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IV

UVOD

Precej družin se sreča z odhodom otroka od doma in vsemi občutji, ki jih ta dogodek
prinese. Tako starši kot tudi mladi odrasli se soočajo z življenjem, ki jim bo prineslo
veliko novega. Nekateri starši se dogodka osamosvajanja veselijo in so ponosni nase in
na svoje otroke, hkrati pa načrtujejo, kaj vse bodo počeli, za kar jim je v času vzgoje
zmanjkalo časa. Spet drugi starši občutijo močan strah in praznino. Mislijo, da so ostali
sami in da so izgubili svojo starševsko funkcijo. Zupančič in Komidar (2018, 81) pravita,
da psihološko ločevanje ‒ osamosvajanje v odnosu do staršev poteka že v prvih treh letih
življenja po rojstvu.
Prav tako pa se s svojimi občutji srečujejo tudi mladi odrasli. Starši, ki imajo zdrav
partnerski odnos, bodo otrokom omogočili manj stresen odhod od doma. V družinah, v
katerih so vloge pomešane in otroci postanejo tolažniki, čustveni partnerji in prijatelji
svojim staršem, bo odhod od doma mladim odraslim prinesel veliko več stresa, krivde,
stiske in zmede. Zato ne moremo preprosto reči, da mladi odrasli ostajajo tako dolgo
doma, ker niso finančno samostojni. Luyckx, Schwartz, Goossens in Pollock (2008) sicer
navajajo, da naj bi z zaposlitvijo mladi odrasli pridobivali na samostojnosti, zanašanju
nase, medosebni prilagodljivosti in boljšem odnosu s svojimi starši. Lahko, da je res tako,
lahko pa jih vežejo močne vezi, ki jim ne pustijo samostojno stopiti na pot.
V slovenskih raziskavah s petimi sestavinami psihološkega osamosvajanja (Komidar idr.,
2014) so mlade ženske izražale višjo povezanost s svojimi mamami ter hkrati višjo
bojazen pred razočaranjem mame kot pa mladi moški. Kins in Beyers (2010) pa iz svojih
raziskav ugotavljajta, da naj bi vpletenost v intimni partnerski odnos pri posameznikih
spodbujala individualnost ter zmanjševala potrebo po psihološki bližini in nekoliko tudi
čustveno povezanost s starši. Kar bi mladim odraslim pomagalo pri lažjem odhodu od
doma. Nas pa Zupančič in Kavčič (2018, 108) opozarjata, da čustveno nestabilni mladi
odrasli na prehodu v odraslost izkusijo več težav pri psihološkem ločevanju od
ponotranjenih predstav staršev. Strah jih je namreč, da ne bodo zadostili lastnim in
pričakovanjem staršev pri doseganju samostojnosti.
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Težavo v psihološkem osamosvajanju napoveduje tudi nizka raven vestnosti pri
študentih, za katero je značilno manj učinkovito uravnavanje čustev in raba manj
funkcionalnih strategij pri spoprijemanju s stresom (Luyckx idr., 2012). Ločitev staršev
lahko mlademu odraslemu še bolj oteži študij, spoprijemanje s stresom ter osamosvajanje.
Ni namreč redkost, da se eden od otrok odloči, da bo skrbel za enega izmed staršev.
Velikokrat čuti, da to mora narediti, ker bo sicer izgubil še tega starša (Gostečnik 2018,
241).
V uvodu magistrskega dela bomo tako najprej predstavili, kaj vse zajema pojem družine
ter kakšna je vloga matere in očeta na razvojni poti otroka. Nadalje bomo predstavili
navezanost, kakšna je njena delitev in kako se navezanost iz otroštva odraža v navezanosti
v odrasli dobi, se pravi v partnerskem odnosu. Sledila bo tema ločitev. Podrobneje si
bomo pogledali, kakšne posledice ločitev pušča pri otrocih, kakšna občutja se jim ob tem
dogodku prebujajo ter kako se v različnih starostnih obdobjih nanjo odzivajo. V
nadaljevanju bo sledilo tudi nekaj o odnosu, ki ga po ločitvi zmoreta zgraditi starš in otrok
ter posledice, ki se prebujajo v obdobju odraslosti. Nazadnje bomo predstavili še mlade
odrasle, njihove razvojne naloge ter soočanje z odhodom od doma.
Z raziskavo želimo slišati, kakšne izkušnje odhoda od doma imajo mladi odrasli z
ločenimi starši. Ob tem se bomo ustavili še ob njihovem doživljanju ločitve staršev, s
kakšnimi težavami se srečujejo in koliko le-te prepoznavajo v vsakdanjem življenju. Vse
to bomo skušali povezati s sedanjim odnosom, ki ga imajo s starši ter vrstniki. V raziskavi
bomo uporabili vnaprej pripravljen polstrukturiran intervju.
Magistrsko delo bo lahko pripomoglo k boljšemu razumevanju mladih odraslih, ki se
želijo osamosvojiti in oditi od doma, vendar jim nerazrešene stvari zaradi izkušnje ločitve
staršev onemogočajo vzpostaviti varno navezanost in miren odhod od doma. Na podlagi
te raziskave bi se lahko oblikovali strokovni programi ali predavanja za mlade odrasle, ki
odhajajo od doma.
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1. TEORETIČNI DEL

1.1

DRUŽINA

Družina je prostor, kamor je vsak izmed nas poslan. Nihče si ne more izbrati v kateri
družini se bo rodil. In vsaka družina piše svojo zgodbo, ki je lahko prepletena z prijetnimi
ali manj prijetnimi čustvi. Pomembno pa je, da družinski člani držijo skupaj, ne glede na
to, kakšno zgodbo pišejo. Vsak član družinskega sistema mora strmeti k temu, da
družinski sistem kar se da najbolje deluje. Samo tako lahko ustvarijo varen prostor, kamor
se bo vsak vedno znova z veseljem vračal in podoživljal ta prijetna občutja. Ker pa so
družine med seboj različne, ni vedno tako.
Družina je torej sistem. Gre za skupino ljudi, ki so med seboj povezani in zelo močno ter
neopazno vplivajo drug na drugega. Obenem je družina zelo zapletena mreža ljubezni,
ljubosumja, ponosa, skrbi, veselja in krivde (Forward in Buck 2001, 165).
Družina je najpomembnejši prostor človeškega razvoja. V prvi vrsti gre za odnos med
staršema ter odnos med otroki in starši, odnos med vrstniki, odnos do šole, družbe in
drugih ravni organizacije človeškega življenja in delovanja (Kompan Erzar 2006, 15).
Trstenjak (1994, 22) meni, da družina vedno zahteva popolnoma celega človeka, ne le
njegove fizične prisotnosti, temveč, da je isti človek prisoten tudi z dušo. Družina daje
ljudem trdnost. Vse stvari v življenju lahko človek menja, družine ne more menjati kar
tako in to vsemu skupaj daje pridih čarobnosti.
Če bi se odpravili na ulico in ljudi spraševali, kaj pravzaprav pove beseda družina, bi
dobili različne odgovore. Vsak človek si po svoje razlaga njen pomen. Tako imamo
družine, ki jih sestavljata osebi nasprotnega spola z otrokom in starimi starši. Te naj bi
veljale za »normalne družine«. Imamo pa tudi družine, kjer starši niso poročeni, so
razvezani, imamo tudi homoseksualne družine, družine, kjer pari nimajo otrok, in še bi
lahko naštevali (Asen 1995, 9).
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Družina je prostor, kjer se dogajajo najpomembnejše stvari v življenju, meni Gostečnik
(1999, 7). Vsaj nekatera doživetja, ki se zgodijo v družini, v posamezniku pustijo pečat
za vse življenje. Človek se nauči temeljnih oblik vedenja, intime, pripadnosti. Lahko pa
v družini posameznik doživi ravno nasprotno, recimo odvečnost, zavrženost,
nepripadnost. Kljub vsem izkustvom pa se ljudje vedno znova vračamo v svoje družine,
saj nas prav družina določa v naših poznejših ravnanjih.
Družina bi morala biti temeljna struktura, po kateri in v kateri bi nastajal človekov jaz.
Otrok se razvije v odnosih s starši in med staršema, saj je nevrološka struktura človeških
možganov zaznamovana z odnosi do te mere, da se zunaj odnosov ne more razviti. Ne na
kognitivni in ne na emocionalni ravni. Družina je tako, ne glede na njeno konkretno
podobo, najkompleksnejši in edinstven prostor, v katerem nastaja in se razvija človeška
psihična struktura. Zato je njen razvoj zunaj družine, četudi je nepopolna, razbolela in
celo nefunkcionalna, nemogoč (Kompan Erzar 2003, 25).
Lerner (2005) navaja pet pogojev, kar se v angleščini imenuje pet C-jev pozitivnega
razvoja in so hkrati osnovne potrebe vsakega sistema. Te komponente so pripadnost,
povezanost

(connection),

zaupanje

(confidence),

dostojanstvo,

spoštovanje

(competence), prepoznavnost (character) in sočutje (commpassion) (Kompan Erzar 2006,
15).
V družini otrok pridobiva izkušnje o ljudeh, o medsebojnih odnosih, o življenju in
njegovih težavah. Ustvari si prve vtise o samem sebi, o lastni vrednosti in o svojem
položaju v človeški skupnosti. Te prve izkušnje so najpomembnejše, saj v mladi osebnosti
pustijo globoko sled, nanjo vplivajo, ko je še povsem neizoblikovana, za vse sprejemljiva
in močno občutljiva (Štadler idr. 2009, 32).
Tudi Perko (2011, 9–16) navaja, da je človek sam po sebi bitje odnosov in v odnosih
raste, se razvija. Ravno zato je otrokovo najpomembnejše okolje odnosov zagotovo
družina. V družini pride do najmočnejših čutenj, kot so pripadnost, ljubezen in
povezanost med družinskimi člani. Hkrati je prostor, kjer je otrok brezpogojno sprejet, in
prostor, ki predstavlja varnost in gotovost. Tega po Perkovem mnenju v patoloških
družinah ne najdemo.
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Družino opisujejo tudi kot prostor, v katerem se razvija skrb drug za drugega in kjer se
lahko razvija skupnost. Hkrati poudarjajo, da je družina zapleten sistem, ki je potreben za
razvoj posameznika kot osebe (Bajzek 1997, 92).
Družinski odnosi in vzgoja imajo zelo pomembno vlogo pri tem, kakšna bo
posameznikova osebnost in kako bo posameznik ravnal. Odnosi v družini, dobri ali slabi,
pomembno vplivajo na to, kako posameznik sprejema družbo, kako se vede v šolskem
okolju, kako sprejema ljudi okoli sebe. Spori med starši vsekakor povzročajo motnje v
družinskih sistemih, zato je pomembno, da so vloge v družini demokratične in imajo jasno
določene meje. Hkrati je pomembno, da se posameznike spoštuje (Musek 2001, 248).

1.1.1 VLOGA MATERE V DRUŽINI IN POMEN NJENE ODSOTNOSTI
ZA OTROKA
Tako očetovstvo kot materinstvo sta čustveno povsem neprimerljivi in nezamenljivi
vlogi, ki ju nihče ne more nadomestiti. Čeprav lahko oče dobro čuti svoje otroke in je z
njimi nežen in materinski, ne more nadomestiti matere, kakor tudi mati ne more
nadomestiti očeta, naj je še tako odločna, organizirana, telesno aktivna in ponosna
(Kompan Erzar 2003, 44).
Zgodnje interakcije s starši so eden najmočnejših temeljev otrokovega razvoja in hkrati
predstavljajo temelj vseh poznejših odnosov. Vez med otrokom in materjo je razvita že
ob rojstvu in se v prvem letu otrokovega življenja le še okrepi. Otrok se ob materi srečuje
s seboj in si ob tem gradi svojo samopodobo (Perko 2011, 20‒21).
Mati je srce družine. Mati je tista, ki ljubi brezpogojno in vedno ostane mati. Karkoli
otrok naredi v življenju, ne glede na to, kako globoko jo prizadene ali rani, mati vedno
ostane mati oziroma nekdo, ki otroka vedno sprejema in mu odpušča. Njene ljubezni in
sprejemanja si ni treba šele prislužiti ali zaslužiti. Zato lahko rečemo, da je resničen odsev
Božje ljubezni (Gostečnik 1999, 100).
Mati je tista oseba, katere naloga je predvsem ta, da neguje otroka, ga pomirja in hkrati
zadovoljuje njegove potrebe po udobju, čustvih in vzgoji (Cugmas 2001, 98). Istočasno
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mati in otrok gradita medsebojni odnos glede na to, kako intenzivno je mati sposobna
otroku nuditi ne le hrano, ampak tudi dražljaje, ki jih njen otrok v danem trenutku
potrebuje. Tega je mati zmožna le, kadar otroka dovolj pozorno opazuje (Prijatelj 2008,
23).
Halpern (1999, 49) meni, da se otrok razvije in raste z mamo. Zanj neumorno skrbi iz
dneva v dan. Ko otrok odrašča, se hkrati v njem krepi potreba po samostojnosti in ločitvi
od matere. In ravno ta potreba po ločitvi, je v konfliktu z navezanostjo in varnostjo, ki ga
nudi odnos z materjo. V teh primerih je materina pripravljenost, da se otroku pomaga
ločiti od nje, ključnega pomena za razvoj otrokove samostojnosti.
Svojega otroka, predvsem, če gre za sina, mora spodbujati k ločenosti, saj se tako lahko
hitreje razvije v samostojno osebo. Mati mora sina naučiti, da je ločen in drugačen od
matere. S tem si bo lahko zgradil moško identiteto. V kolikor do tega ne pride, ima tak
moški pozneje lahko težave v intimnih odnosih (Gostečnik 2010, 97).
Mati je pomembna tudi za življenje hčerke kot ženske. Njen vpliv se v psihično strukturo
zasidra tako močno, da jo spremlja skozi življenje. V prav nobenem drugem odnosu ni
osebna identifikacija tako zelo močna, kot v odnosu mati hči (Kompan Erzar 2003, 92‒
93). Zraven tega pa je glavna vloga matere, da hčeri pomaga najti intuicijo in ovrednoti
občutja in razmišljanja, ki se prebujajo v njej. Njena naloga je tudi, da ob hčeri zdrži in ji
pomaga regulirati težka občutja ob izbruhih (Gostečnik 2014, 35–36).
Otrok bo pogosto svojo stisko projiciral na mater, ki pa mora tej stiski dati nov pomen in
otroka pomiriti. Pogosteje kot se to ponovi, hitreje dete dojame, da bo stiska minila.
Nedovzetna mati pa bo otroku vsiljevala svoje in otrok se bo odzival nesrečno (Rebula
2011, 292).
Otroci, ki jih njihove matere niso sprejele, bodo zmeraj čutili, da niso sprejemljivi in da
zato nimajo pravice biti zares ljubljeni. Bali se bodo biti ljubljeni in sprejeti od drugih,
saj se bo ob tem v njih vedno pojavljal strah, da jih bodo razkrinkali in v njih prepoznali
tisto, zaradi česar oni doživljajo, da so jih njihove matere zavrgle (Gostečnik 1999, 102).
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Ločitev od matere naj bi bila izjemno travmatična izkušnja, posebno takrat, kadar gre za
nenadno ločitev in na posamezniku pusti posledice tudi v poznejšem življenju. Popolna
odsotnost matere povzroča socialno hladnost posameznika, delna odsotnost matere pa
povzroča socialno lakoto in s tem posledično večjo potrebo po ljubezni (Musek 2001,
249).

1.1.2 VLOGA

OČETA

V

DRUŽINI

IN

POMEN

NJEGOVE

ODSOTNOSTI ZA OTROKA
Oče je steber družine. Predstavlja varnost za celotno družino, saj s svojo moškostjo
prinaša v družino stabilnost. Oče zna s svojo razumnostjo in organiziranostjo vnesti mir
v čustveno razrvano družino. Očetovo zaupanje in vera v otroke gradi njihovo
samozavest, daje jim občutek pomembnosti in predvsem občutek, da se bodo zmogli
soočiti s svetom, v katerega odhajajo (Gostečnik 1999, 107).
Otroci so močno navezani na očeta že pri starosti devetih mesecev. Očetje imajo ključno
vlogo pri socializaciji otroka prav zaradi razlik v načinu interakcije med otrokom in
vsakim izmed staršev. Matere so bolj tiste, ki učijo, skrbijo in so bolj predvidljive in
usmerjene k določenemu cilju. Očetje pa se z otroki igrajo ter jih s tem fizično in psihično
stimulirajo in usmerjajo k novim aktivnostim. Otrok zato očeta povezuje z novimi
izkušnjami, spontanostjo in izzivi (Kompan Erzar 2003, 45). V množici pomembnih
interakcij s svojimi najpomembnejšimi osebami, med katerimi imata posebno mesto oče
in mati, otrok v najzgodnejšem obdobju razvije temelje svoje osebnosti (Štadler idr. 2009,
35).
Halpern (1999, 51) pravi, da otrok nenehno spremlja svojega očeta, kako se pogovarja z
ljudmi, kako se odziva na različne življenjske situacije in koliko se je oče pripravljen
ukvarjati s svojim otrokom. Če ima otrok pred seboj očeta, ki se ne zna postaviti zase, ki
vedno stori, kar mu naročijo drugi, potem otrok sčasoma ugotovi, da se ne more zanesti
nanj, hkrati pa tudi, da mu ne more pomagati pri oblikovanju moralnih vodil, ki bi mu
bila pomoč pri prebijanju skozi življenje.
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Preko očetovih postavljanj meja, zahtev in omejitev, se otrok srečuje s stvarnostjo
zunanjega sveta. Otrok preko očeta sprejema družbene norme in zahteve, kar mu sočasno
predstavlja preživetje. Torej otrok preko očeta spoznava zunanji svet (Perko 2011, 22–
23).
Otroci, ki so razvili varno navezanost na očeta, so bolj samoiniciativni in imajo večje
samozaupanje. Hkrati pa otrokova navezanost na očeta pomembno vpliva na njegovo
socialno-emocionalno kompetenco v šoli. Tako torej otroci, ki so varno navezani na
očeta, kažejo manj anksioznosti in umikajočega obnašanja, hkrati pa so bolj prilagodljivi
na stresne situacije in običajno bolj kompetentni v šolskih interakcijah (Cugmas 2001,
98).
V obdobju adolescence je za fanta pomemben močan stik z očetom, v katerem bo lahko
preveril in razvil svojo iniciativo ter spoznal pravila za kontrolo vedenja. Šele ob očetu
bo lahko dokončal proces osamosvajanja od materinske skrbi ter navezal odrasel odnos z
njo (Kompan Erzar 2003, 143‒144).
Gostečnik (2008, 79–80) pravi, da je oče tisti lik v družini, ki otroku pomaga pri regulaciji
afekta jeze, strahu in občutkov agresije. V kolikor oče v družini ni prisoten, se v otroku
pojavlja velika težnja po očetu. Otroci, ki ob sebi niso imeli očeta, ga bodo pozneje v
življenju vedno znova iskali preko najrazličnejših avtoritet.
Raziskava, ki sta jo izvedla Enid M. Pitsoane in Velisiwe G. Gasa (2018, 10752) je
pokazala, da so očetje velikokrat čustveno odsotni v življenju mladostnikov, čeprav so
fizično prisotni. Zdi se, da manjka kakovostni čas med očeti in njihovimi mladostniki, kar
vpliva tudi na starševski odnos. Če mladostniki, še posebej fantje, nimajo prisotnih
očetov, velikokrat zapadejo v tvegana vedenja.
Oče hčer zavaruje in ji da osnovno varnost v svetu moških, ob moških in pred moškimi.
Če deklica nima ob sebi očeta, bo v svetu poiskala predpisane podobe ženskosti, preko
katerih bo vstopila v svet kot odrasla, od matere drugačna ženska, saj nima nikogar, ki bi
jo v svet pospremil s tem, kar ona je (Kompan Erzar 2003, 144).

8

Če očeta ni, potem bodo otroci s strahom odhajali v svet, dvomili bodo sami vase,
manjkala jim bo samozavest in občutek pomembnosti. Otroci, katerih oče je odšel, bodo
krivili sebe in zaradi tega čutili, da niso vredni spoštovanja in priznanja (Gostečnik 1999,
107).
Oče sicer lahko fizično odide iz otrokovega življenja in se zanj ne zmeni, mama se mu
lahko želi odpovedati, a ne glede na vse to za vselej ostajata oče in mati tega otroka.
Odslej živita z nemirom v prsih, dokler se znova ne umirita v sočutju prav do tega otroka.
Starševstvo je preprosto – dokončno (Ganc 2015, 12).
Starša bosta opravila svojo pomembno nalogo v oblikovanju otrokove osebnosti takrat,
kadar bosta dejavno opravljala svoje starševstvo. Tudi tako velika sprememba v družini,
kot je razpad zakona, ne bi smela ogroziti opravljanja starševske vloge katerega koli od
staršev (Štadler idr. 2009, 37).

1.2

NAVEZANOST

Po Bowlbyu je navezanost organsko psihološki pogoj za razvoj človeškega bitja in v
najširšem pomenu pomeni sposobnost človeškega organizma, da vzpostavi in ohrani
povezavo s tistimi bitji v svoji okolici, od katerih je odvisno njegovo preživetje (Kompan
Erzar 2003, 60).
Navezanost otroku omogoči, da se počuti čustveno potešenega in varnega. Ve, da lahko
odide od staršev in se vedno lahko vrne nazaj. Zaveda se, da bo oseba, na katero je
navezan, na voljo, ko bo potreboval tolažbo in bližino (Erdman, Caffery 2003, 62).
Gre za prvi odgovor otroka na starševsko odzivnost in empatično uglašenost z njim. Če
bo ta odzivnost že zelo zgodaj ostala brez odgovora zaradi konflikta med starši, žalovanja
ali nefunkcionalnosti, bodo z otrokom tudi kasneje zelo težko vzpostavili stik (Kompan
Erzar 2003, 62).
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Navezanost, ki se kaže v sesanju, joku, sledenju, nenehnem iskanju osebe, na katero je
otrok navezan, je temeljna oblika odnosov tudi vseh ostalih sesalcev in ima svojo biološko
funkcijo. Vzpostavitev navezanosti je biološka dispozicija vsakega posameznika, ki
zagotavlja preživetje (Galić in Nekić 2006, 220‒221).
Kvaliteta navezanosti, ki jo je bil otrok deležen v zgodnjem razvojnem obdobju, kasneje
v veliki meri vpliva na sposobnost za odnose nasploh (Praper 1999, 148).
V zadnjih 50-ih letih so začetniki teorije navezanosti prišli do pomembnih ugotovitev:
pravijo, da je občutek varnosti ključni dejavnik za otrokov čustveni in socialni razvoj.
Razvoj tega občutka je neposredno povezan s kvaliteto odnosov, ki jih ustvarijo otrok in
starši (Erzar in Kompan Erzar 2011, 148).
Teorijo navezanosti je prvi zasnoval britanski psihoanalitik in otroški psihiater John
Bowlby. Na podlagi opazovanja otrok, ločenih od matere, je prišel do ugotovitve, da je
za normalen razvoj otroka nujna prisotnost osebe, na katero se otrok lahko naveže (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 148). Pri oblikovanju teorije navezanosti je Bowlby vključil
različne vede, kot so evolucijska biologija, etologija, razvojna psihologija ter kognitivne
znanosti. Glavna predpostavka njegove teorije pravi, da otrokovega razvoja in vedenja ne
motivira zgolj zadovoljevanje fizioloških potreb, temveč tudi iskanje stika z materjo.
Navezanost zato opredeli kot trajno emocionalno vez, ki ima izrazito težnjo po iskanju in
vzdrževanju bližine s specifično osebo, še posebej v času nevarnosti (Bowlby 1969, 216).
Vzorec navezanosti zajema kompleksen sklop čutenj, misli, prepričanj oziroma notranjih
modelov delovanja ter ima organsko in biološko funkcijo, in sicer zaščititi otroka pred
nevarnostmi. Zraven vzorca navezanosti delujejo še sistem za raziskovanje, sistem skrbi,
sistem strahu in iskanje stika ter socialni mehanizmi, ki z mehanizmom navezanosti
ohranjajo ravnovesje (Kompan Erzar 2006, 59).
Otrok, ki je izpostavljen nevarnosti, aktivira mehanizem strahu, ki zavira raziskovanje,
ter aktivira mehanizem približevanja skrbniku. Kadar starši otroku uspešno regulirajo
občutje strahu, se mehanizem navezanosti pomiri, ponovno pa se aktivira mehanizem
raziskovanja. Ta starševska sposobnost uravnavanja otrokovih čutenj omogoči varno
navezanost otroka, ki ve, da se lahko od starša loči in bo oseba, na katero je navezan, ob
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njegovem prihodu še zmeraj na razpolago. Navezanost otroku priskrbi čustveno
potešenost in varnost, in je zato podlaga vsake čustvene vezi (Bowlby 1969, 218). Najbolj
očitno se navezovalno vedenje kaže, kadar je otrok v stiski zaradi fizične poškodbe,
bolezni ali kakšne druge nevarnosti, ki ga ogroža (Erzar in Kompan Erzar 2011, 15).
Za razvoj varne navezanosti je ključnega pomena, da so starši otroku čustveno na
razpolago oziroma so se sposobni na otroka čustveno uglasiti (Gostečnik 2010, 28). Te
zgodnje izkušnje otroka v sodelovanju s starši dajo otroku občutek vrednosti,
kompetentnosti in model, po katerem bo kasneje v življenju gradil odnose. Ti modeli
vsebujejo vedenjske, miselne in čustvene vzorce, ki se vpišejo v človekovo psihično
strukturo in določajo, kako se bo posameznik soočal s stresnimi življenjskimi situacijami
(Bowlby 1969, 220).
Že Bowlby je ugotovil, da na otrokovo doživljanje sebe vpliva občutek, kako vrednega
in sprejetega se je počutil s strani oseb, na katere je bil v otroštvu navezan. Njegovo
doživljanje sebe in ravnanje s seboj je povezano z načinom regulacije afektov med njim
in starši, v odnosu med staršema, pa tudi z načinom, kako so starši doživljali same sebe
(Bowlby 1969, 225).

1.2.1 DELITEV VARNE NAVEZANOSTI
Najpogostejša razdelitev, ki izhaja iz raziskav navezanosti M. S. Ainsworth in poznejših
raziskav, je na varno navezane, tesnobno navezane, izogibajoče navezane in
dezorganizirano navezane otroke. Tip navezanosti v otroštvu se je pokazal kot trajen
vzorec navezovanja odnosov z drugimi tudi v odrasli dobi (Cvetek 2009, 74). Bowlby
pravi, da na razlike v navezovalnem vedenju najbolj vpliva, koliko in kako so bili starši
otrokom na voljo (Rahne in Erzar 2008, 180).
Stil navezanosti, ki ga razvije oseba, je odvisen od odnosa s starši, njihovega stila
navezanosti ter osebnostnih lastnosti posameznika. Bowlby zagovarja tezo, da so delovni
modeli navezanosti relativno stabilni skozi generacije. Prenašanje stilov navezanosti iz
ene generacije na drugo poteka preko procesa socializacije, starševskega vedenja in
interakcije med starši in otrokom. Prav tako so povezave med stilom navezanosti staršev
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in njihovih odraslih otrok odvisne od spola. Stil navezanosti, ki je prisoten pri ženskem
spolu populacije, je pogosteje povezan z materinim stilom navezanosti, navezanost
moških pa z očetovim stilom navezanosti. Pri oblikovanju stila navezanosti se
posamezniki večinoma identificirajo s staršem istega spola, pri čemer vsekakor ni
zanemarljiva vloga obeh staršev (Bowlby 1969, 230).
•

VARNA NAVEZANOST

Od 55 do 65 % otrok kaže v svojem vedenju vzorec varne navezanosti. Ti otroci
so sposobni svobodno raziskovati okolje v prisotnosti staršev, občasno preverjajo
skrbnikovo prisotnost in omejijo svoje raziskovanje ob njegovem odhodu. Kadar
starša ali skrbnika ni v bližini, izražajo različne stopnje strahu, zaskrbljenosti in
stresa, vendar se ob ponovnem prihodu in stiku z njim hitro pomirijo. Pri igri so
kreativni in sproščeni (Erzar in Kompan Erzar 2011, 149). Otrok take starše
zaznava kot predvidljive in dostopne, saj so sposobni zadovoljiti njegove čustvene
in telesne potrebe. Starši mu predstavljajo varno osnovo, od koder lahko raziskuje
okolje (Cvetek 2009, 75).
•

TESNOBNA ALI AMBIVALENTNA NAVEZANOST

10 do 15 % otrok izkazuje vzorec tesnobne ali ambivalentne navezanosti na starše.
Tesnobno navezani otroci svoje potrebe izražajo na pretiran način ter imajo del
pozornosti ves čas usmerjen na starše, kar ovira njihovo igro. Tudi če so starši
prisotni, neradi raziskujejo okolje in si ves čas prizadevajo pritegniti njihovo
pozornost. Njegovo kontradiktorno vedenje nakazuje na to, da se otrok kljub stiku
s staršem ne more potolažiti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 149). Starši takim
otrokom ne zagotovijo dovolj občutka varnosti, da bi lahko svobodno raziskovali.
Otrok ob ločitvi od mame in ponovnem stiku z njo niha med jezo in zavračanjem
stikov, zato se težko potolaži (Cugmas 1998a, 19). Mama tesnobno navezanega
otroka ni zavračajoča, ampak je bila njena nega in skrb za otroka nekonsistentna
in nepredvidljiva, zaradi česar je otrok pogosto oklepajoč, napet in jezen ter ima
večje težave s kontroliranjem impulzov (Cvetek 2009, 75).
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•

IZOGIBAJOČA NAVEZANOST
Približno 20–25 % otrok se uvršča v vzorec izogibajoče navezanosti. Ti otroci
navidezno enako reagirajo na prisotnost ali odsotnost starša ali skrbnika. V
prisotnosti mame raziskujejo okolje in se vedejo brezbrižno, ne da bi se občasno
obračali k njej in iskali stik z njo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 149). Ti otroci se
ne odzivajo na materin prihod ali odhod. Videti so čustveno neodzivni, vendar z
meritvami fiziološkega stresa ugotovimo, da v sebi doživljajo močan stres in
stisko, ki je navzven ne izražajo. Mame izogibajočih otrok so bile pogosto do
otroka odklonilne in čustveno nedostopne. Še posebej so bile nenaklonjene
telesnim stikom. Zavračale so navezovalno vedenje otroka ali ga kako drugače
zanemarjale. Otrok je tako mamo doživljal kot čustveno nedostopno ali rigidno in
je tudi sam ponotranjil njeno željo po izogibanju čustvom, kar je povzročilo
njegovo otopelost (Cvetek 2009, 75).

•

DEZORGANIZIRANA NAVEZANOST
To obliko navezanosti sta v klasifikacijo stilov otrokove navezanosti dodala Main
in Hesse in zajema okoli 5 % otrok. Posebnost kategorije dezorganiziranih otrok
se izraža v njihovi nekonsistentnosti. Ti posamezniki ne kažejo nobenega trajnega
vzorca vedenj, kljub vsemu pa jih druži pomembna skupna značilnost. Otroci iz
ostalih treh glavnih skupin imajo organiziran, prepoznaven in utrjen način
soočanja s stresom, medtem ko dezorganizirani otroci nimajo ustaljenega načina
odzivanja, zato nenehno spreminjajo svoje vedenje, še preden se to izoblikuje v
prepoznaven vzorec (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19–20). Pri teh otrocih
opazimo popolno odsotnost strategije oziroma vzorca navezanosti, kontradiktorno
vedenje, disociacijo, zmrzovanje, nenaravno gibanje in očitno grozo ter strah pred
starši. Otroci z dezorganiziranim stilom navezanosti so navadno bili žrtve zlorab
ali hudih zanemarjanj s strani staršev, lahko tudi, da je v družini vladal kaos ali pa
so njihovi starši utrpeli resno travmo, ki ni bila predelana in so bili zaradi nje
nesposobni ustrezno poskrbeti za otrokove potrebe (Cvetek 2009, 76).

Kadar varne navezanosti ni moč vzpostaviti, se lahko ljudje prilagodijo na različne
načine, med drugim tudi z izogibanjem, ambivalentnostjo in dezorganizacijo. Obstajajo
pa tudi okoliščine, v katerih navezanost osebe ni varna ali nevarna, temveč gre za popolno
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odsotnost navezanosti, kjer posameznik v otroštvu ni imel osebe, na katero bi se lahko
navezal. V takšnem primeru se lahko razvije disfunkcionalno stanje, ki ga imenujemo
odzivna navezanost. Oseba z odzivno navezanostjo ima težave s čustvi in odnosi. Takšna
odsotnost navezanosti se razlikuje od zgoraj obravnavanih nevarnih navezanosti (Siegel
2014, 120).

1.2.2 DELITEV NEFUNKCIONALNE NAVEZANOSTI
Z izvorno družino lahko vzpostavimo tudi tri oblike nefunkcionalne povezanosti:
pomešane vloge brez pravih razmejitev, nasilne prekinitve stika in trikotniške povezave,
ki vse onemogočajo posameznikov nadaljnji samostojni razvoj (Kompan Erzar 2003, 57).
•

Pomešane vloge – gre za družine, kjer posameznik ne ve, kdo je, kjer so vsi
odgovorni za vse, kjer ni hierarhije, kjer otroci postanejo starši lastnim staršem,
starši otroci svojim otrokom, kjer sin prevzame očetovsko vlogo, hči materinsko,
kjer ni nobenih razmejitev med zakoncema in otroki, kjer sta zakonska in
starševska vloga pomešani in kjer vsi vedo vse o vseh. Odrasli posameznik tako
ostane izrazito vezan na svojo družino preko telefonskih stikov, stalne hoje
domov, do popolnega zlitja, ko ostane doma in ne nadaljuje svoje poti.

•

Nasilna prekinitev stika – posameznik ob začetku študija ali pri prvi zaposlitvi
popolnoma prekine vsakršni kontakt z družino. Prekinitev stika oropa
posameznika in družino osnovne vitalne energije, iz katere vsak izmed članov
živi in razvija svojo samostojnost, hkrati pa posameznika naredijo izrazito
ranljivega, saj odhaja v svet brez vsakršne opore. Mladi odrasli tako ne ve, kaj ta
družina je, kako mu je bilo živeti v njej in kako naj ohrani, kar je bilo lepega in
vzpostavi nove tople odnose.

•

Trikotniške povezave – med člani družine se začno ustvarjati trikotniki, v katerih
sta dva člana očitno zlita med seboj, tretji pa odkrito zavržen oziroma oddaljen,
odsoten. Tak primer bi bila trikotniška zveza med zakoncema in otrokom, kjer je
eden izmed staršev povezan z otrokom na račun drugega izmed staršev ali pa
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zveza med enim od staršev, ki je zlit z enim otrokom, drugega pa zavrne (Kompan
Erzar 2003, 57‒58).
Vse tri oblike nefunkcionalne povezanosti z družino ohranjajo mladega odraslega v
čutenjih nesposobnosti, tesnobe, nepredvidljivosti ter strahu (Kompan Erzar 2003, 59).

1.2.3 NAVEZANOST V ODRASLI DOBI
Bowlby zagovarja tezo, da je navezanost vseživljenjski proces, ki se iz otroštva nadaljuje
v mladostništvo in odraslost. Značilnosti navezanosti se sicer v različnih življenjskih
obdobjih spreminjajo, kljub vsemu pa njene glavne lastnosti ostajajo relativno stabilne.
To pomeni, da stili navezanosti iz otroštva ostajajo bolj ali manj enaki tudi kasneje v
življenju. Spremembe stilov navezanosti so sicer možne ob večjih spremembah v
življenju primarne družine, partnerskih odnosih ali terapevtskih odnosih (Siegel 1999).
Hazan in Shaver sta na podlagi Bowlbyjeve teze, da imajo zgodnje izkušnje navezanosti
dolgoročne posledice na oblikovanje in pričakovanja posameznika in kvaliteto njegovih
intimnih odnosov, razvila koncept navezanosti v odrasli dobi. V svoji raziskavi sta
spoznala, da je ljubezenski odnos med dvema odraslima osebama oblika navezanosti.
Romantična ljubezen je proces navezanosti oziroma biopsihosocialni proces, kjer se med
odraslima partnerjema oblikujejo čustvene vezi, ki so primerljive z vezjo med otrokom
in starši (Cugmas 2014, 13).
Obstajajo trije kriteriji, ki določajo, kdaj bo posameznik navedel partnerja kot objekt
navezanosti. Prvi kriterij predpostavlja iskanje partnerjeve fizične bližine in občutek
bolečine ob ločitvi od njega, drugi kriterij navaja, da oseba poišče partnerja, kadar je v
stiski, tretji kriterij, po katerem sklepajo, da je druga oseba objekt navezanosti, pa je, da
po določenem času v odnosu prične predstavljati »varno bazo«. Posameznik bo za figuro
navezanosti izbral tisto osebo, ki mu bo zadovoljila vse tri funkcije navezanosti (Tomec
2011, 403–404).
V procesu navezovanja obstajajo podobnosti pri otrocih in partnerjih. Ločimo tri faze
razvoja navezanosti, in sicer: prednavezanost (pri romantičnih partnerjih spogledovanje),
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nastanek navezanosti (pri romantičnih partnerjih zaljubljenost) in prava navezanost (pri
romantičnih partnerjih prava ljubezen), ki se razvije v približno dveh letih. Pri ločitvi ali
izgubi objekta navezanosti tako pri otrocih v odnosu do staršev kot pri partnerjih
zasledimo iste faze odzivov, in sicer protest, brezvoljnost s pasivnostjo in odmik. Zadnja
od omenjenih faz omogoči normalno funkcioniranje in novo navezovanje (Erzar in
Kompan 2011, 199–200).
Model loči stile navezanosti v odraslosti na:
•

VARNI STIL, ko posameznik pozitivno doživljanja sebe in druge. Zlahka se
čustveno zbliža z drugimi. V odnosih se počuti varne in nima strahov pred
nesprejemanjem, zapuščenostjo ali preveliko bližino. V partnerskem odnosu je
soodvisen, empatičen, sočuten ter sprejema konflikt kot del zdravega odnosa. V
primerjavi z ostalimi nevarnimi stili navezanosti v zakonskem življenju bolje
uravnava emocije in je prilagodljivejši (Gostečnik 2010, 122‒123).

•

TESNOBNI STIL, ko posameznik negativno doživlja sebe in pozitivno doživlja
druge. Želi se popolnoma zliti z ostalimi, vendar ugotovi, da drugi ne želijo tako
tesnih navezav. Obupno išče družbo in pozornost drugih, vendar drugi nikdar ne
zmorejo v polnosti izpolniti vseh njegovih potreb, zato ima občutek, da ga ne
cenijo dovolj. V partnerskih odnosih, ki mejijo na obsesijo, doživljajo ekstremne
čustvene vzpone in padce, ljubosumje in seksualno privlačnost (Gostečnik 2010,
124).

•

PLAŠLJIVO IZOGIBAJOČI STIL, ko posameznik negativno doživlja sebe in
druge. Ima nizko samopodobo in nezaupanje vase, zato se zaradi strahu pred
zavrnitvijo izmika intimnosti. Strah ga je emocionalnega zbližanja z drugimi,
kljub vsemu pa si tega nadvse želi. Strategija izogibanja mu tako služi kot
obramba pred pričakovano zavrnitvijo s strani drugih. V partnerskem odnosu je
pasiven in čustveno odvisen od partnerja. Ker težko zaupa drugim, se zelo
previdno spušča v partnerski odnos, hkrati pa ga težko prekine, saj ga je strah, da
ne bo uspel vzpostaviti novega (Gostečnik 2010, 123–124).

•

ODKLONILNO IZOGIBAJOČI STIL NAVEZANOSTI, ko posameznik
pozitivno doživlja sebe in negativno doživlja druge. Dobro se počuti brez tesnih
odnosov, saj mu to nudi varnost, občutek samozadostnosti in neodvisnosti. Ne
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želi se zanašati na drugega in ne želi, da se drugi zanaša nanj. Obrambni
mehanizem izogibanja in vzdrževanje emocionalne distance mu služi za to, da v
odnosih ostane neranljiv. Za takega posameznika je značilno, da zmanjšuje pomen
odnosov in poudarja pomembnost svobode, neodvisnosti in zunanjih dosežkov,
kot so kariera in hobiji. Gre namreč za posameznike, ki so bili v dobi odraščanja
velikokrat prisiljeni biti sami in ob sebi niso imeli nikogar, na kogar bi se lahko
zanesli (Gostčenik 2010, 125).
D. Markiewicz s sodelavkami (2006) je preučila, katero funkcijo navezanosti
(vzdrževanje bližine, varno izhodišče ali varno osnovo) pri udeležencih raziskave,
razporejenih v tri starostne skupine (od 12 do 15 let; od 16 do 19 let in od 20 do 28 let)
najbolje zadovoljijo naslednje pomembne druge osebe: mama, oče, vrstniki, romantični
partner. Ugotovila je, da je mama pomemben vir varnosti ne glede na starost udeležencev.
Dosledno v večji meri nudi varno osnovo kot oče ali vrstniki, in sicer v vseh starostnih
skupinah in neodvisno od tega, ali ima udeleženec romantičnega partnerja ali ne. V manjši
meri pa je objekt bližine in varno izhodišče pri starejših dveh starostnih skupinah kot pri
mlajših, kar morda kaže na proces upada maminega mesta v hierarhiji navezanosti
(Cugmas 2011, 28).
Pri dodelitvi otroka enemu iz med staršev bi morala imeti osrednjo vlogo ocena varne
navezanosti otroka na vsakega iz med staršev, zlati ocena čustvene razpoložljivosti in
pripravljenosti obeh odraslih oseb, da se uglasita na otrokove potrebe, želje in čustvena
stanja (Byrne idr. 2005, 119).

1.3

LOČITEV STARŠEV

Vzdrževanje povezujočih odnosov med člani družine se v sodobnem času izkazuje kot
težka naloga, za marsikatero družino celo pretežka. V skladu s splošnim dogajanjem v
razvitem svetu so tako tudi pri nas postale ločitve v zadnjih desetletjih pogost pojav
(Štadler idr. 2009, 40).
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Če pogledamo Statistični urad Republike Slovenije in za izhodišče vzamemo leto 1966,
lahko vidimo, da je število razvez precej naraslo. Leta 1966 je bilo na tisoč sklenjenih
zakonskih zvez 129 razvez. Do leta 2007 se je število razvez na tisoč sklenjenih zakonskih
zvez dvignilo na 411. V letu 2016 je bilo po podatkih Statističnega urada RS 379,6 razvez
na tisoč sklenjenih zakonskih zvez (Statistični urad RS, 2019).
Ločitev je konec intimne zveze, kar pa ne pomeni preprosto pritisniti na gumb, obrniti
nov list v knjigi življenja, odrezati preteklost, se raziti, preseliti in začeti znova graditi
odraslo življenje, ampak sta potrebna določen čas in čustveno slovo, ki včasih traja dlje,
kot si posameznik želi (Rijavec Klobučar 2018, 14).
Ločitev torej pomeni izgubo partnerja, socialne mreže, ekonomske varnosti, podobe
družine in idealne ljubezni (Ehrlich 2014, 35).
Navadno ločitev pomeni stresno situacijo, ki povzroči intenzivna in boleča čustva ali
stopnjuje tista, ki so prevladovala že v času pred ločitvijo. Ta čustva od posameznika
zahtevajo, da se z njimi spoprime, jih predela in tako v nadaljnja življenjska obdobja
preide notranje spremenjen (Emery 2012, 42).
Razveza poteka na različnih ravneh, zato lahko govorimo o ločitvi na več področjih:
čustvena ločitev, pravna ločitev, ekonomska ločitev, ločitev starševstva, ločitev od
skupnosti in psihična ločitev. Vsa področja so med seboj prepletena, zato zaplet na enem
področju onemogoča razplet na drugem področju (Simonič 2015, 95).
Mnogi razmišljajo o ločitvi le kot o pravnem dejanju, vendar se razveza začenja že veliko
pred tem, ko do nje dejansko pride. Ravno ta proces ločevanja je tisto, kar pomembno
vpliva na dinamiko družine in prilagoditev posameznikov po končani razvezi (Stražar
2007, 216).
Veliko zakonov propade, ker ljudje ne znajo živeti v dvoje. Pipher meni, da bi starše bilo
potrebno naučiti pogovarjanja, pogajanja, izkazovanja ljubezni in prispevanja svojega
deleža v zvezi. S temi vrlinami bi lahko marsikateri zakon preživel (Pipher 1999, 132–
133).
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Pri posamezniku in v družinskem sistemu odziv na nerešljive težave povzroča tesnobo.
Ukrepi, ki jih skušajo posamezniki uvesti, da bi rešili težave, se pogosto izjalovijo in pri
tem povzročijo še večjo stisko pri posameznikih. Kot je znano, so družinski konflikti ena
izmed največjih težav sodobne družbe, saj zraven tega, da slabijo družinsko klimo pri
posameznikih vodijo tudi v psihične težave (Zandiyeh in Hojatollah 2014, 168).

1.3.1 FAZE LOČITVE
Ločitev povzroči preoblikovanje družine, ki mora zaradi nepričakovanih dogodkov skozi
spremembe na različnih nivojih družinskega sistema. Zato ločitev ni le enkraten dogodek,
ampak jo delimo na obdobje pred ločitvijo, obdobje dejanske ločitve in obdobje po ločitvi
(Robinson 1991).
Faze, skozi katere morata partnerja in otroci v procesu ločevanja, so (Robinson 1993):
1.) Prepoznavanje razpada zakonske zveze: partnerja presodita, ali bosta ponovno
vzpostavila boljše partnerske odnose in nadaljevala zvezo ali bosta odnos
prekinila. Oba partnerja morata sprejeti krivdo za razpad zakonske zveze.
2.) Odločitev za ločitev: eden ali oba partnerja prepoznata, da nista zmožna rešiti
problemov ter ohraniti zakonske zveze. Obojestransko morata sprejeti neuspeh
zakonske zveze. V tej fazi sprejmeta sporazum o ločitvi.
3.) Priprava in načrtovanje sprememb po ločitvi: dogovorita se o deljenju
odgovornosti sedaj in v prihodnosti. Skupno sodelujeta pri reševanju vprašanj
glede skrbništva, preživnine in soočenja otrok z odločitvijo o razvezi.
4.) Dejanska ločitev: zmanjšujeta navezanost drug na drugega in poglabljata
starševske odnose. Nuditi morata podporo otrokom, da ohranijo odnos z obema
staršema. Sprememba se kaže v preoblikovanju partnerskih odnosov in odnosov
med otroki in starši. Tukaj se odvija čustveni proces žalovanja ob izgubi družine.
5.) Sodna razveza: soočiti se morata z realnostjo in opustiti fantazije o ponovni
združitvi družine. V procesu žalovanja se pojavijo občutja bolečine, jeze in
grenkobe. V peti fazi pride do ponovne ocene odločitve o sodni, psihični,
ekonomski, starševski ter družbeni ločitvi. Pomembno je, da ostaneta povezana s
sorodniki in prijatelji.

19

6.) Družina po razvezi: sposobna morata biti ohranjati stike z bivšim partnerjem, zato
da vzpostavita dober starševski odnos. Spodbujati morata stike otrok z drugim
staršem. Zavedati se morata, da niso otroci tisti, ki so se razvezali od starša.
Privaditi se morata na enostarševsko življenje ali vstopanje v nove partnerske
odnose, pri čemer morata sprejeti, da tudi bivši partner vstopa v nove odnose.
Teh šest faz ločevanja in preoblikovanja družine se lahko pojavi v drugačnem vrstnem
redu in z različno intenziteto, vendar so to praviloma izkušnje skoraj vsakega zakonskega
para v procesu ločevanja (Stražar 2007, 216).

