nevarnost namreč preži v razpoložljivosti snovi, situacij ali vedenj, ki
spreminjajo stanje zavesti. Povečano število igralnic vodi k večjemu številu
kompulzivnih hazarderjev. Vsaka kultura posebej se danes sooča s tovrstnimi problemi
- alkoholizem v Rusiji, debelost v Združenih državah Amerike, hazardiranje in
seksualnost v določenih predelih Azije.
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V raziskavi smo želeli preveriti, ali so zasvojeni družinski člani kdaj iskali pomoč pri
okrevanju od zasvojenosti. Udeleženci raziskave so navedli, da večina družinskih
članov, ki so bili zasvojeni, ni nikoli poiskala pomoči. To velja tako za skupino
zasvojenih kot za skupino udeležencev, ki niso bili zasvojeni. Analiza rezultatov je
pokazala, da so v skupini zasvojenih družinski člani iskali pomoč pri vseh oblikah
zasvojenosti, vendar v manjšem deležu kot tisti, ki niso iskali pomoči. Le v primeru
patološkega hazardiranja nihče od zasvojenih ni iskal pomoči. V primerjavi s člani, ki
nikoli niso iskali pomoči, izstopajo družinski člani, ki so poiskali pomoč zaradi
zasvojenosti z odnosi (13,2 %) in z internetom (2,2 %). Podobne rezultate zasledimo
tudi v skupini nezasvojenih, kjer večina članov primarne družine ni iskala strokovne
pomoči. Razlike so opazne pri družinskih članih, ki so si v primerjavi z drugimi v večji
meri poiskali pomoč v primeru motenj hranjenja (1,5 %) in zasvojenosti s seksualnostjo
(0,9 %). Nihče pa ni iskal pomoči pri odvisnosti od odnosov, kompulzivnim trošenju
denarja in odvisnosti od kemičnih snovi. Primerjava med udeleženci raziskave in
zasvojenimi člani primarne družine je pokazala, da je mlajša generacija veliko bolj
dovzetna za iskanje pomoči pri okrevanju od zasvojenskega vedenja. 50 % zasvojenih
udeležencev je poiskalo različne oblike pomoči pri okrevanju od zasvojenosti, medtem
ko je iskalo pomoč znatno manjzasvojenih družinskih članov.

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo hipotezo H7, ki predpostavlja, da bodo
v primarnih družinah skupine zasvojenih prisotne različne vrste zasvojenosti.

10.8 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje

Pri raziskovanju problema zasvojenosti s seksualnostjo smo pri načrtovanju in izvajanju
študije naleteli na nekaj omejitev.
Ugotovili smo, kako težko je dostopati do ciljne populacije, ki se sooča s problemom
seksualne zasvojenosti. K sodelovanju smo povabili terapevtsko skupino za zasvojene s
seksualnostjo, a so nas zavrnili. Vzroke lahko delno pripišemo sramu, ki ga čutijo
zasvojeni ter zanikanju in družbenemu neodobravanju tovrstnega vedenja. Seksualna
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zasvojenost kot takšna je v slovenski družbi še vedno tabu in ni prepoznana kot bolezen
zasvojenosti. Zaradi tega zasvojeni v okrevanju večinoma skrivajo svojo zasvojenost,
kar posledično onemogoča raziskovalni pristop do populacije, ki se sooča s problemom
zasvojenosti.
Na podlagi teoretičnega pregleda obstoječe literature in ocene stanja v družbi smo se
odločili izvesti raziskavo na splošni populaciji. V vzorec smo vseeno vključili tudi člane
anonimne skupine za okrevanje od seksualne zasvojenosti (SAA), ki so prostovoljno
pristopili k izpolnjevanju vprašalnika. Pri izboru splošne populacije smo se soočili s
problemom, da raziskava tako specifičnega problema na splošni populaciji ne more
izkazovati

povsem

zanesljivih

rezultatov.