1.3.2 ZAKONSKI KONFLIKT IN POSLEDICE ZA OTROKE
Zakonski odnos naj bi postajal varen kraj intime, medosebnega spoštovanja in pomoči.
Kljub vsemu pa se večkrat zgodi, da se v odnosu pojavi zakonski konflikt, ki je glavni
vzrok blokade pri razvoju družine in posameznikov v njej. Pri partnerjih, ki se bojita
ranljivosti v odnosu, se pojavi močan strah pred intimnostjo. Ob pojavu strahu se
vzpostavi dinamika, v kateri se partnerja ranljivih čutenj ubranita tako, da jih pri sebi
zanikata, pri drugem pa nehote spodbujata. Učinki partnerskega konflikta so tako pogosto
zelo razdiralni, saj si partnerja nista sposobna v odnosu zadovoljiti svojih čustvenih
potreb, potreb drug drugega in otrok. In posledice te blokade se najmočneje kažejo prav
v razvoju otrok. Tako se zaradi strahu pred intimo, razvijeta dve glavni dinamiki
partnerskega konflikta. To sta zahteva in umik (Kompan Erzar 2003, 37–39).
Partnerja, ki se izogibata konfliktu, naredita vse, da do odprtega konflikta ne bi prišlo, saj
se ga izrazito bojita. Na zunaj je zato videti, da se dobro razumeta, vendar je to posledica
njunega premoščanja in zanikanja negativnih in neprijetnih čustev, kot so jeza, bes,
razočaranje in zavist. Par se tako pogosto poveže na podlagi skupne, velikokrat negativne
drže do otrok. Med njima vlada lažna solidarnost, otroci pa postanejo krivci za vse težave
družine. Partnerja zanikata konfliktna čutenja in jih projicirata na otroke. Otroci, ki
prevzamejo vlogo v njuni dinamiki, največkrat razvijejo psihične motnje, nezmožnost
čustvenega razvoja, motnje pri učenju ali pa se pri njih pojavijo različna psihotična stanja
(Gostečnik 2001, 192).
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V partnerskem odnosu, za katerega je značilna dinamika zahteva-umik, vladata veliko
nesorazmerje in različnost. Partnerja se vrtita v začaranem krogu, kjer eden pritiska, drugi
pa se umika. Sčasoma pa se vloge obrnejo. Tak konflikt partnerjema služi za ohranjanje
varne razdalje pred ranljivostjo in intimo v odnosu (Gostečnik 2001, 194). Otrok, ki bo
želel čustveni stik s staršema, bo v dinamiko takega odnosa vstopil na način, da bo odigral
vlogo tolažnika ali pa se bo postavil na stran enega izmed staršev. Želel jima bo zagotoviti
čustveno varnost, v kateri bosta lahko pozabila na njuno čustveno ranjenost. Otrok bo
zato moral pozabiti na svoje potrebe in se prilagoditi ter posvetiti čustveno zanemarjenim
staršem. S tem bo postal negovalec svojih staršev, hkrati pa bo upal, da bodo ti starši
enkrat sposobni postati starši njemu (Kompan Erzar 2003, 37–39).
V obeh primerih dobijo otroci občutek, ki jih dela negotove in jim je v breme. Otroci nase
prevzamejo tesnobo celotnega družinskega sistema in so čustveni center družine. To
blokira otroški podsistem, njegov razvoj ter razvoj celotne družine (Kompan Erzar 2003,
37–39).
V 20 % do 25 % primerov se partnerski konflikt nadaljuje tudi po ločitvi. Najhujša
izkušnja otrok je, če jih starši uporabljajo za izražanje svoje jeze na bivšega partnerja, jim
prepovedujejo stike z drugim staršem ali preko njih prenašajo bivšemu partnerju
negativna sporočila (Amato 2010a). Že pred samo ločitvijo doživljajo napetost v družini,
ki jim jemlje ogromno energije in moč za raziskovanje sveta ter lasten razvoj, saj so
preveč preplavljeni s strahom, ki ga ne morejo predelati. Mlajši kot so otroci, globlje se
strah in negotovost zapišeta v njihovo telo (Hannibal 2007). Nekateri raziskovalci menijo,
da dolgotrajen konflikt med staršema pušča na otrokovem razvoju veliko hujše posledice
kot sama ločitev (Amato 2001).

1.4

OTROK IN LOČITEV

Ne glede na to, kako nesrečna je bila partnerska zveza, je njen razpad za otroka pretresljiv
dogodek. Otrok doživlja ločitev svojih staršev boleče in kot motnjo. Ob njej je čustveno
prizadet (Štadler idr. 2009, 45).
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Spremljanje konflikta jim jemlje ogromno energije, zmanjša se jim sposobnost za
raziskovanje sveta in lasten razvoj. Otroci so preveč zasedeni s predelovanjem strahu
(Hannibal 2007, 10). Od stopnje konfliktnosti med staršema pred ločitvijo in po njej je
precej odvisno, kako uspešno se bodo otroci prilagodili na novo situacijo ter kako globoke
posledice bo imela na njihov razvoj (Amato 2014, 366).
Odhod enega od staršev ustvari v otroku izjemno boleče občutke prikrajšanosti in
praznine. Če se namreč v družini zgodi kaj negativnega, otroci to skoraj vedno doživljajo
kot svojo krivdo. Tako prepričanje je pogosto pri otrocih ločenih staršev. Starši, ki
izginejo iz otrokovega življenja, okrepijo njegov občutek, da je neviden, kar prizadene
njegovo samospoštovanje in se neizogibno vleče za njim v odraslost (Forward in Buck
2001, 54).
Otrok v obdobju ločitve ne ve, kaj naj pričakuje. Postavlja se mu ogromno vprašanj, na
katera ne dobi odgovorov. Začne verjeti, da on ni dovolj dober, da je z njim nekaj narobe,
prevzema krivdo in jo skriva v sebi, saj ne dobi veliko potrditve od staršev. Ko enkrat
manjka eden od staršev, nimajo več izbire, pri kom bodo iskali potrditev, dotike in
pogovor, saj jih lahko iščejo samo pri staršu, ki je ostal. Zato mu največkrat skušajo v
vsem ustreči in ga tako osrečiti. Skušajo celo nadomestiti očeta, ki je odšel (Neuman
1998, 124).
Ko pride do ločitve in so vanjo vključeni tudi majhni otroci, ne gre le za razpad
partnerskega odnosa, ampak gre tudi za preoblikovanje starševskega odnosa. V družini z
majhnim otrokom so namreč osrednje razvojne naloge oblikovanje starševske vloge,
prenos pozornosti na otroški podsistem, obvladovanje ranljivosti v družinskem sistemu
in obvladovanje vzgojnih nalog (Poljak Lukek 2017, 100). Otroci so oba starša globoko
ponotranjili, postala sta del njihove predstave o življenju, odnosih, svetu. Globoko v sebi
čutijo, da je odnos, ki sta ga imela starša, temelj njihovega obstoja, in sedaj ta temelj
razpada. Otroci izgubljajo nekaj, kar je bilo temelj njihovega razvoja – družinsko
strukturo (Neuman 1998, 113).
Raziskave so pokazale, da so matere v prvih dveh letih po ločitvi bolj neodzivne na otroka
in njegovo varnost. Manj so razpoložljive in imajo bolj brezpogojen slog discipline in
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nadzora. Sočasno imajo manj možnosti, da se ohrani rutina v gospodinjstvu, denimo
obroki ob določenih urah, nadzor nad tem, kdaj otrok odide v posteljo ipd. Zmanjšana
kakovost starševstva je na nek način neposredno odgovorna za nekatere vedenjske težave
otrok (Buchanan, Maccoby in Dornbusch 1996, 5). Skoraj polovica očetov po razvezi
izgubi oziroma prekine stik s svojimi sinovi. Ti so v takšnih situacijah še bolj agresivni
in brez nadzora (Ellis 2000, 23).
Zgodnja odsotnost očeta pri dečkih bi naj bila nekoliko bolj odločilnega pomena kot pri
deklicah. Fantje brez očetov naj bi težje navezovali stike z dekleti, pogosteje naj bi imeli
težave pri usmerjanju in obvladovanju agresivnosti. Dekleta pa naj bi imela pri splošnem
osebnostnem razvoju manj težav kot fantje, medtem ko naj bi bilo pri njih najbolj
ogroženo zdravo oblikovanje spolne vloge (Tomori 2010, 84).
Raziskave pravijo, da se negativni učinki razveze na otroke ne kažejo samo v medosebnih
odnosih s starši, temveč se širijo tudi na druga področja osnovnih otrokovih dejavnosti.
Opazna je nizka stopnja napredka v šoli, manj izražajo željo po doseganju zastavljenih
ciljev, redkeje so vključeni v stvari, ki so jih prej zanimale ter zmanjša se njihovo
družabno življenje (Shevchenko 2016, 99–100).

1.4.1 OBČUTJA OTROK OB LOČITVI
Otroci se po navadi počutijo osramočeni, če se njihovi starši ločujejo ali so že ločeni. O
družinski situaciji jim je nerodno govoriti, pogosto se počutijo nelagodno, včasih jih je
celo strah in sram, kako bodo to sprejeli sosedje, sošolci, prijatelji. Zato se večkrat zelo
izogibajo vprašanj glede njihovih staršev in skušajo obdržati zase vsa čutenja o
starševskem razhodu in nerazumevanju (Gostečnik 2018, 227).
Pedro-Carroll (2010) navaja, da kljub temu da je v razredu skoraj več otrok z ločenimi
starši kot pa tistih iz dvostarševskih družin, se otrok ločenih staršev drži svojski pečat,
stigma, in namesto da bi dobili pomoč in sočutje, ki ga v situaciji, ko se starša razhajata,
najbolj potrebujejo, na žalost največkrat ostanejo sami in nerazumljeni (Gostečnik 2018,
227).
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Ob ločitvi staršev se v otrocih pojavljajo najrazličnejša čutenja, ki pa so odvisna od
starosti otroka, njihove samostojnosti in tega, kako jih je odhod zaznamoval, kdo je ostal
z njimi oziroma s kom so ostali. Po navadi govorimo o treh prevladujočih temah, ki zelo
zaznamujejo otroke:
➢ Jeza – starejši otroci že razumejo, da ločitev ni nekaj, čemur se ne da izogniti,
kakor npr. smrti. Razumejo, da se je eden od staršev odločil, da ne bosta živela
več skupaj ali pa je to odločitev obeh. To lahko pri otrocih prebudi veliko jeze,
besa, žalosti, razočaranja in zamer. Tudi mlajši otroci, ki imajo sicer manj uvida,
se lahko odzovejo zelo drastično in izražajo strah, bes in razgrajanje.
➢ Izdajstvo – ko v ločitev vodi nezvestoba, so otroci še posebej globoko prizadeti.
Medtem ko imajo celo majhni otroci zaradi starševske nezvestobe občutek, da so
tudi oni izdajalci, pa imajo mladostniki še večje težave, saj je to zanje zelo kritično
obdobje. Vedno se bodo namreč spraševali, komu lahko zaupajo, če ne morejo
zaupati lastnim staršem.
➢ Krivda – majhni otroci veliko govorijo o krivdi oziroma neposredno sprašujejo,
kaj so naredili narobe, da so povzročili ločitev staršev. Hkrati pa se zelo krive
počutijo tudi starejši otroci. Otrok se na nek način počuti odgovornega za ločitev
ali pa čuti, da je ni bil sposoben ustaviti. Otroci imajo lahko v življenju velike
težave s tem, kako zdravo presoditi in se prilagoditi na življenjske situacije, ker
krivdo oziroma odgovornost ponotranjijo (Gostečnik 2018, 249-251).
Če bo otrok po ločitvi staršev zaživel v urejeni družinski situaciji in če bosta njegova
starša uspela razviti sodelujoče starševstvo, bo vsekakor imel večjo možnost, da se bo
sčasoma počutil dobro in da bodo začetne stiske in težave minile brez dolgotrajnejših
negativnih posledic (Štadler idr. 2009, 54).

1.4.2 ODZIVI OTROKA NA LOČITEV
Otroci tako doživljajo posledice ločitve staršev zaradi konflikta med staršema, zaradi
izgube pomembnih odnosov in okrnjeno opravljenih nalog starševskih vlog (Kelly in
Emery 2003, 358). Vse to se lahko pri otrocih izraža v obliki vedenjskih težav, s simptomi
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depresivnosti in tesnobe, s težavami v navezovanju stikov in težavami pri učenju (Amato
2014, 13).
Otroci se različno odzivajo in prilagajajo na nove okoliščine. Kakšen bo otrokov odziv in
kako bo to vplivalo na njegov kasnejši razvoj, je poleg teže konfliktnosti v družini in
stiske ob razpadu celovitosti družine odvisno tudi od otrokove starosti, temperamenta,
drugih osebnostnih značilnosti in samega spleta okoliščin v katerih se ločitveno dogajanje
odvija (Štadler idr. 2009, 45).
Nekateri otroci odvračajo pozornost od ločitve tako, da postanejo problematični ali
zbolijo in poskušajo na tak način ponovno združiti starše. Lahko pa se zgodi, da so otroci
navzven neproblematični, pridni otroci, ki ne želijo staršem povzročati nobenih težav, saj
se bojijo, da bodo izgubili tudi tisto lažno varnost, ki jo še imajo. Obstajajo pa tudi otroci,
ki se zatečejo v svet domišljije, kjer močno verjamejo, da bosta starša spet skupaj
(Warshak 2010, 111).
Če bo eden od staršev obstal globoko v odnosu in ne bo mogel sprejeti spremembe, ki jo
je prinesla ločitev, bo to lahko pomenilo resno grožnjo otrokovemu razvoju. Otrok bo
namreč čutil starševsko nepredelano bolečino in skušal prevzeti vlogo tistega, ki naj
razreši konflikt med staršema in njuno bolečino (Hannibal 2007).
Glede na otrokove potrebe in pričakovane odzive morajo starši oblikovati naslednje
učinkovite vzorce odziva na otrokovo stisko v primeru razpada partnerskega odnosa
(Bates idr., 2014):
•

Dojenček oz. malček do starosti leta in pol – potrebuje predvsem stabilnost in
odzivnost staršev. Pričakovani odzivi na ločitev staršev so: zastoj v razvoju,
težave pri separaciji in neutolažljivost. Starši naj bi v tem obdobju razvoj otroka
zavarovali z vzdrževanjem rutine, tolaženjem otroka in zagotavljanjem stalnega
odnosa.

•

Malček do dveh let – potrebuje stalnost, rutino, skrb in pozitivna sporočila s strani
staršev. Pričakovani odzivi na ločitev so: močan strah pred zapuščenostjo, jeza,
strah in umik. Straši naj bi otrokom pomagali z ohranjevanjem rutine, dodatno
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pozornostjo, podpiranjem pozitivnega vedenja ter ohranjanjem jasnih mej in
pravil.
•

Otrok med tremi in petimi leti – potrebuje stalnost, sprejetje čustev in primeren
model regulacije stiske. Otrok se bo odzval z močnimi občutki žalosti in tesnobe
(Rijavec Klobučar 2018, 64). Občutil bo globok strah pred zavrženostjo, če se
njegova mati in oče ne ljubita več, ni nobenega zagotovila, da ne bosta zapustila
še njega. Ker otroci nimajo dovolj razvitih govornih sposobnosti, da bi izrazili
svoj strah, se v njih lahko pojavi prava panika, da se jim vse lomi in sesipa
(Gostečnik 2018, 299). V tem obdobju morajo starši čim bolj ohranjati rutino,
učiti otroka učinkovite in primerne regulacije čustvenih odzivov ter zagotavljati
in spodbujati stik z drugim staršem, ko je le to mogoče (Rijavec Klobučar 2018,
64).

•

Otrok med šestim in devetim letom – potrebuje predvsem potrditev in
informacije. Odziv na razhod je pričakovanje ponovnega odnosa med staršema,
žalost in krivda (Rijavec Klobučar 2018, 64). Otroci se velikokrat počutijo krive
za ločevanje in ločitev staršev ter posledično za velike spremembe, ki se dogodijo
v družini (Gostečnik 2018, 306). Starši otroku v tem obdobju pomagajo tako, da
mu zagotavljajo, da bodo skrbeli zanj, z dovoljenjem, da čuti, kot dejansko čuti,
z deljenjem primernih informacij, z zagotovilom, da otrok ni kriv za razpad
odnosa ter s spodbujanjem otroka k dejavnostim (Poljak Lukek 2018, 63–64).

Otrokova čustva se po navadi izražajo z zmedenim življenjskim slogom. Manj pozornosti
posvečajo učenju in domačim nalogam, pozno hodijo spat, zamujajo pouk, pogosto
zbolevajo za psihosomatskimi boleznimi. Starši se morajo zavedati, da te bolezni niso za
otroka nič manj resnične, čeprav so jih povzročile čustvene okoliščine in ne telesna
neodpornost (Charlish 1998, 45).

1.4.3 ODZIVI MLADOSTNIKA NA LOČITEV
Ko pride do razpada partnerskega odnosa v družini z mladostniki, se mora ta soočiti z
naslednjimi razvojnimi nalogami: ohranjanje stika z mladostnikom kljub razvoju
otrokove samostojnosti, fleksibilno regulacijo čustev, prilagoditev vzgojnih nalog
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potrebam mladostnika in omogočanje, da se mladostnik naveže in goji odnos z vrstniki
(Poljak Lukek 2017, 133).
Glede na potrebe mladostnika in pričakovane odzive na razpad starševskega odnosa
morajo starši oblikovati naslednje učinkovite vzorce odziva (Bates, idr., 2014):
•

V zgodnjem mladostništvu (med 10. in 12. letom) – otrok potrebuje pozitivno
starševsko podporo in fleksibilnost staršev. Pričakovani odzivi na ločitev staršev
so jeza, iskanje krivca, tvegano vedenje in umik. Starši v tem obdobju otroku
pomagajo z dovoljenjem, da z obema staršema ohranja odnos in povezanost, s
priznanjem čustev, z modelom primernega izražanja jeze, s spodbujanjem
vključevanja v vrstniške skupine, z oblikovanjem jasnih mej in s skladnostjo
vzgoje obeh staršev (Rijavec Klobučar 2018, 66). Starši se morajo zavedati, da
otroci ne potrebujejo nobenih razlag o njunem intimnem življenju in zapletih,
potrebujejo pa pristno opravičilo za bolečine, ki so jim bile povzročene (Clapp
2000, 265).

•

Mladostnik (med 13. in 18. letom) – si oblikuje lastno identiteto zato potrebuje
starševsko sprejetje čustvovanja in izražanja ter možnost sprejeti samega sebe z
vsem doživljanjem. Pričakovani odzivi so tesnoba, cinizem in manipulativno
vedenje. Starši lahko mladostniku pomagajo pri oblikovanju identitete s
priznavanjem čustev, primernim zgledom regulacije jeze, spodbujanjem
vključevanja v vrstniške skupine, oblikovanjem jasnih meja in skladnostjo vzgoje
obeh staršev (Poljak Lukek 2018, 66).

Mladostnik se lahko ob razhodu svojih staršev odzove z občutkom krivde, saj lahko to
implicitno doživlja, kot da je zaradi lastne potrebe po samostojnosti izgubil odnos s
staršem. Mladostniki se zaradi potrebe po ublažitvi bolečine in napetosti zatekajo k
odvisnostnim vedenjem (droge, motnje hranjenja, promiskuiteta ipd.), ki jim omogočajo
hitro menjavo razpoloženja, ali razvijejo tvegana vedenja (kraja, adrenalinski šport,
pobegi od doma ipd.), ki jim omogočajo sproščanje napetosti in adrenalina. Lahko pa se
popolnoma umaknejo iz odnosov in dejavnosti (depresivni, tesnobni, samomorilni
simptomi) (McGoldrick, 2014).
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1.4.4 ODNOS STARŠ OTROK PO LOČITVI
Sporočilo o ločitvi je za otroka zelo travmatično, zato je pomembno, kako mu ga
posredujemo. Sporočilo mora biti oblikovano tako, da ga bo otrok dobro razumel, se pravi
primerno njegovi starosti. Otrok mora prejeti temeljno sporočilo, da ločitev ni povezana
z njim, da ni za to nič kriv in da zaradi ločitve ljubezen staršev do njega ne bo nič manjša.
Verjetno se bo spraševal, ali je tudi ljubezen do njega začasna in pogojena, zato je prav,
da mu starši zagotovijo, da ga imajo še vedno in brezpogojno radi, da se ljubezen do njega
ne bo nikoli končala. Seveda je pomembno, da se tako tudi obnašajo, da bo to čutil z
zgledom in dejanji (Stražar 2007, 223).
Vsak starš si globoko v sebi želi po svojih najboljših močeh omiliti bolečino, ki jo njegov
otrok doživlja v času ločevanja (Kruk 2011, 169). Potreba po tem, da starši otroku
omogočajo čim boljše pogoje za zdrav razvoj tudi v težkih trenutkih, je zapisana v samo
naravo starševstva. Če se ta potreba ne uresničuje, ne trpi zgolj otrok, temveč to močno
razjeda tudi očeta in mater. Če ne poskrbita za razbremenitev otrokove stiske, izjemno
trpita (Ganc 2015, 12).
Izredno pomembno je torej, da jim starši trdno zagotovijo, da jih imajo radi, da ne
odhajajo iz njihovega življenja in da bodo vedno ostali z njimi. Otroci se pogosto
postavijo na stran enega ali drugega starša ravno zaradi iskanja zagotovila, da bo vsaj ta
ostal z njimi (Hannibal 2007, 205).
Pomembno je, da starši vedno najdejo čas, da pristopijo k otrokom, jih skušajo umiriti in
razumeti, kljub temu, da so se njihovi otroci odločili, da o družinskih razmerah in občutjih
ne bodo govorili. Otroci se vsaj v večini težko približajo staršem, zato je naloga staršev,
da to rahločutno storijo oni in skušajo z otroki govoriti o njihovih bolečinah, ki jih
doživljajo ob ločitvi (Gostečnik 2018, 227).
Prilagojenost otrok na razvezo staršev je boljša, če je starševstvo učinkovito, starš pa
odziven in zahteven. Razveza lahko staršem otežuje učinkovit nadzor otrok, dosledno
discipliniranje ter zagotavljanje čustvene topline in pozornosti. Ugotovitve različnih
avtorjev raziskav kažejo, da neučinkovito starševstvo roditelja, s katerim otrok živi,
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zmanjšuje blagostanje otroka po razvezi. Neustrezno, neučinkovito starševstvo ali
odsotnost prikrajša otroka za toplino in oporo, ki jo potrebuje za razvoj pozitivne
samopodobe, temu pa pogosto sledi pretirana ali premajhna kontrola staršev (Andrejč
2014, 35).
Prekinitev stikov med otrokom in staršem, pri katerem otrok ne živi, zmanjšuje
blagostanje otrok po razvezi (Amato 2010, 655). Zadostni stiki in kakovostno starševstvo
drugega starša (pri katerem otrok ne preživi večine časa) so pomembni za prilagoditev
otrok, pri tem pa je kakovost stikov pomembnejša kot količina (Kushner 2009, 501).
Otroci, katerih očetje so jim v oporo, določajo meje, smiselno disciplinirajo in
komunicirajo na osebni ravni, so učno uspešnejši in imajo manj vedenjskih in čustvenih
težav (King, Sobolewski 2006, 543). Tudi če so otroci slabo povezani z materjo in so zelo
povezani z očetom, s katerim ne živijo, imajo manj čustvenih in vedenjskih težav kot
otroci, ki so slabo povezani z obema staršema (Andrejč 2014, 36).
Od različnih strokovnjakov je slišati, da se je potrebno pogovarjati čim več in kadarkoli.
Tako z otroki kot z najstniki. Pogovarjati bi se bilo potrebno o resničnih zgodbah, o
čustvih, občutkih, skrbi za druge. Včasih se pogovor z otrokom ali najstnikom tudi
zatakne. Otroci in najstniki rečejo, da zdaj tako ali tako nimajo več časa za klepet, ker
morajo pač nekaj storiti ali nekam oditi. V bistvu pa so to samo drobni manevri, s katerimi
se hočejo izogniti pogovoru. S starši se ne želijo pogovarjati zato, ker ne želijo razkriti
svojih stališč ali pa ker nečesa ne poznajo, ne vejo, da bi se lahko varno pogovarjali
(Juhant 2012, 8–9).

1.4.5 POSLEDICE LOČITVE V ODRASLOSTI
Otroci in mladostniki se zaradi razveze staršev težje posvetijo šolskemu delu in ga težje
opravljajo. To se kratkoročno lahko kaže v učnih težavah otrok, slabšem učnem uspehu,
slabšem znanju in dolgoročno v nižji stopnji izobrazbe (Andrejič 2014, 27).
Otroci razvezanih staršev lahko kasneje v obdobju odraslosti doživljajo manj
zadovoljstva z življenje, višjo stopnjo depresivnosti, anksioznosti in lahko imajo slabšo
samopodobo kot pa odrasli otroci nerazvezanih staršev. (Andrejič 2014, 30).
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Dve glavni nalogi imamo odrasli v življenju – ljubiti in delati. Otroci ločenih staršev z
razlogom dobro opravljajo drugo nalogo. Mladi fantje in dekleta iz ločenih družin
vstopijo v odraslost boječi glede ljubezni, zaveze in poroke, ker jih je strah, da jim ne bi
uspelo ali da bi bili skozi partnerstvo ponovno razočarani. Moški imajo še več težav kot
ženske. Veliko od njih si partnerke sploh ne išče (Andrejič 2014, 42).
Raziskave niso pokazale, da bi otroci, ki imajo ločene starše, imeli slabše predispozicije
za vzpostavljanje romantičnih odnosov. Je pa res, da pogosto doživljajo strah pred
vstopanjem v partnerske odnose, dvomijo o njihovi trajnosti, težje zaupajo partnerju,
izražajo manj pripadnosti in veliko prej začnejo razmišljati o ločitvi kot o možnem načinu
rešitve zakonske stiske (Ganc 2015, 80).
Doživljanja in prepričanja odraslih, ki prihajajo iz ločenih družin, še ne napovedujejo
slabše kakovosti njihovih partnerskih odnosov, ampak pripomorejo k nižji toleranci za
iskanje rešitve v času ločitve (Cartwright 2006). Veliko raziskav priča o večji verjetnosti,
da bodo otroci ločenih staršev tudi sami v odraslosti doživeli razvezo zakonske zveze
(Amato in Deboer 2001). Otroci ločenih staršev naj bi velikokrat izbrali partnerja, ki ima
podobno izkušnjo ločitve v družini (Wolfinger 2003).
Posledice ločitve imajo lahko vpliv tudi na prihodnje generacije. Vnuki ločenih starih
staršev imajo lahko nižjo raven izobrazbe, več zakonskih konfliktov v lastnem
partnerskem odnosu ter manj kakovosten odnos s svojimi starši (Diekmann in Schisheiny
2013).
Kljub temu pa imajo otroci ločenih staršev ob prehodu v odraslost ter vzpostavljanju
novih partnerskih odnosov nove možnosti, da preoblikujejo vse stare vsebine, ki so jih
zaznamovale. Zadovoljujoč in srečen partnerski odnos, v katerem partnerja ustvarita
varen prostor, služi kot najboljša preventiva, ki izniči negativne posledice ločitve staršev
v otroštvu (Palosaari in Aro 1995).
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1.5

MLADI ODRASLI

Moderna relacijska teorija začenja razvojno pot družine s stadijem vstopa mladega
odraslega v svet (McGoldrick 1988, 52).
V zadnji polovici stoletja se je tako pojavilo novo razvojno obdobje, ki je umeščeno med
mladostništvo in odraslostjo. V obdobje mladih odraslih se uvršča mlade med 18. in 25.
letom oziroma mlade med 18. in 29. letom. Predvsem zgornja meja tega obdobja ni jasno
definirana in se lahko zavleče celo v zgodnja trideseta leta, odvisna pa je od
sociokulturnega konteksta v različnih državah (Arnett 2006, 27).
Mlade odrasle opisujemo kot mlade, ki po tradicionalnih merilih, kot sta starost in
izobrazba, ne sodijo več med mlade, vendar pa še niso dosegli socialnega statusa odraslih.
Se pravi, da še vedno živijo v primarnih družinah, so ekonomsko odvisni, brez stalne
zaposlitve in brez lastne družine. Termin mladi odrasli tako na eni strani pomeni konec
mladostniškega statusa, po drugi strani pa gre za zastoj v prehodu v odraslost. Obdobje
mladih odraslih tako označuje to, kar se je v preteklosti imenovalo odraslost. Danes pa
zaradi ekonomskih, socialnih in tehnoloških sprememb posameznik težko postane odrasel
in vse več mladih ne odraste v tradicionalnem pomenu besede (Ule 2008, 39).
Pomembna vprašanja, za katera je dobro, da si jih zastavi mladi odrasli so, kdo je, kaj
hoče, od kod prihaja in kam gre. Odgovornost za svoja čutenja in ravnanja, ki
predstavljajo podlago tega spraševanja, bo lahko sprejel, ko bo ob nekom, ki vztraja z
njim v prijateljskem odnosu in tako besede povezal s čutenji in čutenja z dejanji. Iz tega
lahko sklepamo, da je obdobje mlade odraslosti tudi obdobje priprave na zakonsko zvezo
(Kompan Erzar 2003, 53).

1.5.1 RAZVOJNE NALOGE MLADIH ODRASLIH
Razvojne naloge mladega odraslega so izgradnja svoje identitete do te mere, da se lahko
izšola, izbere poklic, ga uspešno upravlja in nadalje razvija svojo kariero. Zraven tega pa
ga čaka še dosti zahtevnejše področje razvoja, in sicer odhod od doma ter začetek
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samostojnega intimnega odnosa. Znamenje funkcionalnosti naj bi bil fizičen odhod od
doma, vstop v odnose pa čustveni odhod od doma (Kompan Erzar 2003, 52).
Psihološko osamosvajanje naj bi se z vidika ego-psihološke razlage R. Josselson (1980)
odvijalo v razvojnem zaporedju štirih faz, v katerih se preoblikuje posameznikova
organizacija ega tj. diferenciacije, prakticiranja, ponovnega približevanja in ustalitve.
•

Prva faza, diferenciacija, vključuje psihološko oddaljevanje mladostnikov od
staršev. Gre za obdobje, ko začnejo starše zaznavati kot pozitivne osebe z želenimi
lastnostmi, kompetentnostmi in vedenjem, na drugi strani pa kot osebe z
določenimi pomanjkljivostmi, šibkimi točkami in ranljivostmi. Sočasno
mladostniki težijo k opredelitvi sebe, ki se razlikuje od de-idealizirane predstave
staršev.

•

V fazi prakticiranja mladostniki preverjajo svojo razmeroma krhko oblikovano
individualnost, samozadostnost in samozaznano kompetentnost, učinkovitost in
vsevednost. Pogosto se namerno ne vedejo v skladu s pričakovanji in standardi
staršev, ne upoštevajo nasvetov, opozoril ter zanikajo potrebo po pomoči in/ali
opori staršev. Po krajšem ali daljšem obdobju preizkušanja spoznajo, da jim
primanjkuje nekaterih kompetentnosti. Počutijo se negotove, zato se poskušajo
ponovno psihološko približati staršem, kar označuje fazo približevanja.

•

V fazi približevanja se zavedajo svoje še vedno krhke individualnosti in zaradi
strahu pred ponovnim psihološkim zlivanjem s starši doživljajo ambivalentna
čustva. Uspešno razreševanje intrapsihičnih konfliktov med odvisnostjo in
neodvisnostjo od staršev vodi v fazo ustalitve.

•

V tej fazi prepoznajo, sprejemajo in spoštujejo podobnosti ter razlike med seboj
in starši, si prizadevajo vzpostaviti z njimi vzajemno povezane odnose na
enakovredni ravni, kot je to značilno za odnose med odraslimi osebami (Zupančič
2018, 82–83).

Peter Blos (1967, 167), ki je originalni avtor štiristopenjskega procesa osamosvajanja,
pravi, da fizična ločenost od staršev ali razcep s preteklostjo v spremembi družbene
vloge, stila oblačenja in dozorevanja, posebnih interesov in moralnih odločitev pogosto
predstavljajo edino možnost, s katero lahko mladostnik vzdržuje svojo psihično

32

integriteto skozi kritične faze v procesu individualizacije. Stopnja odraslosti je odvisna
od tega, kako daleč je ta proces individualizacije napredoval ali kje je naletel na prepreko
in je ostal nedokončan.
Faza mladega odraslega je tako začetek samostojnega življenja, dopolnjevanje tistega,
kar je posameznik razvil v družini. Družinski sistem naj bi posamezniku omogočil oditi
v svet, kjer se ne bi bal razviti novih modelov svojega načina življenja, ki bodo temeljili
na izkušnjah, stikih z drugimi in stiku s seboj. To je čas, ko mladi odrasli izoblikuje
osebne življenjske cilje in postane jaz v polnem pomenu besede, se pravi samostojen,
funkcionalen in odgovoren posameznik, ki se lahko poveže z drugim in ustvari nov
družinski sistem. Obdobje samske mlade odraslosti je tako priložnost, da posameznik
izbere, kaj iz svoje izvirne družine želi vzeti s seboj in kaj želi pustiti za seboj na poti v
svojo družino in v svoje življenje (McGoldrick 1988, 53).
Komidar idr. (2014, 505) so zapisali slovenski model psihološkega osamosvajanja, ki
vsebuje pet sestavin, in sicer iskanje opore, povezanost, zaznana vsiljivost starša, bojazen
pred razočaranjem ter zanašanje nase.
•

Iskanje opore pri staršu pomeni, da se mladi odrasli posvetujejo s starši, poslušajo
njihove predloge in informacijo, ko so v resnih težavah ali se odločajo o
pomembnih stvareh.

•

Povezanost s staršem zajema razumevanje, spoštovanje, zaupanje in zadovoljstvo
mladega odraslega v odnosu s staršem, s katerim se lahko odkrito sporazumeva in
se počuti prijetno v njegovi družbi.

•

Zaznana vsiljivost starša predstavlja moteče zanimanje starša za osebne stvari,
pretirano vpletanje v zasebnost mladega odraslega ter pretirano skrb zanj.

•

Bojazen pred razočaranjem starša odraža zaskrbljenost mladega odraslega glede
negativnih odzivov starša na odločitve in ravnanje, ki se ne ujemajo s pričakovanji
starša.

•

Zanašanje nase pa zajema pojmovanje sebe kot sposobnega samostojnega
odločanja o lastnem življenju, zmožnega neodvisnega ravnanja v različnih
okoliščinah ter samostojno reševanje osebnih težav.
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1.5.2 ODHOD OD DOMA
Mladi odrasli se zraven študijskih težav in pritiskov soočajo tudi s pritiskom domačih. Ti
pritiski so povezani z čustvenimi zapleti, ki jih pri starših sprožajo študentov odhod od
doma, njegova materialna ali finančna samostojnost, prva resna zveza in prva zaposlitev.
Mladi odrasli se tako znajdejo v nerešljivi dinamiki potenciranja strahu in anksioznosti
pri starših, ki nato še poveča njihov dvom vase in zmanjša njihovo samozaupanje. Zato
se pogosto vrnejo domov, če jim v svetu ne uspe ali pa popolnoma prekinejo stik s svojo
izvorno družino, kar jih naredi še bolj ranljive in odvisne od starševskih pričakovanj, saj
po tihem še vedno upajo, da jim bodo starši zmogli pokazati zaupanje (Kompan Erzar
2003, 54).
Kljub vsemu pa čustveno slovo v prvem obdobju družine predstavlja sposobnost mladega
odraslega oditi od doma in prenesti pozornost na lastne razvojne potrebe (Fulmer, 2014,
169). Da zmore družinski sistem dati oporo mlademu odraslemu, morata starša v prvi
vrsti razmejiti svoje konflikte in pričakovanja glede lastnih dosežkov od otrokovih. Ta
sposobnost pa je notranje utemeljena v stopnji njihovega zadovoljstva oziroma vsaj z
razrešitvijo krize, ki jo doživljajo starši v zvezi s kariero (Aymler 1988, 55).
Raziskave so pokazale, da se mladi v deželah z različnimi prehodi v odraslost razlikujejo
po tem, kako vrednotijo svobodo (neodvisnost) v primerjavi z varnostjo. Na primer
Norvežani svobodo povezujejo zlasti z osebno neodvisnostjo od staršev, kamor spadata
bivanjska in ekonomska neodvisnost. Španci in Slovenci pa razmišljamo zelo podobno.
Mladi, v povprečju stari 23 let in pol, svobodo pojmujejo kot odsotnost ekonomske in
socialne odgovornosti. Pravijo, da se sicer želijo odseliti, po drugi strani jim pa zelo
odgovarja »hotel mama«, saj se lahko tako bolj posvečajo sebi. Tisti, ki bi se želeli
odseliti, so kot razlog navedli dobro razumevanje s starši, njihove mame pa negotovost
in nesamostojnost svojega otroka na prehodu v odraslost (Ćorić 2016).
Razvojna naloga mladega odraslega je sprejeti odgovornost za lastno čustveno in
finančno neodvisnost oziroma preživetje, ki pomeni diferenciacijo sebe od izvorne
družine, razvoj intimne povezave z vrstniki in zagotovitev lastnega finančnega in
poklicnega preživetja. Zato velja, da bolj kot je izvorna družina posameznika zapletena v
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nerazrešene trikotniške povezave bodisi čustveno nerazmejena bodisi da so družinski
člani preveč oddaljeni drug od drugega, večjo tesnobo bo doživljal v odnosih, ki jih bo
začel vzpostavljati zunaj družine (Kompan Erzar 2003, 56).
Čustveno slovo od družine pomeni, da je mlad odrasli sposoben raziskovati lastno
identiteto, razvijati avtonomijo in preoblikovati odnos s starši v odrasel vzajemni odnos,
v katerem se lahko tako otrok kot starši razvijajo in napredujejo (Gostečnik 2015, 49).
➢ Oblikovanje občutka lastne identitete, avtonomije – naloga mladega odraslega je,
da razvije jasen občutek o osebni identiteti in zmožnosti za intimen odnos z
drugimi. Ta občutek pridobi na podlagi izkušenj ob oblikovanju intimnih
vrstniških odnosov in ob iskanju lastne individualnosti. Uspešen mlad odrasli tako
oblikuje in vzdržuje močan emocionalni stik z drugimi in pri tem uspe ohraniti
svojo drugačnost, upa si biti edinstven, izražati svoja mnenja ter iskati
zadovoljitev svojih potreb (Poljak Lukek 2017, 50). Anderson in Sabatelli (2007,
125) s stališča družinskega razvoja poudarjata dve vrsti avtonomije, in sicer
funkcionalno

in

psihološko.

Funkcionalna

avtonomija

se

nanaša

na

posameznikovo upravljanje z lastnimi željami, pričakovanji, odločitvami in na
oblikovanje možnosti za finančno neodvisnost od drugih. Psihološka avtonomija
pa pomeni, da se mlad odrasli odloča po svoji volji, ne da bi moral skrbeti, kaj bo
družina rekla in mislila o njegovih odločitvah. Nerazvita psihološka avtonomija
se kaže kot čustvena odvisnost od odnosov iz izvorne družine, ko oseba izraža
veliko potrebo po odobritvi in podpori s strani družinskih članov ter v pretirani
čustveni odzivnosti, kar čuti kot krivdo, nemoč, tesnobo, nezaupanje in zamero.
➢ Oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki – Robins (2010, 51) pravi, da ima vedno
večji pomen pri sposobnosti za oblikovanje intimnih odnosov v družini. Toleranca
družine do intimnosti namreč določa, na kakšen način bo lahko odrasli zunaj
družine oblikoval intimne odnose. Nizka intimnost v družini torej pomeni, da
potrebe po podpori, razumevanju, stiku posameznika niso zadovoljene, kar
pomeni, da bo ravno te potrebe skušal zadovoljiti v nadaljnjih odnosih, česar pa ti
odnosi ne morejo nadomestiti. Visoka intimnost v družini pa pomeni, da je
posameznik odnose lahko doživljal kot podpirajoče, kar mu je dalo možnost za
večjo zaupljivost, predajo in zavezo v novem odnosu.
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➢ Oblikovanje učinkovitih strategij spoprijemanja s stresom – stres je definiran kot
organski odziv na dražljaj in je del vsakega razvoja (Musek 2010, 282). Strategije
spoprijemanja s stresom so tako organsko pogojeni odzivi telesa, ki izhajajo iz
stresnih oziroma travmatičnih izkušenj. Najgloblji stres, ki ga oseba lahko doživi
v svojem telesu, imenujemo relacijski stres, ki ga lahko povzroča strah pred
osamljenostjo oziroma prekinitvijo odnosa ali pa strah pred posledicami odnosa,
ki je rezultat travmatičnih izkušenj iz odnosov oziroma travmatičnih načinov
navezanosti med otrokom in skrbnikom. V prvi razvojni fazi družine se mladi
odrasli prvič soočajo z izključno odgovornostjo za obvladovanje lastnega stresa.
Z razvojem avtonomije in samozavedanja pa tudi v polnosti postanejo odgovorni
za obvladovanje stresa (Poljak Lukek 2017, 48–63).
Ko pride do fizične prekinitve stika zaradi odhoda otroka od doma, je razvojna naloga
otroka prevzeti odgovornosti in vlogo odrasle osebe, naloga staršev pa sprejeti ločenost
od svojih otrok. Družinski sistem mora v tem razvojnem obdobju omogočiti, da se člani
družine doživljajo kot ločeni med seboj, saj to omogoča občutek avtonomnosti in
edinstvenosti (Poljak Lukek 2017, 144). Teorija navezanosti pa nas tukaj opominja, da
otrok v odnosu s starši potrebuje izkušnjo varnega zatočišča, iz katerega lahko oblikuje
lastno avtonomijo, zaradi česar ob fizični prekinitvi stika ne doživi prevelike stiske
(Bowly 1969, 109). Varno navezan otrok bo tako ob odhodu doživel stisko, vendar mu
nelagodje ne bo predstavljalo ovire na poti samostojnosti in osamosvajanja. Ob
ponovnem stiku s starši bo vzpostavil zaupljiv, vzajemen odnos. Izogibajoče se navezan
otrok bo iz družine odhajal brez čustvene reakcije, tesnobno navezan otrok pa bo le stežka
odšel iz odnosa s starši (Poljak Lukek 2017, 144). Načini čustvenega poslavljanja otrok
so močno povezani z načinom, na katerega so starši sami lahko odšli od doma (Framo
1992, 145).

1.5.3 PODALJŠEVANJE ODHODA OD DOMA
Obdobje med mladostništvom in odraslostjo se vedno bolj podaljšuje. Mladi ob koncu
najstniških in v svojih dvajsetih letih niso več mladostniki, niso pa še prevzeli odraslih
vlog. Mnogi se izobražujejo, občasno delajo, čakajo na primerno zaposlitev, živijo s
starši, oblikujejo občasne ali razmeroma stalne partnerske odnose, se začasno odselijo od
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doma in se vrnejo nazaj, preizkušajo različne vzorce in sloge življenja (Zupančič 2018,
12).
Biti čustveno neodvisen ne pomeni, da morajo mladi odrasli prekiniti zvezo s starši.
Pomeni, da so lahko hkrati član družine in samostojna oseba in da so lahko to, kar so, ter
dovolijo staršem, da so, kar so (Forward in Buck 2001, 202).
Generacije sedanjega časa kasneje začenjajo skupno življenje s partnerjem oziroma se
celo izogibajo stabilne partnerske zveze. Eden izmed glavnih razlogov je, da mladi dlje
časa živijo pri starših. V izvorni družini ostajajo zaradi podaljšanega izobraževanja,
nestabilnosti povpraševanja po delovni sili, kasnejšega vstopa na trg dela … Tako je
izvorna družina postala udobna baza za spopadanje s težavami prehoda v odraslost.
Bivanje pri starših je cenejše, saj starši od svojih otrok običajno ne zahtevajo prispevka
za stroške. Zaradi podaljšanega bivanja v izvorni družini mladi kasneje dosegajo mejnike
odraščanja (Puklek Levpušček in Zupančič 2010, 5).
Skupno življenje s partnerjem mladi v povprečju odložijo na začetek tridesetih let. Ženske
pa prvega otroka v povprečju rodijo leto ali dve prej. Norvežanke navajajo, da je za tako
pozno rojevanje kriv daljši čas, ki ga potrebujejo za neodvisno življenje in spoznavanje
primernega partnerja. Švedi navajajo podobno. Dodajajo še, da se pri dvajsetih letih ne
čutijo dovolj psihosocialno zrele za starševstvo, zato bi se pred tem radi ukvarjali z
drugimi stvarmi, kot so delo na sebi, uspeh na več področjih in razvoj stabilne partnerske
zveze. Podobno odgovarjajo tudi Slovenci, ki živijo v precej drugačnih socioekonomskih
razmerah (Wӓngqvist in Frisén 2016).
Po drugi strani pa mladi odrasli podaljšujejo svoje bivanje pri izvorni družini, ker jih skrbi
za svoje starše. Mladi se namreč zavedajo, da bi starše z odhodom od doma prizadeli in
pri njih povzročili emocionalno napetost (Ule in Kuhar 2003, 104).
Ko se mladi odrasli odselijo od doma, veliko lažje prevzamejo nadzor nad svojim
življenjem in nad tem, katere informacije želijo sporočiti staršem. Dobijo torej več
svobode pri uravnavanju lastnega življenja (Puklek Levpušček in Zupančič 2010, 10).
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2. RAZISKOVALNI PROBLEM IN METODOLOGIJA

2.1

RAZISKOVALNI PROBLEM

Ločitev staršev je ena izmed najtežjih preizkušenj in stresnih življenjskih dogodkov, ki
zaznamuje družino. Ločitev je proces ali stanje, v katerem partnerja ne živita več
skupaj, zaradi česar preneha obstajati njuna življenjska skupnost. Največkrat gre za
čustveno ločevanje oseb, kar zajema čustvene, socialne in druge procese (Andrejč
2014, 1). Ob ločitvah so še posebej ranljivi otroci, saj se počutijo popolnoma nemočne
in so po besedah Ganca (2015, 28) na milost in nemilost prepuščeni »viharju
negotovosti«, ki ogroža njihovo najbolj osnovno potrebo, to je potrebo po ljubezni in
varnem zavetju družine.
Gostečnik (2018, 232) pravi, da otroci, ki doživljajo ločitev staršev, o tem po navadi zelo
težko govorijo. Zato je pred starše postavljen velik izziv, da pri otrocih skušajo razbrati
vsebine, ki so največkrat skrite med vrsticami. Otroci tudi z neprimernim vedenje
opozarjajo na močna občutja, ki se dogajajo znotraj njih.
Prav zato, ker so otroci tako ranljiva bitja in v času stiske naredijo največ, kar zmorejo in
znajo, smo se odločili, da pogledamo, kako se s temi občutji spopadajo v obdobju mladih
odraslih. V tem obdobju namreč že imamo moč, da lahko stvari naredimo drugače. Ne
potrebujemo več varnega zatočišča naših staršev, ampak postanemo samostojna oseba, ki
zna in zmore preživeti v tem svetu z vsemi občutji, ki se prebujajo v našem telesu.
Skozi raziskavo smo tako želeli slišati, kakšne izkušnje imajo mladi odrasli, ki so doživeli
izkušnjo ločitve pri svojih starših, ob tem, ko so odhajali od doma. Iz literature je namreč
razvidno, da ima lahko ločitev staršev velike posledice na otrokov razvoj na različnih
področjih.
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2.2

CILJ RAZISKAVE

Cilj magistrske naloge je raziskati, kako so mladi odrasli z ločenimi starši doživeli
oziroma doživljajo najprej izkušnjo ločitve staršev in nato svoj odhod od doma. Zanima
nas, s kakšnimi težavami se srečujejo in kako le-te prepoznavajo v vsakdanjem življenju.
Prav tako nas zanima, kakšen je njihov sedanji odnos s starši ter kako vstopajo v odnose
s svojimi vrstniki.

2.2.1 UDELEŽENCI RAZISKAVE
V raziskavi je sodelovalo 8 udeležencev. Udeleženci so bili mladi odrasli, stari med 20 in
30 let. Med udeleženci so trije moški in pet žensk. Sedem udeležencev raziskave so
študenti dodiplomskega in podiplomskega študija različnih fakultet Univerze v Ljubljani,
eden od udeležencev je redno zaposlen. Vsi udeleženci imajo izkušnjo ločenih staršev,
vendar so se starši ločili pri različni starosti udeležencev. Eden od udeležencev je ločitev
staršev doživel v času vrtca, štirje udeleženci so bili v osnovni šoli, trije pa v srednji šoli.
Udeležence smo dobili med prijatelji in znanci. Kot zanimivost lahko dodamo, da v
raziskavi ni želel sodelovati nihče, ki ni vsaj na videz poznal avtorja raziskave.

2.2.2 MERSKI PRIPOMOČKI
Uporabili smo vnaprej pripravljen polstrukturiran intervju. Vprašanja za potrebo
intervjuja smo sestavili skupaj z mentorico. Intervju je pokrival naslednja področja:
izkušnja ločitve staršev, izkušnja odhoda od doma, oblikovanje občutka lastne vrednosti,
odnos s starši ter vstopanje in oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki. Sestavljen je bil
iz 12 glavnih vprašanj.

2.2.3 POSTOPEK
Intervjuje smo po predhodnem dogovoru opravili z vsakim udeležencem posebej. Pred
začetkom intervjuja je vsak udeleženec podpisal soglasje o prostovoljni udeležbi v
raziskavi ter o snemanju intervjuja. Intervjuji so bili posneti v avdio obliki. V povprečju
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je vsak intervju trajal od ene ure do ure in pol. Na koncu smo vse posnetke intervjujev
pretipkali v tekst za lažjo obdelavo podatkov.
Kvalitativni podatki, zbrani v intervjujih, so bili analizirani po metodologiji
fenomenološke analize s pomočjo kodiranja. Podatke smo analizirali skozi štiri stopnje:
•

V prvi stopnji smo večkrat prebrali transkripte in si zabeležili opažanja in
razmišljanja ob intervjujih.

•

V drugem koraku smo oblikovali zgoščene besedne zveze, ki so vsebovale dovolj
podrobnosti, da so ostale utemeljene v besedilu in dovolj abstraktne, da so
ponudile pojmovno razumevanje. Primer: »Taka, zelo nepovezana, ful enih
nerazrešenih stvari. Pa veliko ene želje in hrepenenja (čustva). Družinski člani.
Oče, mama, moj brat in jaz (družinski člani). Mama je bila tista, ki je skrbela za
gospodinjstvo. Oče je bil po navadi tisti, ki je delal, čeprav mama je tudi delala.
No oba sta imela skupaj eno firmo (družinske vloge).«

•

S tretjim korakom smo preučili nastajajoče teme in njihovo združevanje v skladu
s konceptualnimi podobnostmi. Primer:

Področje
Izkušnja
ločitve

Tema

Podtema

Stvarni podatki

Starost

Problemi

Konflikti, fizično nasilje, ščuvanje, tašča, razlogi ločitve,
različni interesi, prevara, podrejanje, oddaljenost in prevara,
napetost, strah pred ranljivostjo

Potlačitev

Potlačitev

Postopek

Postopek ločitve, formalnosti

Občutja

Občutek nepomembnosti, občutek osamljenosti, občutek
zapuščenosti, pogrešanje očeta, strah pred zapuščenostjo,
občutek krivde, občutek olajšanosti, občutek negotovosti,
občutek ranjenosti, strah pred izgubo, nezaupanje v ljudi, strah
pred poroko, občutek obremenjenosti, občutek teže, občutek
zavrženosti, nezaupanje vase, neodločnost, prevzeta
odgovornost, strah pred ranljivostjo
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•

V zaključni fazi pa smo pripravili tabelo tem. Tabela prikazuje strukturo glavnih
tem, podtem ter opis izkušnje.

Tema: STVARNI PODATKI
Podtema
Opis izkušnje
Moja dva sta se dosti kmalu ločila, jaz sem bil v bistvu star 4 leta. (udeleženec A)
Starost
Ko sta se ločila, sem bila stara 9 let, ampak je v bistvu to trajalo kar že eno obdobje, ta proces skoz enega prepiranja
do tega, da sta šla narazen.(udeleženec B)
15 let sem bil star, ko je šel oče od doma. (udeleženec C)
Zdaj, prav uradno, jaz sem bila v 4. letniku gimnazije, ampak se je to vleklo recimo 2 leti, da je bilo tako, da je
…(udeleženec D)
7 let, mislim da. 6, 7 let. 7 let. (udeleženec E)
Am, konec 9. razreda. (udeleženec F)
Hm, jaz sem bila prvi razred osnovne šole, prvi razred osnovne šole tako da, to je 6 let ja. (udeleženec G)
Letos bo deset let, to sem zadnjič ugotovila, ko sem stare dnevnike brala. Deset let bo zdaj od kar se je oči odselil.
Ločila sta se pa dve leti kasneje ali pa leto pa pol. Vem, da sem bila še v osnovni šoli, ko se je odselil, pol pa ne vem,
če nisem bila tam med 8. in 9. razredom. Vem samo, da bo 10 let. Vsaj od takrat so zapisi v dnevniku. Ločila sta se pa
malo kasneje, tudi zaradi vseh papirjev pa vsega, kar je pač zraven. Sem bila prvi ali pa mogoče drugi letnik srednje
šole. Mislim, da drugi, ker se spomnim sobe, ko sem to izvedela. Drugače ni bilo nič, na papirjih je bilo drugače.
(udeleženec H)
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3. REZULTATI KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE

3.1

OPISI INDIVIDUALNIH IZKUŠENJ ODHODA OD DOMA

MLADIH ODRASLIH LOČENIH STARŠEV
Intervjuvanec A
Intervjuvanec A je moškega spola, star 23 let. Ob ločitvi staršev je bil star 4 leta in od
takrat dalje živi pri mami.
Intervjuvanec je edinec, ki je ob ločitvi zaživel z mamo ter se močno navezal nanjo. Začel
je skrbeti zanjo, postal je ljubosumen na druge moške, ki so se ji približali ter pazil, da je
v njeni prisotnosti čim manj govoril o očetu. Zelo dobro se spominja dogodka, ki je starša
pripeljal do ločitve, intervjuvanec pa za vse skupaj krivi očetovo mamo. Takrat ga je
mama precej ščuvala proti očetu: »In vem, da pol, ko sva hodila k psihologinji, mi je
mama skoz govorila, naj rečem, da ata skoz spi, pa saj sem ji res omenil, da je popoldan
spal pa da sem se sam igral. To so bile pol tiste grde stvari tega.« Poroča pa tudi o tem,
da ni imel možnosti z nikomer govoriti o tej temi: »Dejansko, da bi se prav z mamo ali
očetom nekaj pogovarjali, da bi vsi skupaj nekje tako bili, se nismo. Tudi s psihologinjo
se ne spomnim, da bi se prav pogovarjala o tem. V naši širši družini, tete, strice je bolj
tako, ne ravno tabu, ampak noben ni o tem govoril. In pol niti ne z mano. Vse druge stvari.
Bolj tisto, kaj pa počneš pri atu, kaj pri mami, kako je. Najbolj so mi šla na živce
vprašanja, koga imaš rajši.« Si pa še danes želi, da bi s staršema lahko odkrito spregovoril
o tej temi.
Kljub močni povezanosti z mamo, intervjuvanec poroča, da lahko več stvari zaupa očetu
in se z njim lažje pogovarja o različnih stvareh. Ob njem ima občutek sprejetosti, pri mami
se pa vedno znova pojavi strah, kakšen bo njen odziv. Lahko pa se na oba obrne po pomoč.
Intervjuvanec poroča, da ima občutek samostojnosti, da sam sprejema odločitve in da
lahko zaupa vase. Kljub temu pa večkrat ustreže staršema: »Že samo to, da bi me imela
rada, pa da se ne bi kregali pa vse to. Večkrat vem, da sem se trudil, da bom priden pa
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da ne bo kaj narobe, pa da ne bom zdaj nekaj zafrkaval ali pa že samo to, da sem hotel
mami ustreči s tem, da ji nisem nič razlagal o atu. Tega me je bilo dosti strah, da bi dobil
zavrnitev od njiju dveh. Da me ne bi več hotela.«
Prvič je šel od doma, ko je odšel študirat. Veselil se je, da ne bo več živel v isti sobi kot
njegova mama. Hkrati poroča: »Jaz sem dosti računal na to, da se bova z mamo bolj
razumela. Sploh zato, ker se manj videvava in je manj možnosti za konflikt pa da pač za
tisti vikend, da bo boljše.« Glede telefonskih klicev pravi, da se precej slišijo čez teden,
čeprav ga to zmoti, so tako navajeni. Strah ga je tudi, da bo razočaral starše, če jih ne bo
poklical.
Intervjuvanec poroča, da mu vzpostavljanje stika z ljudmi ne predstavlja problema, mu je
pa težje ohranjati dolgotrajnejše vezi. Občutek ima, da je lahko ob njih samostojen, hkrati
pa »velikokrat kdaj kaj požrem, ampak to v odnosu s punco. Ampak to samo pri tistih, ki
so mi res ljubi, ki so mi res blizu, da sem dejansko pripravljen požreti.« Strah ga je, da
drugi ne bi poskrbeli v enaki meri zanj, kot on poskrbi za njih.
»Ne bi želel posnemati v tem, da se ata in mama ne moreta pogovarjati. Nočem na svoje
otroke prenašati teh grdih odnosov, grdih besed, žaljivk, metanja pod nos, vsega tega,
kar se je dogajalo. Bi pa vseeno rad to, nek občutek varnosti, da kjerkoli si, si zaželen.«
O lastni ločitvi razmišlja kot o možnosti do katere lahko pride, vendar je pred tem
pripravljen narediti prav vse za njun odnos s partnerko. Če pa bi do tega prišlo, »bi
dejansko želel sprejeti to in da se postaviš v vlogo otroka. Da razmišljaš skozi njegove
oči in da se zavedaš, da se tukaj ne gre za prav in narobe, ampak da ima on občutke do
obeh.«
Ljudem, ki imajo za sabo podobno izkušnjo želi sporočiti, »da je najpomembnejše, da se
zavedaš, da ni tvoja krivda. Ker jaz sem velikokrat imel ta občutek, da sta zaradi mene
šla narazen. Pa ni bilo nobenega takega prepira, da bi se kregala zaradi mene, ampak
tako sem si mislil. Da greš zavestno, da nisi ti kriv in da nisi ti sodnik, ki se bo postavil
na eno ali drugo stran. In imeti stike z obema. Pa tudi s kakim tretjim, zunanjim
opazovalcem se pogovarjati o teh stvareh.«
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Intervjuvanec B
Intervjuvanec B je ženskega spola, stara 25 let. Ob ločitvi staršev je bila stara 9 let in od
takrat naprej je do svoje poroke živela z mamo.
Intervjuvanka ima brata, s katerim ima precej oddaljen odnos. Še bolj sta se oddaljila po
ločitvi staršev. Oče je mamo zapustil zaradi različnih interesov, ki jih nista uspela
uskladiti, hkrati pa intervjuvanka poroča »pa mislim, da je bilo malo problem tudi v tem,
ker so živeli doma nad mojo babico in dedkom, torej staršem od moje mame. In moja
babica se je zelo rada vtikala v stvari. Tako da to tudi vem, da je malo prilivalo olja na
ogenj.«
»Ne, ne. Nikogar ni bilo. Ful, ful sem bila osamljena,« pravi intervjuvanka, ki ni imela
nikogar z nikomer za pogovarjala o tej temi. Še vedno nima odnosa z očetom, z mamo pa
obe hrepenita po stiku, vendar ga ne vzpostavita, ker intervjuvanka čuti, da je tam prostor
samo za določene stvari, ne pa za to, kar ona v resnici je. Prav tako jima ne zmore zaupati
svojih osebnih težav ter se obrniti k njima po pomoč.
Intervjuvanka poroča, da ji je mama puščala prosto pot izbire: »ker se mi tudi zdi, da
nisem dosti različno izbirala, kot je ona. Sem šla dosti po njenih poteh. Mlada sem se
poročila, študij sem približno enak izbrala.« Oče se po ločitvi ni zanimal za njene
odločitve, čeprav je imel pred ločitvijo vizijo: »Kdo moram bit, en njegov podaljšek in ni,
tam ni bilo prostora za tisto, kar je globoko v meni.«
»Tako da pol tudi, ko sem pa sama ostala s tistim, kar mi je bilo dano in pol se moram
odločati, je pa konstantno ta občutek, ni dovolj dobro, ni primerno, ni vredu.«
Intervjuvanka tako nikoli ni dobila potrditve in ima še vedno težave z odločanjem. Hkrati
želi ustreči staršem, predvsem mami, saj jo je strah, da bi jo razočarala.
Ko je intervjuvanka prvič odhajala od doma na študij, je občutila precejšnjo žalost. Z
mamo sta se v tistem času, ko sta bili sami, precej povezali in se je zato zavedala, da
zapušča domačnost. »Videla sem pa tudi, da se je najin odnos z mamo malo popravil.
Izgleda neka čudna varianta oddaljenosti povezuje. Sva našle en drug stik druga z
drugo.«
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Intervjuvanka poroča o tem, kako pred ločitvijo ni imela težav z navezovanjem stikov, po
ločitvi pa se je to spremenilo. »Jaz imam občutek, da so tudi doma kaj razpravljali in ne
vem, mogoče jim je bilo tudi to tako, aha, to je otrok ločenih staršev.« Takrat je občutila
veliko sramu in je raje počakala, če bo kdo z njo želel navezati stike. Tudi danes je v
odnosih zelo previdna: »Jaz tako opažam, da do določene točke grem pol naprej me je pa
zelo strah it in si en zid postavim. Ne vem, tudi s tistimi ljudmi, ko se dobro počutim, ko
vem, da jih jaz začutim, ko oni začutijo mene, lahko zelo hitro napredujem v enem odnosu,
pol pa pridem do ene točke in pol me je strah naprej it in pol držim eno razdaljo.« Glede
zaupanja poroča takole: »Do določene mere lahko, pol se mi pa zdi, ne vem, a zato, ker
sem bila toliko časa sama in sem mogla sama za sebe poskrbeti, da je boljše, da jih ne
obremenjujem, da itak ne bodo zmogli se z mano ukvarjati, da morem sama.«
Intervjuvanka pravi, da se zelo prilagaja drugim in hkrati dvomi, kako bi lahko drugi
poskrbeli zanjo: »Grem v odnos, ampak ko pride do tega, bom vedno jaz rajši poskrbela
za drugega, ampak to pride zelo spontano, zelo tako, mi ni težko, lahko grem kar daleč,
da meni postane nekaj težko in rečem. Ne vem no, kar rada skrbim za druge ljudi.«
»Sem že razmišljala, ampak iskreno, se mi zdi, da si to sploh ne znam predstavljati, da bi
midva bila na tem, da se ločiva. To bi bilo obupno. Meni bi se cel svet porušil. Že samo
to, da sem začela verjeti, da je možen zakon, da je možna poroka, da je možen en tak
trden odnos, sem rabila leta in leta in leta.« Ko je kljub vsemu zmogla pomisliti na lastno
ločitev, bi otrokom želela nuditi varnost in zagotovilo, da z njimi ni nič narobe, s
partnerjem pa bi delala na odnosu, da bi lahko normalno komunicirala tudi po ločitvi.
Ljudem, ki imajo za sabo podobno izkušnjo bi želela sporočiti: »Verjetno to, da jih čutim.
Pa da je to res ena taka huda stvar.«

Intervjuvanec C
Intervjuvanec C je moškega spola, star 30 let. Ob ločitvi staršev je bil star 15 let in od
takrat naprej živi z mamo.
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Poroča o tem, da ima starejšo sestro in mlajšega brata, s katerima ima oddaljen odnos.
Najbolj je povezan z mamo, kateri lahko zaupa vse svoje težave. Oče jih je zapustil zaradi
prevare: »Jaz sem bil ful jezen. Jaz sem ful preveč to osebno vzel, kot da mene zapušča.
Tako sem se odzval, da ga 5 let nisem videl.« Intervjuvanec pravi, da je stvari, ki so se
odvijale po ločitvi, precej potlačil in se jih zato ne spominja. O tej temi se tudi ni z
nikomer pogovarjal razen 5 let kasneje s psihoterapevtko.
»Mama je bila pa, ful je bila jezna in to na nas prenašala,« pravi intervjuvanec, ki je
zaradi tega začel še bolj bežati od očeta. Še danes se izogne srečanju z njim. V času po
ločitvi je začel bežati od doma, se zapirati vase in »od vsega si sam odvisen, ne moreš se
na nobenega zanest, ne moreš nobenemu zaupati, tak občutek sem takrat dobil. To me še
danes preganja.«
Intervjuvanec poroča o tem, da se lahko obrne na vsakega družinskega člana po pomoč,
vendar jih on ne želi obremenjevati. Občutek ima, da sta ga starša ves čas omejevala in
mu nista dopuščala, da bi se odločal za stvari, ki so ga res zanimale. Še danes poroča, da
je zelo nesamostojen, »spet zato, ker sem lahko. Spet so drugi krivi. Mislim, znam biti
zelo, pa želim si biti zelo samostojen, samo sem premalo zato, ker mi ni treba biti.«
»Dokler sem se izobraževal, mi je bilo, v bistvu mi je bila to glavna motivacija, da ne bom
razočaral mame oziroma staršev. No, najbolj mame.« Danes poroča, da ne želi toliko
ustreči, vendar: »Vem, da če bo mama zadovoljna, bom tudi jaz zadovoljen.«
Ko je odhajal študirat: »Je bila to, svoboda. Kar naenkrat pač neodvisen od vsega, svoje
življenje, am, ni se mi bilo treba dokazovati, skrbeti, kaj si bodo mislili.« Hkrati pa je imel
občutek, da se je takrat začel nazaj povezovati s starši. »Ker dokler sem bil doma, tista 4
leta, celo gimnazijo, sem samo bežal od doma. Bežal od mame. Z očetom itak nisem imel
stikov. V bistvu nas je to pol nazaj, mislim mene osebno, je to pol nazaj povezalo s starši,
ko sem šel od doma.« Tudi telefonski klici so bili v začetku redki, potem pa vedno bolj
pogosti.
»Z novimi ljudmi, z ljudmi, ki jih ne poznam, ful težko vzpostavljam stike, ker enostavno
nimam zaupanja v ljudi. Težko zaupam ljudem, ki jih ne poznam. Mogoče največja težava,
ki mi je ostala od ločitve. Zaupanje v ljudi.« Intervjuvanec poroča, da svojim tesnim
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prijateljem lahko zaupa, ne zmore pa biti ob njih samostojen. Hitro se pusti voditi in se
jim prilagaja.
Intervjuvanec poroča, da ga je strah ranljivosti: »Sem se bal odpreti, popolnoma odpreti,
saj pač poveš neke stvari, ampak ne vem, nikoli nisem nobeni dopustil, da bi mi prišla do
živega, nisem si pustil, da bi se zaljubil do konca, zaljubil sem se v neko telo, da bi se pa
zaljubil v neko osebnost se pa nikoli nisem mogel, enostavno sem zapaničaril in sem
mogel nehati.«
»Sigurno se ne bi ločil, ko bi bil otrok star 15 let. To je prva stvar. To sem si rekel, da ne
bom nikoli naredil svojim otrokom.« Trenutno se intervjuvanec ne vidi, da bi se sploh
kdaj poročil. Ne čuti se pripravljenega na to. Če pa bi že prišel do ločitve, bi si želel biti
iskren: »Bil bi zelo iskren do vseh, da bi poslušal, kaj tudi drugi želijo, da bi jim dal malo
več časa, da se privadijo.« Hkrati bi pa želel razčistiti odnos s partnerko, da ne bi drug
drugega predstavljala v slabi luči.
Ljudem, ki so šli čez tako izkušnjo, bi želel sporočiti: »Da se človek pač zaljubi, da te
imajo starši vedno radi, ne glede na to, kaj boš naredil, kaj so oni naredili tebi, te bodo
imeli vedno radi, čeprav ti tega ne znajo pokazati pa tudi če ti znajo. Am. Da niso oni
nikoli krivi za ločitev staršev.«

Intervjuvanec D
Intervjuvanec D je ženskega spola, stara 25 let. Ob ločitvi staršev je bila stara 19 let in od
takrat naprej živi z očetom.
Intervjuvanka poroča, da ima dve mlajši sestri, s katerima se je v času ločitve staršev še
bolj povezala. Poleg duhovnika sta bili onidve njeni edini sogovornici o tej temi. Precej
je povezana tudi s svojimi starši, z mamo redno vsak dan govorita po telefonu.
Glede ločitve: »V resnici se ne spomnim toliko.« Poroča o tem, da sta se starša dlje časa
odločala za ta korak, tako da se je vmes o tem pogovarjala z mamo in se pripravljala na
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to, da se bosta ločila. »Za nas je bilo tako nekaj novega. Dva domova. Tudi dostikrat je
mami imela občutek, da nočemo biti pri njej, da smo ji kaj zamerile, ampak me smo imele
vedno veliko aktivnosti čez vikend, tako da mogoče tisti pritisk včasih, ja, a ne pridete, a
nočete. Nismo pa spreminjale stalnega naslova, ker to pol prinese spremembe
dokumentov in vsega. Poleg tega smo vedele, da imamo sobe doma, itak bomo doma.«
Intervjuvanka poroča o skrbi za mamo: »Mami tudi ni všeč, da bi se kdo bolj na glas
kregal, je bolj taka, na miren način rešujemo težave ali pa jih pometemo pod preprogo.
Ampak po mojem je bila tudi doma tako vzgojena. Ati pa ni tak. Njemu pa je dosti,
sprejema to, da smo pač glasni.« Pravi, da lahko staršem zaupa svoje težave, ampak ji to
ni v interesu. Zelo veliko pa ji pomeni, da se lahko drug na drugega obračajo po pomoč.
Intervjuvanka ima občutek, da so ji starši dopuščali, da se razvija v človeka, kakršnega
želi postati ter da lahko zaupa sama vase. »Za tiste stvari, ko se odločam, sem po navadi
zmeraj prepričana, da so vredu oziroma v tistem trenutku se mi zdijo najboljše.« Nima
težnje po tem, da bi želela ustreči staršem: »Ful sem vesela, če sta vesela za kake stvari,
nikoli se pa ne oziram toliko.«
Intervjuvanka poroča o tem, da je prvič šla od doma, ko se je vpisala v srednjo šolo.
Takrat sta bila starša še skupaj. »Ok, malo mi je bilo težko iti prav od doma, zato ker zdaj
boš pa pač pet dni na teden nekje drugje živel. Pa sej sem se pol hitro navadila. Ni mi pa
bilo težko iz tega stališča, zato, ker sem se sama odločila, da grem, podporo sem imela
doma. Ne vem pa, kako je bilo, pol sta se že ločila, koliko je bilo pol tega, oh ok, zdaj mi
ne bo treba biti doma, ker sem še pol vedno vsaj ena štiri leta redno za vikende domov
hodila. Mogoče v tistem času, ko se je to res naredilo in se je mami odselila, je bilo res
tako stanje, pa kje bomo, kaj bomo in ful je bedno, ko te tam vsi sprašujejo. Samo še vedno
sem pa hodila domov, kar je mogoč koristno, da se je hitreje stanje normaliziralo.«
S sklepanjem odnosov z vrstniki nima težav, zaupa v njihovo pomoč in se ob njih počuti
samostojna. »Jaz se res rada potrudim, aha to bi še lahko naredila ali pa to. In mogoče
tudi zaradi tega, ker včasih toliko pretiravam v enih stvareh, niti ne pričakujem toliko
nazaj.«
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»Recimo, ko sem bila v gimnaziji, jaz sem bila skozi prepričana, da se ne bom poročila.
Ampak če je moja poklicanost poročeno življenje, si pač ne predstavljam, da bi prišla do
te točke, zaradi tega, ko sem toliko pripravljena vložit v nek odnos.« Intervjuvanka
poroča, da bi se za otroke bila pripravljena tudi podrediti, drugače pa bi si prizadevala za
to, da bi imela s partnerjem dober odnos tudi po ločitvi.
Ljudem, ki imajo podobno preizkušnjo, bi sporočila: »Predvsem, no, zdaj odvisno s kom
govoriš, pa koliko mu to pomeni, ampak poglabljanje osebne vere. Se pravi to zaupanje,
res. Bog je car. Mislim, res. To, to je največ, zaupanje v Božjo voljo pa iskat seveda, kaj
je smisel tega. Čist kaki praktični mogoče primeri, če že pride do take situacije, predvsem
odnose z brati in sestrami, da se utrdijo, ne da se razkrhajo. To je ful pomembno, že tudi,
če se oddaljiš od staršev zaradi tega, da vsaj z njimi ostaneš povezan. Pa ne obsojat
staršev.«

Intervjuvanec E
Intervjuvanec E je moškega spola, star 22 let. Ob ločitvi staršev je bil star 7 let in od takrat
dalje živi pri mami.
Intervjuvanec poroča, da ima starejšega brata in sestro, s katerima ima oddaljen odnos.
»Jaz sem se vedno najbolj razumel z mamo. Mogoče me je malo tudi navezala na sebe in
mi je zdaj precej težko postavljati neke meje in precej težko mi je, ker pogrešam to, da bi
lahko imeli ene vredu odnose in da bi se lahko res veselil, da bi prišel domov. Saj se,
ampak vedno odhajam z neko težo. Drugače pa ne vem, jaz imam tak občutek, da z očetom
imamo vsi tako malo odtujen odnos, čeprav s sestro so veliko skupaj in si veliko
pomagajo, ampak vseeno.«
Oče jih je zapustil zaradi prevare, poroča pa: »Zelo malo se spomnim v resnici. Sploh te
ločitve se ne spomnim, da bi mi kdo kaj povedal. Oče je bil iztrgan iz mojega življenja.
Mama je tudi zapadla v depresijo. Tega se jaz ne spomnim, ampak pač vem. In je bila
zelo odsotna. Jaz sem bil takšen, da sem se zamotil, da sem znal poskrbeti za sebe oziroma
da za mene ni rabil noben skrbeti.«
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Intervjuvanec poroča, da mami lahko zaupa svoje osebne težave, ampak nima potrebe po
tem, ker ima s svojo partnerko zelo varen in iskren odnos. Ne želi pa se k njim obračati
po pomoč, saj je mnenja, da bi jih obremenjeval.
»Meni je bilo vedno težko se odločati. Tudi še zdaj za ene stvari. Vedno me je bilo strah,
kaj si bodo drugi mislili, kako se bom odločil.« Intervjuvanec poroča, da ko je prvič šel
od doma, mu je to predstavljalo svobodo. »Skušal sem odrezati, tudi ko me je mama
klicala, sem vedno, ne vem, mi ni bilo všeč, da me je klicala in vedno sem ji povedal in
pol me je tudi dosti manj začela klicati. Skušal sem se na silo odrezati od doma in zaživeti
svoje življenje.«
»Jaz drugače tam, kjer sem se varno počutil, sem se mi zdi, da pač, mogel sem se varno
počutiti, da sem lahko vstopil v nek intimen odnos in tam, kjer sem se varno počutil, sem
pa se hitro odprl.« Poroča o tem, da lahko zaupa v pomoč družinskih članov, vendar težko
prosi za pomoč. Večkrat občuti strah, da ne bi bil sprejet takšen, kot je, zato se raje skrije
in se ne postavi zase. »Kjer pa se počutim varno, pa lahko tudi vodim jaz ali pa potegnem
za sabo ali pa se ne pustim.« Velikokrat v družbi išče potrditev: »Vem, da hrepenim, da
sem veliko hrepenel po neki potrditvi, no. Da tam, kjer sem se varno počutil, sem se
mogoče malo tako ven metal in zabaval ljudi na tak način, da sem se lahko malo pokazal,
ne, kjer se pa ne počutim varno, se pa skrijem.«
Intervjuvanec pravi, da trenutno ne vidi možnosti, da bi se ločil. »Imam pa res eno
ogromno zaupanje v odnos z mano in mojo punco, mojo bodočo ženo. Zato, ker se mi zdi,
da tudi jaz zdaj precej več delam na sebi in veliko tudi na najinem odnosu, dajeva
poudarek na tem, kako sva in takoj, ko en ni vredu, se želiva o tem pogovoriti. Tudi ona
daje temu velik poudarek. No, če morem predpostavit, da do tega pride, bi želel, da otroci
čutijo, da niso krivi. Želel bi si, da bi se lahko pogovarjali skupaj o tem, posebej in
verjetno bi se na terapiji skušal izobraziti, na kak način naj jim to povem in kako to
predstaviti in kako se pogovarjati z njimi o tem. Mogoče bi tudi njih na terapijo peljal.«
Ljudem, ki imajo za sabo podobno izkušnjo, bi želel sporočiti: »da naj posvečajo temu
pozornost. Da naj skušajo odpreti te rane, jih zaceliti. Da naj grejo na terapijo. Da naj
se poslušajo. In da so vredu, taki kot so. Da je pomembno, da poslušajo sebe in da delajo
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tako, da je za njih dobro in da tako kot čutijo, da je to prav. Da je vedno prav to, kar
čutijo.«

Intervjuvanec F
Intervjuvanec F je ženskega spola, stara 21 let. Ob ločitvi staršev je bila stara 15 let in od
takrat dalje živi pri mami.
Intervjuvanka poroča, da ima mlajšo sestro, s katero imata zaradi razlik v letih precej
oddaljen odnos. »Z atijem imama zelo lep odnos, mislim tako res dosti mu zaupam, dosti
mi je v oporo, vse mu povem, kar se mi dogaja in kar se mi ne. Zelo mi je všeč, ker me
posluša in vse, kar mu povem, si tudi zapomni.« Z očetom sta torej precej navezana, z
mamo pa nimata pravega odnosa.
Starša sta se ločila, ker je mama prevarala očeta. »Takrat sem jaz, ne vem, v mojih očeh
sem ji res zamerila, no. In sem pač zelo sočustvovala z atijem. Najbolj me je pa na koncu
prizadelo to, da je pa še vseeno sam postopek ločitve in vse, kar je bilo, se je odvijalo
točno tako, kot si je mami zamislila.« Intervjuvanka poroča, da jo je večkrat strah, da bi
se tudi sama znašla pred ločitvijo, zato je v odnosih s fanti zelo previdna: »in pol sem bila
na taki točki, ko sem razmišljala, a bi bilo boljše ostati samski, samo zato, da se pač to
ne bi zgodilo.« Hkrati se tudi ves čas počuti krivo, ker ne ve, pri kom naj bo za vikend,
da ne bo katerega od staršev razočarala. Pravi, da se nikjer ne počuti doma, ker vedno
nekoga prizadene.
Intervjuvanka poroča, da mami sploh ne zaupa. »Sicer za kake osebne pogovore je ati
zelo neroden. Sploh, da bi tako kaj, ampak je pa vedno poslušal, še vedno posluša, in zato
mu dosti, res dosti povem, no.« Tudi po pomoč se raje obrača na očeta. Pravi, da si zelo
zaupa in sprejema prave odločitve, čeprav »mislim, karkoli sem naredila, sem iskala neko
potrditev. Saj še vedno, pri enih stvareh iščem potrditev.« Nima pa občutka, da bi želela
staršem ustreči.
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Ko je prvič odhajala od doma zaradi študija, poroča: »Čisto tako z vidika mamice, mislim
odnosa z mami, mi je bilo ful dobro, ker sem vedela, da zdaj pa mi ne bo mogla vsak dan
težiti, kaj naj počnem in kaj ne, kaj delam narobe in kaj ne in me je bilo tako yes.« Z
očetom se redno slišita po telefonu in se vidita čez vikend, z mamo pa nista v stiku in »za
vikende tudi, če sem doma, obstaja zelo velika verjetnost, da nje ni doma ali pa, če je
doma, spi, ker je bila včeraj na žurki in je utrujena. Tako da najin odnos se je res nekje
izgubil in sem se tudi jaz nehala truditi.«
Intervjuvanka poroča, da se je letos začela postavljati zase in kdaj poskušala reči tudi ne.
»Tako na splošno gledano zelo široko imam jaz mogoče še vseeno malo tistega
kompleksa, kaj si drugi mislijo, kaj bodo drugi rekli in me to včasih tako malo, mogoče
me to omejuje.« Večkrat jo je tudi strah, da zanjo ne bo poskrbljeno tako, kot ona skrbi
za druge.
Glede lastne ločitve razmišlja kot o nečem, česar si ne želi, da bi se ji kadarkoli zgodilo:
»Ob tem, ko bi rekla ja, bi res premislila, če sem res 100%, da je to to, ker je to res zadnja
stvar, ki bi si jo želela, da se zgodi.« Če bi pa že do tega prišlo, si ne želi, da bi otroci
slišali prepire, saj je to najbolj grozna stvar, ki jo je doživela. Hkrati bi jim pa omogočila,
da bi se lahko pogovorili z nekom, ki je nevtralen.
Ljudem, ki imajo za sabo podobno izkušnjo, bi sporočila: »V resnici ne vem. Vem pa, da
je takrat, ko se ločitev zgodi, zelo težko najti besede. Ker se mi zdi, da vsi ljudje, ki so me
poskušali bodriti ali pa do so vedeli, kaj se dogaja, so me s svojimi izjavami prej prizadeli,
kot pa zares pomagali in tudi zdaj, ko razmišljam, ne vem, kaj bi mi takrat mogli reči, da
bi bilo ok. Kaj reči takim ljudem? Vas razumem. Se dobimo na kavi.«
Intervjuvanec G
Intervjuvanec G je ženskega spola, stara 22 let. Ob ločitvi staršev je bila stara 6 let in od
takrat dalje živi pri mami.
Intervjuvanka je edinka in ima z mamo: »Ful lep, tak duhoven, poduhovljen odnos, v
bistvu čedalje boljši odnos, mislim, prej sva imele zelo lepega že od majhnega. Z očetom
je pa tako, da je bil zmeraj ful odsoten.« Mama je nasprotovala očetu in je to prenašala
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tudi na intervjuvanko. »Čeprav se mi zdi, da recimo ene pol leta nazaj sem jaz, ker nikoli
ni marala sploh govoriti, kaj se je zgodilo, zakaj je do ločitve sploh prišlo, je zmeraj tako,
ne rabimo se pogovarjati o tem, to je bila neka taka prepovedana tabu točka, in sem jaz
toliko vrtala, da se je moja mami v bistvu, jaz nisem videla moje mami v življenju nikoli
jokati, nikoli, edino takrat se je pa zlomila totalno.« Intervjuvanka poroča tudi o tem, da
je nekaj stvari pozabila in potlačila.
»Ja, jaz sem potlej v bistvu, ja, hodila k njemu, ampak je bila bolj pobuda z moje strani,
tako tudi jaz sem klicala dokler se ni on oglasil in to je včasih trajalo po cel mesec, ker
on se ni oglašal na telefon.« Tako je precej pogrešala lik očeta in kasneje to iskala pri
fantih. Zaradi tega očetu ne zaupa svojih osebnih težav in se nanj ne obrača po pomoč, z
mamo sta si pa zelo blizu.
Intervjuvanka poroča, da jo je mama ves čas navajala na samostojnost, zato zdaj s tem
nima težav. Ko je prvič odhajala od doma, »sem bila vesela, da grem, sem se veselila.
Ampak ne v smislu, da bi komaj čakala, da grem od doma, ampak tako, veselila sem se
tega študentskega življenja. Pa mi je zakon, ko grem domov, se imamo ful luštno, pa mi
je pol spet zakon, ko pridem nazaj.« Z mamo sta ostali povezani, tako da sta si čez vikend
vse povedali, z očetom pa intervjuvanka samoiniciativno vstopa v kontakt, »ker se mi zdi,
da on rabi malo te ljubezni, skoraj bolj kot jaz in pol grem malo k njemu.«
Glede prijateljskih odnosov poroča, da je našla »sorodne duše«, ki jim lahko zaupa, je ob
njih samostojna in je to, kar je, brez skrbi in strahov. O lastni ločitvi ni nikoli razmišljala,
»ker sem zmeraj iz principa glede tega, da bom jaz tako razvila sebe in se iz tega tako
naučila in se učila toliko časa, da bom sposobna iti v neko tako partnersko zvezo, da bo
nek tak poglobljen odnos in poln ljubezni. In tudi verjamem močno, da je to mogoče.« Če
bi do tega prišlo, bi za otroke poskrbela tako, da bi jim že na začetku povedala za ločitev
in imela z njimi iskren odnos. Skušala bi tudi zgraditi nek normalen odnos s svojim
partnerjem in ga približati otrokom.
Ljudem, ki so šli čez podobno izkušnjo, bi sporočila: »Da je vsaka izkušnja z razlogom.
In pač glih to, tam, kjer je tvoja največja šibkost, je prav, da si jo priznaš in da, če te je
recimo strah, da bi se ti kaj takega zgodilo v prihodnosti, da si tudi priznaš in da sprejmeš
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to, ampak tudi, da veš, da je tam največji tvoj potencial in da se da it čez to in biti miren
v tem in na nek način tudi živeti lepo življenje. In jaz res, če sem pa kaj prepričana,
verjamem v to, da bom jaz imela lep partnerski odnos. Verjamem, da ima lahko to čisto
vsak. Da ne rabi it po stopinjah staršev.«

Intervjuvanec H
Intervjuvanec H je ženskega spola, stara 22 let. Ob ločitvi staršev je bila stara 14 let in od
takrat dalje živi pri mami.
Intervjuvanka poroča, da ima sestro, s katero se precej bolje razumeta, od kar sta pred
kratkim spregovorili o ločitvi staršev. S starši je sicer zelo povezana, vendar o tej temi ne
želi spregovoriti, saj ima občutek, da bi jima zbujala krivdo. »In jaz na začetku ni šans,
da bi govorila o sebi, pač ne, zdaj šele z leti, ko sem šla malo ven iz družine, od doma, da
vidim, da to ni nič groznega, če poveš, kako se počutiš. In to doma, mi je ful tako, bedno,
da se nismo, nikoli pogovarjali. Tudi mamici še zdaj v resnici ne upam povedati kakšnih
res osebnih stvari.«
Glede ločitve poroča, da je precej stvari potlačila in pozabila. Ima pa zapise v dnevnikih,
tako da je lahko s pomočjo tega obudila spomine. »Ampak kolikor vem, po mojem mi je
bilo samo ful težko. Pa ker sem bila zmeraj taka ful umirjena pa tako, da sem pač
prenašala, tudi jokala sem zelo redko pred drugimi, tako sem šla in se zaprla nekam. Zato
tudi govorila nisem nikoli. Pač v tem smislu, ful mi je bedno, da me kdo vidi ranljivo. In
zato niti nisem mogla govoriti tudi prijateljem, dokler nisem šla čez to.« V času po ločitvi
je skrbela za mamo: »Z mami sem se jaz zmeraj bolj tako, tudi recimo, ko sem izvedla za
ono drugo žensko, je jaz nisem sprejela toliko časa, dokler je ni mami. Ker sem, ne vem,
videla, da je mamici ful težko in jaz tega nisem prenesla. In, ko jo je mami sprejela, pol
sem jo tudi jaz začela sprejemati.«
Intervjuvanka poroča, da verjame, da ji bodo družinski člani pri vsem pomagali. Občutek
ima, da ji starši dopuščajo, da se razvija v človeka, kot si želi, in lahko sprejema svobodne
odločitve. »Ful se ne spomnim, ampak meni se zdi, da sem imela včasih občutek, da
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hočem mamici ustreči, da se ful preveč obremenjujem s tem, kaj je ona mislila, ampak
tega že ful dolgo ni bilo in se zdaj kar ne spomnim nobenega primera.«
Ko je šla prvič od doma, je bilo to v času srednje šole: »Ne vem, veselila sem se itak, ker
je pač nekaj novega. Po drugi stran me je bilo malo strah iti od doma. Ker doma je bilo
pač fajn, čisto fajn, nisem bežala od doma, ampak sem šla res zaradi šole.« Z leti se je
vedno bolj veselila, da bo čez teden živela drugje. Trenutno ima občutek, da se počasi seli
od doma in osamosvaja. Preko telefona se občasno slišijo, nima pa občutka navezanosti.
»Ja, v bistvu včasih, a ne, se mi ful nismo doma pogovarjali in to se je meni ful poznalo,
se mi zdi. Ker nisem znala sploh iskreno zgraditi nekega odnosa in sem v bistvu res
hvaležna, da sem šla v dom, kjer sem se tega počasi naučila.« Intervjuvanka poroča, da
zdaj nima težav z vzpostavljenem odnosov. Počasi gradi tudi odnose s fanti. V odnosu z
vrstniki ima občutek samostojnosti in si dopušča da je, to kar je. Nima težnje po tem, da
bi morala ustreči drugim, »je res, da ne znam stvarem reči ne, ampak najdem mejo, no.
Se mi zdi. Ko je res preveč, je pač res preveč. Ko je preveč, je samo preveč. Kar je več,
je samo več in to še gre.«
Glede lastne ločitve misli, da se lahko zgodi, vendar bo vse naredila, da do tega ne bi
prišlo. Rada bi se naučila spoštljive komunikacije, ki bi ohranjala dober odnos s
partnerjem. Če bi pa do tega vseeno prišlo, pravi: »Da zbereš ljubezen, ne sovraštva in
da se pač z možem oziroma kaj bo takrat, da se dobro razumeš in da pač razčiščuješ, če
nisi prej, vsaj pol, da ohranjaš nek normalen odnos v tistem, kjer si.«
Ljudem, ki imajo za sabo podobno izkušnjo, bi želela sporočiti: »Ne vem, ker se mi zdi,
da imam eno redkih priložnosti, imeti starše, ki se še vedno razumejo po ločitvi, ker se mi
zdi, da velikokrat ni tega. In jaz sem zaradi tega ful, mislim, si ne predstavljam, kako bi
bilo, če bi se še zmeraj kregala ali pa grdo gledala. In se mi zdi ful težko nekaj govoriti,
saj je vredu, ker pač ni, če se starša kregata. Se mi zdi, da je toliko različnih izkušenj
lahko, da bi mogla vsakemu posamezniku povedati del svojega, ker pač se mi zdi, da se
nekako povezujejo v nekem smislu te zgodbe. Je pa tudi to plus, ker otroci v šoli, ki grejo
čez to, jaz delam v šoli pa se srečujem z otroki, ki se jim starši ločujejo in mi je to ful kul,
da imam jaz starše ločene, ker jim res lahko iz svoje izkušnje ful dam, se mi zdi. Zdaj

55

odvisno od tega kakšna je situacija pri njih, ampak saj to pol vidiš. Se mi je že zgodilo
no, da je bil kakšen otrok, pa sem mu povedala, če ne drugega, vsaj, da sta moja dva tudi
ločena pa da še zmeraj živim pa tako. Tako da to. Izberite ljubezen.«

3.2

OPISI SPLOŠNE STRUKTURE IN ZNAČAJA IZKUŠNJE

ODHODA OD DOMA MLADIH ODRASLIH Z LOČENIMI STARŠI
Intervju, ki smo ga opravili z mladimi odraslimi, je bil razdeljen na pet področij. Pri
analizi podatkov smo nato pri vsakem področju izpostavili teme in podteme. Tako smo
pri področju izkušnja ločitve staršev izpostavili devet tem, pri izkušnji odhoda od doma
sedem tem, pri oblikovanju občutka lastne vrednosti pet tem, pri področju odnosi s starši
deset tem ter pri vstopanju in oblikovanju intimnih odnosov z vrstniki pet tem.
Tabela 1
Prikaz glavnih tem in podtem, ki smo jih izpostavili na petih področjih.
Področje
Izkušnja
ločitve

Tema

Podtema

Stvarni podatki

Starost

Problemi

Konflikti, fizično nasilje, ščuvanje, tašča, razlogi ločitve,
različni interesi, prevara, podrejanje, oddaljenost in prevara,
napetost, strah pred ranljivostjo

Potlačitev

Potlačitev

Postopek

Postopek ločitve, formalnosti

Občutja

Občutek nepomembnosti, občutek osamljenosti, občutek
zapuščenosti, pogrešanje očeta, strah pred zapuščenostjo,
občutek krivde, občutek olajšanosti, občutek negotovosti,
občutek ranjenosti, strah pred izgubo, nezaupanje v ljudi, strah
pred poroko, občutek obremenjenosti, občutek teže, občutek
zavrženosti, nezaupanje vase, neodločnost, prevzeta
odgovornost, strah pred ranljivostjo

56

Izkušnja
odhoda

Lastna ločitev

Skrb za otroka, odnos z ločencem, pogovor, ni možnosti za
ločitev, težko verjeti v zakon, občutek varnosti, težko
razmišljati o lastni ločitvi, iskren odnos, pripravljena vse
narediti, podrejanje za otroka, strah pred zvezo, majhna
možnost za ločitev, zaupanje v odnos, iskanje terapevtske
pomoči, odvzem krivde, strah pred ločitvijo, konflikti, želja po
slišanosti, pogovor s tretjim človekom, zaupanje vase, želja po
spremembi, strah pred ranljivostjo

Odnos s starši

Prevzem odgovornosti, skrb za starša, povezanost z mamo,
odtujenost, odnos med staršema, odsotnost očeta, očetovski
lik, odsotnost staršev, čustveno partnerstvo, skrb za mamo,
brez pogovora

Pogovor

Terapija, nikogar za pogovor, pogovor s prijatelji, pogovor s
sorojenci, pogovor z duhovnikom, tabu tema, povezanost s
sestro

Sporočilo drugim

Huda bolečina, občutek ljubljenosti, duhovnost, odnos s
sorojenci, občutek slišanosti, sprejeti življenje, pomoč iz lastne
izkušnje

Dogodki, okoliščine

Pogoji bivanje, študentski dom, šola

Beg od doma

Želja po svobodi, pobeg od doma

Stik

Želja po boljšem razumevanju, oddaljenost, telefonski klici,
ponoven stik s starši, prekinitev stika, izguba stika z mamo,
stik s sestro, stik z očetom, skrb za očeta, prekinitev stika z
očetom

Čustveni vzorci

Občutek krivde, občutek samostojnosti, težek odhod, veselje,
zaupanje, nelagodje, občutek sramu, občutek strahu

Navezanost

Povezanost, sprememba odnosa, želja po odhodu

Potlačitev

Potlačitev

Problemi

Težave

od doma

Oblikovanje Zmožnost odločanja
občutka

Prosta izbira poklicne poti, nezaupanje, zaupanje, občutek
samostojnosti, občutek svobode, iskanje nasveta, neodločnost,
zaupanje v starše
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Čustveni vzorci

Strah pred zavrženostjo, občutek sprejetosti pri mami, občutek
neslišanosti, jeza na očeta, občutek slišanosti pri mami,
osamljenosti, občutek manjvrednosti

Stik

Iskanje stika, strah pred izgubo stika, izguba stika z očetom,
želja po potrditvi, odsotnost očeta, podpora mame, povezanost
z mamo

Razvoj

Otroštvo, intelektualni in duhovni razvoj, ustreči mami, ustreči
očetu

Odnosi

Skrb

Skrb za mamo, skrb za starše, skrb za očeta

s starši

Beg

Pobeg od doma

Čustveni vzorci

Občutek obremenjenosti, občutek žalosti, občutek jeze na
mamo, zaupanje očetu, občutek strahu ob mami, občutek
krivde, občutek razočaranja, občutek zapuščenosti, strah pred
razočaranjem, strah pred zavrnitvijo, občutek izključenosti,
strah pred izgubo stika, odprto izražanje ob očetu, občutek
neslišanosti, strah pred ranljivostjo, varen odnos s partnerko,
občutek žalosti, strah pred ločitvijo, iskanje pripadnosti

Navezanost

Povezanost z mamo, želja po stiku, povezanost z očetom,
nepovezanost, odsotnost očeta, čustva ob starših, povezanost s
sorojenci, zaupanje mami, nezaupanje očetu, hvaležnost
mami, povezanost družine, otroštvo, oddaljenost z očetom,
oddaljenost z bratom, nezaupanje mami, občutek
nepomembnosti, oddaljenost z mamo, prevzeta odgovornost,
zaupanje vase, konflikti z mamo

Problemi

Konflikti, iskanje očetovskega lika

Pomoč

Finančna pomoč, psihična pomoč, tehnična pomoč, občutek
nesprejetosti, zaupanje v pomoč, zaupanje staršem, zaupanje
sorojencem, pomoč drug drugemu, občutek obremenjenosti,
pomoč sorojencev, strah pred ranljivostjo, kakršnakoli pomoč

Želje

Odkrit pogovor, želja po sprejetosti, želja po slišanosti, želja
po stiku z mamo, iskanje stika, mama vse, očetova prisotnost

Odnos med staršema

Konflikt, komunikacija,
oddaljenost med staršema

Potlačitev

Potlačitev, otroštvo, spomini

lastne
vrednosti
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povezanost

med

staršema,

Vstopanje
in
oblikovanje
intimnih
odnosov z
vrstniki

Ločitev

Ljubosumje, občutek zapuščenosti

Občutek
samostojnosti

Občutek sprejetosti, želja po sprejetosti, potlačitev samega
sebe zaradi drugih, podrejanje drugim, skrb za druge,
nesamostojnost, občutek samozavesti, zaupanje vase, proti
podrejanju, iskanje potrditve, nezaupanje vase, strah pred
zavrženostjo, postavljanje zase, občutek varnosti

Zaupanje v druge

Zaupanje v ljudi, občutek strahu, da ne bo zanj poskrbljeno,
strah pred izgubo, občutek nesprejetosti, občutek sramu, strah
pred stikom, strah pred ranljivostjo, strah pred zavrženostjo,
občutek pristnosti, skrb za druge, nezaupanje v ljudi, zaupa, da
bo zanj poskrbljeno, prijateljstvo, strah pred novimi ljudmi,
občutek nevrednosti, občutek obremenjenosti, sproščenost
interakcije, strah pred zapuščenostjo, občutek ljubljenosti, skrb
drug za drugega, pogovor, občutek sproščenosti, skrb zase

Posnemanje staršev

Varnost, ščuvanje, želja po druženju, neodgovornost očeta,
potreba po slišanosti, posnemanje življenja staršev, pogovor,
odprtost za življenje, skrb za otroke, druženje, vlaganje v
odnos, ni zgleda, čustveno partnerstvo, organiziranost in
odločnost, poglobljen odnos, sprejetost življenja

Partnerska zveza

Razhod, tašča, enakovreden partnerski odnos, partnerstvo,
intimni odnosi, globina, občutek ujetosti, povezava z ločitvijo,
strah pred ranljivostjo

V tabeli smo dobili hiter pregled nad celoto tem in podtem, ki smo jih izpostavili. V
nadaljevanju pa bomo pogledali vsako področje posebej in podrobneje predstavili
posamezne teme in podteme. S tem boste lahko dobili globlji vpogled v samo raziskavo.