Zaradi

družbenega

nesprejemanja

zasvojenosti se soočamo tudi z zanikanjem posameznikov, kar posledično vpliva na
dobljene rezultate raziskave. Za razmere v Sloveniji na področju nekemičnih
zasvojenosti žal ne obstajajo primerjalne analize, zato smo ugotovitve lastne raziskave
primerjali z raziskavo dr. Patricka Carnesa, ki je bila izvedena na ameriški in kanadski
populaciji zasvojenih s seksualnostjo v okrevanju (N = 275) ter objavljena v
slovenskem prevodu knjige Ne recite temu ljubezen (Carnes 2006a). Čeprav je v
Sloveniji opazen velik primanjkljaj raziskovalne dejavnosti na področju nekemičnih
zasvojenosti, je potrebno opozoriti na nekatere vidne posameznike, ki so pričeli s
proučevanjem in psihoterapevtskim zdravljenjem zasvojenosti oziroma motenj
nekemičnih zasvojenosti, tudi na področju motenj v seksualnosti (dr. Janez Rugelj, dr.
Sanja Rozman, Peter Topić, dr. Slavko Ziherl).
Soočili smo se tudi s pomanjkljivostjo izbora merskega inštrumenta, kar je pokazala
kasnejša analiza. Poleg pomanjkanja informacij o veljavnosti in zanesljivosti
vprašalnika smo s težavo analizirali tudi dimenzije, saj nismo imeli na voljo uradnih
podatkov o načinu analiziranja, kar dodatno prispeva k zmanjšanju zanesljivosti
rezultatov. Po temeljiti analizi obstoječe literature in kontaktiranju sodelavcev inštituta
IITAP iz Arizone (ZDA) smo dobili na voljo nekaj najnovejših merskih inštrumentov
(dosegljivi so preko spletnega portala Inštituta IITAP), ki razpolagajo z ocenami
veljavnosti in zanesljivosti ter so v uporabi številnih psihoterapevtov, ki se
profesionalno ukvarjajo z zdravljenjem seksualne zasvojenosti. Žal pa bi njihova
uporaba na splošni populaciji lahko dodatno otežila delo ravno zaradi specifične narave
problema. Dosegljivi merski inštrumenti za ocenjevanje zasvojenosti s seksualnostjo
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omogočajo kakovostno izvedene raziskave v prihodnosti tudi v Sloveniji, in sicer na
vzorcu zasvojenih s seksualnostjo.
Ugotovili smo, da bi bilo dobro podpreti obstoječo raziskavo z obsežnim kvalitativnim
delom, kar smo prvotno tudi planirali. Poglobljene intervjuje z nekaterimi člani
terapevtske skupine za zdravljenje zasvojenosti s seksualnostjo smo že izvedli, za kar
smo pridobili dovoljenje terapevta, ki vodi terapevtsko skupino. Zaradi obsežnega
teoretičnega in kvantitativnega dela ter časovne omejitve smo se odločili, da pridobljene
intervjuje uporabimo pri nadaljnjem raziskovanju problematike seksualne zasvojenosti.
Namen pričujoče raziskave je bil potrditi ugotovitve obstoječih raziskav, ki kažejo, da je
zasvojensko seksualno vedenje povezano s preteklo zlorabo posameznika in
doživljanjem različnih travmatičnih izkušenj. Sekundarno smo želeli s poglobljenim
teoretičnim pregledom obstoječe literature in z izsledki empirične raziskave obogatiti
model relacijske družinske terapije (RDT) (Gostečnik 2004, 2007, 2008) na področju
zdravljenja zasvojenosti s seksualnostjo.
Prihodnost terapevtskega obravnavanja tematike zasvojenosti s seksualnostjo vidimo v
multidisciplinarnem pristopu različnih terapevtskih metod, kot so:


Relacijska družinska terapija
Zasvojeni se sooča z bolečimi afekti sramu, gnusa, strahu, jeze, žalosti in
zapuščanja, ki so dediščina pretekle zlorabe in drugih travmatičnih dogodkov
(Carnes 2006a; Gostečnik 2008). Da bi preživel, je vzpostavil obrambne
mehanizme, ki afekte izključijo in omejujejo, da niso preplavljajoča (Cvetek
2009, 187). Najbolj zgovoren pokazatelj dinamike nereguliranega sramu je
zasvojenost, ki običajno vključuje potlačene afekte žalosti, sramu, strahu,
navzven pa izživi potlačeno emocijo (Kompan Erzar 2003, 135). Zato je
pomembno, da relacijski terapevt naslovi potlačene temeljne afekte (Gostečnik
2004, 18) ter poskuša razčleniti obrambne mehanizme zasvojenega preko
projekcijsko-introjekcijske obrambe (23), ki vzdržuje afektivni psihični
konstrukt (20) blokad. Blokade povzročajo disfunkcionalnost in vzdržujejo
patologijo posameznika (Cvetek 2009, 221). Prav tako mora terapevt nasloviti
dinamiko kompulzivnega ponavljanja travme. Zasvojeni se aktivno trudi, da bi
ustvaril situacijo, ki bi bila podobna pretekli situaciji, da bi jo v povsem novem
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okolju z novimi osebami odigral na isti način in ji dal pomen, ki ga je imela v
preteklosti (Gostečnik 2004, 183). Najpomembnejši vidik pri okrevanju od
zasvojenosti je vzpostavitev varnega odnosa med terapevtom in klientom. Varno
navezan odnos omogoča zasvojenemu, da lahko prične abstinirati - od vseh
kemičnih substanc (kar vključuje tudi nikotin in alkohol) kot tudi zanj škodljivih
vedenj, ki spreminjajo stanje zavesti (Topić 2010, 25). V procesu izgrajevanja
varnega odnosa zasvojeni odkrije in ponovno vzpostavi ter v polnosti doživi tiste
vidike samega sebe, ki so bili poprej odvrženi, skriti in razlaščeni v primarni
družini. Na podlagi novega odnosa lahko začne povsem drugače doživljati sebe
in bližnje ter na osnovi tega postane drugačen, s tem pa se spremeni tudi celoten
sistem zakonskih in družinskih interakcij ter transakcij (41).


EMDR metoda (angl. Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Različne oblike zasvojenosti so nekoč za zasvojenega postale rešitev za
premagovanje anksioznosti in stresa travme (Carnes in Delmonico 2008). Zato
je pri zasvojenih, ki imajo izkušnje zlorabe, naslavljanje in zdravljenje travme
verjetno najpomembnejši dejavnik uspešnega terapevtskega procesa in pomoči
(Carnes et al. 2001; Cox in Howard 2007). EMDR kot novejša terapevtska
metoda pomaga vnovič predelati (reprocesirati) neprimerno in disfunkcionalno
shranjene izkušnje oziroma doživetja iz preteklosti, ki posameznika ovirajo pri
ustreznem vedenju, mišljenju in čutenju v sedanjosti (Cvetek 2009, 262). Dokler
se zasvojeni ne bo soočil s posledicami travmatičnih doživetij, ga bo vsak
sprožilec iz okolja, ki spominja na prvotno travmo, pahnil nazaj v zasvojensko
izživljanje, saj bodo na plano privreli vsi tisti boleči afekti in spomini na bolečo
preteklost.



Tehnike, ki se osredotočajo na delo s telesom (angl. body work)
Najtežje so tiste travme, ki so se zgodile v prelingvalnem obdobju oziroma za
katere posameznik nima besed ali spomina. Telo pa pomni somatske senzacije,
ki so ostale globoko zapisane v posameznikovi psihični strukturi. Ker telo vedno
pomni in pozna resnico, bo vedno spregovorilo (Gostečnik 2008; Rothschild
2000). Številni zasvojeni doživljajo posttravmatske odzive, ki se lahko razvijejo
v aktivno PTSM motnjo (Boriskin 2004, 7), zato so pri okrevanju od
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zasvojenosti pomembne terapevtske tehnike, ki se osredotočajo na delo s
telesom in telesnimi senzacijami, umirjanje, zmanjševanje anksioznosti in
meditacijo (Dernovšek in Valič 2011, 37).


Duhovnost
Vključitev duhovne komponente v terapevtski proces predstavlja zelo močno
pomoč pri zdravljenju posledic travme (Rothschild 2000, 91), ko se zasvojeni
sooča z izgubo nadzora, nemoči, izgube in žalovanja. Duhovnost kot vir pomoči
pri predelavi travmatičnih doživetij in zasvojenosti so prepoznale tudi številne
skupine, ki delujejo po principu dvanajstih korakov. Mnogi zasvojeni so skozi
dolgotrajno in bolečo izkušnjo ugotovili, da ne zmorejo doseči treznosti in
okrevanja od seksualne zasvojenosti z lastnimi močmi. Le »Sila, večja od njih«
lahko dopolni to, kar sami niso mogli doseči. Z izročitvijo zasvojenosti Višji
Sili, kakor jo vsak razume, so prejeli dar okrevanja, vsak dan znova (SAA 2005,
1).