3.2.1 Opis splošne strukture in značaja izkušnje ločitve staršev
Izkušnjo ločitve staršev vsak otrok doživlja na svoj način. Nekaterim se je to zgodilo, ko
so bili še majhni, drugi so bili najstniki, tretji pa že v času odhoda od doma. Tudi zato
imajo intervjuvanci različne spomine, občutja pa so precej podobna. Vsem je skupna
bolečina, rana, ki jo je potrebno predelati in s tem zaceliti.
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Tabela 2
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Stvarni podatki.
Tema: STVARNI PODATKI
Podtema
Opis izkušnje
Moja dva sta se dosti kmalu ločila, jaz sem bil v bistvu star 4 leta. (udeleženec A)
Starost
Ko sta se ločila, sem bila stara 9 let, ampak je v bistvu to trajalo kar že eno obdobje, ta proces skoz enega prepiranja
do tega, da sta šla narazen.(udeleženec B)
15 let sem bil star, ko je šel oče od doma. (udeleženec C)
Zdaj, prav uradno, jaz sem bila v 4. letniku gimnazije, ampak se je to vleklo recimo 2 leti, da je bilo tak, da je
…(udeleženec D)
7 let, mislim da. 6, 7 let. 7 let. (udeleženec E)
Am, konec 9. razreda. (udeleženec F)
Hm, jaz sem bila prvi razred osnovne šole, prvi razred osnovne šole tako da, to je 6 let, ja. (udeleženec G)
Letos bo deset let, to sem zadnjič ugotovila, ko sem stare dnevnike brala. Deset let bo zdaj od kar se je oči odselil.
Ločila sta se pa dve leti kasneje ali pa leto pa pol. Vem, da sem bila še v osnovni šoli, ko se je odselil, pol pa ne vem,
če nisem bila tam med 8. in 9. razredom. Vem samo, da bo 10 let. Vsaj od takrat so zapisi v dnevniku. Ločila sta se pa
malo kasneje, tudi zaradi vseh papirjev pa vsega, kar je pač zraven. Sem bila prvi ali pa mogoče drugi letnik srednje
šole. Mislim, da drugi, ker se spomnim sobe, ko sem to izvedela. Drugače ni bilo nič, na papirjih je bilo drugače.
(udeleženec H)

Tabela 3
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Problemi.
Tema: PROBLEMI
Podtema
Opis izkušnje
Moj spomin dejansko gre lih tak nekje par mescev pred tem. Oziroma od tistega časa se spomnim večinoma prepirov,
Konflikti
kakih onih ful fajnih stvari pa manj. Pol sva najprej živela 14 dni pri botri. (A)

Ampak kar se spomnim, vem da sta se večkrat kregala. Kasneje sem izvedel, takrat niti nisem tega toliko opazil, da sta
se moja mama in njegova mama dosti kregale. Ker mi smo živeli jaz, mama, ata in mama od ata. Vem, da je bilo dosti
prepirov pa vsega pa tak. Jaz sem to tako gledal, ne vem. Sem se večkrat jokal. (A)
Am, definitivno sem vedela, da je nekaj narobe, ker sta se v bistvu zelo prepirala in tako zelo glasno in tako. Moja
mama je bila zelo žalostna, ful nezadovoljna, jezna tudi, ker očija v bistvu zelo ni bilo, oči ni imel tega občutka za
družino, za skrb, odgovornost. Tako da vem, da sta se takrat ful prepirala. Je bilo kar burno. Moja mama je dosti
jokala, oči je po navadi vedno odhajal in pol kar naenkrat ga ni bilo več. Mislim tako. Pol smo se še parkrat videli po
tej ločitvi, tako. To. (B)
No dobro. Kregala sta se dosti, taki konflikti sem pa tja, pol nekaj časa je bilo tako, da je mami živela v zgornjem
nadstropju za sebe, preden si je nekako porihtala. (D)
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Spomnim se še enega dogodka, preden sta šla na sodišče, smo bili vsi skupaj v hiši, ne vem kaj sta se prepirala in se
je meni, tako, kot da bi se mi malo utrgalo, sem začela kar neki kričat pa se jokat, da naj nehata pa sta me hotela oba
pomiriti, ampak jaz nisem, sem oba tako vstran odrinila in sem odletela ven, pa v gozd, ker je zelo blizu hiše. In sem
bila zelo tako, sploh nisem vedela, kaj naj naredim, ampak sem vedela samo, da me zelo moti in boli, ko ju poslušam,
ko se kregata. Ker tudi, če sta se zvečer kregala, ko bi naj s sestro spale, jaz sem se zbudila in slišala prepire. Mogoče
je bilo tudi zaradi tega toliko težje, ker sem vse prepire slišala. (F)
Pač jaz se v bistvu tako, da bi rekla, da bi doma bilo nekaj, se samo spomnim enega trenutka, da sem jaz prišla v
kuhinjo in sta se mami pa oči ful kregala in je bil oči jezen potem še name, in je še name se v bistvu nekaj zdrl, ampak
mami me je poslala pol stran in ni bilo nič takega potlej ne, ampak samo to se spomnim. (G)
No, in je bilo tam nekje novembra, je bilo prvič, mislim, da je bil prvi november, ker smo šli k žlahti in pol smo prišli
domov in sta se mami in oči ful, ne vem, nekaj je bilo, ne vem točno kaj, samo spomnim se tega, da sta šla ven na
sprehod, pa da je mami jokala. In pol sem bila že takrat, kaj je narobe, ampak dobro, nisem se še nekaj ful vznemirjala.
Pač vedela sem, da je nekaj narobe, samo nisem si res mislila, da je nekaj tako. No, pol je bilo ene par mescev nič
takega. Očija že takrat ful ni bilo doma, to se je opazilo. Ful manj je bil doma, ful napetosti je bilo, ampak to, kot sem
rekla, nisem zares opazila zavestno, da bi si rekla, da nekaj je, ampak jaz sem mislila, da oči ful dela, ampak ni delal,
takrat se mi zdi, ampak je bolj bežal od doma v tem smislu. Pol je bilo pa ne vem, nekaj mescev kasneje, sta pa
povedala, da se pač ne razumeta in da v bistvu ne vem, če je še kaj drugega po mojem to. Samo vem, da smo bili v
dnevni in da je bilo ful grozno. Skupaj smo bili vsi štirje, ampak je mami po mojem povedala. In pol takrat je bilo tako,
ne vem, čudno. Pol jaz sem ful imela v glavi, da pač ne bo nič, da saj se bo vse uredilo, v redu to je samo začasno. (H)

Fizično nasilje

Ščuvanje

Vem tudi, da takrat, tisti dan, ko je prišlo do te odločilne situacije, namreč glavni razlog za ločitev oziroma povod je
bil ta, da je pač moj ata mamo pretepel. Tistega dneva se ful spominjam, ker sta bila tam skupaj v kuhinji pri šporhetu,
vem da sta se neki kregala, neki ravsala in jaz, se mi zdi, da sem bil vmes ali pa si to samo domišljam. Vem, da sem
jih narazen tiščal, pol mislim, da me je stara mama prijela. Se spomnim pol tistega tam v sobi, ko se je dogajalo
oziroma v veži. Vem da pol, ko je moja mama šla, je prišla sestra po njo, ker jo je klicala. Ata je govoril, da si naj da
obkladke, da saj ni nič, pa vem, da sem rekel, ata pa sem ti reku, da ne smeš mame tepst, ali nekaj takega. No pol se
spomnim, ko je prišla policija pa vse to. Jaz sem bil itak premajhen. (A)
In vem, da pol, ko sva hodila k psihologinji, mi je mama skoz govorila , naj rečem, da ata skoz spi, pa saj sem ji res
omenu, da je popoldan spal pa da sem se sam igral. To so bile pol tiste grde stvari. Pol vse od tega, da morem pazit,
da mi ne bo kdo kaj naredil, kake spolne zlorabe, jaz takrat sploh tega nisem dojemal, pol, ko sem kasneje za nazaj
razmišljal, da moram povedati, če bom na wc-ju videl svojo kri ali pa kaj takega. To vem, da mi je stara mama rekla.
Tako da se dejansko bolj tega spominjam. (A)
Am. Mislim, da je zelo pomembno, da bi s partnerko najprej razčistil odnos, da si poveš, da tudi če sta jezna en na
drugega, da ne smeta tega prenašati na otroke. To se mi zdi glavna stvar. Ker marsikdaj je bil velik problem, da je
bila mama zelo jezna na očeta, za vse je bil oče kriv in to se prenese na otroke in verjetno sem tudi zaradi tega tako
zameril očetu oziroma mu tako dolgo nisem odpustil. Ker za vse, karkoli je bilo, je bil foter kriv. Zdaj za nazaj gruntam,
da je itak totalna bedarija. (C)
Pač že tako, da poveš otroku, da ima on izbiro, da ne zameri nobenemu, ker jaz sem bil pa pol, jaz sem slišal, kako se
mama dere na očeta pa pol, ko je šel foter od doma, sem poslušal, kak je foter to, pa kak je foter ono, kaka baraba,
kaka ono. Itak ti to, posrkaš vse v podzavest in ne moreš kar tako iti čez tole, ampak si dejansko prepričan, da je foter
tista baraba. Važno je, da otrok ve, da ga imata starša še vedno rada, da se v odnosu do njega ni nič spremenilo. (C)

Mami vidim pa tudi ne, ker jaz sem zmeraj krivila samo odsotnega očeta, da je bil zmeraj kriv samo oče, ampak jaz
sem zmeraj posnemala mojo mami in sem ne vem, pol leta nazaj pogruntala, da je tudi mami sokrivec pri tem, ne.
Mami je zelo vsakič, ko sem ne vem, ko sem prišla nazaj od očija, je tako, joj ne, pa spet tako s takim negativnim
prizvokom o njem govorila in tudi ona je strašno bila tako, kar ta čustva, mislim, še zmeraj jih še nekje ima. (G)

Tašča

Po mojem je bilo to najbolj nesoglasje med mojo mamo in mamo mojega očeta. Ker onedve sta se dosti prepirale,
dosti je bilo grdih stvari, zmerjanj, vsega. To zdaj slišim tako. Moja mami vem, da je tudi, zdaj vidim, da je kar težek
karakter in se ne pusti, se ne bo uklonila. Po eni strani dobro, po drugi strani pa slabo. In tu je po mojem pač bil ati
med dvema ognjema. Zdaj ne vem točno, kaj se je tisti dan dogajalo, ko jo je pač pretepel. Po eni varianti sem od ata
slišal, da sta si onidve skočile v lase, da je ona njo udarila. Kaj vem, kdo je koga udaril. Jaz se spomnim pol tistega
dela. Karkoli je bilo, ni bilo prav. Po mojem je glavni razlog to, nesoglasje med mojo mamo in njeno taščo in to da
nismo živeli za sebe, ampak da smo živeli v bajti od fotrove mame. Je pa vprašanje, kaj bi bilo, če bi šli zase. (A)
Pa mislim, da je bilo malo problem tudi v tem, ker smo živeli doma nad mojo babico in dedkom, torej staršem od moje
mame. In moja babica se je zelo rada vtikovala v stvari. Tako da to tudi vem, da je malo prilivalo olja na ogenj, ampak
ni zdaj to pač nek razlog, ker jaz mislim, da če bi onadva imela urejeno med sabo, bi tudi to znala nekako. (B)
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Razlogi ločitve

Lahko da bi pa pol druge stvari privrele na plan. Mislim, moja ata pa mama sta tudi 9 let razlike pa to za leto 90 niti
ni tako veliko oziroma za leto 92, ko sta se spoznala, pol čez 3 leta poročila. Sem pa ugotovil, da je že prej bilo veliko
nesoglasja. Moja mama je že pred mano zanosila in je imela spontani splav. In vem, da je takrat isto razlagala, da je
bilo dosti iz taščine strani opazk, češ da je jalova pa ne vem kaj vse. Ker pol tudi vem, da mami ni hotela zanositi dosti
časa. Je na skrivaj jedla tabletke, mi je enkrat rekla. Tu so bile dosti grde stvari med tema dvema poloma. In pol je ata
bil vmes med njima in ko je poknilo, je pač z eno stranjo potegnil. (A)
Jaz mislim, da enostavno zato, ker je mami hotela nekaj več, oči ji pa tega ni bil sposoben dati, nikoli ga ni bilo. In
sta se zaradi tega ful prepirala. Občutek imam, da tudi moja mama, je bila kar precej nesrečna. Bistveno drugačna
sta si bila, čeprav sta se imela rada. Tako še danes vidim, da sta se imela rada, ampak pač nista znala. In se nekako
to, ne vem, mamino doživljanje in mamin karakter in kar je mami bila, ni ujemalo s tem, kar je bil moj oči. Moja mama
je hotela eno varnost in stabilnost in ji oči ni nikoli tega dajal. Ni skrbel za naju. V bistvu je ni nikamor peljal, ni se
znal držati dogovorov. To je bilo ful tega. (B)
Zdaj, zakaj, ne vem. Ena stvar je tudi, da je bila mama prva in edina ženska od mojega očeta, kar verjetno ti, da skoz
celo življenje se malo sprašuješ, kaj pa če ni to to, če ni to tista ta prava. Kriza srednjih let, ne vem, več razlogov
sigurno. Ne vem, to. Nek skupek stvari. (C)
Am. In to je menda, kolikor sem se z mamo pogovarjal, celo nekaj časa vleko in si je tudi mami to zanikala sama pri
sebi nekaj časa pol enkrat je pa pač bilo zadosti in je bilo to to. Ne vem. Vem, da je bil oče aktiven v politiki in ga
mami ni v tem podpirala, da ni želela imet s tem nič. Ampak to so pač vse stvari, jaz se to nič ne spomnim, to je, ko
sem se enkrat pogovarjal. Sem bil res premali, da bi se spomnil, če sta se kdaj kregala, da bi se sploh pogovarjala.
Nimam nobenega takega spomina. (E)
Ja, pač, jaz pravim tako, že v samem začetku je bilo to obsojeno na propad, izključno zaradi tega razloga, zakaj sta
sploh onadva, kaj je moja mami sploh silila, zakaj bi se poročila z mojim očetom in zakaj je sploh hodila z njim. V
bistvu to izhaja iz odnosa med mojo mami pa med njenim očetom, mojim dedijem. Moj dedi je bil ful tak, avtoritativen
oče in pač zmeraj je imel on vse prav, in moja mami je vse naredila tako, kot je dedi hotel in zmeraj se je izkazalo za
prav. In ko je začela z mojim očijem hodit, je moj dedi rekel, kar zdaj pojdi narazen dokler je še čas, ne, in je moja
mami pač iz principa, ker se je hotela upreti njemu, je rekla, ne bom te ubogala, ker nimaš zmeraj prav. Zaradi tega
je vztrajala z njim, čeprav moj oče nikoli ni bil nekaj prisoten že v njuni zvezi, se ni nekaj trudil za mojo mami, sploh
ne vem, kako sta skupaj prišla. Pol sta pa pač se poročila pa ne vem, ampak moj oči je bil tako kot sem že rekla
verjetno, kakor da bi imel to manično depresijo. Se pravi, da se je zapiral pred svetom. Pol jo je pa pol leta totalno
ignoriral in se ni nič pogovarjal z njo, in moja mami je bila čisto obupana, ni imela pa sploh nobenega prijatelja, da
bi mu lahko zaupala, doma pa tudi ni hotela povedati, zaradi tega glih, ker je dedi tukaj ne, saj sem ti rekel, ne pa vse
to, in ni hotela nobenemu povedati, in v bistvu je še kar dolgo časa, 8 let je vztrajala, to je ful dolgo, meni se zdi to
cela večnost, no pol ne vem ful so ji govorili ne, ja pa zaradi otroka ostaneš skupaj, pa zaradi ne vem hiše pa ne vem
kaj, glih zaradi tega ne smeš, je rekla in glih zaradi mene pol, se je odločila, da meni ne privošči takega življenja in
pol v bistvu zaradi mene, jaz sem bila pol povod, da smo šli ne … tako da ja. (G)

Različni
interesi
Prevara

Ne, pač. Jaz mislim, da je bilo to najbolj krivo. Nista znala zmenit, nista se znala rešit tega konflikta, te različnosti.
Moja mama je bila zelo nesrečna, nezadovoljna in je v bistvu nekje mogla postavit mejo. (B)
Ne, jaz nisem to. V bistvu moja izkušnja je bila taka, da sem enkrat prišel domov iz gimnazije, sem prišel prej domov,
ker sem prej končal pouk, ne vem ob 11h sem prišel tukaj pred hišo in sem slišal, kako se mama grozno dere na očeta.
Nisem najprej vedel, zakaj se gre, sem malo poslušal in sem pač slišal, da je našla sms od očeta od te ženske, s katero
se je dobival. Am. Takrat me je zlomilo čist, jaz sem. Prva stvar, kar je bila, sem poklical sestro, da sem ji povedal, kaj
sem slišal. Potem pa je sestra v bistvu poklicala mamo, da sem pač jaz zvedel, kaj se dogaja, če je to res, to je bil prvi
dan, prvi trenutek. (C)
Ja ne vem. Oče je, vem, da so bile druge stvari zadaj, ampak oče je varal mamo, če jaz prav vem. (E)
Vse skupaj se je že začelo prej dogajat. Zdaj ne vem, koliko točno sem bila jaz stara, ko je mami končala šolo, ampak,
ko je, je kar naenkrat imela ful prostega časa. Mislim, da je že bilo okoli moje birme, ko … Torej v tistem letu, moj 8.
razred, je dostikrat šla kam sama, kar je bilo tako še kar nenavadno, ker po navadi k bilo kateri prijateljici je šla na
obisk, sma šle s sestro zraven, če nismo šli vsi. Ampak mogoče niti nisem bila tako pozorna. Prvi tako, da imam zdaj v
spominu, vem, da je bilo za mojo birmo, pol, ko je bilo kosilo in tako, je mami nekam zgnila in je 2 uri ni bilo, ampak
jaz nisem vedela, kaj točno se dogaja. Sem opazila, da sta se dosti kregala in tako. Mislim pa, da sem pol, zdaj pa ne
vem, ali mi je ati povedal, mislim, da je bilo kak mesec po birmi, da mi je ati povedal, pač tako me je vprašal v smislu,
če sem videla, da je mamica zginila pa tako. Ja, tako je bilo. In mi je pol povedal, da ga je klicala ena druga, ena
soseda in je pač povedala, da je mamico videla tam z enim njenim sodelavcem in pol je rekel, da je vedel, da se nekaj
dogaja, ampak da ni vedel, s kom pa kaj točno pa tako, ampak, da sta se potem pogovorila in mu je pač priznala, pa
sicer je rekla, da ji je žal, ampak s tem ni glih končala in zato sta se tudi pol ločila. (F)

Podrejanje

Uh. To je pa v bistvu ena stvar, ko še danes nisem čisto 100 %, ampak po mojem je bil največji problem v tem, da se
je oče preveč podrejal mami, da je bilo vse po njenem, da nikoli ni znal izrazit svojega, svojih želja no. Am. Oziroma
kadar je bil proti nečemu, kar je hotela mama, tega ni povedal, no. Po mojem je skoz nekaj tiščal v sebi, ker na ven
smo zgledali kot neka super družina, onadva se nista nikoli skregala, pol je pa kar izbruhnilo to. (C)
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Dobro, zdaj ne vem, kako sta bila onadva povezana, ko sta se poročila pa to, saj sta sodelovala dobro, nikoli pa ni,
ne, pa čeprav sta se fajn zastopila. Zdaj ne vem, koliko je bila to glih neka velika ljubezen, ampak ati je tako dosti
dominanten, mami pa je po drugi strani taka, da nič ne reče in nekaj časa verjetno človek trpi pa to, pol pa, jaz si
mislim, pol pa enkrat imaš dosti vsega. Zdaj, kako točno je bilo. (D)

Oddaljenost in
prevara

Jaz mislim, da ta oddaljenost drug od drugega. Dokler smo še gradili, smo še vseeno bili tako kot družina dosti skupaj.
Tudi onadva. Pa jima je bilo težko, ker je bilo dosti nekega odrekanja zato, da smo hišo zgradili, ampak pol ta
mamičina šola, je prinesla to, da sta se cele dneve nista nič videla. Za vikende, pa še takrat so bili neki obiski. Po
mojem se je tu začel problem, da sta se oddaljila. Pol pa ne vem. Tako, kot da nista znala skupaj živeti oziroma si je
mami nekaj drugega želela, kar je pač našla v nekem sodelavcu, s katerim je pol pač prevarala atija, kar je bila pa
pika na i. (F)

Napetost

Pol, ko sta se ločila, pred tem je bila skoz neka napetost, ki je takrat nisem toliko opazila. Pač zavestno ne. Podzavestno
najbrž sem jo. Da bi pa zdaj prav rekla, to pa ne. (H)

Strah
pred
ranljivostjo

Ker tudi mami pa oči v resnici ne vem, zakaj sta se ločila, ker ju nikoli nisem upala vprašati, ampak se mi zdi, da sta
se zato, ker se nista nikoli pogovarjala tako, mislim, saj sta se, ampak sta se premalo, da nista pač delala na tem, da
bi razčiščevala in tudi jaz se nikoli doma nisem naučila iskreno pogovarjati. (H)

Udeleženci so skozi intervjuje navajali različne probleme, s katerimi so se srečevali v času ločitve
staršev. Omenjajo, kako težko jim je bilo poslušati starša, kako se prepirata. Nekateri so želeli to
preprečiti in so posegali med njiju, spet drugi so imeli željo, da bi zbežali, se skrili in se temu
izognili. Imamo pa tudi primer, v katerem prepiri niso bili vidni in ne slišani, saj se je vse skupaj
dogajalo na skrivnem. Tudi to jih je jezilo, saj so navzven izgledali srečna družina, v resnici pa
se niso tako počutili. Močno stisko so čutili ob tem, ko so jih mame ščuvale proti očetom. Počutili
so se nemočne in niso vedeli, komu naj verjamejo, na čigavo stran se naj postavijo. Vse, kar so
slišali, so ponotranjili in se oddaljili v odnosu do očeta. Verjetno tudi zaradi strahu, da če ne bi
bili poslušni mami, bi tako izgubili še njo. Pod problemi se pojavljajo tudi možni vzroki ločitve
staršev. Nihče od udeležencev čisto točno ne ve zakaj sta se starša ločila, saj se o tem nikoli niso
pogovarjali. Nekateri za to krivijo tašče, fizično nasilje, prevaro, nekateri pa so mnenja, da se
nista znala slišati in zato nista več zdržala drug z drugim.

Tabela 4
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Potlačitev.
Tema: POTLAČITEV
Podtema
Opis izkušnje
Am. Jaz imam to srečo ali smolo, da se ne spomnim toliko tega, ker sem bil tako
Potlačitev

majhen. (A)

Kar se je pol dogajalo, se pa v bistvu, sam sem zelo veliko potlačil teh stvari, ampak težko je bilo. Ful je bilo težko.
(C)
Ja. V resnici se ne spomnim toliko. (D)
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Zelo malo se spomnim v resnici. Sploh te ločitve se ne spomnim, da bi mi kdo kaj povedal. Spomnim se par takih
trenutkov no, še preden je oči šel. Da smo bili v dnevni sobi skupaj in ločitev, ne vem, ne spomnim se prav tistega
trenutka. Je pa bilo po ločitvi, ne vem sploh kaj naj opišem, ko je toliko tega. Življenje pred ločitvijo, ne vem. Ne
spomnim se nekega srečnega življenja, zato, ker tudi, ko se spomnim, da je bil oče prej z mano, se sicer spomnim
nekega veselja pa nekih lepih stvari, samo skoz imam tak občutek, da oče ne spada sem zraven. Verjetno zato, ker že
toliko časa živima narazen. Jaz sem bil še res mali, no. Ne spomnim se niti, da bi se starša prepirala. Ne spomnim se
sploh njunega odnosa, nič takih stvari. Spomnim se par slik, tako imam, jaz z očetom. (E)
Ne, nič se ne spomnim tega , da bi se pogovarjali o tem. Ne vem. Mogoče je kdo rekel, da očija ne bo več nazaj. Ampak
ne vem, ne spomnim se. Tudi jaz sem bil še čisto mali, da bi se zdaj pogovarjal o tem. (E)
Drugače pa jaz nisem imela nikoli občutka, da bi nekaj ne vem bilo karkoli narobe, edino mami mi je povedala, da
gremo narazen, se ločujemo, am, in pač zdaj bomo živele me same. Pol smo se preselile v mesto, jaz sem začela tudi
tja hodit v šolo. To je bilo to. Potem, morem priznati, da se ne spomnim, da bi bilo nekaj tako, bolj se spomnim, kaj je
bilo po tem. Tako to se spomnim, pa vem da sem bila ful navezana na svojega strica. Ful bolj mogoče kot na svojega
očeta. To se mi zdi. Zaradi tega, ker sem tudi z mojim stricem ful več preživela, pa ker je imel mogoče malo bolj, na
drugačen način se je ukvarjal z mano, to se tudi spomnim. (G)
Ja, pač čisto, jaz, hm, jaz sem si sicer tako rekla, nikoli nisem, vsaj na začetku nisem bila žalostna zaradi tega ali pa
kar koli. Saj to je najbolj hecno, jaz nisem nič čutila, da bi mi karkoli manjkalo ali pa tako. Jaz se spomnim, da edina
stvar, ki sem pač malo izsiljevala ne. Mislim izsiljevala, ko mi kaj ni bilo prav, sem se strmala in sem rekla pač da bom
šla pa k očiju, ampak to ni bilo zaradi tega, ker bi jaz nekaj ful, ne, je pa res, da ko sem prišla od očija včasih, ampak
to je bilo šele pol kasneje, to je bil pol en osmi razred osnovne šole, da sem jaz recimo prišla domov, pa sem recimo
se zjokala, ker me oči ne razume, ker se ne morem z njim nič pogovarjat. (G)
V bistvu imaš ful srečo, da sem prejšnji teden govorila o tem, ker sem ful stvari odkrila, ki sem jih po mojem že potlačila
ali pa pač pozabiš te podatke. Ker sem šla prav stare dnevnike brat, ker me je res zanimalo točno, kako je že bilo, če
sem takrat o tem sploh pisala pa tako. (H)
Pa ker sem bila zmeraj taka ful umirjena pa tako, da sem pač prenašala, tudi jokala sem zelo redko pred drugimi, tako
sem šla in se zaprla nekam. Zato tudi govorila nisem nikoli. Tudi najboljši prijateljici sem mail takrat poslala. Drugače
pa ne vem, sem se rajši zaprla v sobo pa pač dnevnik mi je bil v pomoč. (H)

Nekateri udeleženci so veliko dogajanja glede ločitve potlačili. Pravijo, da se spomnijo, da je
bilo zelo težko, ne vedo pa, kako so stvari potekale. Kljub temu, da so bili toliko stari, da bi se
stvari lahko spomnili, se jih ne. Kasneje so namreč lažje preživeli, če se o teh stvareh niso z
nikomer pogovarjali. Vse skupaj so potlačili globoka vse v upanju, da bo vse skupaj ostalo tam.
Nedotaknjeno. Še danes ne zmorejo te škatlice kar tako odpreti, ker je težko, ker boli in ker v
resnici ne vedo, kaj naj z vso to vsebino naredijo. Nekateri so se s tem naučili, da so težka občutja
nekaj slabega, nekaj, kar se ne sme pokazati pred drugimi. Zato še danes solze in žalost raje
zadržijo zase.

Tabela 5
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Postopek.
Tema: POSTOPEK
Podtema
Opis izkušnje
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Postopek
ločitve

Se pa dosti spomnim tega postopka, kako je bilo pol po tem. Vem, da pol sva midva pri mami živela pa je še ati prišel
takrat k nam. Ker sta bila še tak, da mogoče pa še bosta skupaj, se pobotala. Pa dosti se spomnim tistega, mogoče ne
glih toliko tega, da sta se onadva ločevala, ampak vsega tega glede skrbništva. Vem, da je bilo glede tega kar dosti
stvari. Pač jaz sem mogel hodit, šele kasneje sem ugotovil, kam sem jaz hodil, kaj je tista hiša, da je dejansko
psihologinja za razvoj pa vse te stvari, pa tako so me spraševali pa vem, da mi je mama še tak, ker je hotela, da bi me
ona imela, ker jaz sem takrat hodil na vsake 14 dni k atiju čez vikend. (A)
V bistvu sva midva z mamo šla. Jaz imam v spominu, da sem bil v vrtcu. Igral sem se. Pol je prišla mama po mene in
teta, so prej prišle po mene v vrtec, ampak kot otrok sem to dojemal, da grem pač domov. Nisem se ukvarjal s tem,
zakaj grem prej domov. Smo šli domov. Vem, da sem se tam igral na kavču. S tistimi pikicami, ki jih not zadevaš in se
nariše slika. Kar naenkrat so vse pobasale in rekle, daj gremo in jaz nisem hotel it, nisem vedel, kam gremo in pol smo
šli. Ni bilo nekega poslavljanja. Pač ata je takrat prišel domov in našel prazno bajto. (A)
Ja. To je bilo pa tako, mlajša sestra je bila še takrat, no še obe sta bile mladoletne. Jaz sem bila še edina polnoletna
in mi ni bilo treba iti na center za socialno delo. Onidve pa sta mogle iti. Pol je bilo treba skrbništvo določit, glih iz
formalnih razlogov, ker sta bile mladoletne in je pol mami sporazumno dobila skrbništvo, ker itak smo bile toliko
samostojne, ker smo bile vse v srednji šoli. Ni bilo smiselno, da bi ne vem kaj. (D)
Najbolj me je pa na koncu prizadelo to, da je pa še vseeno sam postopek ločitve in vse, kar je bilo, se je odvijalo točno
tako, kot si je mami zamislila. Jaz sem si želela ostati z atijem, pa se to na koncu ni zgodilo. (F)
Am, zelo gladko, ker moja mami ni marala, ne mara, da bi se kaj to po sodiščih pa to karkoli, sicer meni se zdi, da moj
oči se celo ni hotel ločiti, ampak pol nekako vseeno se je, ni pa nikoli plačeval preživnine in najbolj hecno je, ker še
zdaj prihaja na dom vsako leto, koliko preživnine bi jaz mogla dobivat, ampak moja mami glede tega ni nikoli
komplicirala, saj, če ima zadosti veliko plačo, me je zmeraj lahko podpirala, ampak ono, nikoli, ker to se moreš potlej
in tožit in vse to in ni se to pač, preprosto je hotela zaključiti in pustiti vse za sabo. (G)

Formalnosti

In pol je mami dobila skrbništvo, stalnega naslova pa nismo spreminjali. Tudi ni bila v tem težava. Smo pa mogle
urediti začasni naslov, kjer je mami živela. Nismo pa spreminjale stalnega naslova, ker to pol prinese spremembe
dokumentov in vsega. Poleg tega smo vedele, da imamo sobe doma, itak bomo doma. Ne bomo se zdaj nekaj generalno
selile. Tako da smo v bistvu bolj stvari zaradi formalnosti zrihtale, ker smo bile že toliko velike. Iz tega razloga nismo
komplicirali. (D)

Nekateri udeleženci se bolj kot ostalih stvari glede ločitve spomnijo postopka in formalnosti, ki
so temu sledile. Eden od udeležencev ni točno vedel, h komu hodi, se je pa zavedal, da je govoril
stvari, ki mu jih je mama naročila. Zato je kasneje ona dobila skrbništvo. V drugem primeru pa
je začutiti jezo in razočaranje nad sistemom, saj je udeleženka želela ostati pri očetu, zgodilo pa
se je ravno obratno. Spet drugi starši s temi formalnimi stvarmi niso želeli povzročati težav, zato
so se predhodno dogovorili, kako bo ali pa so prepustili stvari drugemu partnerju. Zaradi takih
staršev je pri otrocih čutiti precej manj obremenjenosti. Čeprav je marsikateri udeleženec
povedal, da so mu bile te formalnosti odvečne in bi se jim z veseljem raje izognil.

Tabela 6
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Občutja.
Tema: OBČUTJA
Podtema
Opis izkušnje
Občutek
Sem bil pa res premajhen, da bi pa zdaj ne vem, se kdo posebej z mano pogovarjal pa mi rekel, tvoja starša se ločujeta.
nepomembnosti (A)
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V bistvu mi nihče ni rekel, zdaj se pa midva ločujeva ali pa zdaj greva midva narazen. Ampak pol no. Očija itak že prej
dosti ni bilo. In je pol moja mama samo rekla pač, da bo oči šel drugam živet, da ne bosta več skupaj. Tako. Na ta
način. Nismo se dosti pogovarjali o tem. (B)

Občutek
osamljenosti

Dejansko, da bi se prav z mamo ali očetom nekaj pogovarjali, da bi vsi skupaj nekje tako bili, se nismo. Ne vem,
mogoče, da bi se takrat, kdaj po tistem, ampak se ne spomnim. Tudi s psihologinjo se ne spomnim, da bi se prav
pogovarjala o tem. Bolj o tem, kaj počnem pri atu, mogel sem družino risat, pa tak. Ni se noben o tem pogovarjal. V
naši širši družini, tete, strice je bolj tako, ne ravno tabu, ampak noben ni o tem govoril. In pol niti ne z mano. Vse
druge stvari. Bolj tisto, kaj pa počneš pri atu, kaj pri mami, kako je. Najbolj so mi šla na živce vprašanja, koga imaš
rajši. (A)
Je. Čisto me je spremenilo. Am. Od tega ne vem, da sem prej bila zelo taka komunikativna, odprta, zelo rada sem
nastopala, ne vem kaj bi rekla, zelo neobremenjena. Ena ideja, da je svet koliko toliko varen, do tega, da se mi je čisto
vse obrnilo na glavo. Od tega, kar sem v sebi doživljala, od tega kako sem se povezovala z drugimi ljudmi, kako sem
videla svet v bistvu zelo pesimističen, zelo, precej hudo je bilo no. Ful, ful sem bila osamljena. Tako. (B)
Slabo. Takrat je bilo najslabše pol leta, ker jaz sem itak skoz bežal od doma. Sestra je zelo redko prišla domov.
Spomnim se tega, kako je mama skoz na nek način silila v očeta, ga je hotela nazaj nekak na sebe navezat. Ful je bilo,
ne vem, čudno. Tak se mi je zdelo, da je bil oče ful nezadovoljen. Mama se je ful trudila, ampak se ji je tudi videlo, da
je bila nezadovoljna. Pač čutiš, da te eden, da ni čisto iskren. In takrat je bilo za vse najtežje. (C)
Na začetku ne. Na začetku sploh ne oziroma po enem tednu, ko sem zvedel, zakaj se gre, mislim, ko sem zvedel, da oče
vara mamo, sem poklical najboljšega prijatelja, sem mu povedal, sem se mu razjokal takrat, ampak da bi se pa veliko
o tem pogovarjal s komerkoli pa ne. (C)
Mama je, jaz se ne spomnim tega, jaz se spomnim, da je kdaj jokala tudi zaradi brata, ker brat je bil tako uporniški.
Mama je tudi zapadla v depresijo. Tega se jaz ne spomnim, ampak pač vem. In je bila zelo odsotna, se mi zdi. Jaz sem
bil takšen, da sem se zamotil, da sem znal poskrbeti za sebe oziroma da za mene ni rabo noben skrbet. Vse sem nekako
zdeloval. Ne vem. Tako zelo odsotno je bilo vse. (E)

Občutek
zapuščenosti

V tistem obdobju, ko sem bil v šoli sem se zmeraj počutil tako, da je nepravično do mene, da imajo ostali starša, ki
skupaj živijo, jaz pa ne, da jaz tako malo vidim ata. Spomnim se, da sem za eno novo leto, ko je mama imela enega
človeka, pa ne vem, kaj je bilo, nekaj smo se skregali, ko sem bil majhen. Vem, da sem se jokal pol tam v svoji postelji
in ne vem, kaj sem že hotel, češ da hočem ata, da hočem, da bi bila ata in mama skupaj. Vem, da dokler sem bil majhen,
sem zelo veliko molil, daj Bog, da bosta ati pa mami skupaj. V tem pogledu sem se počutil prikrajšanega pa tako. (A)
Ne, nikoli. On je samo šel. Ni imel tega občutka, še danes ga nima no. (B)
Jaz sem bil ful jezen. Jaz sem ful preveč to osebno vzel, kot da mene zapušča. Tako sem se odzval, da ga 5 let nisem
videl. Pač na mojo pobudo, on je hotel po ene pol leta, je začel vzpostavljati nazaj stik. Oba sva mu takrat rekla s
sestro, da naju ne bo več videl, to sma mu oba takrat rekla, ampak sestra je po enem mesecu malo začela nazaj. Je
bila le toliko stara, da je vedela, da ni dobro za njo, jaz sem bil pa ful, odločno sem rekel, da me ne bo videl, da sem
bil jezen. Fertik. In ga 5 let pol nisem videl. On me je pa poskušal, ne vem, sms pošiljal enkrat na 2, 3 mesce, pošiljal
neka darila za božička, rojstni dan, skoz je hotel vzpostavit stik, ampak je trajalo res dolgo, da sem mu jaz oprostil
vsaj toliko, da sma začela nazaj komunicirat. (C)
Po ločitvi je pa pač moje življenje bilo dokaj odrezano od očeta. Oče, zelo malo sma se videla, za vikende bi se naj,
ampak tudi se nisma vsak vikend, če sma se za vikend, sma se za en dan ali pa pol dneva. Oče je bil iztrgan iz mojega
življenja. Veliko žalosti. (E)

Pogrešanje
očeta

Strah
pred
zapuščenostjo

Sicer, saj sem imel stik z njim, vsakih 14 dni za dva dni, ampak to je bilo tako, malo je bilo. Enkrat v letu sem šel na
počitnice k njemu za en teden ali 10 dni. Zdaj, ko sem pa malo večji, pa ko sem se začel ukvarjati s skavti, animatorji
pa se mi zdi, da najbolj to vpliva, zato ker, se bo ful grdo slišalo, ampak ti dosti več časa pobere, s tem ko jaz grem
domov, sem pri mami in nisem z očetom oziroma obratno. Pol ne vem. Vem, da mi je bilo dosti hudo,ker niti na obhajilu
niti na birmi, mama ni povabila ata. Se pravi, da na vseh stvareh, kar so se dogajale sem bil samo z mamo. Na
maturancu vem, da sem jaz ata povabil. In pol ne vem, ene 3 tedne prej, me je klical pa cel jokajoč, da ne more, da mu
bo preveč grozno tam za isto mizo sedet, ko bo mama z onim človekom, drugim partnerjem in vse ostale stvari. Pač se
mi zdi, da ko gledam za nazaj, da mi po mojem fejst manjka ta lik očeta pa stvari, ki bi jih počel z očetom lahko tak
več dni, ne samo tista dva dni oziroma da si vsak dan tam, da si za vsako stvar, ko jo rabiš, pa da ata tudi vidi, da ti
nekaj rabiš. Se mi zdi, da je mama dobro nadomeščala, nikoli mi ni nič manjkalo, nič nisem rabil, ampak bi mogoče
čez kaj lažje šel ali pa kaj drugače gledal. (A)
Vem, da sem bil na primer jaz ful ljubosumen človek. Pa najbrž sem še zdaj, ne vem. Na mamo, ko je imela katerega
drugega. Vem tudi, da s prejšnjo punco. To je bilo grozno. Se mi zdi, da bi mogoče bilo tudi to. To so neke glavne
stvari, ki se mi zdi, da so vplivale name. (A)
Am. Drugače se pa ne vidim jaz v tej vlogi, da bi imel družino, da bi, trenutno ne, no. Mogoče si želim, da bi prišel
enkrat v to stanje, da bi si jo želel imeti. Ampak trenutno si pa ne želim družine. Sploh ne. Ne čutim se pripravljenega
na to. Nimam zadosti, kako bi rekel, ljubezni v sebi, da bi lahko imel družino. Trenutno. Tako se mi zdi. Ne vem, jaz bi
res, če bi imel družino, pa če bi imel punco, bi ji hotel dati vse, res, se mi zdi da, mogoč mi to manjka v življenju. To
je ena taka stvar, da bi spoznal eno osebo, da bi imel pol motivacijo tudi na sebi, to mi manjka, to bi jaz nucal. Am.
(C)
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Občutek krivde

Mislim, da je najpomembnejše, da se zavedaš, da ni tvoja krivda. Ker jaz sem velikokrat imel ta občutek, da sta zaradi
mene šla narazen. Pa ni bilo nobenega takega prepira, da bi se kregala zaradi mene, ampak tako sem si mislil. Da
greš za to, zavestno, da nisi ti kriv in da nisi ti sodnik, ki se bo postavil na eno ali drugo stran. (A)
Tudi dostikrat je mami imela občutek, da nočemo biti pri njej, da smo kaj zamerile, ampak me smo imele vedno ful
aktivnosti čez vikend, tako da mogoče tisti pritisk včasih, ja, a ne pridete, a nočete. Tak. To. (D)

Občutek
olajšanosti
Občutek
negotovosti

Mislim, mene osebno, ko je šel od doma, je meni osebno bilo ful lažje. Res je, da se pol nisma videla 5 let, ampak za
nekaj časa je bilo pa, lahko sem začel na druge stvari gruntat. (C)
V bistvu smo se, oče se je odločil, da bo šel. Ampak je pol še ful trajalo, ni kar šel, pa bi še malo mencal. V bistvu mami
je govoril, da bo ostal, ko sem ga slišal po telefonu pogovarjati se z ono žensko, je rekel ja, saj bom šel, saj bom šel.
Čez dve uri je spet rekel mami, da bo ostal. Tako je bilo no. Da nismo niti. Nismo vedeli, kako bo. (C)

Občutek
ranjenosti

Uh. Po mojem zelo, zelo. Mislim, niti si ne predstavljam. Čist drugače sem si predstavljal svojo življenje, ko sem bil
star 15 let. Zdaj, za mene je to bil en zelo velik izgovor za vsako stvar, je bil to izgovor. Zakaj nisi to. Pri sebi. Saj
nisem zdaj drugim govoril, starša sta se mi ločila, ne bom se jaz učil. Ne na tak način, ampak sam pri sebi, ne vem,
karkoli sem naredil narobe, karkoli nisem naredil, zmeraj sem pri sebi rekel, lej saj sta me onadva pokvarila. Po mojem
zelo no. Zelo. Na mene je po mojem to zelo vplivalo. (C)
Drugače pa za vse reči, jaz sem pač bolj flegma, tako da mogoče tudi iz tega stališča je lažje, ampak pa še mene je
zadelo. (D)

Strah
izgubo

pred

Nezaupanje
ljudi

Strah
poroko

v

pred

Mislim. Začel sem itak bežati od doma. Am. Težko sem se skoncentriral na karkoli. Ne vem. Sploh na začetku mi je
bilo težko po tem, ko je mama prvič poskušala narediti samomor, vem, da ko sem šel v šolo, sem samo o tem razmišljal.
Ene dva, tri mesce sem samo o tem razmišljal. Tako da je bilo res hudo. Doma sem se skrival pa čakal. Nisem sploh
hotel iti domov, ker nisem vedel, a bo mama še živa, ko bom pršel domov ali ne. Tako da. Po mojem je zelo vplivala.
(C)
Zdaj pa, kaj bi bilo pa ne moreš nikoli vedet. Ampak mislim, da sem se takrat v roku 2 mescev popolnoma spremenil.
Jaz sem bil ful priden otrok, same petke v šoli. Imel sem motivacijo za vse no. Pol pa, kar naenkrat pa mi je v bistvu
padla motivacija za vse. Ideali, ki jih imaš iz otroštva ven, kaj je družina, kaj boš postal, kaj si zaslužiš, kam te življenje
pelje, se ti pol kar naenkrat vse obrne. V bistvu ni. Da si v bistvu na koncu, od vsega si sam odvisen, da ne moreš se
na nobenega zanest, ne moreš nobenemu zaupat, tak občutek sem takrat dobil. To me še danes preganja. Še danes
mislim, da nikoli ne bom imel ženske zaradi tega, mislim nikoli ne bom imel tako rad ženske, kot bi jo rad imel, ker ji
ne bom mogel zaupati. Tega se bojim. Veliko bom še moral delati na tem. Ampak se da. Če bo volja. (C)
Uh, uh. Prvo kot prvo se itak sploh ne vidim, da bi se kdaj poročil, če pa bi se poročil. Ne vem, mislim, da bi, zelo bi
bil, zelo velik faktor bi bili otroci. Sigurno se ne bi ločil, ko bi bil otrok star 15 let. To je prva stvar. To sem si rekel,
da tega ne bom nikoli naredil svojim otrokom. (C)
Ja, dostikrat sem razmišljala. Recimo, ko sem bila v gimnaziji, jaz sem bila skozi prepričana, da se ne bom poročila.
Bolj v tem smislu, da bom samostojna ženska, da bom opravljala tiste stvari, mislim, da si bom našla službo, živela
za sebe, potovala po svetu, šla v misijone. Zdaj, a je bilo to mogoče zaradi tega, ker je bilo že pred ločitvijo tako napeto
stanje ali ne, to ne morem reči. (D)

Občutek
obremenjenosti
Občutek teže

Potegne kar nekaj stvari za sabo. Veliko stvari, ki jih prej ne rabiš skrbeti ali pa tudi starši, ki se ne rabijo z njimi
ukvarjati, se pol moreš. Tudi težave pri izpolnjevanju raznih obrazcev in pol moreš posebej skrbnike pa to. Največkrat
se pri štipendiji pol to vidi. (D)
Zdaj že lažje povem stvari, od začetka je bilo pa kar težko. Sploh si ne predstavljaš, zdaj kar mami ne bo živela doma.
(D)
Ne vem, po mojem nič posebnega. Pač bilo mi je ful težko, ko sem tisto videla. Ne vem. Zdaj, kar sem gledala, sem res
ful stvari pozabila, mislim, zdaj mi je to tako samoumevno, da je pač to bilo in pač šla sem čez in ne vem, mi ni tako.
(H)

Občutek
zavrženosti

Spomnim se, da sem enkrat očeta vprašal, ali ne vem, tak preblisk, da sem ga enkrat vprašal, zakaj je šel, ali če nima
rad več mamice in je rekel, da jo ima rad, ampak da ima eno drugo tudi še rad. Ne vem. Zelo boleči spomin. (E)
Zato sem pač včasih kar presenečena, recimo, en odziv sem še napisala v dnevnik, no ona ženska naj gre, pol pa se
bosta zdaj mami pa oči pobotala. Ona ženska bo šla. V tem smislu, ne. Čeprav mi je zdaj s to žensko, se čist dobro
razumema. Ampak kolikor vem, po mojem mi je bilo samo ful težko. (H)

Nezaupanje
vase

Ne vem, jaz sem zelo veliko povezoval z ločitvijo. Nisem, skozi sem se spraševal, kakšen bom, da bom drugim všeč,
nisem bil siguren v sebe no, nisem ja, nisem vedel, kaj je prav. Ne vem v resnici sploh, kaj vse je to pustilo v meni,
ampak se mi zdi, da je to bilo celo moje življenje z ločenimi starši in jaz nimam nekega zdravega zgleda. (E)

Neodločnost

Am. Ne vem. Pol pa ja, zdi se mi res tudi ta neodločnost, ne vem nek strah da sem se obremenjeval s tem, kaj bom
delal, da bom naredil to, kar je prav. Vedno sem gledal in razmišljal, kaj morem naredit, da bo prav. Nikol nisem
poslušal sebe, ker si nisem zaupal. Ker se mi je zdelo, da ne vem. Take stvari povezujem z ločitvijo. (E)
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Prevzeta
odgovornost

Dejstvo, da je pač prevarala atija, kar sem pač slišala, ko sta se pogovarjala oziroma kregala, da si je ati želel rešiti
zakon in jo je prosil, da bi pač nehala pa ni. Takrat sem jaz, ne vem, v mojih očeh se je res, res sem ji zamerila, no. In
sem pač zelo sočustvovala z atijem. (F)

Strah
pred
ranljivostjo

In zato niti nisem mogla govoriti tudi prijateljem, dokler nisem šla čez to. Zdaj mi ni problema. Zdaj komot. Ampak
prej pa ne vem, da bi se zlomila, ni šans. Sem poslala mail pa napisala pa vse, govorila pa nisem nekaj časa o tem. Če
me je kdo kaj vprašal, sem pač bolj na hitro odgovorila. Dokler ni bila tista meja, da se zrušim. Pač tako. Začela pa
nisem sama nikoli, ne. Čeprav sem se takrat zavedala, da bi mogla, ampak sam pač, sem rajši pisala. (H)

Občutja, ki so se pojavljala skozi celotne intervjuje, so bila precej močna. Nekateri udeleženci
so se čutili nevredne, da bi se kdorkoli pogovarjal z njim, zakaj je eden od staršev odšel. Imeli
so občutek krivde za situacijo, ki se je zgodila, zato so poskušali starše čim bolj pustiti na miru,
da jih ne bi še dodatno prizadeli. Hkrati pa so se večkrat počutili osamljene, saj se straši niso
zmogli ukvarjati z njimi. Tako so se zapirali v svoj svet, bežali od vsega, kar se je dogajalo in
danes čutijo, kakšne močne posledice je ta dogodek pustil na njih. Nekateri imajo težave z
vzpostavljanjem stika, neodločnostjo, nezaupanjem vase in nezaupanjem v druge. Prebujajo se
jim različni strahovi. Od tega, da bi bili zapuščeni, da bodo izgubili še to, kar imajo, da bodo
ranili druge. Pri nekaterih se pojavlja tudi strah pred poroko, strah pred tem, da ne bi zmogli
ljubiti, zaupati in se vezati. Vsa ta občutja so močno ponotranjili in se jim nezavedno prebujajo
v najrazličnejših odnosih, ki jih imajo z drugimi.

Tabela 7
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Lastna ločitev.
Tema: LASTNA LOČITEV
Podtema
Opis izkušnje
Skrb za otroka Najlepše bi bilo, da te možnosti ne bi bilo, ampak veš, da je vedno možno. Nisem zdaj tak, da bom rekel, da se to ne
more zgoditi. Definitivno bi naredil vse, kar je možno, da do tega ne bi prišlo. Ampak, če bi že do tega bi prišlo, bi
dejansko želel sprejeti to in da se postaviš v vlogo otroka. Da razmišljaš skozi njegove oči in da se zavedaš, da se tukaj
ne gre za prav in narobe, ampak da ima on občutke do obeh. In da pač rabi ljubezen iz obeh strani. In če bi že prišlo
do tega, bi probal to najbolj vzdrževati in bi pustil vso tisto preživnino in skrbništvo. (A)
Zdaj pa, da bi do ločitve vseeno prišlo, da bi se partner tako odločil, bi si pa vsaj prizadevala za to, da bi bili odnosi
taki, kot jih imata zdaj moja starša. Da nimaš tistih scen ali na sodišču ali tako, pa tistega nenehnega ščuvanja otrok.
Da bi se vsaj otroci varno počutili v takem smislu, čeprav saj nekaj manjka pol, ampak, da vsaj iz tistega narediš
najboljše, kar lahko. Tako da to, da bi se za najine dobre odnose pa da še naprej jim skušala neke svoje vrednote
naprej dati pa mogoče. (D)

Odnos
ločencem

z

Ja. Po mojem ja. Pa ohranjati nek normalen odnos s svojo ločenko. Predvsem to. Res Boga prosim, da do tega ne
pridem, če pa že, da se znajdeš v tej situaciji. Saj ne moreš tako vplivati. (A)
In otrokom bi probala omogočit čim bolj, da bi se razvili v neke samostojne osebe. Zdaj, če bi bilo mogoče, da bi bil
mož toliko zrel, da bi z njim na nek način omogočila tudi to, da bi doživel tudi to ljubezen od očeta, da bi bil oče toliko
zrel za to. In da bi tudi potem, ker to je itak neka stvar, ki je med moškim in žensko, ne pa med moškim, žensko in otroci
in to, da pač ne onemogočaš ali pa nekaj preprečuješ otrokom, da bi pa ne vem imeli, da bi živeli brez tega. To bi jaz
poskušala čim bolj, da ne bi teh svojih, da se ne bi navezovala na njih, v smislu primer, da imaš sina in da bi na njega
vse svoje upe položila, zato ker pač moj mož ni bil sposoben te vloge opraviti. To, upam, da bi mi uspelo. (G)
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Zdej če, itak se lahko zgodi karkoli, bi pa najbolj to, da pač lih to, da zbereš ljubezen, ne sovraštva in da se pač z
možem oziroma kaj bo takrat, da se dobro razumeš in da pač razčiščuješ, če nisi prej, vsaj pol, da ohranjaš nek
normalen odnos v tistem, kjer si. Da imajo otroci možnost imet nek zgled, da imajo možnost do obeh. To najbolj. (H)

Pogovor

In imeti stike z obema. Pa tudi s kakim tretjim, zunanjim opazovalcem se pogovarjati o teh stvareh. (A)
Probal bi res najprej z partnerko razčistiti, da ne bi otrokom en drugega predstavljala v slabi luči, da je to pač neka
vsakdanja stvar, ki se zgodi, ko se človek zaljubi. In da ni noben kriv, ampak da bosta pač živela ločeno. Ker tukaj pa
pač pri nas pa ni bilo tako, da bosta pač živela ločeno. Pri nas je bilo tako, da pač foter gre od doma. Da gre k drugi
babi. Tako smo mi dojeli. To je bila ful napaka. Ker če bi pač se onadva vsedla k meni pa lej sma se odločila, da boma
vsak po svoje živela, lahko se sam odločiš, pri kom boš živel. (C)

Ni možnosti za
ločitev

Težko verjeti v
zakon
Občutek
varnosti
Težko
razmišljati
o
lastni ločitvi

Iskren odnos

Sem že razmišljala, ampak iskreno, se mi zdi, da si to sploh ne znam predstavljati, da bi midva bila na tem, da se
ločima. To definitivno ne bi bilo, zato ker se ne bi več imela rada, ampak. Mislim, da midva večkrat pridema do te
točke ali pa sma v preteklosti, ko je bilo res hudo, ampak oba sma vedela, da se imama rada, da hočema, da je med
nama ok in če tudi se nisma strinjala, tudi, če je bil tak konflikt in sva se čutila ful nepovezano, sma mogla malo
predihat, mogoče kdaj prespat in pol je en ali drugi oziroma po navadi kar oba, sva spet počasi iskala stik nazaj. In
ne vem, bi si mogla predstavljati, ampak jaz si ne predstavljam. Ne vem, kako hudo bi moglo bit, ne znam si
predstavljati. To bi bilo obupno. Meni bi se cel svet porušil. (B)
Že samo to, da sem začela verjeti, da je možen zakon, da je možna poroka, da je možen en tak trden odnos, sem rabila
leta in leta in leta. In da sem verjela, da si s točno to osebo, da je možno nekaj takega. (B)
Amm. Da bi dala prostor, da bi ne vem, da bi tem otrokom dala vedet, res non stop, da ni z njimi nič narobe, da je ta
ljubezen, ki jo imama midva, tudi če se med nama ta ljubezen ne bi več, da bi otroci dobili to sporočilo od naju, da
imama midva njih rada in ja, eno varnost ustvariti. Ne vem, kako bi ustvarila to varnost. Verjetno to, da bi jim bila
na razpolago, da oh. (B)
Da bi, če bi bilo le mogoče, da se ne bi kregala pred njimi, da ne bi bilo tega vpitja in tega. Ker to pa je bilo res grozno
slišati, ko se starša kregata. Ker tega jim res ne bi želela. Tudi ne vem, če bi se razšla, da bi se pol. Joj. Jaz res ne vem,
ker si res tako ne morem predstavljati, ker sem prepričana po teh mnogih izkušnjah, ki jih imama midva z možem, da
tudi, ko je hudo, da če se imaš rad, se boš nekako na neki točki potrudil in našel pot k drug drugemu nazaj, tako sem
jaz zdaj prepričana. Lahko, da sem neumna in se motim. Tako naju je zdaj ta zveza v teh letih naučila. Jaz pa sem prav
videla pri svojih starših, ko sta bila čisto na drugem bregu in je bila moja mama pripravljena ful več dajat, moj oči pa
se je mogoče deset let po tem, ko sta se ločila slučajno zavedal oziroma na moji poroki je ugotovil, da mu je pa mogoče
malo žal, da je šel in da ga pol ni bilo. Kaj je to. Mislim 15 let za tem. Ne vem. Eno varnost dati, eno tolažbo pa da
otroci vidijo, da sva midva med sabo umirjena, da se midva dobro sporazumevama. Oh, kako mi je to grozno. Ne bo
do tega prišlo. (B)
Ampak ja, če bi šel v to, bi sigurno probal vse narediti in za otroke in za ženo in za. Pri ločitvi. Uh. Ne vem. Nočem
sploh razmišljati o tem. Predvsem bi bil iskren. Mislim, da je to bil največji problem pri nas, ker oče ni bil iskren.
Mislim, da če bi on to vse iskreno izpeljal, bi bilo vsaj iz strani otrok dosti manj zamer, vsem bi bilo dosti lažje. Saj
človek se zaljubi, saj ne moreš nič, ampak na kak način to izpelješ, je pa drugo. Tak da po mojem bi se precej to trudil,
da bi bil zelo iskren do vseh, da bi poslušal, kaj tudi drugi želijo, da bi dal malo več časa in da se privadijo. Ne vem.
Nisem nikoli razmišljal o tem. (C)
Ne vem. Jaz bi po mojem podobno, pač ne vem. Verjetno bi tako kot moja mami, ne vem. Mogoče edino, kar je, je, da
bi povedala. Ja, da bi probala že od samega začetka biti iskrena, tako kot je bila mama z mano. Meni je mami takoj
povedala, ni bilo nekaj tukaj, zdaj pa gremo na počitnice. Jaz bi isto odreagirala. (G)

Pripravljena
vse narediti

Ampak zanimivo, da sem pol po ločitvi zelo hitro začela o svoji poroki razmišljati. No, malo sem tudi odrasla, malo
sem začela tudi stvari drugače gledati, FRAMA mi je tudi dosti dala iz tega stališča, da sem videla, kako življenje bi
rada za sebe. In če bom nekoč v partnerskem odnosu, zdaj ne vem, kaj je moja poklicanost, še vedno ne vem. Ampak
če je moja poklicanost poročeno življenje, si pač ne predstavljam, da bi prišla do te točke, zaradi tega, ko sem toliko
pripravljena vložit v nek odnos. In ja, pač ok, hitro se pojavi vprašanje, kaj pa če partner ni pripravljen, ampak se mi
zdi, da je dosti pomembno, da prej ugotoviš, a bo pripravljen toliko vložiti ali ne. Saj na dolgi rok ne moreš nič reči.
Res si pa tega ne predstavljam, ker vem, kje bi naredila drugače. (D)
O tem v bistvu ne razmišljam, da bi prišlo do tega, ker tako, kot sem prej rekla, vem, da bom naredila vse, da do tega
ne bo prišlo. Tukaj se moja misel konča, čeprav pač to še dopuščam, da lahko, da bodo težave pa v tem smislu, da bi
pa prav do tega prišlo se mi pa zdi, da me je lih ta izkušnja to naučila, če ne drugega bom skozi molila. Pač, da bom
naredila vse, da do tega pa res ne bi prišlo. (H)

Podrejanje
otroka
Strah
zvezo

za
pred

No, zdaj mogoče, to je zelo iz moje, predvsem sem tu sama pri sebi na eni taki, v precepu. Sama zagovarjam podreditve
nikakor ne, ampak recimo za otroke, bi pa verjetno znala potrpeti. Samo spet, človek ne more trpeti v nedogled. Mislim
se vrteti v enem krogu. (D)
Vsekakor ne bi hotela, da bi jih bilo strah pol tega, da bi oni dobili občutek, da ne bi hoteli, kdaj pol sami imeti
partnerja. Kako pa to zrihtat, je pa spet. (D)
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Majhna
možnost
ločitev
Zaupanje
odnos

za
v

Iskanje
terapevtske
pomoči

Ne vem. Jaz mislim, da se ne bom. Z mojo ženo sploh ne, no. Ne vem. Včasih sem gledal na to, kot totalna nemogoča
stvar, ki se meni nikoli ne bo zgodila, ampak sem že doživel en razhod s punco in vem, da so lahko take stvari zelo
težke. (E)
Ampak imam pa res eno ogromno zaupanje v odnos z mano in mojo punco, mojo bodočo ženo. Zato, ker se mi zdi, da
tudi jaz zdaj precej več delam na sebi in veliko tudi na najinem odnosu, dajema poudarek na tem, kako sva in takoj,
ko en ni vredu, se želima o tem pogovoriti. Tudi ona daje temu velik poudarek. (E)
In jaz ne vem, se mi zdi, da si bom poiskal pomoč, no. Da si boma poiskala pomoč, če boma kdaj prišla tako daleč. Pa
tudi zdi se mi, da ne boma, no. Želim si, da bi lahko sproti ves čas delala na najinem odnosu in ves čas rastla, si iskala
pomoč za sprotne stvari, da do tega sploh ne bi prišlo. Tega si res želim. (E)
Želel bi si, da bi se lahko pogovarjali skupaj o tem, posebej in verjetno bi se na terapiji se skušal izobrazit, na kak
način naj jimv to povem in kako to predstavit in kako se pogovarjat z njimi o tem. Mogoče bi jih tudi njih na terapijo
peljal. Ne vem. Želel bi jih zaščitit no, če bi že do tega moglo priti, ampak res mislim, da je za njih največja zaščita to,
da jaz delam na svojem odnosu z ženo in zdaj in pol in celo življenje. (E)

Odvzem krivde

Zaščitil bi jih tako, da ne bi šla narazen, da bi, se mi zdi, da to prinese res eno veliko rano otrokom. No, če morem
predpostavit, da do tega pride, bi želel, da čutijo, da niso krivi. (E)

Strah
ločitvijo

Ne rečem, da ni nikakršnih možnosti, da se to ne bi zgodilo, je pa dejstvo, da je to nekaj, kar si niti slučajno ne želim.
In verjetno bi res naredila vse, da bi to preprečila. Oziroma ja, bi si želela, da bi se stvari že prej razmišljale. Je pa,
se mi zdi da tako, da v odnosu ne razmišljam, ja, kdaj bo zdaj to prišlo, pač o tem ne razmišljam, no, vem pa, da če bi
bila enkrat poročena, bi pa bila to stvar recimo, da bi se zaročila, bi bila to stvar, o kateri bi ziher premislila. Ob tem,
ko bi rekla ja, bi res premislila, če sem res 100 %, da je to to, ker je to res zadnja stvar, ki bi si jo želela, da se zgodi.
(F)

pred

Konflikti
Želja
slišanosti

Ja, zelo zanimivo vprašanje. V resnici ne vem, kaj je najbolj idealna možnost. Kaj narediti z otroci, da jih boš,
obvarovati jih ne moreš. To se zgodi. Sigurno ne bi želela, da slišijo prepire. Ker je to pač ob vsem procesu ločitve
bila najbolj grozna stvar, kar sem jih doživljala. (F)

po

Pogovor s 3.
človekom
Zaupanje vase

Želja
po
spremembi
Strah
pred
ranljivostjo

Želela bi ne vplivati na, pa ne vem koliko je to realno, ampak vem, da tako mami, je dosti vplivala oziroma želela
vplivati na to, kar, še vseeno se mnenje otroka šteje, če je že dosti star in se mi zdi, da bi si to želela, da ne bi jaz kot
mama tega naredila. (F)
Želela bi si, da bi se lahko pogovorili s kom, ki je nevtralen, kar pa je v dani situaciji zelo težko najti po mojem mnenju,
ker čisto vsi ljudje, ki jih takrat poznaš ali so vpleteni ali pa imajo mnenje, ki pač ni in ne more bit objektivno. (F)
Mmm. V bistvu nikoli še nisem razmišljala o tem. Morem priznati. Zato, ker sem zmeraj iz principa glede tega, da bom
jaz tako razvila sebe in se iz tega tako naučila in se učila toliko časa, da bom sposobna iti v neko tako partnersko
zvezo, da bo nek tak poglobljen odnos in poln ljubezni. In tudi verjamem močno, da je to mogoče. In tudi jaz delam na
sebi, da se pomirim notranje in da ne vlečem nekih teh vzorcev, ampak je tega zelo veliko. Treba se je soočiti z temi
strahovi pa vse to. Pač greš naprej, ne. Ne bojim se nobene situacije v življenju, zato ker se mi zdi, da se bom znašla v
njej. (G)
Ja, je. Kot sem že rekla, tudi v pozitivnem smislu. Dosti ljudi me je že vprašalo, če se jaz zaradi tega bojim iti v zvezo
ali pa graditi z nekom odnos ali pa če se bojim imeti družino ali pa v tem smislu, ampak vem, da bom naredila vse, da
do tega ne bo prišlo. Ne vem, bom mogoče bolj pozorna na stvari, ki drugače ne bi bila. Ne vem, mogoče tudi tako
vpliva, da se zdaj pogovarjamo, mislim sigurno je, ker prej se nikoli nismo. (H)
Pač nikoli ne bom rekla, da se ne more zgoditi, ker za naša dva sem tudi to rekla, pa se je zgodilo. Pač itak da lahko
pride pa sploh včasih ne vem, gledam, itak je težko nek odnos, mislim tako se mi zdi no. Že tudi, ko vidim pri prijateljih
so ful hitro stvari, recimo ko smo bili v Braziliji, ful hitro ti gre kdo na živce, če si z njim 24 ur na dan pa tudi doma
vidim to, kakor hitro smo malo dlje skupaj, sem že tako. Ampak ne vem, se mi zdi to, da včasih tudi jaz ne znam pol
odreagirat in mi je tako. S tistimi ljudmi, ki jih res dobro poznam, recimo doma, je ful hitro tako, da ga rajši naderem,
kot pa da bi na nek normalen način rešila. In me je tega ful strah. Tega mogoče ne strah, da bi se temu umaknila,
ampak v tem smislu, da si želim, da se bom to naučila, ali pa da bom v tisti situaciji odreagirala drugače in si ful želim,
da bi znala odreagirati in da bi pač res se spomnila na to. Mislim tako. Da bi znala rešiti pa vztrajati v tem, da pač
rešiš odnos. (H)

Ko smo udeležence vprašali po lastni ločitvi, kaj bi naredili, če bi do tega prišlo, so v veliki večini
začutili svojega notranjega otroka. Verjetno so se čisto nezavedno postavili vanj in govorili o
tem, kako bi najprej poskrbeli za otroka. Razrešili bi ga občutka krivde, občutka zavrženosti in
zapuščenosti. Poskrbeli bi, da ne bi slišal prepirov in da bi se ves čas čutil ljubljenega. Šele nato
so nekateri omenili, da bi poskusili ohraniti dober odnos s partnerjem. Vendar spet z namenom,
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da olajšajo bolečino otroka. So pa vsi udeleženci dejali, da si ne predstavljajo, da bi se ločili.
Prepričani so, da jih je izkušnja ločitve staršev tako močno zadela, da bi sami naredili vse, da do
tega ne bi prišlo. Zanimivo se nam je zdelo, da je samo eden od udeležencev omenil, da bi poiskal
terapevtsko pomoč. Vsi ostali so namreč prepričani, da poznajo načine, kako bi se s tem
problemom soočili ali pa vsaj niso pomislili, da bi poiskali takšno obliko pomoči.

Tabela 8
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Odnos s starši.
TEMA: ODNOS S STARŠI
Podtema
Opis izkušnje
Prevzem
Pol je bil še oče pol leta doma. V bistvu se je on najprej odločil, da bo prenehal s to žensko, se je trudil in bil doma
pol leta, samo pol je mama spet zvedela, da jo še vedno vara. Tako da je, pol mu je dala, v bistvu smo mu vsi skupaj
odgovornosti
dali en ultimat, naj se odloči ali gre od hiše, da si nehamo lagati ali pa da, naj se odloči, da bo pač nazaj z družino.
In se je pač odločil tako, kot se je. (C)
V bistvu potem pa smo se vsedli za mizo. Sva se s sestro odločila, da mu boma dala ultimat, da naj se odloči ali gre
ali ne gre in smo se vsedli v kuhinjo za mizo, mi trije in nama je pol takrat povedal, da gre, da se je odločil, da gre in
da ne more več, da mu je prehudo, da jo ima preveč rad. (C)

Skrb za starša

Se mi zdi, da prej sem samo o tem razmišljal, kako bi jima ta odnos, nekak, kako bi jima pomagal ali karkoli. Samo ne
vem. To. (C)
Ko je oči kaj rabil od doma, sem mu jaz odklenil in je šel iskat in ni nič, nista se pogovarjala. Izogibala sta se, če sta
se kje srečala. Pol čez nekaj časa, je mami šla do njega in mu dala roko. Ampak se še zdaj ne pogovarjata. Nujne
stvari se zmenita, ker imata še stanovanje skupaj, sta solastnika. Ne vem. Mami je pol sicer rekla, da mu je odpustila
in tudi moja mami je vedno govorila, da naj grem k očiju, da naj se dobima, vedno je to silila, me ni zadrževala. Ne
vem. (E)
Ne. Z mami, sploh pa z očijem, sploh ne, ker je bilo pač težko, tudi zaradi njiju, ker sem vedela, da jima ni lahko. Am.
Pač kot sem že rekla prej, nikoli se nismo pogovarjali pa tudi nikoli se nisem naučila pol povedati tega, kar čutim in
tudi sprejeti, ne vem, nikoli nisem upala jokati doma. Pač v tem smislu, ful mi je bedno, da me kdo vidi ranljivo, v tem
smislu. (H)
V bistvu se je bilo najtežje pogovarjati s starši o tem. Sorry, ful skačem. To sem še prej hotela, da mi je težko bilo videti
mami, ker ji je bilo ful težko in tudi, če bi jaz začela s tem, bi ona ziher začela jokati in jaz se temu ful umaknem. To
sem prej še pozabila reči. In tudi zato, nisem nikoli z njima govorila o tem, ker mi je bilo pač bedno. Tudi zdaj, ko sem
napisala to o ločitvi pa to, ko sem govorila, je zadnjič sestra povedala očiju, da sem jaz govorila. Ker najprej sem
razmišljala, a naj jima sploh povem, ali naj jima povem samo, da sem govorila in spustim ta del o ločitvi. Pač še zdaj
mi je težko se z njima o tem pogovarjati. S komerkoli mi ni problem, tudi govoriti tako, pred ljudmi, ne. Z njima pa ne
vem. Ker se mi zdi, da me je ful strah tega, da bi imela onadva kakšen občutek krivde, ker je pač bilo, kar je bilo.
Zaradi mene se ne sekirat, v tem smislu. In zato tudi zdaj, ko sem očiju poslala to, kar sem govorila, mi je odpisal na
mail, saj hvala Bogu, ker drugače ne vem, kako bi to. Ni pa tako, da bi lahko govorila z njim. Mislim, težko bi mi bilo
govoriti. Saj kdaj kakšne stvari omenim, ko se pogovarjava, ampak nikoli tako nekaj ful. Pač že to, da sem mu to
poslala, je bil ful korak naprej. Z mami pa tudi glih ne. Nisem nikoli hotela spraševati, z njo pa še posebej, ker ji je
bilo ful težje, ker je pač oči šel. In tudi ona ful bolj tako drugače doživlja. Mislim, itak je obema težko, ampak njo je še
bolj prizadelo, ker je vseeno oči šel in ima zdaj drugo. (H)

Povezanost
mamo

z

Ja. Pač mami itak. Že takrat smo bile toliko na telefonu in je dostikrat kaj povedala, kakšne so razmere na stvari. Pač
ja, dosti se je k temu pripravljalo. Ni bilo tako, aha zdaj bo, sva se pa tako odločila. Mogoče je najmlajša sestra
drugače to doživljala, ker je bila doma edina še. Tako da pol se je mami odselila, takrat je stanovanje dobila. Ja, pol
pa malo sem pa tja. Za nas je bilo tako nekaj novega. Pač itak, a ne. Dva domova. (D)
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Odtujenost

Odnos
med
staršema
Odsotnost očeta

Ne. Nisem razumel. Nisem razumel. Ne vem, kako sem se odzval. Ne vem, ta srečanja z očetom, so bila vedno tako
odtujena. Oče je tako čudno to povedal, ni mi mogel povedat, kako mu je, ampak samo toliko, da je nekaj rekel, tako
po otroško in pol se tudi nisma o tem pogovarjala, in vedno, ko sem bil z očetom za vikend sma šla v kino ali sma šla
nekaj delat in ko sma se vozla, sma se pač malo pogovarjala in vedno me je on vprašal, kako je v šoli, kako je na
orkestru in jaz sem mu povedal. Tako zelo odtujeno, no. (E)
Am. Ostal sem doma pri mami, oče je šel stran živet. Živel sem z mamo. Ja. Tudi onadva, ne vem, kakšen odnos sta
imela. Nista se pogovarjala, no. Še dolgo časa, če sta se mogla kaj zmeniti, sta si napisala sms. (E)
Ja, ful je vplivala na moje življenje. Pač to me je totalno zaznamovalo, no. Ker je s tem povezana tudi mamina depresija
in njena odsotnost, sem jaz bil praktično sam, no. Mislim. In ta odsotnost očeta. (E)
Pol je pa pač tako bilo. In oči ni bil več pri nas. Odselil se je 15 minut z avtom stran. Še zmeraj smo se videli. Pač lih
zato se je tako blizu preselil, da smo se lahko videli. Ker pol kasneje, čez nekaj časa sem pa izvedela, to mi je tudi
mami povedala, da ima pač drugo in pol je tudi sam, najprej ni sam o tem govoril, no, po mojem mu je bilo preveč
težko ali ne vem, pol je pač mami nama povedala, tudi pol sva jo enkrat spoznali. Ne vem. Pol je bilo, počasi se je
začelo tako, da je vedno več hodil k njej, ona je na drugem koncu Slovenije. Pol sta začela par let kasneje razmišljati,
da se bosta pač preselila tja in pol sta kupila hišo. Še zmeraj ima stanovanje tukaj, pravi da zaradi naju, čeprav ga ni
nič tam, naju pa tudi ne, ampak tako za vsak slučaj, no, niti noče prodati pa tako, no. (H)

Očetovski lik
Odsotnost
staršev
Čustveno
partnerstvo

Včasih sem bolj, sem zelo pogrešal ta očetovski lik, čist take stvari, no, da bi lahko delala kake stvari doma, da bi se
naučil betonirat ali take stvari, no, prej sem to zelo pogrešal. (E)
Predvsem ta odsotnost očeta, no. Odsotnost moškega lika. Tudi pol odsotnost mame nekaj časa. Veliko ran imam, ki
jih zdaj počasi, počasi skušam odpret in je zelo naporno in zelo počasi gre. In je težko. (E)
Ati pa mi je povedal, ne zaradi tega, ker bi me hotel hujskati proti mamici, ampak, ker je bil zelo prizadet in mislim,
da sem ga videla nekje v kuhinji je bil in je bil cel objokan in mislim, da sem ga pol jaz vprašala, da mi je povedal,
kaj se dogaja. In pol se je to vleklo eno leto, preden sta pol, da se bosta ločila. Jaz sem zelo zamerila mamici. (F)
V resnici tako največ sem se o tem pogovarjala z atijem. V smislu, on mi je dosti povedal svoje bolečine, jaz pa sem
sočustvovala z njim, hkrati pa mu povedala, kaj mene teži in sma imela popoldneve, ko sma bila skupaj v moji sobi in
se jokala. Ne vem, kje je bila takrat sestra. Verjetno pri stari mami. Vem, da nikoli ni bila zraven. (F)

Skrb za mamo

Brez pogovora

Čeprav se mi zdi, da recimo ene pol leta nazaj sem jaz, kar nikoli ni marala sploh govorit, kaj se je zgodilo, točno, pa
zakaj je do ločitve sploh prišlo, je zmeraj tako, ne rabimo se pogovarjati o tem, to je bila neka taka prepovedana tabu
točka, in sem ene pol leta nazaj, sem pa jaz toliko vrtala, da se je moja mami v bistvu, se je pa, jaz nisem videla moje
mami v življenju nikoli jokat, nikoli, edino takrat se je pa zlomila totalno in je v bistvu priznala, da je ona imela že
samomorilne misli, ker je v bistvu moj oči, ima, kot bi imel mogoče, tudi ni dokazano, ampak kot bi imel manično
depresijo, se pravi enkrat je ful, ampak ne, ja, se navadiš, nad neko stvar, ampak potem ponikne. Isto je z ljudmi, je ful
družaben, potem se pa zapre, zaroleta in se zapre v svojo hišo in noče nobenega videti, nič ne. Je mojo mami v bistvu
ignoriral in vse tako in je tudi moja mami rekla pač, če ne bi bilo mene, da bi si ziher kaj naredila ne, in ona ni nikoli
tega nobenemu povedala, sploh, do pol leta nazaj meni prvič, in se je totalno zlomila, in mislim, da takrat se je, kakor
da se je nekaj sprostilo v zraku. In tudi ona se mi zdi, da zadnje pol leta je ful tako, nekaj je naredila na sebi, tudi tako
duhovno zrastla. To. (G)
Pol ne vem, nikoli se nismo pogovarjali, se mi zdi. Zdaj se ful več. Vsaj zadnje par let. Ne vem, mogoče je vplivalo tudi
to, da sma midve starejši, najbrž pa tudi to, da je toliko časa minilo že od vsega skupaj. (H)

Odnosi s starši, sploh s tistimi, ki so odšli od doma, so zelo različni. Precej jih ima odtujen odnos.
Nekateri so ga popolnoma prekinili, drugi so ga vzdrževali, vendar so ves čas čutili blokado, ki
jih je oddaljevala, tretji pa so ostali v dobrem odnosu z obema staršema. Opaziti je, da so otroci,
katerih starši so se znali raziti na dokaj miren način in omogočiti otroku stike z obema, ostali
bliže staršu, ki je odšel. Tam, kjer pa ni bilo več stika med partnerjema in je bilo zraven še
ščuvanje otrok, je odnos precej slabši. Nekateri udeleženci so sicer zdaj, ko so postali mladi
odrasli in so te stvari ozavestili, začeli delati na odnosu in sprejemati svojega starša takšnega, kot
je, ne pa kot edinega krivca za vse, kar se je zgodilo. Ponekod se je pojavilo pogrešanje očeta,
očetovskega lika. Predvsem pri moških udeležencih, ki bi si želeli, da bi bil v njihovem življenju
oče, ki bi jih naučil moške odločnosti. Pri nekaterih udeležencih pa je bilo razvidno, da se je med
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otrokom in staršem, ki je ostal ali pa šel, razvilo čustveno partnerstvo, ki nezavedno omejuje
razvoj mladega odraslega.

Tabela 9
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Pogovor.
TEMA: POGOVOR
Podtema
Opis izkušnje
Sem rabil ene 5, 6 let, da sem, v bistvu potem, ko sem začel nazaj z očetom komunicirat, sem začel delati na sebi in se
Terapija
pogovarjati. Mislim, hodit na terapije. Am. K psihiatru. Da bi se pa prav pogovarjali veliko o tem, se pa nismo. (C)

Sem pa zelo, no tudi moja mama je pol po depresiji zelo šla v neke duhovnosti, raznorazne psihoterapije in sem tudi
jaz s tem z mamo bolj sprejemal te stvari in vedel sem, no, da je to pustilo nekaj v meni, ta ločitev. Zdaj v zadnjem letu
sem, kako leto nazaj, sem začel tudi hodit na terapijo in zdaj mogoče še bolj vidim, kaj vse je to pustilo v meni. (E)

Nikogar
pogovor
Pogovor
prijatelji

za
s

Pogovor
s
sorojenci
Pogovor
z
duhovnikom
Tabu tema

Povezanost
sestro

Ne, tudi takrat, mislim, ne. Ali pa sem pozabil. Nimam teh spominov, da bi se prav pogovarjali o teh zadevah. Am. (C)
Uh. Ne vem. Zdaj, če razmišljam za naza,j s cimrami smo bile sicer dosti povezane, ampak tega jim pa recimo dolgo,
dolgo nisem povedala. Je pa vedel en prijatelj. No, počasi še ostala dva. Najprej sem samo enemu, ki sma si bila dosti
blizu. Pol še drugi sošolec ima tudi doma podobno situacijo. Nikoli nisma veliko govorila o tem, samo pač veš. (D)
Tako da drugače pa s sestrami. Še v bistvo je utrdilo naše odnose. Saj že itak sta mi najboljše prijateljice od vseh.
Kasneje pol itak to je vedno tema, ker včasih, da lahko komu kaj pojamraš. (D)
No ja. To sem pa pozabila. Moj duhovni asistent, najbolj bistven. Če pa ne bi bilo takrat to na voljo, ja, vprašanje,
kako bi kake stvari sfurala. Pač šla sem enkrat, povedala, pol sem šla še dostikrat pa sma se kaj pomenla. Pač malo
te spodbudi. Saj ni drugega kakor da posluša, saj, kaj pa bo rekel. Pač tako. Da sem lahko enemu malo povedala. (D)
Ful ne vem. Res se ne spomnim tega. Verjetno mi je bilo, ja, jokala sem ziher, ker itak sem taka, da najlažje tako
pokažem svoja čustva. Ampak res čisto iskreno ne vem. Tudi nisem, vem, ziher nisem hotela nobenega prepričat zakaj,
ja, zakaj, ne, lej ne moreš ti reči, ja, mami, ki se je tako odločila, a ne bi še malo potrpela, zakaj, ne, zakaj. Po drugi
strani pa tudi ne rečem, ker včasih kdo reče, ja je pa lažje, da sta narazen, kakor pa da sta skupaj pa da se kregata.
Nobena stvar ni vredu. Ni vredu, da sta doma pa se kregata, pač najboljše je, da se znaš ti prilagodit oziroma neke
konsenze dosegat, saj ne neko podrejanje, to tudi nikamor ne pelje. To se mi zdi, da bi bilo najbolj zdravo. Ne moreš
zdaj tam reči, a ne bi rajši tako ali pa tako. Verjetno sem sprejela tako, kakor je že bilo. Je pa res, da se o tem nismo
toliko pogovarjali. Če smo se drugače dosti stvari povedali, pa da ni bil problem se pogovarjati, o tem se pa nikoli pa
tudi zdaj se ne. No, saj zdaj, kaj boš pa. (D)

s

Zdaj s sestro sem prvič govorila, tako iskreno o nečem, mislim tako, ne samo kako si, pa kaj delaš pa še to včasih tako.
Ampak sma se prvič zdaj resno pogovarjali. Če mi ne bi zborovodkinja rekla, se še zdaj ne bi. To je ziher, a ne. Am.
Ne vem. (H)

Večina udeležencev raziskave ni imela sogovornika, s katerim bi lahko govorila o izkušnji
ločitve staršev. Samo ena udeleženka govori o tem, da je lahko v tistem trenutku svoja občutja
in doživljanje delila s sorojenci. Kasneje je to delila tudi s prijatelji, vendar zgolj kot zgodbo, kaj
se je zgodilo, ne pa toliko, kaj je to v njej pustilo. Zelo pa ji je pomagal duhovni asistent, ki je
bil tam zato, da ji je prisluhnil. Njemu je lahko povedala, kako se počuti, vendar od njega ni
pričakovala, da bi ji pomagal predelati svoja občutja. Dva udeleženca sta omenila, da sta kasneje
obiskala psihiatra in terapevta, kjer sta lahko predelala nekaj svojih doživljanj. Eden je tako šele
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v zadnjem letu ugotovil, kako močno sled je pustila v njem izkušnja ločitve staršev. Pri
udeležencih je bilo res začutiti težo, da se niso mogli z nikomer pogovarjati. Ena od udeleženk
je povedala, da je šele v tem letu zaradi povabila, da bi pričevala s svojo zgodbo, o tem
spregovorila s svojo sestro. Čutiti je bilo olajšanje, da je dobila nekoga, ki jo razume, ki je sam
v isti situaciji in ki mu lahko pove svoja občutja.

Tabela 10
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Sporočilo drugim.
TEMA: SPOROČILO DRUGIM
Podtema
Opis izkušnje
Huda bolečina Verjetno to, da jih čutim. Pa da je to res ena taka huda stvar. (B)
Da se človek pač zaljubi, da te imajo starši vedno radi, ne glede na to, kaj boš naredil, kaj so oni naredili tebi, te bodo
Občutek
imeli vedno radi, čeprav ti tega ne znajo pokazat pa tudi, če ti znajo. Am. Da niso oni krivi nikoli za ločitev staršev.
ljubljenosti
(C)
Kaj bi rekla. Predvsem, no, zdaj odvisno s kom govoriš, pa koliko mu to pomeni, ampak poglabljanje osebne vere. Se
Duhovnost
pravi to zaupanje, res. Bog je car. Mislim, res. Jaz drugače, mogoče tudi to, da si ne predstavljam, kako bi šla čez to,
če ne bi bilo nekega zaupanja in podpore. To je meni bilo najbolj pomembno. Vsakemu to priporočam, da išče oporo
v tem. Drugače pa ne vem, kaj bi. To, to je največ, zaupanje v Božjo voljo pa iskat seveda, kaj je smisel tega. (D)

Odnos
sorojenci

s

Občutek
slišanosti

Čist kaki praktični mogoče primeri, če že pride do take situacije, predvsem odnose z brati in sestrami, da se utrdijo,
ne da se razkrhajo. To je ful pomembno, že tudi, če se oddaljiš od staršev zaradi tega, da vsaj z njimi ostaneš povezan.
Pa ne obsojat staršev. To. (D)
Da naj posvečajo temu pozornost. Da naj skušajo odpreti te rane, jih zaceliti. Da naj grejo na terapijo. Da naj se
poslušajo. In da so vredu, taki kot so. Da je pomembno, da poslušajo sebe in da delajo tako, da je za njih dobro in da
tako kot čutijo, da je to prav. Da je vedno prav to kar čutijo. (E)
Ne vem. V resnici ne vem. Vem pa, da je takrat, ko se ločitev zgodi, zelo težko najti besede. Am. Ker se mi zdi, da vsi
ljudje, ki so me poskušali bodriti ali pa da so vedeli, kaj se dogaja, so me s svojimi izjavami prej prizadeli, kot pa zares
pomagali in tudi zdaj, ko razmišljam, ne vem, kaj bi mi takrat mogli reči, da bi bilo ok. Kaj reči takim ljudem? Vas
razumem. Se dobimo na kavi. (F)

Sprejeti
življenje

Da je vsaka izkušnja z razlogom. In pač glih to, tam, kjer je tvoja največja šibkost, je prav, da si jo priznaš in da, če te
je recimo strah, da bi se ti kaj takega zgodilo v prihodnosti, da si tudi priznaš in da sprejmeš to, ampak tudi, da veš,
da je tam največji tvoj potencial in da se da it čez to in biti miren v tem in na nek način tudi živeti lepo življenje. In jaz
res, če sem pa kaj prepričana, verjamem v to, da bom jaz imela lep partnerski odnos. Verjamem, da ga ima lahko tudi
čisto vsak. Da ne rabi it po stopinjah staršev. To. (G)

Pomoč iz lastne
izkušnje

Ne vem, ker se mi zdi, da imam eno redkih priložnosti, imet starše, ki se še vedno razumejo po ločitvi, ker se mi zdi, da
velikokrat ni tega. In jaz sem zaradi tega ful, mislim, si ne predstavljam, kako bi bilo, če bi se še zmeraj kregala ali pa
grdo gledala. In se mi zdi ful težko nekaj govoriti, saj je vredu, ker pač ni, če se starša kregata. Mislim tako. Se mi zdi,
da je toliko različnih izkušenj lahko, da bi mogla vsakemu posamezniku povedati del svojega, ker pač se mi zdi, da se
nekako povezujejo v nekem smislu te zgodbe. Je pa tudi to plus, ker otroci v šoli, ki grejo čez to, jaz delam v šoli pa se
srečujem z otroki, ki se jim starši ločujejo in mi je to ful kul, da imam jaz starše ločene, ker jim res lahko iz svoje
izkušnje ful dam, se mi zdi. Zdaj odvisno od tega kakšna je situacija pri njih, ampak saj to pol vidiš. Se mi je že zgodilo
no, da je bil kakšen otrok no, pa sem mu povedala, če ne drugega, vsaj, da sta moja dva tudi ločena pa da še zmeraj
živim pa tako. Tako da to. Izberite ljubezen. (H)
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Udeleženci bi drugim, ki imajo podobno izkušnjo, sporočili, da je to zelo težka stvar, ampak da
niso oni nič krivi in da jih imajo starši še naprej radi. Priporočili bi jim, da se odpravijo na
terapijo, si najdejo prijatelje, poiščejo pomoč v veri in spregovorijo o teh stvareh. Pomembno je,
da sprejmejo svoje rane, jih zacelijo in začnejo živeti drugače. Verjamejo namreč, da imajo moč
hoditi drugačno pot, kot so jo hodili starši. Dobro je tudi, da čutijo, da lahko s tem, ko imajo sami
tako izkušnjo, pomagajo drugim s podobno izkušnjo. Želijo jim povedati, da niso sami in da se
da živeti naprej. Še posebej izrazijo pozornost do otrok, ki jih želijo zavarovati in jim vliti upanja
in moči za nadaljnje življenje. Čeprav sami še niso predelali vseh občutij, ki se jim prebujajo ob
izkušnji ločitve staršev, verjamejo, da bodo sami ravnali drugače.