K celostnemu pristopu obravnavanja problematike seksualne zasvojenosti bi v veliki
meri pripomogla tudi primerna diagnostika. Namreč s pravilno diagnozo zasvojenosti s
seksualnostjo bi strokovnjaki končno dobili uporabne, legitimne in utemeljene
diagnostične kategorije, s pomočjo katerih bi lahko začrtali uporaben model zdravljenja
hiperseksualne motnje (Weiss 2012b). Uvrstitev diagnoze hiperseksualne motnje v
dodatek novega DSM-V bi mnogim zasvojenim pomenila olajšanje, poimenovanje
njihove bolezni, zmanjšanje stigem in oznak za njihovo neprimerno in družbeno
nesprejemljivo vedenje. Tako bi tudi družba postala mnogo bolj odprta za zdravljenje
bolezni hiperseksualne motnje oziroma ostalih nekemičnih zasvojenosti.
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11 SKLEP

Seksualna zasvojenost - vsaka zasvojenost - predstavlja odnos, ki za zasvojenega
postane pomembnejši od vsega drugega (Schaeffer 2009, 159). Tako za zasvojenega
seksualna izkušnja postane smisel obstoja - s seksualnostjo vzpostaviti primarni odnos,
ki ohranja iluzijo varnosti. Seksualna doživetja postanejo način, kako poskrbeti zase,
center energije in vir vznemirjenosti. Postanejo način regulacije najtežjih čutenj,
zdravilo za bolečino in strah, nagrada za uspeh in sredstvo za ohranjanje čustvenega
ravnotežja. V resnici pa zasvojenost pomeni spremenjeno stanje zavesti, v katerem je
»normalno« spolno vedenje zgolj bleda senca v primerjavi z vznemirljivostjo
zasvojenosti in lajšanjem posledic, ki jih zasvojenost prinese (Carnes et al. 2010, 89).

Zasvojenost je pomagala prebroditi težke čase. Pogosto je zamaskirala resnico bolečih
zlorab in drugih travmatičnih izkušenj, ki jih zasvojeni ni bil zmožen sprejeti (Carnes
2009, 34). Odrasla oseba mora sprejeti dejstvo in priznati veliko iluzijo kontrole, ki jo je
omogočala njegova zasvojenost.

Ne glede na to, kako daleč so zasvojeni zabredli v svojem seksualnem izživljanju,
kolikokrat so uporabili lastna in tuja telesa, da bi pobegnili pred lastno bolečo realnostjo
ali pa dovolili, da so jih drugi zlorabili za ceno seksualnega užitka, v resnici vsi
zasvojeni globoko v sebi hrepenijo po intimi, bližini in pristnemu dotiku. Lahko bi rekli,
da je zasvojenost s seksualnostjo v samem bistvu motnja v intimnosti (Ferree 2010;
Hatch 2013; Katehakis 2009). Bližina je za zasvojenega ogrožajoča, kar je vidna
posledica preteklih zlorab in zanemarjanja. Prebudi bolečino primarnega odnosa, saj
intimnost zahteva od posameznika, da je v odnosu spoznan v popolnosti in da ostane v
vseh delih odnosa. Zasvojeni obupno išče ljubezen, iskren dotik, potrditev, naklonjenost
in potrditev. Namesto tega priganja lastno telo v skrajnosti, da bi proizvedlo vse tisto,
kar naj bi sicer predstavljal odnos, ki ga človeška psiha ne zmore več ustvariti
(Gostečnik 2008a, 100). Tako kot je nekoč isto telo že bilo zlorabljeno, zasvojeni preko
kompulzivnega ponavljanja ponovno uprizarja prvotno dramo zlorabe in ponovno
zlorablja že tako razbolelo telo.
217

Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in sim ptomi posttravmatske stresne motnje

Seksualna zasvojenost nudi lažno intimnost in lažno rešitev za legitimne potrebe
posameznika. Poganja jo bolečina in osamljenost in ne užitek, kot si mnogi
predstavljajo. Seksualnost nadomesti krik srca po intimnem odnosu s seboj, z drugimi in
z Bogom (Ferree 2010, 21). Vendar pa hrepenenje po odnosu ostaja, saj ravno to
hrepenenje po odnosu globoko v sebi nosi klic in upanje po odrešenju. In spolnost je
najmočnejši pokazatelj zmožnosti za intimo in srečanje z drugim. Zdrava spolnost mora
postati integracija čustvenega in duhovnega sveta posameznika (Gostečnik 2008a, 100).