3.2.2 Opis splošne strukture in značaja izkušnje odhoda od doma
Starši naj bi svoje otroke vzgajali tako, da bi bili čim prej samostojni in šli na svojo pot,
ki jih čaka v življenju. Kar nekaj pa je takih, ki želijo svoje otroke obdržati ob sebi in jih
ne spustijo, da bi samozavestno odšli od doma. Pri otrocih ločenih staršev se lahko zgodi,
da se otrok zelo močno naveže na starša, s katerim je ostal, in obratno. Tako otroci težko
odidejo od doma, saj doživljajo strah, da bodo ranili starša in mu povzročili še večji
občutek izgube in zapuščenosti.
Tabela 11
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Dogodki, okoliščine.
TEMA: DOGODKI, OKOLIŠČINE
Podtema
Opis izkušnje
Tako kot sem že prej omenil, en čas sva živela z mamo pri stari mami v hiši, samo sma imela eno sobo,
Pogoji bivanja
kjer sma skupaj spala v bistvu na pogradu. Zdaj pa pač živima v mansardnem stanovanju, kjer je itak
vse v eni sobi, kuhinja, moja postelja, njena postelja, televizija, vse. Tako da jaz v življenju nisem imel
svoje sobe, nekega svojega prostora. (A)

Študentski dom

Malo sem sicer upala, da bom prišla v drugi študentski dom, kjer jih nekaj poznam, ampak nisem bila
sprejeta. Pol ko sem pa prišla v dom v nedeljo zvečer, sem pa ugotovila, da imam za cimri dve brucki,
ki sta isto zgubljeni kot jaz in mi je bilo še kar ok, ker smo se takoj ujele. Ena drugi smo bile v oporo.
Vse smo si povedale. Res nismo delale nič drugega kot pa faks, popoldan smo pa bile zaprte v sobi. Ne
vem, kdaj se je pa zgodilo, da sem jaz začela uživat v Ljubljani. Verjetno, ko sem se začela bolj
vključevati v dom, ko sem si našla aktivnosti v Ljubljani in sem ugotovila, da je Ljubljana čist super. In
pol sploh nisem nič več pogrešala. In zdaj tako razmišljam za nazaj, zakaj nisem že v srednjo šolo šla
kam drugam, ampak ja. (F)
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Šola

Ker sem bila tam na duhovnih in so mi bile duhovne tako ful dobre. Pa tudi soseda je šla tja in mi je
govorila, kako se tam imajo in mene je to ful potegnilo. Pač družba, vrstniki, skoz z njimi, tako ljudje
in tudi odnos, ker me je skozi motilo v teh gimnazijah in ja pol, te ta zafrkava v glavo in ona prfoksa
tako hoče in meni je šlo to ful na živce. Ne moreš imet nekega normalnega odnosa, a ne. In v bistvu sem
to srednjo zbrala bolj tako, ker je šola, ki mi je pasala. (H)

En udeleženec opisuje, kako je ves čas živel z mamo. Ni imel svojega prostora, svoje sobe,
kamor bi se lahko umaknil. Čutiti je ujetost in željo po svobodi, po tem, da končno zadiha in
si uredi življenje po svoje. Druga udeleženka opisuje, kako prijetno ji je bilo, ko je prišla v
študentsko sobo k zelo podobnim njej. Vse so bile nove, prestrašene in so lahko to delile
druga z drugo. Ko pa so začele gledati ven iz svojih prostorov, so ugotovile, da je svet še
lepši. Tretja udeleženka pa opisuje, kako je po pripovedovanju drugih izbrala srednjo šolo,
kjer je bil pomemben vsak posameznik.

Tabela 12
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Beg od doma.
TEMA: BEG OD DOMA
Podtema
Opis izkušnje
Tako da sem se dejansko veselil, sploh tega, da bom nekako sam zaživel, da ni kar naprej za vsako
Želja po svobodi
stvar, ki jo naredim, če ni mami všeč, vse narobe. Ne vem. Da nimaš skoz enega za sabo. To zdaj
ponorim, če pride in reče, da imam razmetani kot. Jaz živim v tem. Tako da ja, tega sem se veselil, me
ni bilo strah. Mislim, strah. Ok. Saj so neke skrbi, kako pa bo. Ampak sem se kar prepustil. Bo že. Bom
že. Dosti ljudi sem poznal v Ljubljani. Sem bil vesel tega. (A)

Ampak se mi je zdelo prav tudi za mene, da grem in malo samostojna postanem. Da grem stran od vseh
teh mojih ljudi in tudi malo zaživim. (B)
Ja, sigurno. Za mene je bila to, svoboda. Kar naenkrat pač neodvisen od vsega, svoje življenje, am, ni
se mi bilo treba dokazovati, skrbeti, kaj si bodo mislili. (C)
Jaz sem se veselil tega. Tudi prej sem imel že v planu, da bom šel v Ljubljano. Tudi mi imamo stanovanje
v Ljubljani in sem živel v našem stanovanju. Je bilo to nekako tako, pričakovano. Odhod mi je
predstavljal neko svobodo. Želel sem si tega, veselil sem se tega. (E)

Pobeg od doma

Čisto tako z vidika mamice, mislim odnosa z mami, mi je bilo ful dobro, ker sem vedela, da zdaj pa mi
ne bo mogla vsak dan težit, kaj naj počnem in kaj ne, kaj delam narobe in kaj ne in mi je bilo tak, yes.
Tako nikoli nisem imela, da bi imela zdaj pa domotožje, da bi pogrešala atija. Tako da s tem nisem
imela problemov ali pa da bi koga pogrešala, se mi je zdelo pač, saj bom prišla za vikend domov. (F)

Kar nekaj udeležencev je hrepenelo po svobodi, ki so jo delno lahko dosegli z odhodom od
doma. Ob tem, ko se jim ni bilo več potrebno dokazovati, skrbeti, kaj si bodo mislili in deliti
sobe, so čutili olajšanje. Veselili so se tega, da bodo čez teden živeli drugje in postali
samostojni. Lahko bi rekli, da so na nek način želeli pustiti preteklost za sabo in na novo
zaživeti. Želeli so spoznati nove ljudi, ki ne vedo, kaj vse se jim je v otroštvu dogajalo in s
tem ne bi bili več stigmatizirani, kot so se prej večkrat počutili. Po drugi strani pa so se rešili
tudi starševskega nadzora, po čemer verjetno hrepeni kar večina mladostnikov.
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Tabela 13
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Stik.
TEMA: STIK
Podtema
Opis izkušnje
Želja po boljšem Jaz sem dosti računal na to, da se boma z mamo bolj razumela. Sploh zato, ker se manj videvama in je
manj možnosti za konflikt pa da pač za tisti vikend, da bo boljše. Od začetka je bilo tako, pol pa je
razumevanju
začelo škripati. Ker sem jaz imel še ob vikendih dosti stvari in me ni bilo doma. Tako da ja. So se
spremenili pa se niso spremenili. V enem pogledu so šli na boljše, v drugem pogledu pa na slabše.(A)

Oddaljenost
Telefonski klici

Se mi zdi, da se zdaj z mamo dosti manj pogovarjama, dosti je postala nezaupljiva. (A)
Mama bi najraje videla, da vsak dan, ampak jaz tega ne sfolgam. Čeprav se sliši tako, samo 5 minut
na dan. Vedno se ne spomnim. Da bi zdaj rekel tako, po mojem z mamo 2x na teden med tednom pa z
atom 2x do 3x na teden. Se zgodi, da tudi kak teden cel teden nič ali pa se zgodi, da kak teden skoraj
vsak dan. Dosti sta navajena na te klice, kar me včasih kar tak malo zmoti. Se res moramo za vsako
stvar slišati. Pa vidim, da drugje ni tako. (A)
Na začetku me je že prvi dan klicala pa pol drugi dan klicala. Pol pa ne več. 1x na teden. (B)
Pol pa v bistvu čedalje več. Pol sma se z očetom, oče je dostikrat prišel tudi v Ljubljano. Z mamo sma
se pa tudi slišala kar dostikrat, no. Več kot prej. Čedalje več, no. Postopoma. Ampak še vedno premalo,
da bi lahko kaj naredil tam, ampak dobro. Počasi smo se kar začeli nazaj povezovati. (C)
V tem smislu, da bi si bili kaj bolj tuji, sploh ne. Tisto, ja, kako razmišljamo in kakšne imamo predstave
v življenju, ja, itak, se je ful spremenilo. Drugače pa ne. Smo na vezi, smo si isto domači. Ne
predstavljam si, da bi si bili lahko še bolj. Z mamo se slišima vsak dan, z atijem pa ne, ampak si pol
doma vse povema. (D)
Za vikende sem hodil domov, ja. Skoraj vsak teden, no. Če sem imel kakšno drugo stvar, ampak od
začetka, če nisem imel nič, sem šel domov, če sem se mogel kdaj učiti, sem ostal v Ljubljani. Slišali smo
se parkrat na teden, recimo 2x na teden. (E)
Atija še zdaj včasih med tednom pokličem. Največkrat zato, ker imam neki zakaj ali pa neki kako. Če
pa že ne najdem neki, pa pol ati po navadi pokliče pa ni nujno vsak teden, ampak tako, če me ima on
kaj za vprašat ali pa mi kaj za povedat ali pa kaj se za menit. Pa vedno zraven tega zakaj in kako pride
še tisto, ja, kako si, tak, še vedno nek stik ostaja. Za vikende koliko se uspemo videt, koliko jaz nimam
zafilanega urnika z drugimi aktivnostmi. (F)
Ne vem. Zmeraj, ko pridem domov, se z mami veliko pogovarjama in zelo take duhovne teme in se mi
zdi, da zdaj, da bi se nekaj glih klicale vsak dan, to nikoli ne. Mogoče enkrat na teden, da se malo
slišimo, pa da si kaj povemo, kako je bil teden. Dosti sva z mami tudi na isti valovni dolžini zadnje čase,
tako da to sploh ni problem no. (G)
Ker tudi mami najprej nisem, saj ne vem, ful so bila obdobja. Vem, da je bilo eno obdobje, ko sem jo
vsak dan klicala, pol je bilo pa eno obdobje, ko je nisem nikoli čez teden. Ful je tako, malo vzponi, padci
ali nekaj. Ne vem. Njej je itak ful fajn, če jo pokličem, še zdaj. Ampak nikoli nisem tako, da bi ful, nikoli
nisem marala klicat in pol se tudi tukaj pozna. Ko je oči šel, ga nisem nikoli klicala. Še zdaj ga pokličem
ful redko. Pa ne samo njiju. Kogarkoli. To je pač v meni, nisem zavestno tega, da bi. Zato sem se z
mami prej ful bolj slišala, z očijem pa ne, se pa zdaj več. Mami, ja, če je ne pokličem, me kar pokliče,
enkrat na teden, recimo. Čeprav zdaj ne več toliko, včasih pa ja. Ampak že od nekdaj sta mi ful svobode
pustila in sta mi tudi pri tem. Nista me nekaj ful klicala. Tudi, ko smo šli v šolo v naravi. Nikoli se mi
nismo slišali. (H)

Ponoven stik s starši

V bistvu sem se takrat začel nazaj povezovati s starši, ko sem šel od doma. Ker dokler sem bil doma,
tista 4 leta, celo gimnazijo, sem samo bežal od doma. Bežal od mame. Z očetom itak nisem imel stikov.
Ko sem pa enkrat v Ljubljano prišel, pa ko nimaš več stikov vsak dan z mamo, v bistvu pol spoznaš, kaj
vse ti nudijo, kaj ti dajejo, koliko je vredna dejansko starševska ljubezen, neka varnost, ko je pol ni več.
Sem začel malo cenit to, kaj vse mi nudi mama, tudi z očetom sem pol začel nazaj stike vzpostavljati. V
bistvu nas je to pol nazaj, mislim mene osebno je to pol nazaj povezalo s starši, ko sem šel od doma.
(C)
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Prekinitev stika

Na začetku ful malo. Oziroma čisto na začetku se itak slišiš z mamo ne, ko imaš te obveznosti pa to pa
jo zanima, kako poteka življenje. Pol pa zelo malo. Na začetku res malo. Mogoče enkrat na teden, da
sem se z mamo slišal. (C)
Skušal sem odrezati, tudi ko me je mama klicala, sem vedno, ne vem, mi ni bilo všeč, da me je klicala
in vedno sem ji povedal in pol me je tudi dosti manj začela klicati. Skušal sem se na silo odrezati od
doma in zaživeti svoje življenje. (E)

Izguba stika z mamo

Z mami tako, če kaj rabim, da mi pripelje v Ljubljano, grem včasih k njej v službo, ampak to je še kar
redko. Slišima se, če res ni kaj ful nujnega, se ne. Za vikende tudi, če sem doma, obstaja zelo velika
verjetnost, da nje ni doma ali pa, če je doma, spi, ker je bila včeraj na žurki in je utrujena. Tako da
najin odnos se je res nekje zgubil in sem se tudi jaz nehala trudit, nekaj ohranjat oziroma tako. Mogoče
se grozno sliši, ampak tako kot da bi mi bilo že malo vseeno. (F)

Stik s sestro

Sestra me preko socialnih omrežij okupira in pol je najbolj užaljena, če jaz ne odgovorim takoj. Tako
vsake toliko pa se tudi po telefonu slišima pa predvsem zato, da mi ona pove, kaj dogaja. (F)

Stik z očetom

Z očijem pa pač saj pravim, grem pa zdaj samoiniciativno, grem včasih k njemu, včasih me on pokliče,
pa me vpraša, kako kaj faks, kako kaj življenje, če imam že kakšnega fanta in pol se konča. In to je to.
Am, tako. (G)
Ker zdaj recimo, se ful več slišima, kot sma se včasih. Pa to šele zadnjo leto po mojem, no. Prej sma se
pa tako no, tudi po en mesec ne, pa pol spet en mesec, pa pol spet en mesec ne. Mislim, tako no. Pa
obadva imama ful stvari, pa se noben ni sekiral zaradi tega. Ampak ni pa tisto, da si zavestno rečeš,
morem ga malo poklicati. (H)

Skrb za očeta
Prekinitev
očetom

stika

Drugače pa grem v bistvu samo tako, ker se mi zdi, da on rabi malo te ljubezni, skoraj bolj kot jaz in
pol grem malo k njemu, ker sem po mojem edina oseba, ki ga grem malo pobodrit, to njegovo življenje.
Tako to. (G)

z

Tudi sem imela ful obdobja. Recimo, očija ful nisem nikoli klicala, ker ko je šel, ga nisem nikoli, ne
vem, pač, ker sem bila, takrat še nisem neki ful telefona uporabljala . Pa jaz sem se sprijaznila, pa tudi
več smo se videli takrat. Am. In pač nikoli si nisem tisto zavestno rekla, daj lahko bi ga večkrat poklicala
in pol ga nisem in mi je to prišlo v navado. (H)

Nekateri udeleženci so s tem, ko so odšli od doma, upali, da se bodo odnosi s starši izboljšali.
Najprej so želeli popolnoma prekiniti stik predvsem z mamami. Motilo jih je šlo, če so jih
klicale vsak dan in jih spraševale, kako so, saj so želeli biti svobodni. Pri nekaterih so se
stvari kasneje spremenile in so začeli ponovno vzpostavljati stik. Tako se v večini slišijo vsaj
enkrat na teden. Poudarjajo pa, da hodijo ob vikendih domov in si takrat vzamejo čas, da si
povedo, kaj se je dogajalo čez teden. Ena udeleženka je izrazila skrb do očeta, ki je zapustil
mamo. Občasno ga pokliče in ga gre obiskat, vendar ne zaradi sebe, ampak zaradi njega.
Čuti, da to potrebuje in da mu ona to lahko da. S tem se čuti dolžna poskrbeti zanj. Opazno
je, da tudi ostali udeleženci raziskave poskušajo biti v stiku približno enakomerno z obema
staršema. Če le imajo stik z obema, oba pokličejo približno enakokrat. Kot da bi ves čas
skrbeli in pazili, da ne bi razočarali katerega starša.

Tabela 14
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Čustveni vzorci.
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TEMA: ČUSTVENI VZORCI
Podtema
Opis izkušnje
In pol sta kar malo užaljena, 3 dni me nisi nič poklical, kaj je zdaj to. Pa sem jaz tako, ne vem, pač
Občutek krivde

nisem. Ja, to je tudi. Vem, da je bilo en čas tako, da me je ata klical ob torkih in četrtkih na mamin
telefon, prej ko sem bil še majhen in sma skupaj živela, in po mojem je atu to prav ostalo. Mama pa
tudi, sinček edinček, more ga klicat. (A)

Občutek
samostojnosti

Ja, itak je ful drugače. Ne, ne, ne, ni mi bilo tisti strah pa trema, ko je najstnica živela doma v tistem
varnem zavetju, ampak sem bila dosti samostojna zaradi tega, ker, ne vem, v takih stvareh recimo prala
sem, kuhati sem znala, tako da take stvari poskrbeti za sebe, s tem nisem imela težav. (D)

Težek odhod

Ok, malo mi je bilo težko iti prav od doma, zato ker zdaj boš pa pač pet dni na teden nekje drugje živel.
Pa sej sem se pol hitro navadila. (D)

Veselje, zaupanje

Ni mi pa bilo težko iz tega stališča, zato ker sem se sama odločila, da grem, podporo sem imela doma.
Pač vem, da tam, kamor sem šla, dvakrat sem bila tam na informativnih dnevih in dnevu odprtih vrat
in meni je bilo tam res všeč. In zaradi tega, ko si res vesel, ko greš nekam, ko si se fajn počutil in zato
mi ni bilo težko. No, pol, ko sem pa šla na faks, je pa mogoče, malo si že vesel, da lahko greš iz nekih
pravil v dijaškem domu, je prav, da so, ampak jih pol prerasteš in pol je fajn, da greš. (D)

Nelagodje

Mogoče v tistem času, ko se je to res naredilo in se je mami odselila, je bilo res tako stanje, pa kje
bomo, kaj bomo in ful je bedno, ko te tam vsi sprašujejo. Samo še vedno sem pa hodila domov, kar je
mogoče koristno, da se je stanje hitreje normaliziralo. Ker vprašanje, če bi se izogibali eden drugega,
kako bi. (D)

Občutek sramu

Am. Mogoče me je bilo malo sram tudi, da bi se vsak dan z mamico pogovarjal in sem tudi zaradi tega
skušal prekiniti, da se ne bi glih vsak dan slišala. Drugače pa ja. Tak. (E)

Občutek strahu

Ne vem, veselila sem se itak, ker je pač nekaj novega. Po drugi stran me je bilo malo strah iti od doma.
Ker doma je bilo pač fajn, čisto fajn, nisem bežala od doma, ampak sem šla res zaradi šole. (H)

Ob odhodu od doma so se udeležencem prebujali različni čustveni vzorci. Nekateri so ob tem
občutili krivdo, ker se niso želeli javljati na telefon in niso vedeli, kako naj postavijo mejo
oziroma če je sploh prav, da si želijo svobode in manj stika s starši. Pojavil se je tudi sram,
kaj si bodo drugi mislili, da se vsak dan pogovarjajo s starši po telefonu. Tudi zato so se
nekateri odločili, da bodo prekinili stike. Čutili so veselje in zaupanje, da lahko gredo v
srednjo šolo, kjer se dobro počutijo in kasneje na fakulteto in v študentski dom, kjer bodo
lahko postali še samostojnejši. Hkrati pa se je pojavil strah, kako bo živeti drugje, brez
toplega doma, kar je normalno, ko se odpravljamo v neko novo okolje.

Tabela 15
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Navezanost.
TEMA: NAVEZANOST
Podtema
Opis izkušnje
Zdaj, ko sem se spomnila, mi je kar malo težko. V bistvu mi je bilo težko, žalostna sem bila. Vedela sem,
Povezanost

da bom pogrešala, ne vem midve z mamo sva pol razvile en tak, ker sva bile same, ker je moj brat toliko
starejši, da je on že bil v Ljubljani, da sma nekako znale sobivati, ker sma si tudi čisto senzibilne, po
karakterju sva si podobne in sma dale druga drugi en prostor. Jaz sem bila nekak svobodna doma. Mi
je bilo prijetno pa tudi zaradi določenih stvari neprijetno, ampak ne glede na vse, tisto kar mi je bilo
hudo, mi je bilo še vedno težko iti. In vem, da sem takrat jokala, ko sma se s fantom peljala. Pol sem pa
videla, sem bila 4, 5 dni v Lj in pol sem rada prišla domov. Že samo zaradi kraja, zaradi narave, zaradi
ene domačnosti, ki je bila tam, zaradi moje sobe. (B)
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Am. Fajn mi je bilo iti pa hkrati, ker sem toliko stvari puščala, sem vedela, da jih puščam doma in mi
je bilo tudi težko. Po eni strani sem se veselila po drugi strani pa, ne vem, če bi imela tam ene 20 km,
ne vem, no. Kaj pa vem. Ne vem, a znam odgovoriti čisto na to. Mi je bilo fajn, pa mi je bilo tudi težko
pa bi mogoče tudi ostala doma. (B)
Zdaj mi je pa recimo zakon. Pa mi je zakon, ko grem domov, se imamo ful luštno, pa mi je pol spet
zakon, ko pridem nazaj. Ker sem tudi poleti bila recimo doma, ampak je bilo ne vem, čisto fajn. Pač
isto fajn. Mi ni bilo neki, da bi pogrešala, tako. Tako da ja, ne morem reči, da sem glih bežala od doma.
(G)
Glede doma pa se spomnim prvo leto, da mi je bilo ful težko, da sem odštevala, kdaj bo petek. Ob
nedeljah se mi nikoli ni dalo nazaj. Pa ne vem, po mojem tudi malo zaradi šole. Ker prvi letnik sem
malo zabluzila. Pač ful mi je bil težek preskok. V osnovni šoli se mi nikoli ni bilo treba učiti, v srednji
pa kar naenkrat ful. Pa nikoli se nisem marala prav učiti. Po mojem zaradi tega, da je pol šola vplivala
na to, da mi je bilo tam ful tako. Pa še taka sem, da se nisem takoj nekaj ful z ljudmi. Rabila sem malo
časa, da sem si res našla neke ful dobre prijatelje. Ker pol 2. je bil že boljši, 3. mi je bil že ful zakon, 4.
pa sploh. Sem pa komaj čakala, da grem v dom. 1. je bil pa malo tako, no, težek. Ampak ne tako zdaj,
da bi si to ful zapomnila, samo tako. Ne vem. Mi je bilo čisto kul, ko sem šla domov. V 4. še tudi, ampak
mi je bilo že tako, tudi če me kakšen vikend ne bi bilo, mislim, no, čeprav takrat še ne. To zdaj bolj, ko
sem na faksu, je tako. Ker sem že na pol preseljena v Ljubljano. Ne vem. Počasi se mi zdi, da je šlo tako
vedno lažje, zdaj pa se mi zdi, da sem že bolj, da sem raje tukaj kot doma. (H)

Sprememba odnosa

Videla sem pa tudi, da se je najin odnos z mamo malo popravil. Izgleda neka čudna varianta
oddaljenosti povezuje. Sva našle en drug stik druga z drugo. (B)

Želja po odhodu

V bistvu sem bila vesela, da grem, sem se veselila. Ampak ne v smislu, da bi komaj čakala, da grem od
doma, ampak tako, veselila sem se tega študentskega življenja. Ful me je zanimalo, kako to izgleda. (G)

Nekaterim udeležencem je bilo težko oditi od doma. Navezali so poseben stik s staršem, ki
je ostal doma in so zato odhajali s težo in strahom. Mogoče celo s strahom, da bi se njihov
odnos oddaljil in bi s tem izgubili še tega starša. Pri eni udeleženki se je sicer pokazalo, da
se je v času študija odnos s staršem precej izboljšal, ampak ne vemo, če je k temu resnično
pripomogla razdalja. Nekateri pa opisujejo, da jim je bilo na začetku težko, potem pa so našli
svojo družbo in svoj način življenja in jim je vedno boljše. Celo tako, da jim je včasih težko
iti domov in živeti skupaj s staršem in sorojenci.

Tabela 16
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Potlačitev.
Tema: POTLAČITEV
Podtema
Opis izkušnje
Ne vem pa, kako je bilo, pol sta se
Potlačitev

že ločila, kako je bilo pol tega, oh ok, zdaj mi ne bo treba biti doma,
ker sem še pol vedno vsaj ena štiri leta redno za vikende domov hodila, redkokdaj sem ostala v Ljubljani,
tako da se ni nič kaj spremenilo. Tako da nekako se mi je življenje spremenilo, ko sem še bolj samostojno
začela živeti, ni pa dosti vplivalo na to, čeprav sta se vmes ločila, da bi zaradi tega kaj manj domov
hodila ali pa. (D)

Ena udeleženka raziskave je omenila, da se ne spomni dobro, če je zares mirno šla od doma,
saj sta se ravno v tistem času starša ločevala. Še vedno je namreč za vikende redno hodila
domov in ohranjala močne stike. Se pa prebujajo občutki skrbi za starša in mlajši sorojenki,
ki sta ostali doma.

80

Tabela 17
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Problemi.
Tema: PROBLEMI
Podtema
Težave

Opis izkušnje
Drugače pa pol nekje, ne vem po prvih dveh mescih, pač jaz sem dobila na začetku ful tako hladno
cimro in mi je bilo v bistvu ful hudo it od doma vsak vikend in mi je bilo tako. Malo težko. Ker sem
vsakič malo z muko skoraj prišla v dom zaradi tega. (G)

Pri eni izmed udeleženk je odhod od doma otežila cimra, ki je v njej vzbudila nelagodje in
neprijetna občutja. Zato je občutila težo in bi raje ostala doma.

3.2.3 Opis splošne strukture in značaja izkušnje oblikovanja občutka lastne
vrednosti
Naloga mladega odraslega je, da razvije občutek o osebni identiteti, kar mu omogoča
vstopanje v intimne odnose z drugimi. Če je na tem področju uspešen, se lahko svobodno
odloča o stvareh ne glede na to, kaj si bo družina mislila o njegovih odločitvah. Pri naših
udeležencih bomo lahko videli, da se pojavljajo močna občutja, ki jim včasih bolj, včasih
manj dopuščajo možnost svobodne odločitve.
Tabela 18
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Zmožnost odločanja.
TEMA: ZMOŽNOST ODLOČANJA
Podtema
Opis izkušnje
Prosta
izbira Mislim, da se nista nikoli vmešavala v izbire. Dejansko, kar je bilo glede šole, kar je bilo glede tega, zmeraj prosta
pot. Oba sta si želela, moja mama ni imela te možnosti, da bi nekaj doštudirala, moj ata tudi ne, tako da sta si oba
poklicne poti
želela, da pač dobro izberem tisto res, kar me veseli, pa da postanem nekaj. Tako da glede tega nikoli ni. Da bi se
nekaj ful vmešavala, nikoli. (A)

Nezuapnje

Sta mi vedno povedala, da tisto, kar si bom izbral, ziher ni lahko, ampak si se sam za to odločil. Saj midva ti boma
pomagala, kolikor ti lahko, pol pa pač sam delaj. Ati je vedno bil tak, pa dolga šola pa 4 leta pa 6 let. Ampak on
ni imel te izkušnje. V bistvu niti osnovne šole ni končal. Mama je drugače naredila srednjo poklicno pa tudi ne
tisto, kar si je želela. Tako da ja, glede tega, sta mi vedno nudila vse, pa prosta izbira, da se sam odločam. (A)
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Zaupanje

Občutek
samostojnosti

Jaz sem si kar zaupal, ja. Am. V tistem obdobju sploh, ko sem šel čez to. Zdaj, ko gledam za nazaj, razmišljam, da
bi tudi druge poti bile čisto vredu, da bi mogoče bile lažje ali pa da bi bilo drugače. Ampak ja. Nisem bil tak, da
bi bil nekaj ful živčen ali pa nekaj, v strahu, da to ni to. Saj so bile kakšne težke stvari, ampak sem si pa kar zaupal.
Sem imel neko samopodobo. Ni bilo, da bi imel neke strahove ali pa da česa ne bi zmogel. Ali pa da je ta pot, ki
sem si jo izbral, pretežka zame. Bistveno je, da sem imel podporo, če bi karkoli bilo tako. (A)
Mislim, da sem lahko kar fejst samostojen, vsaj s temi, kar se družim, ker mi res vsak da neko svojo možnost. Tudi
ne vem, na faksu imam veliko prijateljev, ki niso ne skavti pa niso verni, ampak sem lahko samostojen. Bolj je bilo
to v srednji šoli, kaj zdaj si spet pri skavtih. In take prijatelje sem pol pustil, ker sem ugotovil, da niso družba zame.
(A)
Ja, jaz bi rekla, da sem kar samostojna. Mogoče včasih celo preveč. Tako avtonomna. (B)
Ne vem, a veš, zakaj ne vem reči zdaj neki za ziher, zaradi tega, ker so bila to glih taka leta, ko človek pač more
odrasti. To je bilo glih v srednji šoli, ko se človek osebnostno itak že ful spremeni. Zdaj tik po srednji šoli kot
študent, se mi zdi ful zdravo, da začneš biti samostojen, tako da bi mogoče iz tega stališča težje rekla, glih zaradi
tega, ker je bilo ravno tam na prehodu iz srednje šole. Ampak ne vem, že prej sem sprejemala kake odločitve pa so
bile vredu. Ker zdaj sem pač tako, mislim jaz sem 100 % sama vase, a je to samovšečno? Ampak ne res, za tiste
stvari, ko se odločam, sem po navadi zmeraj prepričana, da so vredu oziroma v tistem trenutku se mi zdijo
najboljše.(D)
Sem pa po navadi, ko se odločim za ene stvari, ful mirna. Pa jaz sama sebe toliko poznam, da recimo ja, res prav
čutim tisti mir pa eno veselje, ko se za ene stvari odločim. Ne vem, bodisi služba ali malo manj pomembno, da
nekam grem. (D)
Zdaj pa se mi zdi, da stvari ne delam zato, da bi hotela staršem ustreči. Ful sem vesela, če sta vesela za kake stvari,
nikoli se pa ne ozirom toliko. Mislim, da niso neke stvari, da bi rekla, joj, kaj bo pa mami rekla ali pa joj, kaj bo
pa ati rekel. Ampak so odločitve, ki jih sprejemam ali pa stvari, ki jih delam pač trenutno predvsem, no, za sebe.
Zdaj, a delam to za sebe, da pomagam drugim, vedno imam jaz neko korist od tega. Mislim, to se ful tako sliši.
Ampak, ja, zato da si bom jaz uredila življenje, takšno kakršno imam plan. Ne delam pa zdaj v smislu ustreči
staršem. (D)
Na prvi pogled ne. Vedno sem se lahko svobodno odločal, kakor sem si želel, so me podpirali v tem, v čemerkoli,
tudi, če se niso strinjali z mano. Vedno so mi nudili vse, no. (E)
Mogoče ni vezano toliko na ločitev ali pa ne, ampak dokler sem bila še v osnovni šoli, neke odločitve sta bila oba
kar dosti prisotna. Sicer sta oba vedno upoštevala moje želje, ampak še vedno sta bila tista, ki sta povedala svoje
mnenje in jaz sem jima tudi do te mere zaupala, da sem upoštevala njuno mnenje. Pol pa tak v času srednje šole
sem pa dosti, vedno bolj samostojno sprejemala neke odločitve oziroma sem počela res, kar je bilo meni všeč. Tak
no. (F)
Jaz si zelo zaupam. Zelo trdno verjamem, da pač v večini primerov, za kar se odločim, da je prav. (F)
Jaz sem imela zmeraj občutek, da sem drugače samostojna, tudi, ko sem bila majhna. Šesti razred sem jaz bila že
čisto samostojna v smislu teh obveznosti pa to, pa za učenje pa vse to. Tako imam občutek, ja, da sem ful
samostojna, da se veliko sama odločam. Drugače se mi pa zdi, da tako samostojnost tudi tako glede nekih, ja,
glede, to mi veliko ljudi reče, da sem ful neodvisna pa samostojna v smislu da nisem nekaj, da bi bila čustveno
navezana, da bi se na nekoga privezala glih, imam prijatelje in se družim pa vse, ampak imam rada tudi svoj
prostor. To. (G)
Ne, ni razlike po mojem. Vedno sta me ful podpirala v vsem, kar sem delala pa mi pomagala karkoli. V zvezi z
instrumenti, jaz sem nekaj rekla, oči mi je takoj pokazal. Sem začela igrati bobne, sem jih dobila. V tem smislu. Pa
tudi karkoli sem počela, se mi zdi, da sta bila ful taka, da sta mi dosti pustila. Tudi če primerjam s sosedi, ker smo
bili približno tam, tam stari in sta nama s sestro ful več pustila, da sma šli ven pa da sma šli v trgovino, njiju pa
ful ne. Pa ne v tem smislu, da bi lahko vse počeli, ampak tako, pustiš otroka ven pa naj se igra, če se hoče. In se
mi je zdelo to ful dobro, ker se mi zdi, da sma zaradi tega hitreje odrasli. Nisma bile omejeni z enimi neumnimi
stvarmi ali pa ker bi se onadva bala, da bi se nama kaj zgodilo. In tudi pol naprej, ko sem šla v srednjo šolo, k sem
se odločila za dijaški dom. V bistvu najprej sem rekla ne, jaz ne bom šla v dom. Ne bom cel teden od doma, halo,
celo leto. No pol, sem pa počasi začela čutit, da je ta srednja šola to, kar jaz hočem. Pa prej sem skozi tako odločeno
govorila, da ne. In mami je, ja, saj, če bi hotela, bi te itak podprla, ampak meni je super, da boš doma. Oba sta
tako govorila in pol sem se jaz odločila in najprej nisem doma sploh upala povedati, da bi jaz vseeno šla v dom in
pol, ko sem, itak sta me po mojem že videla in tudi pol, ko sem, sta bila oba tako itak, pojdi. Da sta mi pustila
svobodo in pač pri vseh odločitvah je bilo tako, kadarkoli je bilo kaj takega, sta me ful podpirala. In tudi pol, ko
sta se ločila, se mi zdi isto, je tudi, če je karkoli takega, da se je bilo treba pomeniti, sta se vedno slišala pa pač
normalno zmenila pa tako. Ne vem. Tudi, ko sem šla prvič v Indijo, to je bilo po srednji šoli, je bilo mamo itak ful
strah, oči pa, ti samo pojdi, izkoristi, jaz nikoli nisem smel, ker me doma niso pustili. Mami je bilo ful strah, ampak
me je pustila, je rekla, pojdi, izkoristi pa v tem smislu. Tako da. Podpirala sta me v takih odločitvah, če bi hotela
delati neumnosti, me itak ne bi. Če pa so take stvari, pa nikoli nista gledala nase, da bi mi zdaj zaradi njunega
strahu nekaj prepovedala. (H)
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Drugače pa se mi zdi, da ne. Tudi recimo za faks, a ne. Mami se vedno malo norca dela iz moje smeri. Mi je kdaj
omenila, sicer ni tako, da me ne bi podpirala, ni pa to, da bi bila ful navdušena, da sm šla na pedagoško, ni zdaj
to tisto, o ful dobro. Am in me včasih kar tako, saj vi nič ne delate ali pa v tem smislu, da kaj naprej vrže in večkrat
preslišim, ker mi je vseeno, ker je to stvar, ki si jo jaz želim, ker je to to in bom s tem živela celo življenje pa tudi
me nikoli ne prizadene, meni je vseeno, kaj si ona misli, ker jaz vem, kaj si jaz mislim. V tem smislu, no. No in pač
vem, da nikoli ni bila ful navdušena, ampak jaz sem vseeno šla to študirat. Tako no. V tem smislu. Pa me je malo,
kaj pa to, kaj pa to, a veš, kaj pa socialna pedagogika pa to. Pa sem se pozanimala pa to, pa me zanima, ampak
nič kot za to, kar sem se odločila. Se mi zdi, da bolj sledim temu, kar jaz hočem, kot pa da bi se zdaj ful sekirala,
ker njej pa ni čisto, čisto popolnoma všeč. (H)

Občutek
nesvobode

Mogoče sta malo težko sprejela, da sem jaz malo drugačen, ker se mi zdi, da je naša družina, da so vsi tako zelo
ne vem, jaz sem vedno izstopal že v vrtcu sem se vedno sam igral, se mi zdi, da to nista čist pustila, da bi, premalo
svobode sta mi dajala. Jaz tudi vem, da sem vedno imel ful rad šport pa me nikoli nista dala trenirat kake športe,
igral sem pa dva inštrumenta pa skoz se, k verouku hodil, na risalne tečaje, ni da ni, same take zadeve, ki so njiju
veselile. Pa ne vem, če sta to glih onadva kriva. To je ful enih dejavnikov. Tudi v šoli ne vem, avtomatsko če si mel
ti 5-ke, če si bil odličen, so te na matematično tekmovanje, na ono tekmovanje, niso ti pa dali, tam pri športu pa so
bili oni, ki so bili veliki pa hitri in so one forsirali naprej. Kar mislim, da po eni strani ni prav. Jaz mislim da, če
bi se jaz lahko sam takrat odločil, bi bil zdele nek športnik oziroma neki takega. Tak da ja.(C)

Občutek svobode

Drugače pa ne, da bi bile. Kaj so bile take bolj pomembne odločitve, srednja šola, odločitev za misijone. To so
take stvari. Nikoli ni bilo nobenega prepričevanje pa tudi pol, ko sem faks izbirala. Vem, se še spomnim, da sem
takrat mogoče edinkrat občutila, ko sem se vpisala. Jaz sem se vpisala, na prvo mesto sem dala specialno
pedagogiko, ker pač bila sem prostovoljka v enem centru v srednji šoli in me je to tudi zanimalo, čeprav v resnici
sem vedno vedela, da bi bila rada učiteljica. No, v glavnem. In je bilo, da pol nisem bila sprejeta na prvo izbiro in
mi je čisto malo manjkalo in je ati takrat kar precej, joj dej, a bi se še dalo to, zato, ker so mi sosedje povedali, da
je več možnosti zaposlitve, ampak tudi jaz sem pol hitro povedala, lej meni je to všeč in je bilo to to. Mogoče je bil
to en tak trenutek. In pol nikoli nisem dobila občutka, da me ne bi podpiral. Zmeraj mi je delal tiste eksperimente.
Mami pa itak zmeraj. (D)

Iskanje nasveta

Če pa kdaj imam težave, da se ne bi mogla kdaj odločit, se pa rada posvetujem. Zdaj pa odvisno za katero področje
pa za kake stvari gre. Za tudi manjše, sploh pa tiste bolj pomembne ali se s srednjo sestro ali pa z patrom našim
ali pa pač odvisno, s katerega področja. (D)

Neodločnost
Zaupanje v starše

Pač za stvari, za odločitve, ki jih sprejemam. Zdaj ne vem, kako, mogoč bi včasih lahko bila bolj odločna, včasih
o katerih stvareh ful dolgo premišljujem, ampak takrat, ko se pa pol odločim, sem pa mirna. (D)
Mogoče to, tako kot sem prej rekla, da sem jih poslušala, zaupala njihovemu mnenju, tako sem tudi naredila vse,
kar sta rekla oziroma kar sem pač verjela, da je to to. Mogoče sem zdaj, takrat bi se verjetno sekirala ful, če bi
naredila kaj, kar ne bi bilo oziroma sploh ne bi naredila, kar se ne bi strinjala onadva. (F)

Udeleženci v večini pravijo, da so se zmožni samostojni odločati. V otroštvu in mladostništvu
so čutili, da jim starši dajejo možnost izbire, da jih podpirajo v njihovih odločitvah in jim s tem
dajejo občutek samostojnosti. Le eden izmed udeležencev je povedal, da se ni mogel sam
odločati. Občutek je imel, da ga starši vpisujejo v programe, ki zanimajo njih, ne pa njega. Slišan
ni bil ne doma ne v šoli, zato meni, da je potlačil marsikateri talent, ki ga ima. Še danes je čutiti,
da se težko odloča. Ob vsem njihovem pripovedovanju so se prepletala čustva odločnosti,
zaupanja vase in zaupanja v starše, hkrati pa strah pred tem, da bi razočarali sebe in druge, če
se ne bi pravilno odločili ter da bi bili ujeti v tej nesvobodi. Ena udeleženka je izpostavila tudi
to, da ve, kje poiskati poslušalca, ki ji bo pomagal priti do odločitve.

Tabela 19
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Čustveni vzorci.
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TEMA: ČUSTVENI VZORCI
Podtema
Opis izkušnje
Strah
pred Ja, večkrat. Kaj vem. Že samo to, da bi me imela rada, pa da se ne bi kregali pa vse to. Ne vem, večkrat vem, da
sem se trudil pa da bom kao priden pa da ne bo kaj narobe, pa da ne bom zdaj nekaj zafrkaval ali pa že samo to,
zavrženostjo
da sem hotel mami ustreči s tem, da nisem mami nič razlagal o atu, ker sem vedel, da ne bo. Pa da sem večkrat z
atom rad kam šel. Mislim, saj včasih mi ful ni bilo za it, ampak se mi je zdelo, da morem it, da bova skupaj. Tega
me je bilo dosti strah, da bi dobil zavrnitev od njiju dveh. Da me ne bi več hotela. Itak, ko kot starejši razmišljaš,
veš, da se to ne bo zgodilo, če res ni nekaj fejst narobe z enim od staršev. Pač imel sem en tisti strah, da ne bi neka
zavrnitev, tako. (A)

Občutek
sprejetosti
mami
Občutek
neslišanosti

pri

Am, mama precej. Mama ful. Mislim, ker sma si precej podobne in je tudi vedela, da pač rabim en tisti prostor,
tiste stvari, ki so mi všeč, nekako me je spodbujala pri tem, mi tudi kupila, če je bilo kaj takega pa če je imela
denar. (B)
Oči pa ne. On je imel eno fiksno idejo, kdo moram bit, en njegov podaljšek in ni, tam ni bilo prostora za tisto, kar
je globoko v meni. (B)
Amm oče se je ful vmešaval, ful tam, mislim, že kot otrok, se spomnim, da sem jaz hotela samo tisti neki stik, a ne,
z njim in tudi nisem razmišljala kaj drugega. In je bilo vedno prvo tisto, kar je on hotel in tistega sem se pol držala.
(B)
To je malo mogoče vplivalo tudi po ločitvi na vse skupaj oziroma na mene, ker v bistvu sem bil skoz vzgajan, da
morem naredit šolo, da morem bit ful dober v šoli, vse druge stvari so pa v bistvu nepomembne, izobrazba,
izobrazba, izobrazba, kar meni nikoli ni bil prvi cilj, nikoli mi ni bilo jasno, nisem želel niti. Tudi te izobrazbe, da
bi bil ful neki uspešen, jaz sem si ful bolj želel, da bi bil ne vem, neko stvar, ki jo delam, da sem res, da uživam v
njej, da bi bil v tistem uspešen. Nikjer v šoli jaz nisem zares užival. Za gimnazijo sem se odločil, ker jaz nikoli
nisem vedel, kaj bi rad. Na eni strani je bilo to, kar me je veselilo, na drugi strani je bilo to, kar sem bil vzgojen.
(C)

Jeza na očeta

Jah pol kasneje oče ne toliko, ker ga ni bilo, ampak seveda pol me je kar pustil. Mislim, je vedno še pol povedal
mnenje, kaj on misli, da bi bilo še vedno boljše od tega, kar jaz hočem, a ne, ko jaz ga ful nisem več, mislim sorry,
nimaš besede. Am. (B)

Občutek
slišanosti
pri
mami
Osamljenost

Mama pa je kar pustila, da grem eno svojo pot, no oziroma, da izberem. Ker se mi tudi zdi, da nisem dosti različno
izbirala, kot je ona. Sem šla dosti po njenih poteh. Mlada sem se poročila, študij sem približno enak izbrala. Je
socialno delo študirala, ne. Tako da. Jo je bilo strah, v bistvu sploh, ko sem prinesla idejo, da se želim poročit, no.
(B)

Občutek
manjvrednosti

Ampak nikoli pa ni bilo nobenega feedbacka, nikjer iz okolja. A delam dobro, kaj se z mano dogaja, pač skoz ta en
občutek, da ni dosti dobro, je neprimerno, ni vredu, no. Ne vem, a je to povezano tudi s tem, da sem tudi od očeta
dobivala, kaj morem bit in kaj ne smem bit. In vedno morem bit tisto, kar on hoče in drugega ni, ni možnosti. Ali
gleda športa ali glede poklica, amm. Tako da pol tudi, ko sem pa sama ostala s tistim, kar mi je bilo dano in pol
se moram odločati, je pa konstantno ta občutek, ni dovolj dobro, ni primerno, ni vredu. (B)
Premalo. V bistvu kolikor se za nazaj spomnim, ne vem. Primer: sem dobil 4-ko v šoli, sem pršel domov, je mama
cel večer sedela zraven mene, da sma se učila skupaj. Se mi zdi, da sta zelo hotela, da sem popoln na nek način,
no. Čim boljši, no. Čim več sta hotela vedno od mene. Onemogočala mi nista nič. Pred ločitvijo. Am. Ne, v bistvu
sem imel vedno prosto izbiro, ampak sta pa vedno zahtevala od mene, da sem odgovoren, da zmeraj naredim
največ, kar lahko. Am. V bistvu sta mi vsiljevala neke delovne navade malo preveč po mojem mnenju ali pa pač.
(C)

Strah
pred
razočaranjem

Pred ločitvijo sploh ne znam odgovoriti na to, mislim, nimam tega. Pol pa sem bila precej sama in prepuščena
sama sebi, tako da sem se lahko zanesla samo na sebe, no. Ampak sem bila pač majhna. To samo narediš, kar veš
in znaš in itak nisem znala. Tako da pač. Nekako sem znala poskrbeti za sebe, zgleda da eno zdravo jedro sem
dobila, prej tako, da sem znala to. (B)

Še danes je to moj glavni problem, da ne vem, kaj si dejansko želim postati. Kaj bi rad počel v življenju. Za študij
pa spet glede na to, kako bi najlažje dobil službo, najlažje uspel oziroma predmeti, ki so mi najbolj ležali v šoli, ne
da bi me veselilo strojništvo. To sigurno ne. Če danes pogledam, mi je bila to zelo smešna odločitev. Imel sem ful
rad matematiko in fiziko, ampak pri fiziki mi je bila elektrika edina stvar, ki mi res ni bila všeč. Imel sem ful rad
vesolje, pa neko zgodovino fizike, oblike, to mi je bilo vse super, neka elektrika pa to pa mi ni bilo. En mesec sem
hodil na faks pol pa še gradbeništvo, kamor sem hodil 14 dni. Moje študentsko življenje. 2 leti. Izkusil sem vse
drugo, zelo. Samo faksa pa bolj malo. (C)
Zelo. Sploh mamo. Skoz. Dokler sem se izobraževal, me je bilo, v bistvo mi je bila to glavna motivacija, da ne bom
razočaral mame oziroma staršev. No, najbolj mame. Predvsem mame. Pri drugih stvareh pa očeta. Mama je glede
na šolo, pri očetu pa je bilo važno, da sem bil dober v košarki ali pa da sem bil dober v matematiki. V vsakdanjem
življenju. Ampak ja. Po mojem zelo. Pred ločitvijo. (C)
Pri mami pa po mojem tudi nima več veze, zdaj sem itak že toliko star, da sam vem, kaj je prav, sam vem. Bolj za
sebe zdaj delam. Tudi kar naredim za mamo oziroma za nas, delam zaradi sebe. Zato da vem, da sem pač nekaj
naredil tako, kot je treba. Vem, da če bo mama zadovoljna, bom tudi jaz zadovoljen. Tako da delam zdaj za sebe.
(C)
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Ampak ne vem, ko sem bil pa še mlajši pa vem, da mi niso nudili nekega varnega okolja za odraščanje, da nisem
bil, ne vem, glih zaradi te odsotnosti, so me toliko bremenile te stvari, da sem pač imel pozornost na tem, nisem
imel brezskrbnega otroštva in da bi lahko delal karkoli, ampak sem pazil, da ne bi preveč bremenil mame, v takem
smislu mi pa niso nudili. (E)
Meni je bilo vedno težko se odločati. Tudi še zdaj za ene stvari, no. Vedno me je bilo strah, kaj si bodo drugi mislili,
kako se bom odločil. Am. Zdaj se mi zdi no, da sem zelo samostojen. Da sem se na nek način na silo skušal odcepiti
od doma in da zmorem biti, vedno sem skušal biti tudi v takih tehničnih stvareh, ko se je za mene zdelo, da to pa
kot nek samostojen moški bi lahko znal, sem se jih vedno skušal čim bolj lotevati, čeprav nisem znal. Se mi zdi no,
da lahko, ampak vedno me je bilo pa strah. Mogoče sem tudi zato imel tak poudarek na teh tehničnih stvareh, da
bodo drugi rekli, da nisem sposoben ali da nisem, ne vem. Da se to pričakuje od mene, kot od nekega moškega.
Ne vem. (E)
Ne vem. Ne spomnim se nič takega. Da bi si želel ustreči svojim staršem. Mogoče do neke mere že. Am. Ja, mogoče,
ja, no. Do neke mere. Recimo, v šoli sem se vedno trudil, da sem nekako zdeloval stvari. Tudi kar dobro mi je šlo.
Am. Samo spet, recimo, v pomembnih odločitvah, vem, da si je mama želela, da bi šel na gimnazijo, pa jaz nisem
šel na gimnazijo. Mogoče podzavestno. Zavestno nisem. Se mi ne zdi. (E)

Ustreči mami
Ja, mogoče mi je bilo včasih res pomembno, da sem mami itak brezpogojno ustrezala. (D)
Drugače pa ne vem. Ful se ne spomnim, ampak meni se zdi, da sem imela včasih občutek, da hočem mamici ustreči,
da se ful preveč obremenjujem s tem, kaj je ona mislila, ampak tega že ful dolgo ni bilo in se zdaj kar ne spomnim
nobenega primera. Se mi zdi, da je bilo to v srednji šoli ali pa da je njeno mnenje ful pri enih stvareh, pri enih
stvareh mi je bilo čist vseeno, pri enih stvareh pa ful. In ful preveč, se mi zdi. Oči je bolj tako, svoboden umetnik.
Njemu je vseeno. On pač, če bi delala res kaj ful narobe, bi mi povedal, sicer še vedno tako, to mi večkrat reče, da
me podpira, ampak, če bi bilo pa kaj narobe, bi mi pa itak povedal, tako da. No to. (H)

Ustreči očetu

Zdaj pa vem, da če se mami z nečim ne strinja, me ne prizadene toliko. Atijevo mnenje še vzamem v obzir, ampak
je tudi tako, da pač me ati dosti podpira in se strinja in niti ni takih stvari, da bi jih jaz počela s čimer se pač on
ne bi strinjal. Mislim, lahko bi rekla, da ja, da sem glede tega bolj, da se sama odločim, ampak še vedno pač ne
delam tega, kar bi imela oba ful proti ali pa. Tako da v resnici ne vem. Ampak mislim, da ne bi bilo nič takega. (F)

Tabela 20
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Stik.
TEMA: STIK
Podtema
Iskanje stika
Strah pred izgubo
stika

Izguba stika z
očetom
Želja po potrditvi

Opis izkušnje
Prej sem bil popolnoma nesamostojen, popolnoma. Zdaj. Pol sem bil pa itak prisiljen se osamosvojiti. V bistvu
prva leta po ločitvi sem bil preveč samostojen. V bistvu so to leta, ko dejansko rabiš neko oporo oziroma nekega
policaja za seboj, ko ga takrat nisem imel. (C)
Zdaj pa meni osebno se mi zdi, da sem spet čedalje manj samostojen, pa ne vem. Zato, ker sem lahko. Spet zato,
ker sem lahko. Spet so drugi krivi. Tako je to pri meni. Vedno sem nek izgovor našel. Tega sem se enostavno
navadil. Premalo no. Mislim, znam biti zelo, pa želim si biti zelo samostojen, samo sem premalo, zatoker mi ni
treba biti. Mogoče, ne vem, to mi je ta psihoterapevtka, h kateri sem hodil, mi je zelo lepo povedala, da sem, da je
v bistvu moj problem ta, da imam dve lastnosti, da sem ful len pa da sem ful prepameten in da zaradi tega
izkoriščam vse ljudi oziroma ne ljudi, ves svet okrog sebe. To mi je bil zelo dober point no, ko sem ga malo težko
sprejel, ampak se mi zdi, da me je kot osebo celo najboljše opiše. Nobena druga stvar me ni tako ganila. In če,
verjetno, če te nekaj gane, je to zelo res. (C)
Po ločitvi pri očetu itak ni imelo veze, ker se nisma videla. Tudi danes imama tako malo stikov, da nima tukaj
nobene veze več. (C)
Ati pa včasih, delo na kmetiji, in se hočeš izkazat. Pa nikoli ni bilo, da bi omenil, da bi hotel fanta, tudi ni tega
kazal. Ne vem, pač fajn se ti je zdelo, če si traktor vozil, če te je pohvalil za nekaj, kar si tehničnega naredil, mogoče
to tudi ni toliko s spolom pogojeno, ampak pač, da je bil zadovoljen. (D)
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Pred ločitvijo mogoče res da sem še bila mala, ampak sem dosti dala na mnenje staršev in ja, na splošno, na
mnenje ljudi sem dosti dala. Kar se tega tiče, sem bila res, mislim, karkoli sem naredila, sem iskala neko potrditev.
Saj še vedno, pri enih stvareh iščem potrditev, sploh če se ne gre samo za mene, ampak da je nek projekt ali pa
nekaj, kar bo vplivalo še na nekoga drugega, takrat, še vedno iščem neko potrditev. Ampak tako, kar se tiče zgolj
mene pa ja, si čisto zaupam. (F)

Odsotnost očeta

Oči mi je dal pa v bistvu samega razvoja glih to, da sem se naučila, da ne rabim potrditve iskati v drugih, meni je
bil on ena taka dobra lekcija, kot pravijo tam, kjer je tvoja največja šibkost, je tudi največji potencial, mi je to res
fajn. In zdaj gledam tudi čisto drugače. (G)
Kolikor želiš, oči se itak ni glih nekaj mogel vmešavati, ker ni imel glih neke vloge pa to, je pa res, recimo, da, ko
sem jaz začela saksofon igrat, je pa takoj pa kaj boš to, pa sej je dosti že violina, a ne bi rajši kar nehala? Ali pa
to recimo, to za prevajalstvo, še zdaj, a bo šiht. Zdaj, on je tak človek, da on ni mene nikoli nekaj podpiral v
ničemer, to je dejstvo, je pa tudi res, da on ni imel nikoli take močne vloge, vsaj zdaj, ko sem starejša, mu nisem
nikoli kaj dosti dajala veljave. (G)

Podpora mame
Povezanost
z
mamo

Ne, ne, mislim, mami definitivno ne, vse, kar je, je tako, okej. (G)
Priznam, da pa dam nekaj na njeno mnenje, ker mi je pa pač, ne vem, zmeraj mi dobro svetuje, no. Pa recimo zdaj
septembra, mi je bilo težko, ko sem popkovino na nek način rezala, v smislu ne vem in mogoče na fizičnem in
čustvenem nivoju in je moja mami to ful čutila in mi je bilo ful hudo zanjo, po drugi strani sem pa pač vedela, da
morem to narediti. In sem tudi to naredila in zdaj pa pač tako sva vredu. Drugače pa ne. Za očeta pa ne, nikoli mu
nisem hotela ustreči. (G)

Eden iz med udeležencev raziskave je povedal, kako je v času po ločitvi na različne načine iskal
stik. Iskal je nekoga, ki bi ga opazil, ki bi mu postavil mejo in ga slišal v vsej tej zmešnjavi. Ker
tega ni dobil, se še danes zapleta v stavek, da mu ni treba, čeprav bi bile stvari dobre zanj. Tudi
drugi udeleženci so iskali potrditev od staršev, zato da bi dobili občutek ljubljenosti in
pomembnosti. Nekateri so jo dobili, drugi so ostali brez. Pojavi se tudi pogrešanje očeta.
Ponekod imajo udeleženci tako malo stika s svojimi očeti, da ta sploh ne igra nobene vloge v
njihovem življenju. Razen nekoga, ki je odsoten. Tudi, če je bil oče prisoten, pri vseh
udeležencih ni znal vzpostaviti pravega stika, kot ga je imel pred ločitvijo in udeležencem nuditi
opore.

Tabela 21
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Razvoj.
TEMA: RAZVOJ
Podtema
Opis izkušnje
Otroštvo
Ne, to pa nikoli. To pa res. To pa lahko rečem, nikoli ni bilo, dobro bilo je nekaj usmerjanj recimo, ko smo bile
mlajše. Čist takih banalnih, ko smo šle v glasbeno šolo, je ati kupil tisti instrument, da si se malo navdušil pol te je
pa vpisal. To so bile take stvari, kar sicer na dolgi rok ni tako, nekateri pol iz tega tudi kariero naredijo, ampak
saj moreš nekako usmerjati. (D)

Intelektualni in
duhovni razvoj

Mhm, am, tukaj je predvsem mami vlogo igrala, ne, v smislu, da me je zmeraj intelektualno in duhovno, zmeraj mi
je pustila vse, tudi to, da sem veliko potovala, da sem na predstave veliko hodila, izobraževanja, tudi glasbeno
šolo, to je bilo to, top no, kar se tega tiče. (G)

Na koncu je ena iz med udeleženk povedala, da ni imela nikoli občutka, da bi jo starši prav
usmerjali. Spominja se edino otroštva, kjer pa se ji zdi normalno, da starši pomagajo najti pravo
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pot za otroka. Druga udeleženka pa je izkazala veliko hvaležnost svoji mami za vso podporo in
spodbude, ki ji jih je dajala, da je lahko širila svoje obzorje na različnih področjih.

3.2.4 Opis splošne strukture in značaja izkušnje odnosa s starši
Starši naj bi bili prisotni v večjem delu našega življenja, zato si želimo z njimi ohranjati
dober odnos. Lepo je živeti v zavedanju, da se lahko nanje vedno obrnemo in jih prosimo
za pomoč. Ko pa pride do ločitve staršev, se večkrat zgodi, da se vloge v družini
pomešajo, izgubijo se stiki, povezanost in odnosi se drugače izoblikujejo. Udeleženci
naše raziskave tako ob svojih starših doživljajo zelo mešana občutja bližine in
oddaljenosti.
Tabela 22
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Skrb.
TEMA: SKRB
Podtema
Skrb za mamo

Opis izkušnje
Mama ima zdaj neko tako zelo težko obdobje. Ena kar težka bolezen je, ima za sabo. Pol s tem svojim bivšim
partnerjem, ki ga je imela, sta se ravno ob tem razšla. Ne vem zdaj točno, zakaj. (A)
In da jo ful mantra zaradi tega, ker ve, da bo prišlo do velikih sprememb in zadnje čase pač spet dosti prepirov,
dosti stvari za nazaj se meče naprej, kak sem, češ da ne skrbim za njo, ono, tretje. (A)
Ker sva pol živela pri stari mami. Je isto bilo, sva bila tam skupaj v eni sobi, sva se z njeno mamo, onidve sta
se dosti prepirale. Pač dosti, pod isto streho in vse. Zaradi različnih stvari sta se prepirale. Takrat je bil še
mamin brat doma in se je to tudi pol odražalo. Ampak takrat sem jaz lih bil v šoli. In so bile bolj take stvari,
niso bile zdaj nekaj, ampak sma dosti skupaj z mamo takrat držala. Karkoli je pač bilo, sma bila skupaj. Na tisto
foro, mama drug drugega. Pol, ko sma se preselila je bilo isto. (A)
Vem, da je mami večkrat omenila, da je ati rekel, če je res treba tega, ampak pač to je bilo to. Pol pa se je stanje
malo normaliziralo po nekaj časa. Mami je sicer, verjetno, težko ji je bilo, še zdaj so kake zamere za ziher,
ampak pač greš naprej. Pol je mami 2 leti kasneje ali pa malo manj kot 2 leti, zdaj tega partnerja spoznala.
Mislim, poznala ga je že prej, ampak da sta pač prišla skupaj. Pol počasi, čez kako leto, je pa se tudi tja preselila
k njemu, pa pol sta še začela rihtat eno hišo, tako da zdaj živita skupaj. In pol pač je bilo verjetno lažje. Ker
prej, je bila skoz sama v tistem stanovanju. Je včasih razlagala, da je prišla iz službe in je pač cel popoldan
lahko samo razmišljala o stvareh pol se pa človek malo zamoti in tudi pol se je tako med atijem in med mami,
da se je normaliziralo. Ni pa bilo kakih scen, vsaj da bi bile priča. To pa nikoli ni bilo. To recimo kar dosti
cenim, da ni bilo onega kakega šuntanja. Saj je rekel kdo kaj v navalu tistih močnih čustev, ampak ni pa bilo
tako da bi, ja, kak je, kaka je. To ful cenim. Še zmeraj. Tako da. (D)
Ja, to je pa že malo za razmisliti. Uh. Ja, trenutno pač je treba malo pri mami zaradi te njene bolezni malo pazit,
kako moraliziraš ali pa kakšne neke nasvete daješ pa kako razumeš njo. Bolj se moreš strinjat z njo. Tako da v
temu smislu tu ni tista 100 % svoboda, da bi lahko rekel ne, daj, a ti je treba toliko delat, ker so pač, ker boš
toliko več zaslužil pejt rajši na sprehod. Dosti dela še zraven, ker pač zaradi raznih ljudi. Ampak je težko pač
povedati človeku, ko ima neke svoje druge prioritete pa tako naprej. Mami tudi ni všeč, da bi se kdo bolj na glas
kaj se kregal, je bolj taka, na miren način rešujemo težave ali pa jih pometemo pod preprogo. (D)
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Mami pa bolj ono, ne, važno, da smo lepi pred drugimi pa da sosedi ne čujejo. Ampak po mojem je bila tudi
doma tako vzgojena. Oni so iz bloka pa je malo drugače. Tako, pač, ne vem. Pred ločitvijo pa se ne spomnim.
(D)
Z mami sem se jaz zmeraj bolj tako, tudi recimo, ko sem izvedla za ono drugo žensko, je jaz nisem sprejela toliko
časa, dokler je ni mami. Ker sem, ne vem, videla, da je mamici ful težko in jaz tega nisem prenesla. In, ko jo je
mami sprejela, pol sem pa tudi jaz začela sprejemati. Prej pa mi je šla na živce. Mislim, saj sem imela ful slabo
vest, kaj mi gre ona na živce, ki v bistvu ni nič kriva, ampak je uletela v to situacijo zraven, ampak tako. Ne vem.
Nisem je lih, malo sem se je izogibala, če se je le dalo. (H)

Skrb za starše

Tudi oni so še precej ranjeni in ločitev in take stvari so taka tema, ko se ji izogibamo. Ne znajo mi tega dati, da
bi se lahko z njimi o tem pogovarjali. Tudi o kakih drugih stvareh. Zdi se mi, da, če vedno, ko kaj tako rečem,
da se počutijo krive in da pol jaz ne morem čist povedati, zato ker pač ne želim, da bi izpadlo tako, kot da jih
jaz ne vem, skušam raniti oziroma da bi jim jaz skušal nabijati krivdo ali da bi jih skušal, kako se to reče, da bi
jim očital kaj. Sicer se mi zdi, da se mi je zgodila velika krivica in to težko sprejemam, ampak, ne vem, kaj sem
mislil povedat. Ja no, oni se, mami recimo, da se čuti napadeno in pol ne vem, je tako čudno no. Ne moremo se,
ne nudijo mi te varnosti, da bi lahko povedal ali pa se jaz ne čutim, no. (E)

Skrb za očeta

No, ampak recimo glih zdaj, pred kratkim, ene par mescev nazaj, sem pa prvič v bistvu tudi ta mir vzpostavila z
očetom in sicer da, ne vem, prvič sem ga videla kot človeka, ker prej sem ga ono obtoževala, mislim obtoževala,
zmeraj sem bila razočarana nad njim, da se nikoli ne potrudi, čeprav on ima mene ful rad, ampak jaz sem šele,
ne vem, tri mesce nazaj opazila, da v bistvu nič drugega ni, kot samo je glih tako, kot da bi imel mene, kot da
sem dojenček in pač ne ve, kaj bi s tem dojenčkom glih in ne ve, kam bi ga dal in kaj bi z mano počel, ker sva si
pa zelo različna tako, jaz rada potujem, delam veliko stvari, sem zgovorna, družabna in tako, on je čisto
nasprotje od mene in ne ve čisto točno, kaj bi z mano ne, in tudi v bistvu na nek način majčkeno beži stran od
mene, mislim, beži, ne vem, po kakšni uri ful se me razveseli pa tako, po kakšni uri, kar ne ve več, kaj bi se
pogovarjal, bi kar nekam šel pa neki drugega delal, recimo take stvari ne, kot da je malo drugačen odnos kot z
mami, čisto drugačen odnos, tako da to je to, no. (G)

Močno je bila izražena skrb za starša. Večina udeležencev čuti skrb do mame, ena udeleženka
pa tudi do očeta. Strah jih je, da bi starša še bolj prizadeli, da bi jim zbudili stare rane, jim
vzbujali krivdo in zato so raje pazljivi. Previdni so pri tem, kakšne teme izbirajo za pogovor,
kako se obnašajo in da posvečajo obema približno enako svojega časa oziroma za tistega starša,
s katerim živijo, še malo več. Strah jih je namreč, da bi izgubili še tega, da bi bili zavrženi in
neljubljeni. Tudi, če jih zanimajo stvari glede ločitve, tega raje ne sprašujejo, da ne bi s tem
prizadeli staršev. Tako potlačijo svoja občutja in doživljanja, da poskrbijo za starša.

Tabela 23
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Beg.
TEMA: BEG
Podtema

Opis izkušnje

Pobeg od doma

Plus tega pa jaz sem dosti malo doma, ker imam ful enih obveznosti. Po eni strani tudi mi paše biti dosti malo
doma. (A)
Meni je strašno fajn v Ljubljani že samo zaradi tega, ker se pač izognem domu in temu, kjer sem zdaj zares
doma. (F)

Dva udeleženca sta iskreno priznala, da jima ugaja, da študirata izven domačega kraja in jima
ni potrebno biti doma. Čutita se svobodna in samostojna ter brez nadzora in občutka ujetosti.
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Tabela 24
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Čustveni vzorci.
TEMA: ČUSTVENI VZORCI
Podtema
Opis izkušnje
Občutek
obremenjenosti

Je pa ful, pri nama z mamo so res taka sinusoidna gibanja. So trenutki, ko sma res pa kaj je zdaj to, da smo tako
veseli, se imamo res tako radi, tok vse fajn, so pa pol spet trenutki, ko je vse na dnu, ko je vse skupaj brezveze.
(A)
Zdaj me tudi dosti moti to, da recimo zdaj, ko sem v Ljubljani, sem pač manj časa doma, pa se mi zdi dosti bolj
preprosto, pač, če imaš normalno družino, prideš za vikend domov in so vsi srečni. Medtem ko jaz pa morem
vedno izbirati ali zdaj grem k mamici ali grem k atiju. In pol se dostikrat počutim krivo, če sem pri enemu, ja
zdaj pa pri drugemu nisem dosti. Iskat tisto ravnovesje. Pač dosti več enih komplikacij je bilo zaradi tega, ker
nismo bili skupaj. Ja, pa še ena stvar je. (F)

Če gledam atija, se čustva do njega pri men niso spreminjala. To je bilo pa je še vedno enako in prijetno. Pri
mamici pa ja. Prej, čeprav je ni bilo doma, ji tega nisem zamerila, pa sem jo imela tako iskreno rada. Zdaj pa
tak kot da se morem včasih potrudit, da jo imam rada oziroma potrudit, da nisem do nje nesramna. Potrudit, da
čeprav mi to najmanj ratuje, da bi pozabila in da bi na njo spet gledala samo kot na mamico. Ne vem, a se prej
nisma toliko kregala, ker še jaz nisem bila v puberteti in sem mirno poslušala in naredila vse, kar je rekla, in ko
je bila v šoli, niti ni bila toliko z mano pa mogoče zato nisma imele priložnosti. Ali je pa res, da pač pol, ko sta
bila ločena, smo bile me tri same v bloku, vse skrbi, vse kar je imela, ves stres je prenašala na mene, jaz pa sem
bila najstnica na polno in jaz se ji pa že ne bom dala. In sem tudi prvič, da sem kaj povedala nazaj, ko sem bila
prej vedno tiho in to je od začetka mamico šokiralo, hkrati pa tudi zelo jezilo, da nisem več tiha. (F)

Občutek žalosti

Mama pa ni hotela, ne. Mama se mi zdi, da ima še zdaj neko hudo sovraštvo do njega in ona se ne more normalno
pogovarjati. Ona ne more, da bi takle sedela kot midva zdajle, da bi se danes pogovarjala z njim. Če bi mogla,
bi bila res živčna, čist. Tako da zdaj nekega odnosa, ajd pogovarjata se, če je treba, da boš pa zdaj rekel, ne
vem. Ene parkrat me je mama pripeljala gor k njemu pa je ata čist tako prijateljsko, nič da bi zdaj ne vem kaj
hotel, rekel, če gre na kavo ali pa kaj, pa mislim, da se je 1x samkrat zgodilo, da je bila tam na kavi, pa še to je
bilo tako bolj, drugače pa nikoli. Ne bi mogla tega. (A)

Občutek jeze na
mamo

Pri mami je bilo velikokrat tako, da sem bil jezen na njo. Pri meni je dosti tak, da ne gledam na njiju toliko iz te
ločitvene plati pa sem dostikrat dobil kako opazko iz mamine strani ali pa od stare mame, ko smo se kaj skregali
češ, da ne vem. Lej kaj je ata njej naredil, ti pa zdaj njega skoz zagovarjaš. Pa ga jaz nisem zagovarjal nikoli v
tem, kar je delal, ampak pač bolj kot to, vem, narobe je, ampak še vseeno je moj ata, še vseeno ga hočem imeti.
Večkrat sem jezen na mamo. Pri njej se večkrat prebudi jeza pa vem, da ne smem, pa da je včasih boljše, da
sploh ne začnem, ker ne bomo prišli do dna in se bodo pol samo druge stvari začele. (A)
Ob mami pa ne vem, veliko se mi zdi, da neke jeze občutim, ko je ne znam čist dobro zregulirat, ne znam čist
dobro dat iz sebe. Am. Zelo to jezo, no. (E)

Zaupanje očetu

Zdaj atu lahko kar veliko stvari zaupam, pa tudi tako, ne vem, lej to se mi pa ne zdi prav, ker nisi šel na moj
maturanc in ker nisi bil tam in sem jezen na tebe in to, pač lahko. (A)

Občutek strahu ob
mami

Če bi mami neke stvari začel razlagati, je tukaj takoj strah ali bo tisti trenutek ali pa pol enkrat v nekem izbruhu
jeze, mi spet to vrgla naprej. Pol določenih stvari njej ne govorim. Tako, da ja, za odtenek lahko bolj atu zaupam.
Ampak ne zdaj, da bi to zaupanje šlo na to, da bi ne vem kam te novice šle naprej ali pa da me ne bi razumela
onadva, ampak bolj ta stvar, da bom enkrat to dobil nazaj. In da bo pol preveč zapleteno. (A)

Občutek krivde

Ker mene najbolj boli to, da je zmeraj narobe, ko grem k atu. Zmeraj, kadarkoli omenim ata oziroma jaz ga
sploh ne omenim v pričo mame, ker pol zmeraj pride, da imam atija pa rajši pa ne vem kaj vse. To. Da bi med
sabo to zgladili. To bi rabili. Pač neka stvar, ko bi jo rabil, pa da je ne bi mogla ali pa hotela dati, ne vem. Se
mi zdi, da te potrditve, da je on še vedno moj ata. Tega mi ful manjka. Tako se počutim, kot da bi ga mogel
skrivati pred njo. (A)
Včasih se mi zdi, da hočem it domov zaradi ene krivde in pol, ko čutim, da je krivda, si rajši rečem, da ne bom
šla. In pol pač rajši ne grem. Na ta način no. (B)
Poleg petkov, so prazniki tudi tak kritični glede tega. S prazniki sem imela probleme že v srednji šoli. Ker
enostavno ali sem bila pri atiju ali sem bila pri mamici, nikjer se nisem vredu počutila. Vsi rečejo, ja, za praznike
si pa z družino, pa se je meni zdelo, tudi, če sem bila pri atiju pa ga imam zelo rada pa vse, jaz se nisem počutila,
ja, zdaj sem pa za praznike z družino, zdaj smo srečni, ker je bil še vedno nekje, nekdo, ki je bil nesrečen ali pa
v mamičinem primeru celo jezen name, ker sem bila pri atiju. (F)
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Občutek
razočaranja

Takrat se mi zdi, da je moj oči res ugotovil, da se dogajajo ene stvari in da mogoče je takrat začel razmišljati,
kaj zdaj to pomeni, da ne bomo več skupaj. Tako da je bil prve parkrat zelo sladek, pol ga pa pet let nisem
videla. (B)

Občutek
zapuščenosti

Tako da ne vem, mu je bilo žal pa mu tudi ni bilo. Ne vem. Sploh ne razumem tega, no, da imaš otroke in da ne
moreš skrbeti za njih ali niti se pobrigati za njih. Ker ni samo do mene, ampak tudi do brata. On je šel. Preselil
se je tudi v Avstrijo in pol niti poklical ni, nič. Pač ni ga bilo. (B)

Strah pred
razočaranjem

Ja, precej. Sploh kar se tiče pred ločitvijo. Ne vem. Kar se tiče aktivnosti ali pa čisto vsakodnevnih stvari, sem
se zelo zgledovala po tem, kar je oči hotel. Pol kasneje, kaj pa vem. Saj sem kar imela izbiro, no. Tak imam
občutek, no. Bala sem se, kar se tiče pol v šoli ocene. Am. Tako nekako je vedno bilo pri nas doma, dobre ocene
morajo biti. Tako glede tega, no, sem se bala, da bom razočarala ali pa ne vem, tudi zdaj se s tem ukvarjam.
Sem naredila 4 leta študija, pa sem skozi malo pravila, da si želim it še naprej pa sem zdaj to naprej šla pa in
še naprej, če mi bo lahko pomagala, če mi bo lahko omogočala, če mi bo lahko plačevala še stvari in se zdaj s
tem ukvarjam. Službo si bom pa itak mogla sama ustvarit, službe ne bom kar tako dobila in da s tem pol
razočaram, vložim ful enega svojega truda, njihovega denarja v eno izobrazbo. Maminega denarja, saj oči itak
ni dajal. In pol ne bom dobila službe, ne glede na to, koliko let sem vložila in dela in vsega in da bi s tem pol
razočarala. In pol bi isto kot moj brat prišla domov in rekla mama pač denar rabim. To, tega me je malo
strah.(B)

Strah pred
zavrnitvijo

Da jo ful težko prosim za denar. Tudi tisto, kar sva dogovorjeni. Recimo, da mi bo najemnino plačala pač, ko
študiram v Ljubljani. Am. Tako no. Ja zelo težko, se pol pogovarjamo glede denarja, tako sem malo previdna.
(B)

Občutek
izključenosti

Se mi zdi, da čedalje boljše, koliko smo povezani pa težko vprašanje. Se mi zdi, da je družina zelo povezana, jaz
pa mogoče malo izstopam, ker sem bil v času ločitve v nekem takem težkem obdobju, občutljivem obdobju. Tako
da sem verjetno najslabše to prenašal. Drugače se mi pa zdi, da se dobro razumemo. Moj odnos z očetom ni
najboljši, ampak recimo, da gradimo na tem. (C)

Strah pred izgubo
stika

Am. Ne. Niti ne. Ne. Bolj je to, da mi mogoče preveč. Sploh mama, da mi preveč da. Da sem malo razvajen v
nekem smislu. Am. Jaz vem, da najboljše delujem takrat, ko sem pod največjim pritiskom in nekaj morem
narediti. V bistvu od ločitve naprej meni nikoli ni bilo treba nič zares, da bi mogel ne vem, to je mogoče še danes
tako, da. Ne vem, narediti izpit za avto, še vedno me bo mama, če bom res rabil, me bo mama nekam peljala.
Tako da mogoče ta no, taka malo slaba stvar. (C)

Odprto izražanje
ob očetu

Ati pa ni tak. Njemu pa je dosti, sprejema to, da smo pač glasni. Itak smo vsi ful glasni. Ali se pogovarjamo ali
se kregamo ali smo veseli, zmeraj smo ful glasni. Bolj konstruktivno rešujemo težave ali pa se usklajujemo pa
to. Bolj je mogoče prilagodljiv v smislu pa bolj sprejema to, da včasih more dati kdo kaj ven, zato ker je sam
tak. (D)

Občutek
neslišanosti

Kaj pa vem. Ja mogoče pri očetu, da bi recimo, nima neke vizije. Mi imamo doma kmetijo. In pač dela to, kar
je skoz delal. Pač ima tistih svojih nekaj živali, kolikor jih ima. Ni mu pa v interesu, da bi se kaj širilo ali pa
moderniziralo. Mene pa to precej moti. In tudi nikoli ne najdema skupnega jezika. Aja, zakaj me to moti, ker bi
rada enkrat doma nadaljevala družinske posle oziroma vsaj bila je taka ideja včasih, zdaj pa bomo videli, kaj
bo. No to, recimo. Tu se ne da nikakor premaknit. (D)
Drugače pa lahko ji zaupam, samo ne vem, vedno se mi zdi, da dobim nazaj, ne more čisto sprejeti in to, kar bi
si jaz želel, da bi pač rekla, da bi me skušala razumeti, ampak vedno ima neko rešitev, vedno mi neki nazaj reče.
(E)

Strah pred
ranljivostjo

Zdaj. Z očetom, tak kot sem že prej rekel. Z njim imama res površinski odnos in vedno, ko sma skupaj, sem
napet, nesproščen. Am. Mogoče žalost. Na splošno veliko ene žalosti občutim v svojem življenju. Ne vem, kaj
se mi še ob očetu. Tako se bojima res te globine ali bližine ali ne vem, da bi si lahko povedala, kako sma. Skozi
pazima, da ne prcama nikamor in jaz in on. On nima nobenih želja, zahtev do mene, jaz nimam nobenih želja,
zahtev do njega. Oba si želima, se mi zdi da bližine, ampak naju je tak strah. (E)
Šele pol v srednji šoli, ker itak cimra je bila taka ful direktna, ki mi je povedala vse, povej, ker vidim, da te moti,
reči, a ne. In jaz na začetku ni šans, da bi govorila o sebi pač ne, zdaj šele z leti pač, ko sem šla malo ven iz
družine, od doma, da vidim, da to ni nič groznega, če poveš, kako se počutiš. In to doma, mi je ful tako, bedno,
da se nismo. Nikol. Tudi mamici še zdaj v resnici ne upam povedati, kakšnih res osebnih stvari. (H)

Varen odnos s
partnerko

Ne vem. Mami se mi zdi, da ji lahko kar zaupam ali pa trenutno niti ne rabim, da bi ji zaupal, ker imama s punco
res tak odnos, v katerega veliko vlagama in se res trudima za to in se res trudima, da sma lahko iskrena drug z
drugim in imama tak res, res varen odnos, no. Ne morem verjet, kako lahko imama tak varen odnos. Res imama.
Res varen. (E)

Občutek žalosti

Ja, ziher je vplivala. Am. Tak, konec 8. razreda, 9.razred, čisto tako konkretno, da v šoli namesto, da bi se imela
fajn, sem pač oziroma v popoldnevih, sem večkrat jokala namesto, da bi se zabavala. Ampak to se mi je takrat
zdelo najhujše, sem pa pol kasneje ugotovila, da mogoče to, da sem bila takrat žalostna oziroma prizadeta ni
glih najhujše, kar je pustila ločitev.(F)
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Strah pred ločitvijo

Ločitev je dosti poslabšala moj odnos z mami. Ga sicer po drugi strani še bolj okrepila z atijem. Se pa mogoče
zdi, da kar se tiče ljubezni, da sem tako dosti bolj previdna oziroma ne da sem previdna, ampak tako vedno, že
celo srednjo šolo sem sama pri sebi razmišljala pa sicer nisem imela fanta, ampak jaz sem imela v glavi, joj,
kaj pa, če se meni zgodi enako, ampak to zaradi tega, ker sta moja ati pa mami ločena in po mamičini strani
dedi pa babica sta tudi ločena in meni se je zdelo to čisto preveč. In tako sploh, ko se je pojavil kak fant, ki mi
je bil vsaj malo všeč pa sploh nisem rabila biti skupaj z njim, jaz sem že o takih stvareh razmišljala. Itak sanjariš,
ja, nekega dne se bom poročila, bom imela otroke in tako. Pol je bilo pa vedno, šit, kaj pa če se meni tudi to
zgodi in pol sem bila na taki točki, ko sem razmišljala, a bi bilo boljše ostati samski, samo zato, da se pač to ne
bi zgodilo. Tako da sem v bistvu s tem imela dosti več težav, kot pa s tisto žalostjo. (F)
To sem tudi zdaj opazila, ko sem v Ljubljani. Prej sem sicer rekla, da se pri atiju dosti doma počutim, ampak je
resnica, da sem tako na trenutke dosti zgubljena. Zato ker sem uradno doma pri mamici, pa se tam ne počutim,
dosti bolj se počutim pri atiju, ampak tam uradno nisem doma. Am. Zelo fajn mi je v Ljubljani, tako ful v tem
študentskem domu sem se res našla, se imam fajn, ampak tak po navadi so petki tisti tak, sploh če imam malo
slabši dan in pol, ko se odpravljam domov, pa čakam na železniški postaji, takrat je pa najhujše zaradi tega, ker
rečeš, ja, grem domov in pol se vedno vprašam, kje pa je sploh moj dom. Pravijo, da je dom tam, kjer je tvoje
srce, ampak se mi zdi, da je moje srce tako razdrobljeno. Neka formalnost me veže k mamici, neka čustvena
naveza k atiju, hkrati pa bi se najrajši vsemu temu izognila pa ostala v Ljubljani, sam zato, ker pač se mi zdi,
da ne pri enemu ne pri drugemu nimam pravega doma.(F)

Iskanje pripadnosti
Čustva, ki se udeležencem prebujajo in so se jim prebujala ob svojih starših, so precej težka.
Redko se počutijo sproščene, sprejete, zaželene, ljubljene in slišane. Večkrat pa občutijo
obremenjenost ob tem, kako jih bodo starši sprejeli, kam naj gredo čez vikend in s kom preživeti
praznike. Strah jih je, da bodo razočarali starše, da bodo zavrženi, da bodo ponovno ranjeni in
da bi oni ponovno ranili. Pojavi se tudi strah pred tem, da bi se sami enkrat ločili. Prebujajo se

jim občutki žalosti, jeze, krivde in neslišanosti. Težko se s starši pogovarjajo o kakršni koli temi,
ampak le-te previdno izbirajo. Nekateri udeleženci izrazijo, da ne vedo točno, kam in komu
pripadajo. Nikjer se ne počutijo doma, zato bi najraje pobegnili pred vsem skupaj. Čustva, ki se
jim prebujajo so težka in nič kaj ne kažejo na to, da za njih družina predstavlja nek varen in
ljubeč prostor.

Tabela 25
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Navezanost.
TEMA: NAVEZANOST
Podtema
Opis izkušnje

Povezanost z
mamo

Takrat je tudi bila z enim človekom pa je šla narazen pa sva bila spet skupaj. Pol bolj ko sem jaz odraščal, bolj
ko sem bil v puberteti, se je začelo razhajanje. Sploh vem, da ko sem bil z bivšo punco, je tisto v začetku ful
sprejemala, pol pa, ko so spet prišla tista obdobja, malo bolj težka, je bilo pa spet vse skupaj bolj tak. Da se
nisma razumela, no. Se mi zdi, da je tako zelo odvisno, zelo niha najin odnos. V določenih trenutkih sva res ful
povezana, ful skupaj, v drugih pa čist tako, kot da sva ful skregana, da se ful ne bi marala, vsaj tak slišim od
nje. Jaz ne delam tega. (A)

91

Čeprav je pa res, da mama pa ful stvari ve o meni, zelo veliko stvari skrbi za mene, jih ureja, opravlja. So pa
druge stvari take, ko se mi zdi, da ima malo bolj stik mama s svetom pa se lažje z njo pogovarjam. Težko rečem,
s kom sem bolj povezan. Po mojem bolj z očetom, no. Če bi se odločal, s kom bi raje živel, bi po mojem, ne vem.
(A)
S tem ko pri mami, če je šlo kaj narobe, pa da sem karkoli takega rekel, je bil pol cel dan ali pa še dva dni, sta
bila taka, da se nisi mogel pogovarjati. (A)
Z mamo super. Se mi zdi, da naju je to še veliko bolj povezalo. (C)
Pol pa ne vem, kako bi pa rekla, kako se oče, mama. Ne vem. Včasih smo bile z mami bolj v tesnem odnosu, je
pa res, da pol, ko sem šla v Ljubljano, pol to malo tako prekine. Že prej, tisto, ko sem omenjala, da bi nekak
zdaj še naprej trden odnos gradila, tako kot sem ga imela včasih, je glih zaradi teh bistvenih stvari, se mi ne
zdi, a ne, se dobro razumema, tudi nobenih konfliktov, ampak ni pa to zdaj tako ful globok odnos. Mislim, sploh
ne vem, kako bi kako lestvico naredil človek. Problem je tudi v tem, da se ne vidima toliko, a ne. Se pa skoraj
vsak dan slišima po telefonu. To pa sma. No, ker ne živi doma, je jaz tudi, mislim tam, kjer smo odraščale, hodim
za vikend recimo ali pa tudi ne. Pač kakor nanese. Kakor mi čas zaradi službe dopušča. (D)
Am. Je pa res, da smo živeli še s starimi starši, tako da je to, nismo bile zdaj izključno samo z mami ves čas. Je
pa res, da se je mami dosti ukvarjala z nami. Za šolo, veliko več smo se pogovarjale. Čeprav se vsak dan slišimo,
ampak res tistega časa, da bi si lahko tako vzel par ur, ni več. Tako da mogoče iz tega stališča. Seveda si si
bliže, če, no jaz gledam tudi s tega stališča, saj je zdravo, če pri določenih letih nisi zdaj tako navezan, a ne, se
mi pa zdi tudi pomembno, da pa se vseeno neki stiki ohranjajo. Da ko prideš, da si imaš kaj več za povedati, kot
samo živjo, še vedno imam službo in to je to. (D)
Hja. Am. Jaz sem se vedno najbolj razumel z mamo. Mogoče me je malo tudi navezala na sebe in mi je zdaj
precej težko postavljati neke meje in precej težko mi je, ker pogrešam to, da bi lahko imeli ene vredu odnose in
da bi se lahko res veselil, da bi prišel domov. Saj se, ampak vedno odhajam z neko težo in težko mi je postavljat
se za sebe in mojo punco. (E)
Medtem ko na drugi strani mami, mami ima dosti tako podoben karakter kot sestra in se večkrat zato skregama.
Skregama se predvsem za to, ker ona predpostavlja, ja, jaz sem mami in zato more to tak bit, in jaz sem bolj
pametna in jaz, jaz, jaz. In pol tega, da se skregama, mene včasih dosti prizadene, da ene stvari, ki jih povem o
mojem življenju ali pa kaj tako, da si v bistvu sploh ne zapomni oziroma da občutek, da ji itak ni pomembno.
(F)
Zdaj tako. Z mami imamo ful lep, tak duhoven, poduhovljen odnos, v bistvu čedalje boljši odnos, mislim, prej
sva imele zelo lep že od majhnega. Tudi mami je recimo na intelektualnem in duhovnem nivoju meni zelo blizu,
veliko tudi potujema skupaj, v bistvu nisma se nikoli sploh kregale, jaz nisem imela tudi te pubertete neke opazne
in se mi zdi, da nikoli nisva nekih tistih konfliktov ali pa, da bi se jaz doma ful slabo počutila. (G)
Z očetom sploh ne, ne. Z mami pa ful. Mislim ful, sicer sem septembra rezala popkovino, ampak zdaj imamo pa
tako lepo, sva ful povezani, imama tako zelo duhovne pogovore, tako zelo se učima druga od druge, boljše mi
zdi. (G)

Želja po stiku

Čeprav zdaj je ati še vedno nekako hotel, da bi malo bolj na razumski način se skupaj vsedli in se pogovorili pa
kaj rekli. Ker se tudi spomnim, da pol kasneje v enem obdobju moje pubertete, ko sva spet imela z mamo enih
ful prepirov, smo se skupaj dobili v eni gostilni pa smo se pač pogovarjali no. Ni bilo zdaj to idealno, ne vem
kak lepo, ampak vsaj neki je bilo. (A)

Povezanost z
očetom

Grobo bi rekel, da se lahko več stvari z atom pogovarjam, mogoče to tudi zato, ker sem fant, ker se to sin oče
lažje spregovorita kot sin mama. Tako da ja. Ne vem. Če bi zdaj bila ena težka situacija, če razmišljam, koga bi
prej poklical. Tak v grobem, se mi zdi, da velikokrat atu kaj jamram, kak imama odnos z mamo, že zaradi tega
se mi je lažje z njim pogovarjat in se mi mogoče zato zdi, da sva bolj povezana. (A)
Pač zmeraj sem se zavedal, da tudi, če se bova z atom skregala, da bo čez pol ure vredu in se bova lahko o tem
pogovorila. Se mi zdi, da me je veliko bolj prizadelo, če se je ati jezil na mene, če se je kaj kregal, ker nisem bil
tega navajen. Tista dva dneva na 14 dni, ko se vidima, je pač lahko vse lepo in prav. Zdržiš pa se ne razjeziš.
Vem, da ene prve parkrat, ko se je razjezil, sem bil prav, vau, ti se jeziš. (A)
Zaradi tega sem mogoče več fizično, pač fizično vidim očeta več. Glih iz tega razloga. Nisma pa, no pa tudi sma
zelo povezana. Recimo, kadar se vidimo, pa zelo dosti diskutiramo. Mogoče glih zaradi tega, ker se z mami
slišim vsak dan, da pol, ko se vidima, nimama si zdaj toliko novega za povedati. Medtem ko pa z atijem, pa kar
precej govorima, kadar sem doma. Se pa recimo nikoli ne čujem z njim čez teden. Razen, če se nekaj rabi ali me
nekaj zanima. Ni ono, da pokličeš, ja, kako si. (D)
Z atijem imama zelo lep odnos, mislim tako res dosti mu zaupam, dosti mi je v oporo, vse mu povem, kar se mi
dogaja in kar se mi ne. Zelo mi je všeč, ker me posluša in vse, kar mu povem, si tudi zapomni. (F)
Ati je trpel, jaz pa z njim. Pol pa, ko se je, ko smo se preselile, so se začele stvari malo umirjati. Ati si je čez
kako leto ali pa dve našel partnerko. Si z njo ustalil življenje. Takrat je mamico zlomilo, ker je pač, ona ni na
koncu bila s tistim, ki je mislila, da bo. Tako da po ločitvi je bilo dosti razburkano vse skupaj. (F)
Z očijem pa sva se zmeraj štekala pa tako. Vedno, sploh glede muzike je mene on ful naučil. Ful mi je bilo kul,
da imam malo odštekanega očija. (H)

Nepovezanost

Taka zelo nepovezana, ful enih nerazrešenih stvari. Pa veliko ene želje in hrepenenja. Tako ja. (B)
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Z mamo pa sma pa nisma povezani. Obe bi si želeli več, ampak. Ona ni zmožna, jaz se bojim, tako je, no. Je ena
želja, eno pogrešanje, ampak ne vem, nekako ne vzpostavima tega stika plus da pri moji mami ni prostora za
vse, samo za določene stvari in bog ne daj, da bi jaz bila jezna ob njej. Am. Pač nekam počasi se malo
premikama. Je boljše kot je bilo, definitivno, ampak tako, no, nepovezano v bistvu. (B)
Z očetom imam pa sicer dober odnos, ampak še veliko bo treba delati, v bistvu še do danes nisma čisto razčistila,
sploh, nisma se pogovarjala o teh stvareh, zelo malo, no. Da bi se ne vem en drugemu opravičila, še zdaj se
nisma. Mislim, da en drugemu to dolgujema. Am. Ne vem. Jaz še nisem z očetom čisto predelal, no. To zamero
do očeta. Čeprav ne vem, če je zdaj zamera, bolj je zdaj, ne vem. Nimam želje no potem, da bi ga veliko videval
oziroma v podzavesti me še vedno to bremeni. Am. Tako da ja. Z mamo sma se ful bolj povezala. Z očetom pa
tako. Pač 5 let se nisma videla. Am. Slab odnos mama, no. Še vedno. Ne v smislu, da se nimama rada, da se
grdo gledama, mislim, ga imam rad, jaz ga imam zelo rad, pa on ima tudi mene, vem, da me ima zelo rad. Ni
pa več to tako. Ker jaz sem bil pred ločitvijo zelo povezan z očetom. Iste stvari so naju zanimale. Karkoli je on
delal, sem jaz hotel zraven delat. Skoraj sva bila tako kot najboljša kolega. Am. Zelo podoben tip človeka sma
tudi. Zdaj pa ni več sploh nobene želje po kakršnemkoli sodelovanjuo. Pa ne vem čisto točno, zakaj. Iz moje
strani, no. Iz njegove strani sigurno da je, saj me pokliče vsak teden in me vabi na kosila, samo se zmeraj vedno
nekako uspem izognit, oziroma če se le da, grem nekam drugam. Tako. Tako da ja. Ne vem, no. (C)

Odsotnost očeta

Z očetom ga v bistvu nimama. (B)
Z očetom je pa tako, da je bil zmeraj ful odsoten. Tudi on ni recimo me klical veliko, mislim, velikokrat tudi ko
sem bila majhna, ne vem no, na moje nastope ni hodil, pač zmeraj je bil odsoten. (G)
Ne, ne, veš kaj, sem bila itak tako še majhna, da takrat itak nisem še bila tako neki, da bi svoje imela, pač midva
z očijem sva imela itak tak bolj, na hec odnos, nekaj ali me je žgečkal ali da me je nekaj hecal, tako, ko sem bila
majhna, nikoli, da bi neki se glih … (G)

Čustva ob starših

Pred ločitvijo, o joj. Ah. Ja, bilo je kar nekaj ene tesnobe in negotovosti. Am. Tako ob mami veliko ene žalosti,
ob očetu pa veselje začuda. Ampak tudi ob očetu veliko enega sramu, no tako. Danes ob očetu pač v bistvu ne
vem, eno razočaranje, prezir, tudi brezbrižnost, jeza. Ob mami pa jeza, žalost še vedno pa tako pogrešanje, no.
(B)