Namreč naša telesa niso ustvarjena za manipulacijo in zlorabo. Ustvarjena so po Božji
podobi in za prebivališče Najsvetejšega. In ker je Bog ljubezen, je telo moškega in
ženske ustvaril po podobi ljubezni (Evert 2011, 8). Ne, da si jemljeta, ampak dajeta.
Naša telesa so ustvarjena za odnos, v katerem je prostor za Najsvetejše. Za odnos z
bližnjim, v katerem lahko privrejo na dan bolečine pretekle zlorabe in travme
(Gostečnik 2012, 250). A le v odnosu z Višjo Silo, kot so jo prvič poimenovali
Anonimni alkoholiki (2001), lahko naša telesa doživijo odrešenje, po katerem so
zasvojeni hrepeneli toliko časa, in ga namesto v ljubezni intimnega odnosa in Boga
iskali v seksualnem izživljanju. Na trenutke je skoraj nemogoče doumeti, kako daleč so
zasvojeni pripravljeni prignati svoje telo, da bi utišali lastno bolečino. Zasvojeni v
okrevanju so spoznali, da je le Višja Sila tista, ki jim lahko povrne zdravje. Prvi korak k
temu pa je priznati nemoč nad zasvojenskim vedenjem in izročitev svoje volje in
svojega življenja v oskrbo ljubečemu Bogu, kot ga vsak posameznik razume. Danes
vemo, da obstaja pot okrevanja od seksualne zasvojenosti. Na tisoče zasvojenih po
svetu je posredovalo sporočilo, da obstaja izhod iz primeža zasvojenosti. Kajti človeško
telo je ustvarjeno za življenje in ne za smrt, ki jo neizogibno prinaša bolezen
zasvojenosti, če se zasvojeni pravočasno ne ustavi.

V spodbudo vsem zasvojenim so namenjene besede zapuščenega, zavrženega in
mnogokrat zlorabljenega otroka, ki je našel tisto ljubezen, ki zapolni notranjo praznino
in prinaša odrešenje bolečih ran preteklosti: »Ljubezen ni le v tem, da drugemu poveš,
da je lep; povedati mu moraš tudi, da se lahko izvleče. Kot nekomu, ki je ves povožen,
rečeš: »Čudovit si«, mu s tem poveš tudi: »Nič se ne boj sebe in svoje preteklosti, ne boj
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se svojih staršev. Svoboden si, lahko se spremeniš in na novo pozidaš svoje življenje…
Ljubezen je v prepričanju, da vsak z ranjenim spominom, ranjeno dušo ali telesom
lahko svojo ranjenost spremeni v izvir življenja. Ljubezen je v tem, da upaš za drugega
in tudi njemu vcepiš virus upanja. Pretepen in zapuščen otrok, zasvojenec z alkoholom,
mamili in drugim, to ni v genih. Vsak od njih ima pravico, da se spremeni. Preteklosti
ne smeš pozabiti, ne za to, da bi obtičal v njej, temveč zato, da ostaneš pazljiv. Vsak od
nas je enkraten, zatorej izrabimo to enkratnost.« (Guénard 2000, 218).
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POVZETEK

V nalogi je avtorica raziskovala dinamiko seksualne zasvojenosti v povezavi z
različnimi oblikami zlorabe in doživljanjem posttravmatskih simptomov. Zasvojenost s
seksualnostjo je ena izmed nekemičnih zasvojenosti, kjer posameznik zlorablja
seksualnost za doseganje spremenjenega stanja zavesti brez zaužitja kemičnih snovi.
Spremenjen nevrološki odziv na ugodje ter iztirjene nevronske poti seksualnosti
povzročijo izgubo nadzora nad vedenjem. Poleg genetske zasnove in vpliva okolja k
ranljivosti za zasvojenost prispevajo različne oblike zlorabe in travmatični dogodki.
Zaradi neustrezne regulacije afektov strahu, sramu, jeze, gnusa in žalosti posameznik
razvije disfunkcionalne obrambne mehanizme pred razdirajočimi čutenji, ki vključujejo
zasvojenost. Soočenje z bolečino in lastno realnostjo navdaja zasvojenega s strahom, da
ne bo preživel, kar ga požene v začaran krog izživljanja. V raziskavo so bili vključeni
204 udeleženci, katerih vzorec je bil pridobljen na splošni populaciji ter člani Anonimne
skupine za seksualno zasvojene (SAA). Uporabljena sta bila vprašalnika o zlorabi in
pogostosti doživljanja simptomov PTSM. 45,6 % udeležencev raziskave je bilo
zasvojenih, navzoče so bile tudi številne spremljajoče nekemične zasvojenosti. Avtorica
je ugotovila, da obstajajo statistično pomembne razlike v doživljanju različnih oblik
zlorabe in simptomov PTSM med skupino zasvojenih in nezasvojenih. Rezultati so
potrdili obstoj statistično značilne korelacije med doživljanjem zlorabe, simptomov
PTSM in zasvojenostjo posameznika. Udeleženci so med drugim identificirali tudi
druge zasvojene člane v primarni družini, večinoma v skupini zasvojenih. Primerjava
skupine zasvojenih in zasvojenih družinskih članov je pokazala značilne razlike pri
iskanju strokovne pomoči zaradi zasvojenosti, in sicer v prid skupine zasvojenih.
Večina zastavljenih hipotez je bila vsaj delno, če ne v celoti, potrjenih. Avtorica je
prihodnost kliničnega obravnavanja seksualne zasvojenosti nakazala v smeri
multidisciplinarnega pristopa, in sicer kot kombinacijo relacijskega vidika z metodami,
usmerjenimi na predelavo travme, telesnih senzacij ter vključevanjem duhovne
komponente v proces okrevanja.
Ključne besede: nekemične zasvojenosti, seksualnost, regulacija afekta, nevronske poti
zasvojenosti in seksualnosti, zloraba, PTSM, proces okrevanje od zasvojenosti.
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ABSTRACT
Sexual addiction, defined as a non-chemical addiction, signifies the excessive sexual
behavior that causes mood alteration without the ingestion of chemical substances.
Modified neurological reward system and neuronal pathway interactions lead to the loss
of control over the inappropriate sexual behavior. Various factors encourage the
development of addiction, such as genetic and environmental impact and different
forms of abuse and other traumatic events. Deregulation of fear, shame, anger, disgust
and grief contributes to dysfunctional mechanisms (including addictions) that become
psychological defense against the overwhelming emotions. Confronting the pain and his
own reality fills up the addict with the fear of not being able to survive. Consequently
the improper affects of fear and shame drive him to vicious circle of acting out. In the
research, the author has investigated the dynamics of sexual addiction in relation to
different forms of abuse and experiencing posttraumatic stress symptoms. The sample
of two hundred and four participants, obtained from general population and from the
group of Sex Addicts Anonymous (SAA) as well, was included in the survey.
Questionnaires measuring the frequency of experiencing abuse and PTSD symptoms
were used in the process. The results have shown that 45.6 % of the participants were
addicted; multiple addictions were present as well. The author has concluded that there
are statistically important differences in experiencing various forms of abuse and PTSD
symptoms between the groups of addicts and non-addicts. The results have shown
statistically significant correlation between the abuse, symptoms of PTSD and
addiction. Larger part of the participants identified other addicted members in the
family of origin, mostly from the group of addicts. Comparison between addicts and
addicted family members has shown significant differences in seeking professional help
for recovery of addiction, in favor of group of addicted participants. Thus most
hypotheses have been partially if not fully confirmed. The author has suggested the
multidisciplinary approach for the management of addictive sexual disorders combination of relational therapy with methods focused on trauma issues,
desensitization of PTSD symptoms and integration of spiritual component.
Key words: process addictions, sexuality, affect regulation, addiction and sexual
neuropathways, abuse, PTSD, recovery process.
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