Povezanost s
sorojenci

Uh. Ja pač. Ful fajn. Mislim. Ne bi zamenjala družine, če čisto tako razmišljam. Imam dve sestri. Super sestri.
No, pač odnose imamo, pač blizu smo si, ker smo si po starosti blizu, se to pozna. Vedno smo bile v podobne
aktivnosti vključene, skupine podobne, dosti smo bile tam skupaj. Dosti stvari skupaj počnemo. Se družimo. Se
dobimo, ko tri kolegice. (D)
Najbolj se razumem s sestro. Ta srednjo sestro. Imam najbolj tesen odnos. Potem pač najmlajša sestra je naprej,
ampak ona malo drugače, malo drugačno družbo ima. Midve s srednjo imama zdaj bolj iste skupine obiskujema
ali pa pač. Recimo tudi kar se tiče verskega življenja, ker pri meni igra zelo veliko vlogo, sma si tudi zaradi tega
dosti podobne, ker sma, ne vem, pač pri FRAMI pa še na skupino hodima skupaj. Do čim pa druga sestra, se
dobro razumema, nimama kakih konfliktov, ima pa svojo družbo, malo drugače preživlja prosti čas, dosti za
službo, mislim ji je dosti prioriteta ali pa športne aktivnosti pa tako naprej. Z glasbo se dosti ukvarja. Ni, ne
vidima se tako veliko ali pa tudi nisma v vsakodnevnem kontaktu kot s srednjo sestro. (D)
S sestro sma bolj povezana kot z bratom, ampak še vseeno je starejša od mene, ampak vseeno imama nekak
boljši odnos. Am. Jo imam tudi zelo rad. Tudi nečaka imam zelo rad, oni imajo radi mene. Vidim, da brat se
tudi zelo izogiba očeta. Vedno najde kak izgovor, da mu ni treba zraven. In brat, čeprav živi doma, imamo vsi z
njim najmanj stikov. Je samski. (E)
Am. Zdi se mi, da se trudimo vsak po svoje, no, ampak da se čuti ta nepovezanost, da bi si želel, da bi bili bolj
povezani. Ne spomnim se, kaj je bilo pred ločitvijo. Z bratom se spomnim, sem bil dosti bolj povezan, ko sma
igrala nogomet in take stvari, tudi s sestro, ampak jaz sem bil takrat čist drugače povezan. Pol se je brat zelo
umaknil. In z bratom res nekako nisma prišla skupaj. Ni mi kot brat. (E)
Vzdušje je … Jaz pa sestra sicer imama zdaj boljši odnos, kot pa sma ga imeli, ampak tako, še vedno pride do
nekih sporov, mogoče je to čisto navadno, ker je 6 let mlajša od mene. Vedno je hotela početi vse isto kot jaz,
mene je pa to zelo motilo, ker se mi je zdelo, da je še premala za to in na splošno sem hotela biti bolj sama. Če
so prišle moje prijateljice, so bile moje, ne njene. Sicer tako zdaj, se zelo razumemo. Ampak še vedno, sestra je
zelo trmasta in karakterna in ko ima svoje muhe, takrat pač lahko jaz samo eno besedo rečem, pa bo najbolj
jezna name in mi bo najbolj zamerila, ampak me bo pol že čez 5 minut poklicala. (F)
Ja v bistvu se ful več pogovarjama s sestro. Pa tudi včasih sva se skozi kregali pa druga na drugega spravljali,
nikoli se nisva znali obnašat res kot sestri, zdaj pa končno. Tudi zdaj, ko sem prvič pričevala o ločitvi na enem
vikendu, sem prej sestri povedala in sma se prvič pogovarjale o ločitvi in tem, kar je bilo doma. Sva eno uro
sedeli v avtu in govorili. Pač ne vem, lažje mi je tudi njej določene stvari povedati, ki jih prej nikoli ne bi. Ki jih
povem vsem prijateljem, njej pa ne. Zdaj mi ni problem, zdaj je pač tako. Končno tisto, da ji lahko povem. (H)
Pred ločitvijo sva bila povezana, ampak je bilo zelo konfliktno. Po ločitvi pa se je ta povezanost precej zgubila.
Je pa zdaj spet, se malo pridobiva, no. Precej je iz njegove strani interesa. (B)
Ne vem. Po mojem je s sestro vplivalo malo tudi to, da sma starejši in se zato boljše razumema, ker prej itak,
kaj boš kot 10 let star nekaj govoril. Ampak, ne vem. Se mi zdi pa, da ni več te napetosti, kakor je bila prej. Sicer
je nisem zaznala, sem že rekla, ampak tako, lahko smo bolj sproščeni. Pač, kar je, je. Tako je. Ne vem. (H)
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Tu je pa tak. Mi smo zelo narazen, tako da smo v bistvu vsak za sebe odraščali. Že v osnovi nismo tako povezani,
kot drugi bratje in sestre, ki so skupaj odraščali, ki skupaj hodijo v hribe. Vsak smo imeli svojo družbo in nikoli
nismo bili zelo povezani. Je pa res, da po ločitvi, da nas je ločitev sigurno malo povezala. Sploh brat je bil še
malo premlad, s sestro pa sma se zelo povezala. Veliko tudi pogovarjala. Sma se pogovarjala, edino s sestro
sem se pogovarjal o teh stvareh, se podpirala en drugega. Nas je povezalo, no. Sigurno. Ločitev. (C)

Zaupanje mami

Mami vse. Res vse. Bolj kot komurkoli drugemu. (C)
Mami lahko vse, lahko kar vse. (G)

Nezaupanje očetu

Očetu pa ne, ker pač sma izgubila ta stik, da bi, ja, enostavno se pač ne pogovarjama o nekih zelo osebnih
zadevah. (C)
Am, očetu pa nič, nič. Zaradi tega čisto, ker sva na duhovnem nivoju tako si različna, da me ne razume in se pol
niti ne spuščam v to, da bi glih nekaj zaupala te stvari, ker je meni pač težko to oziroma on ne razume in se pol
nekaj skuša reševati, ampak ni, ni glih uspešen pri tem ne, tako. (G)

Hvaležnost mami

Verjetno se morem mami najbolj zahvalit, ker nas je res vse furalala do psihiatrov, psihologov, bioenergetikov,
ni da ni. V glavnem. To no. (C)

Povezanost
družine

Drugače pa s starši se razumemo, recimo. Sicer se mi zdi, da recimo dosti prihaja vedno bolj do nekih takih
razhajanj o mnenjih, o vrednotah. Ali pa o razmišljanju in se to pozna recimo smo si blizu, smo si zelo domači,
ful si pomagamo, recimo kadarkoli je kaj treba ali mami ali pa ati ful priskočita na pomoč kakorkoli, recimo pa
da bi tako na osebnostni ravni bili si še zmeraj tako blizu, kot smo si bili včasih, pa ne. Me smo že ful časa v
Ljubljani in oni so pa ostali doma, imajo svoje življenje. Dosti v takih stvareh, kot so resne teme, ne vem vera,
politika, kake tabu teme pa to se ful tako, mnenja se razlikujejo, kar je jasna stvar. Me študiramo, imamo neke
druge poglede na to, smo v raznih skupinah. No, meni se to zdi recimo pomembna stvar, a se ti lahko pogovarjaš
o tem ali se ne moreš, ampak drugače smo pa tak, no, vredu. Starša sta ločena. Imata vsak svojega partnerja.
Zdaj z maminim partnerjem se bolj razumem, z očetovim pa, mislim partnerki, ne da se ne razumem, nimam
nekega kontakta, mislim nekega osebnega odnosa. Tako da, ja. To.(D)

Otroštvo

Ja, itak, a ne. Recimo, ko smo bile majhne, jaz se spomnim, je bilo, meni je bilo zmeraj ful fajn. Se mi zdi, da
sem imela tako v redu otroštvo. Na podeželju živimo. Recimo kot majhne smo bile zelo veliko z mami. Ati je bil,
ali je delal, oba sta hodila na šiht, ampak ati, ko je pršel iz šihta, je delal še doma. Ali pa ne samo doma, recimo
baliranje pa take stvari, gre še drugam. Tako da je bil dosti odsoten in smo bile mogoče več z mami, recimo, če
zdaj tako za nazaj pogledam. (D)
Ja, mislim ziher se je spreminjalo. Tako, ko sem bila res mala, mala, smo še gradili hišo, bili smo še samo jaz,
ati, mami. Živeli smo skupaj s staro mamo pa dedijem. Smo bili tako, ne vem, zdelo se mi je, da sta bila dosti
povezana, pa imela sta tisti neki skupen cilj, ki je vse skupaj povezoval. Pol je bila prva taka sprememba, ko se
je rodila sestra pa preselili smo se v hišo. Je bilo malo drugače, ker smo imeli svojo hišo, nismo bili več s staro
mamo, ker pač mami se s svojo taščo ni najbolj razumela. To je mogoče še polepšalo, izboljšalo odnose. Ampak
zelo hitro potem, je pa mami začela se izobraževat ob delu, kar je pomenilo, da je dopoldan bila v službi,
popoldan pa v šoli, zvečer je pa šel ati v službo, zato pravega odnosa v resnici nista imela. Čez vikende smo pa
tako zelo aktivni bili, precej mami, pa je prišla ta prijateljica na obisk, pa smo mi šli tja in se je mogoče takrat
začel izgubljat tisti čas, da bi mogoče bili mi skupaj. To je bila tak ena večjih sprememb. (F)

Oddaljenost z
očetom

Am. Z bratom, z očetom najprej imam tak zelo previden odnos. Tako zelo sma odtujena. Zelo na površini, zelo
se bojima globine in mene je zelo strah tega. Am. In tudi vedno, ko sem jaz tam, mi je težko, mi ni prijetno, se
počutim, ne vem, ne počutim se dobro. (E)
Drugače pa, ne vem, jaz imam tak občutek, da z očetom imamo vsi tako malo odtujen odnos, čeprav s sestro so
veliko skupaj in si veliko pomagajo, ampak vseeno. Z mamo pa smo sicer bolj, mogoče bolj povezani, ampak ne
vem. Je pa skoz ena napetost no, občutit. (E)

Oddaljenost z
bratom

Nezaupanje mami

Ja no tak odtujen, previden odnos, se mi zdi, da malo podoben odnos mama tudi z bratom, si nekak ne znama
prit nasproti. Se trudima, je mogoče že boljše, ampak, ne vem. (E)
Mamici sploh ne zaupam. Pa ne toliko, sej vem, da če mi bo res hudo, bi pač, če bi bil pravi moment, bi me
poslušala, ampak nekako že samo zaradi tega, ko prej sem rekla, šele zdaj, ja, ta vikend konkretno sem ji
povedala, da grem z eno skupino na duhovne vaje in me vpraša, katera skupina je to. Ja meni ni čisto vseeno,
da jaz že leto in pol nekaj počnem pa ona sploh ne ve, kaj to je. Pa so to take mogoče čisto banalne stvari pa
ne ve za njih. Ne ve recimo, kdaj imam izpitno obdobje, pa že nekaj časa študiram. In se mi zato že zaradi takih
stvari zdi, zakaj bi ji kaj več povedala, če pa še take ne pomembne stvari ne ve o meni.(F)

Občutek
nepomembnosti

Medtem ko je ati vedno, že v srednji šoli, si zapomnil za vse teste pa rekel, kako mi je šel test, medtem ko mami
ni nikoli vedela, kdaj imam teste. Sicer za kake osebne pogovore je ati zelo neroden. Sploh, da bi tako kej, ampak
je pa vedno poslušal, še vedno posluša, in zato mu dosti, res dosti povem, no. Medtem ko mamici pa pač ne. (F)

Oddaljenost z
mamo

Že takrat ni bilo čisto tako. Že takrat sem več povedala atiju, kaj se mi je dogajalo kot pa mamici. Ampak takrat
se mi zdi, da ne glede na to, da me je motilo, da me je spraševala stvari, sem bila mogoče bolj potrpežljiva pa
sem ji še vseeno povedala in tako, ampak, da bi pa sama od sebe prišla do nje pa ji rekla, da mi je kateri všeč,
tega pa recimo ni bilo. Ali pa da bi, ne vem, veš z ono prijateljico sma se pa skregale, nikoli nismo imele takega
odnosa. (F)
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Prevzeta
odgovornost

Zaupanje vase

Ona je zmeraj bolj kot na učitelja name gledala, ker že, ko sem bila majhna, sva hodile na sprehode, se veliko
pogovarjale in ona je mene zmeraj ful poslušala in zmeraj mi je dala svoj prav in zmeraj je upoštevala moje
mnenje in ena stvar, ki sem ji ful hvaležna je, da ona ni nikoli, da bi me kaj poniževala ali pa podcenjevala ali
pa zavijala v vato, nikoli. (G)
Od nekdaj me je navajala na samostojnost, to od nekdaj, skozi mi je govorila, verjamem vate in jaz strašno, jaz
res verjamem vase in mene nikoli ni bilo strah, kaj bo z mano, ker zmeraj vem, da se bom znašla. In tudi to da,
ne vem, zmeraj je tako zaupala, zmeraj sem imela to zaupanje, tudi tako zgradile sva si, jaz nisem nikoli nekaj
glih zamolčala pred njo, mislim zamolčala, da bi kam šla pa ji ne bi povedala. In ona je skozi govorila, da ko
sva same šle živet, da si je ona prizadevala samo to, da karkoli se njej zgodi, da se jaz znam znajti, ne, da sem
jaz čist funkcionalen otrok, se pravi, da ni panike in tudi da, ko sem kam šla, ona je zmeraj rekla, pokliči, če
hočeš, ne, lahko se zmenima tudi to, imama tak skriti dogovor, ne, da se, ko se kam gre, nič ne kliče, kako je
vsak dan, zvečer, zjutraj, nič. V bistvu, ko grem, sem tam, ko pridem nazaj, povem, kako je bilo in to je to no.
(G)
Niti ne. Ne vem. Z mami se zadnje čase ful kregama. Z očijem pa ne. Samo se mi zdi, da je to razlog, ker z mami
živim, pač očija vidim pa tako. Tudi z mami, če se dlje ne vidima, se nikoli ne kregama. Tako, ker se mi zdi, da
jaz imam že nek svoj način življenja tukaj, sem že ful bolj samostojna in mi gre na živce, če mi zdaj nekaj doma
teži, tako moreš narediti, tako delaj. Ker se mi zdi, da zdaj sem pa že počasi na tej stopnji, da bi se lahko odselila
in bi funkcionirala po svoje in zato se ful kregama zadnje čase. Ker ima ona nek svoj način, jaz pa nek svoj in
pol je ful tako. Ker z očijem se pa itak ne, ker je drugače. Ker ne živima skupaj. (H)

Konflikti z mamo
Med udeleženci lahko opazimo vse vrste navezanosti. Nekateri udeleženci doživljajo varno

navezanost s svojimi mamami. V večji meri so z mamami vsi precej povezani, čeprav se zraven
pojavlja strah pred nesprejemanjem, razočaranjem in občutki skrbi zanjo. Pravijo, da mami
lahko zaupajo in se z njo pogovarjajo. Z očetom pa je zaznati veliko odtujenosti. Težko se jim
približajo, se z njimi pogovarjajo in jim zaupajo svoje težave. Imajo pa močno željo po stiku z
njim, čeprav jih je strah. Strah jih je, ker ne vedo, kako do njih pristopiti, kaj jim reči. Zdijo se
jim precej drugačni. Le nekateri izmed udeležencev imajo dober odnos z očetom. Ena
udeleženka opisuje, da sta si z očetom zelo blizu, da drug drugemu prisluhneta, se tolažita in si
zaupata svoje težave. Kar vse skupaj kaže na nevarno navezanost. Udeleženci imajo s sorojenci
zelo različne odnose. Nekatere je ločitev zbližala in so postali pravi prijatelji, spet drugi pa so
se razgubili in se čutijo precej oddaljene. Tisti, ki so se oddaljili, so to povedali z občutkom teže
in krivde, ker ne vedo, kako bi se ponovno zbližali. Tisti pa, ki so znali ohraniti povezanost s
sorojenci, so za to zelo hvaležni, saj vedo, da imajo njih, tudi če se s starši ne razumejo najbolje.

Tabela 26
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Problemi.
TEMA: PROBLEMI
Podtema
Opis izkušnje

Konflikti

Nobenega. Pač najprej se je šlo glede tega. Niti ne vem, če je bilo ful vprašanje, pri kom bom jaz, če bom pri
mami ali bom pri atu. Je bilo bolj mišljeno, da bom pri mami. Najprej je bilo to. Pol je bilo glede preživnine.
Vem, da je ati bil en čas brezposeln, ker so dol vrgli ljudi. In pol je bilo glede te preživnine neke tožbe in sta se
tu skoz kregala. (H)
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Posledično pa se je pol vse spremenilo, pa ne da mami ni skrbela za naju, ampak vse, kar je bilo treba urediti,
je zrihtal ati. Vedno je bil ati tisti, ki naju je vse peljal pa nama rihtal. In pol, ko je mami končala šolo, sta se
dve leti po tem ločila, kar je pa pač čisto spremenilo. Po tem, ko sta že vedela, da bosta šla narazen, smo še eno
leto živeli skupaj, ker si je mami urejala stanovanje v bloku. To je bilo res tako stresno leto zato, ker sta se
konstanto kregala. Vedeli smo, da pač itak sta v postopku ločitve, ampak pač zaradi praktičnih razlogov, smo
še vedno skupaj. Se mi zdi, da smo v tistem letu najbolj trpela jaz pa ati. Sestra je bila mogoče še premala. Mami
je uveljavljala svojo voljo. Ločitev je bila to, kar si je ona želela. Medtem se je že dobivala z drugim. (F)
In jaz sem imela dosti tako, nisem si dolgo časa hotela priznati tega, da mi v bistvu manjka ta pozornost in sem
Iskanje
tudi veliko te pozornosti iskala v drugih moških, in so bilo tudi obdobja, ko sem se jaz na kakega fanta ful
očetovskega lika
navezala, pa je bil recimo samo moj prijatelj, ampak sem mu tudi to očetovsko vlogo prepisala pa tako. (G)
Težave, ki so se pojavljale v njihovih življenjih so bile precej različne. Eden od udeležencev

opisuje, da je bilo naporno, ko sta se starša prepirala zaradi preživnine. V drugem primeru sta
starša, ki sta bila v postopku ločitve, še eno leto živela skupaj, kar je bilo najbolj grozno obdobje
za otroke. V tistem času se je vzpostavila tudi zelo močna vez med udeleženko in očetom, ki ji
je lahko povedal, kako se počuti, kako trpi in ona ga je poslušala ter čustvovala z njim. V tretjem
primeru pa je udeleženka ozavestila, kako je v moških prijateljih in simpatijah iskala očeta.
Želela si je pozornosti in potrditve, ki je ni dobila od svojega očeta, zato je to iskala drugje.

Tabela 27
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Pomoč.
TEMA: POMOČ
Podtema

Opis izkušnje

Finančna pomoč

Am, kar je finančnega ja, kar oba dosti. Glede tega, da bi rekel, nismo bogati, oba delata v proizvodnji z malo
več kot minimalno plačo, ampak nikoli ni bilo, da bi mi kaj manjkalo ali pa da bi kdo kaj rekel. Vem, da vsakič,
ko grem v Ljubljano, me vprašata, a rabiš denar. Skoraj vedno od ata dobim vsaj 20 € poleg tega, da imam
štipendijo. Prav pride. (A)
Pol recimo, če bi se kdaj pri financah zalomilo, vem da se lahko na njih obrnem. Sicer se trudim, da sem
samooskrbna, ampak vem, da bi se in isto je pri sestrah. Zdaj smo le že vse v službi, če bi kakšna kriza prišla,
se lahko zanesem nanje. (D)
V resnici se mi zdi, da si ne želim. Mi pomagajo finančno, mi precej pomagajo in sem hvaležen za to, ampak.
Tudi vem, da se lahko obrnem na njih. (E)
Ja, mami predvsem to, da me kdaj vzame s sabo domov, ker pač dela v Ljubljani in mi finančno zelo pomaga,
če se lahko z njo peljem. (F)
Am, zdaj mami v bistvu finančno, ona me lahko dobesedno sama finančno podpira. (G)
Oči pa, saj pravim, preživnino ni glih nikoli, včasih mi sicer da denar, tako, ko pridem, drugače pa tako, da bi
mi pa konkretno, da bi mi pa kaj, ne pač, nič v bistvu no. (G)

Psihična pomoč

Glede psihičnih zadev sem že rekel, da z atom se velikokrat kaj pogovarjama. (A)
Da bi pa zdaj ne vem, razmišljam, če sem bil kdaj v takih težavah, pa da bi se ful k njima zatekal. Saj smo se
pogovarjali, tudi veliko takle z mamo se spomnim ob nedeljah za mizo. Sma itak sama in pol se velikokrat kaj
pogovarjama, kake ljubezenske težave. Teh ni bilo veliko. Ali je bilo kaj drugegaa, kaki prepiri, težave s skavti.
Sploh kaki skavti ali pa kaj na faksu, se veliko več z mamo pogovarjama. Kaj pa je z atom pa ne vem, bolj osebne
stvari pa kaj je z mamo, kar me razjezi pa tako. (A)
Pol vem, da pri srednji sestri, imam vedno tako terapevtsko podporo, v smislu, da se pomenima stvari, saj ni
mišljeno samo osebne, ampak tudi kake take stvari za razrešit, tudi kake organizacijske. (D)
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Ati mi itak dosti, vsak vikend mi posodi avto, zelo tehnično mi lahko pomaga, ampak še vedno je tako, da ne
vem, karkoli urejam ali pa delam v življenju pa da ne vem čisto točno kako, kličem atija. Ne vem. Sem devala
vlogo za štipendijo, sem klicala atija, kako morem. Tako da poleg tega, da mi ati zelo materialno pomaga, mi
tudi tako, na vsa moja vprašanja ve odgovor. Ali pa tudi čisto v smislu aktualnega dogajanja. Je bila stavka v
Ljubljani, jaz ne spremljam novic in sem klicala atija, zakaj je bila stavka. Tako da, ja, na vsak vprašaj ima ati
odgovor ali se pa trudi ga najti. (F)
Ne vem, duhovno, če imam kakšno stisko ali pa karkoli. Tukaj, ko z mami živimo res, tu se počutim doma, in to
mi je tako, ne vem, tudi vem, da, če je karkoli se lahko nanjo obrnem. Včasih, če me je strah, pa če se s
prijateljicami pogovarjam, se ta strah samo poveča, moja mami pa reče, zdaj pa nehaj, pa me skoraj bolj pomiri.
Ali pa glede kakšne, če začnem kaj paničarit nad kom, nehaj ne, tako ona jasno tudi takoj pove, daj, zdaj ne
misliš trezno glih, ne. (G)

Tehnična pomoč

Vem, da ati mi tudi veliko pomaga tako, karkoli moram naredit ali za skavte ali kaj. Mislim tehnično. Ali kaj
rabim za faks. Pol mama isto. Karkoli rabim za faks, če je treba kaj kam pripeljat, glede teh stvari sta kar vedno
na voljo no. (A)
Ja, čist take praktične stvari. Zmeraj smo angažirani. Oziroma ati je zmeraj pripravljen tudi se v Ljubljano
pripeljat, če je kaj takega. Za popravljanje stvari, pri avtu mi dosti pomaga, čist take tehnične stvari. (D)

Občutek
nesprejetosti

Am. Ne vem, če mi glih, ne vem no, da bi rekla, da se čutim, da je tam glih en prostor, kamor lahko grem po
pomoč. Mislim, nikoli ni bil tam za mene en varen prostor. Pač mislim čist. (B)

Zaupanje v pomoč

Jaz mislim, da se lahko na vsakega od svojih družinskih članov obrnem pa bi mi vsak pri vsem pomagal. Bolj je
to, koliko si jaz želim na koga obrnit, no, ampak mislim, da karkoli bi jih, mislim, kogarkoli bi karkoli prosil,
mislim, da bi mi pomagali, jaz pa tudi, če bi me kdorkoli kaj prosil, bi mu tudi. Ni zdaj nekih zamer za nazaj
več. To smo, mislim, da smo predelali. Zdaj je samo še to, da niso odnosi še taki kot bi lahko bili. Smo dali to
čez. (C)

Zaupanje staršem
Zaupanje
sorojencem

To pa. Pač jim ne. Ampak ne v smislu, da jim ne bi mogla, če bi imela težave, bi se lahko obrnila, ampak ni mi
v interesu. (D)
Pač največ se osebnih stvari pogovarjam s srednjo sestro pa s prijateljico. Z njima dvema to tako najbolj, dosti
tudi s cimrami zrihtamo stvari. To s starši niti ni nekaj, da bi hotela, mi ni v interesu. (D)

Pomoč drug
drugemu

Potem, ja, no, tu smo kar, kar dostikrat smo navajeni, razen najmlajša sestra, ki je mogoče taka, da bo najprej
za svoje stvari poskrbela, ostali smo pa kar pripravljeni pustit stvari pa it pomagat eden drugemu karkoli že.
Pa to mi tudi dosti pomeni. Tega sem ful navajena in mogoče se včasih celo čudim, ker eni niso tako fleksibilni.
Ampak tega sem se pač od doma navadila, da se to lahko računa. Karkoli. (D)

Občutek
obremenjenosti

Na kogarkoli, ampak nekako si ne želim, no. Ne želim jih obremenjevati, ne želim, ne vem, no. Želim si biti
nekako samostojen. Ne vem. Mogoče mi je včasih tudi težko biti ranljiv pred njimi. Vem, da se lahko, ampak ne
vem, zakaj si ne želim. (E)

Pomoč sorojencev

Sestra nisem čisto ziher na kakšen način mi je v oporo. Mogoče samo tako, če rabim kakšno pomoč pri izpeljavi
kakšnega projekta v smislu, zdaj grema k atiju pa boma to pa to naredile, pol morem it tja, pa boš mi to
pomagala. No, bolj sem jaz njej v oporo in pomoč, kot pa ona meni. (F)

Strah pred
ranljivostjo

Zaupam jima lahko, samo po navadi jima ne. Pač odvisno. Ne vem. Tako da bi res šla njima govorit po navadi
ne. Zelo redko. Sploh, če je res kaj tako zelo osebnega, grem prej povedat vsem drugim, vsem cimram pa vsem
v domu. Pač se mi zdi, da dostikrat ne vesta, kaj se v resnici dogaja. Čeprav vem, da bi jima lahko zaupala,
samo sta vseeno starša in je to čudno. Tako, kar ni res zelo, zelo osebno, itak, ja. Kar pa je, pa sploh, da še
nisem šla čist čez to, to pa ne. Jaz tudi na splošno, tudi, če ne bi bila ločena, ne bi mogla, po mojem. Pač tako.
Rajši zaupam vrstnikom pa nekomu, ki res vem, da me razume v tistem trenutku, kot pač onadva, ne vem, saj
me, samo drugače je. (H)

Hm. Ne vem. Pri vsem. Pač vem, da kakorkoli bom prosila, da bom dobila. Mislim, če bom v težavah ali karkoli,
Kakršnakoli
da vem, da mi bodo pomagali, pa stali ob stran pa tako. Ker odnosi so boljši, mislim ne vem, kakšni bi bili, če
pomoč
ne bi bila ločena, ampak so vseeno normalni, tudi mami pa oči se, ne vem, razumeta in je to ful plus. (H)
Starši udeležence finančno podpirajo, za kar so jim zelo hvaležni. Glede psihične pomoči so

nekateri omenili, da se lahko obrnejo na starše in jim zaupajo osebne stvari, nekateri pa ne čutijo
te potrebe. Osebne stiske raje delijo s prijatelji ali sestrami in brati. Vedo, da se lahko kadarkoli
obrnejo na starše glede tehničnih stvari in jim bodo pomagali. Eden izmed udeležencev pa je
omenil, da ne želi obremenjevati svojih staršev, čeprav ve, da bi mu pomagali. Tukaj se ponovno
vzbudi skrb za starše. Udeleženka je še posebej poudarila, kako lepo se ji zdi, da so si v družini
pripravljeni drug drugemu pomagati. Včasih celo pustijo svoje stvari, da lahko drugemu
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priskočijo na pomoč. Le najmlajša sestra včasih poskrbi najprej zase, pri čemer je začutiti jezo
in žalost.

Tabela 28
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Želje.
TEMA: ŽELJE
Podtema

Opis izkušnje

Odkrit pogovor

Ne vem, po mojem, bi najbolj rabil, da bi enkrat razčistili vse za nazaj. To dvomim, da se bo kdaj zgodilo. Pač
dejansko, da bi bila pripravljena, da bi se vsi skupaj dol vsedli pa saj ne bi rabili vsega detajlno, ampak te
glavne stvari. Pa da bi se razjasnili odnosi med nami. (A)

Želja po sprejetosti

Samo en ta prostor, da bi, karkoli sem pač prinašala, da bi bil prostor za to. To nekako, en posluh do mene, do
tega, kar jaz v resnici sem. Pa da bi lahko to nekako izrazila in sebe in svoja čustva. (B)
Mama pa tudi, ne vem se mi zdi, da ima zelo svoje predstave in da ne morem ji čist, ne vem, tako kot sem že prej
rekel, da ima vedno, če bi ji kaj povedal osebnega ali da bi ji povedal, kako mi je, da ima vedno nekaj
pripravljeno, ne vem, da bo rekla neko rešitev ali pa nekaj, kako morem narediti ali pa kaj moram drugače
narediti. Ja no. Ne zmorem biti ranljiv, ne zmorejo mi nuditi neke varnosti, da bi se lahko pogovarjali o težkih
stvareh. (E)

Želja po slišanosti

Drugače materialno se mi ne zdi, da bi bilo kaj. Čustveno pa z očetom se mi zdi da, res me je strah, no, z njim
se, tako se mi zdi zelo plitev, drugače zelo inteligenten, tudi mama precej, ampak čustveno pa oče res mi ne
more, ne morem se z njim pogovarjati niti o ločitvi, niti o tem, kako mi je, niti o tem, kaj se mi dogaja, ne zdi se
mi, da me posluša sploh, ko mu kaj, da ga niti ne zanimam, no. Recimo tega mi ne da. (E)

Želja po stiku z
mamo

Amm. Ne vem, a je to zdaj posledica tega, da sem se navadila takega življenja, kot je, in da s tega vidika ne
vidim nobene stvari. Bi si mogoče želela precej iz mamičine strani več neke pozornosti oziroma tako v smislu,
ne glede na to, kak odnos imama, da bi se malo potrudila, da bi pa kaj tako fizično ali pa karkoli, pa niti ne.
Ampak res ne vem, ali je to zato, ker sem se navadila na to ali res ne rabim. (F)

Iskanje stika

Ja, jaz sem potlej v bistvu ja, hodila k njemu, ampak je bila bolj pobuda iz moje strani, tako tudi jaz sem klicala
dokler se ni on oglasil in to je včasih trajalo po cel mesec, ker on se ni oglaševal na telefon. Še zdaj se pač,
zato sploh tehnika pa vse to, on telefona sploh ne uporablja, no, in, to, včasih je on poklical, ampak to je bilo
štirikrat na leto, če je bilo, trikrat ajde. Ničkrat skoraj, no. Tako, da. In pol sem jaz hodila k njemu, ne vem, ko
sem bila manjša, za par dni, zdaj grem pa recimo med kakšnimi počitnicami, da sem šla recimo za en, dva dni,
tri. Ali pa recimo med poletjem za, ne vem, štiri dni. (G)

Mama vse

Am, ja, pri očetu vidim, da recimo, pri mami, res, priznam, da nimam lej kaj, res, ono sem samo hvaležna in mi
sploh nikoli ni nič manjkalo, niti nič mi ne manjka. (G)
Pri očetu pa v bistvu samo to, pozornost, to da bi imela občutek te bližine, ampak v bistvu zdaj, na nek način,
sem sprejela to, da pač mi on tega ne daje, ker včasih nisem mogla tega sprejeti in kar nisem, mislim sem iskala
pozornost pri drugih fantih, ko sem naredila sama spravo s seboj, z očetom, pa tudi, ko sem to razčistila, in zdaj
tudi prvič lahko rečem, da ga imam rada na nek svoj način. Da ni, da ne rečem, si moj biološki oče, ne, rada ga
imam, na svoj način, je tudi dober človek, ampak drugačen je, drugačen je od mene in se preprosto ne ujamem
z njim tako kot z mami. Tako. (G)

Očetova prisotnost
Eden izmed udeležencev je izpostavil, da si želi odkritega pogovora s starši. Želi si, da bi lahko

spregovorili o tem, kaj se je dogajalo, kaj je kdo doživljal in kakšni so njihovi odnosi sedaj.
Prav tako si drug udeleženec želi, da bi bil slišan, da bi bil pomemben, da bi jih zanimal in bil
sprejet. Želijo si stika z izgubljenim staršem in s tem prisotnosti obeh staršev. To govorijo z
močnim hrepenenjem, da bi se stvari spremenile. Predvsem, da bi starši opazili, na kaj so
pozabili v času ločitve in bi jim zdaj to dali.
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Tabela 29
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Odnos med staršema.
TEMA: ODNOS MED STARŠEMA
Podtema
Opis izkušnje
Konflikt

Danes ga imata, takrat ga pa nista imela. Je bil v začetku ful konflikten. Pol se je malo umiril, ga sploh nista
imela, tega stika, danes pa ga imata. Tudi oči ima z mano, kolikor ga pač hoče imeti, no ja, tudi kolikor ga jaz
hočem imeti. (B)

Komunikacija

Na začetku je bila mama ful jezna, v bistvu jo je zanimalo potem še samo to, da bo on plačeval preživnino, pa
da bo čim več denarja potegnila od njega, ne vem, vse stvari je mogel obljubiti, da bo vse nam zapustil, da bo
vse, v glavnem slab odnos, zelo slab odnos, no, kako je bilo pa kontra pa ne vem, ker jaz nisem imel stika z
očetom, tako da ne vem, kaj je on dejansko, kaj si je on mislil o mami. Mama je bila pa, ful je jezna in to na nas
prenašala in se je pol, ko je začela delati na sebi, se nam je vsem opravičila, se nam je velikokrat opravičila, da
itak ve, da je to narobe naredila, ampak slab odnos sta imela. Kar dolgo časa. (C)
Danes pa lahko normalno komunicirata, no. Ne bi pa rekel, da sta glih v nekih dobrih prijateljskih odnosih.
(C)
Mami pa ati sicer še govorita, ampak res bolj tisto, kar se je treba dogovorit glede naju. Mamici se zdi, da imata
ful dober odnos, ker si še kao vse poveta, ampak v resnici nimata glih najboljšega odnosa. (F)
Am. Pač čist na začetku je ati še dostikrat poskušal mamico pregovorit, da bi šla na terapijo, da bi popravila
stvari, da bi rešila, pa je bila mami trdno odločena, da ne, da si želi ločitve, da ne vidi v tem več prihodnosti.
Pol pa je tako se počasi umirjalo, v smislu njuni pogovori so postali predvsem ja, jutri ima hčerka roditeljskega,
boš šel ti? Ne, daj idi ti. Zgolj praktični. Mami je bila takrat še dosti močna in je dosegla, kar je hotela in je
atija dostikrat s tem še dodatno prizadela. Pol so se pa tako dosti nevtralizirali odnosi, pač samo pogovor je
bil res zgolj praktičen, pogovarjala sta se samo preko telefona. Zdaj je pa tako, da se še vedno pogovarjata
samo te stvari, s tem da mami bi rada imela odnos v smislu, čeprav sma ločena, sma še vedno kolega in ga, to
je zelo hecno, ampak recimo, ko je imela zadnjič nekega novega prijatelja, je prej povedala atiju za njega, kot
pa nama s sestro. Atija to dosti zmoti, mislim, sicer se pogovarja z njo pa tako, ampak se mu zdi, rad bi prekinil
tak način z mamico, mamici pa se zdi to strašno zabavno oziroma joj, kako sma midva kul, ker sma ohranila
nek odnos, ampak meni se ne zdi ta odnos najbolj iskren, zato. (F)
Mami pa oči se pa tudi ful dobro razumeta, čeprav je to čudno slišati. Ko sta se ločila, sta, mislim, nikoli se
nista nekaj ful kregala, takrat, ko sta bila doma še sta se nekaj, ampak ni bilo to tako zelo opazno, da bi se drla,
ampak zdaj se pa tudi tako, ne vem, pogovarjata. Oči pride k nam na kosilo pa se pač normalno pogovarjata,
pa zadnjič mi reče, ja lih kar sem z mami govoril eno uro pa pol po telefonu. In jaz sem bila samo to, kaj sta
govorila? Zadnjič ga je mami klicala, ker je šla v njegovo smer, če je doma. Mislim tako pač, da bi se oglasila,
a ne. Tako da. (H)

Povezanost med
staršema

Ko smo šle od doma, je bilo tisto obdobje, ko sta se ločila. Zdaj ni bilo, zdaj nekaj, da bi bilo ful na hitro pa da
bi bilo za vse šok, sej to se je vleklo. Je pa res, da se je njun odnos zdaj izboljšal. Mislim, nimata konfliktov,
dobro se razumeta, dosti sodelujeta. (D)

Nobenega kontakta sploh ali pa stika tako glih kaj dosti, edino za te moje, ne vem, vem, da ga je moja mami
enkrat klicala na nastop, ker, da pač bi bila jaz bolj vesela, ampak to je bilo po moje prvič in zadnjič, da smo
se mi konkretno pogovarjali. Pol je pa prišel, ne vem, za kakšne take dogodke, kot je bilo sveto obhajilo, birma,
je bil tudi povabljen na kosilo pa tako, pa za ne vem, ko je kdo umrl recimo moj dedi, ko je umrl moj stric, to je
pač, ja takrat je pač prišel, ampak nista glih nekaj, da bi se pogovarjala, da bi se kaj slišala, sploh ne. Je pa
res, da moj oči vsakič, ko pridem nekaj pogreva, kako je bilo, pa ko sma bila z mamico pa ono pa tretje, pa
zmeraj pač pozdravi mami, moja mami pa nikoli ne, pač, nikoli ni razpravljala o tem in tudi nikoli ne reče
pozdravi očija, nikoli ne, tako. (G)

Oddaljenost med
staršema
Večina udeležencev opisuje, da imata starša še vedno konflikten odnos, da ne komunicirata

oziroma če že, so to samo nujne stvari. Ob tem je čutiti težo, saj si udeleženci želijo, da bi starša
lahko imela vsaj osnovno komunikacijo. Nekateri udeleženci pa opisujejo, da sta starša v
začetku ločitve imela konflikten odnos, potem pa se je ta umiril in se lahko sedaj normalno
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pogovarjata, celo sodelujeta lahko med seboj. Tukaj je čutiti vsaj malo razbremenitve in
olajšanja, saj jim je precej lažje živeti, če vedo, da se starša razumeta med seboj. S tem lahko
tudi udeleženci doma spregovorijo o katerem izmed staršev brez strahu in stiske, da bodo s tem
prizadeli drugega starša.

Tabela 30
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Potlačitev.
TEMA: POTLAČITEV
Podtema
Opis izkušnje
Potlačitev
Ja od začetka je bilo kar težko. Recimo, spet ne vem, kaj se je dogajalo čez teden. (D)
Otroštvo

Pred ločitvijo se res ne spomnim. Spomnim se, no, parih trenutkov, ko so bili taki veseli trenutki, ko sem
hvaležen. Recimo to, da sma se z očetom igrala, tako veselje, no. Ali pa, ko mi je oči zjutraj prinesel čokolino v
posteljo v flaški. Mogoče tudi neko bližino, po kateri zdaj res hrepenim, pa se je hkrati bojim. (E)
Ja, se je spreminjalo. Mislim, ne vem. Otroštvo je bilo tako, pač, normalno. Meni se je zdelo ful kul, da imam
kul starše pa tako in vse ful dobro. Pol s sestro se nikoli nisva zastopili. Že, ko sva bili majhni, sva se ful kregali.
Jaz sem bila ful tako, da sem vedela, kaj hočem it študirat in to se je tudi malo poznalo, da sem pač, no, v
glavnem, ful sem bila ukazovalna in vedno sem hotela imeti kontrolo nad vsem in tako, sem ji ful ukazovala,
ker sem starejša in njej je šlo to ful na živce in ja, pač zmeraj sma se kregale. (H)

Spomini
Glede odnosa s starši so nekateri udeleženci določene stvari potlačili, saj jim je bilo s temi
občutki težko živeti. Udeleženka, ki je bila v času ločitve že v srednji šoli in se načeloma spomni
stvari, je tisto obdobje zaprla v škatlico, ki je trenutno še ne zmore odpreti. Tudi eden izmed
udeležencev nima spominov na življenje z očetom. Spomni se posameznih dogodkov, ne
spomni pa se, kakšno je bilo vzdušje, kakšen odnos sta imela starša, kaj sta počela. Ena
udeleženka pa se spominja svojega otroštva. Predvsem se spomni odnosa s svojo sestro, kar
pripoveduje z razigranostjo, saj sta se kot majhni punčki veliko prepirali in jezili druga drugo.

3.2.5 Opis splošne strukture in značaja izkušnje vstopanja in oblikovanja
intimnih odnosov z vrstniki
Ljudje se v družini marsičesa naučimo o odnosih in vse to vpliva na naše oblikovanje
intimnih odnosov zunaj družine. Ker pa vemo, da nobena družina ni popolna, bomo v
odnosih zunaj družine, najbolj iskali stvari, ki jih doma nismo dobili. Tako bomo ponovno
razočarani, saj nam odnosi zunaj družine tega ne zmorejo nadomestiti. Zato se lahko naše
zaupanje v ljudi precej zmanjša, kot se je zgodilo tudi nekaterim udeležencem raziskave.
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Tabela 31
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Ločitev.
TEMA: LOČITEV
Podtema
Opis izkušnje
Ljubosumje
Ja ena stvar, ki je negativna, je ziher to ljubosumje. To je ful udarlo pa po mojem še udarja vse povsod ven, ampak
zdaj se malo manj vidi. Punca ima manj stika s fanti oziroma manj fantovskih prijateljev, kot jih je imela bivša
punca, pa ni zdaj zaradi tega bivša. (A)

Občutek
zapuščenosti

Pol tudi to, da se je mami s katerim drugim pogovarjala ali pa kaj drugega delala, to je bilo meni tako, čakaj malo.
Am. To se zdaj malo grozno sliši, ampak vem, da ko sem slišal, da ima en drugi moški spolne odnose z mojo mamo,
jaz sem bil star en 5. razred. Je bilo to, kaj, sem mislil, da ne. Sem se počutil najbolj izdanega na svetu. Mislim,
nisem tega nikomur povedal, ampak tiste stvari, ko si zdaj kot odrasli misliš pač ok, vredu, saj je normalno, ampak
ja, takrat je meni bilo grozno. (A)

Eden iz med udeležencev je povedal, kako močno ljubosumje je že kot majhen fant občutil ob
moških, ki so se približali mami. Kasneje se mu je to ponovno prebudilo ob svoji bivši punci, v
blagi obliki pa pri zdajšnji. Vzrok za ljubosumje vidi v ločitvi svojih staršev. Verjetno je kot
edini otrok stopil v vlogo zaščitnika mame. Kot sam pravi, takrat niti ni razumel, da s tem ni nič
narobe, če se mama dobiva z drugim moškim. Ker mu tega ni nihče ubesedil, se je s svojimi
občutji spopadel tako, kot je najbolje znal.

Tabela 32
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Občutek samostojnosti.
TEMA: OBČUTEK SAMOSTOJNOSTI
Podtema
Opis izkušnje
Drugače glede tega stika oziroma iskrenosti se mi zdi, da s tem nimam problemov. Kar z lahkoto, se mi zdi, da
Občutek
včasih, kot da bi iskal pozornost. To. Ful iščem pozornost. Ne vem, a to kot edinec ali ima tudi ločitev kaj veze s
sprejetosti
tem. Pa glede iskrenosti in povezovanja mi ni problem. Bolj mi je problem ohranjati neke močne, dolgotrajnejše
stike z več ljudmi. Saj to je verjetno problem vseh. Samo tako, da bi rekel, da sem s tremi ljudmi ful povezan. (A)
Po ločitvi oziroma pred ločitvijo, sem bila jaz zelo družabna, zelo hitro sem navezala stik z ljudmi, z veliko ljudmi
sem se družila pa imela sem eno tipično populacijo teh otrok, tako so prihajali iz nekih dobrih, premožnih družin,
ne vem, take high family. (B)

Želja
sprejetosti

po

Potlačitev
samega
sebe
zaradi drugih
Podrejanje
drugim

Ja, tudi kar, ja. Mislim. Velikokrat je kaj takega, če jaz ne morem, če me nekdo nekaj prosi, čutim krivdo. Pa da
hočem ustreči. Mislim, saj ne vem, po eni strani je to iskanje pozornosti, lej pomagam ti. Po drugi strani pa
razmišljam, če je tudi kaj iz tega, ker staršem sem tudi hotel ustreči. Vedno sem želel, da bi me imeli radi in da bi
jim to znal pokazati. (A)
Bolj se prilagajam po mojem, podrejam tudi. Večinoma se ne podrejam. Mogoče, mogoče, komu v kakih stvareh.
Velikokrat kdaj kaj požrem, ampak to v odnosu s punco. Ampak to samo pri tistih, ko so mi res ljubi, ko so mi res
blizu, da sem dejansko pripravljen požreti. (A)
Da bi se pa drugi podrejali meni, pa ne vem. Ful ne razmišljam o tem. Tu sem mogoče malo sebičen. Po mojem se.
Skoraj zagotovo se. Sem tudi bolj tak karakter, da se morajo, če hočejo z mano zdržati. Vem, da je veliko takih
stvari, ki jih ljudje usklajujejo glede name. (A)
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Ja. Ne vem, če se drugi podrejajo meni. Do neke mere, ne vem, no. Zdi se mi, da se je meni težko postaviti res za
sebe. Recimo, sploh s kakimi takimi, ki so, ki bi si želel njihovega spoštovanja ali pa taki, in bi mi bilo težko reči,
jaz si pa drugače mislim kot ti. Kjer pa se počutim varno, pa lahko tudi vodim jaz ali pa potegnem za sabo ali pa se
ne pustim. Tudi vedno si želim, da je dobro narejeno in če jaz nisem miren z nečim, se mi zdi, če sodelujem s kom,
se mi zdi, da si ne pustim čisto, da če si mislim, da bi bilo kak drugače boljše, pač povem. Ampak s kakšnim močnim
karakterjem pa se mi zdi, da se jaz podredim. (E)

Prilagajanje
drugim

Ful ne maram te ideje, da bi se kdo meni podrejal, to mi je obupno, pač. Ampak imam pa to težnjo, da se jaz, ne
vem, a glih podrejam, prilagodim se. Zelo se prilagajam drugim. Če gre že res za podrejanje pol hitro me začne
nekaj stiskati in pol se začnem umikati. Ne vem, mislim nimam neke take izkušnje, da bi se ful podrejala, da bi čisto
zanikala svoje potrebe. Ker se mi zdi, da tja ne spustim, ker mi je hudo in pol ukrepam, ko mi pač postane hudo. Se
pa dosti prilagajam drugim ja. (B)
Am. Jaz mislim, da ne. Mislim, neka prilagajanja, usklajevanja so že, ampak ne bi pa rekla, da gre za podrejanja.
Čist neka usklajevanja, ki pač pridejo. (F)

Skrb za druge

Ja, imam ta občutek, ne vem, zelo dvomim, kako bi lahko drugi poskrbeli za mene in pol težko dovolim, da bi kdo
sploh poskušal poskrbeti za mene. Grem v odnos, ampak ko pride do tega, bom vedno jaz rajši poskrbela za drugega,
ampak to pride zelo spontano, zelo tako, mi ni težko, lahko grem kar daleč, da meni postane nekaj težko in rečem.
Ne vem no, kar rada skrbim za druge ljudi. Ampak ko pa pride do tega, da sem jaz v stiski, pa se umaknem. In sploh
po navadi ne delim. Mi more postati precej hudo, da grem komu razlagat ali partnerju ali ne vem kakemu prijatelju.
Nisem razočarana, če se izognem temu. To je po mojem res zaradi tega, ker sem bila tako navajena biti sama in
nobeden ni za mene poskrbel. Zato sem ful avtonomna. Ni glih najbolj v redu. Bi mi pasalo, če bi jaz lahko zaupala,
da bo nekdo poskrbel za mene in bi se tam prepustila. (B)
Ja. Tako dostikrat se mi zdi, da v enih stvareh sem zelo predana in zagnana in tako, če mi za kako stvar ni vseeno
ali pa dosti skrbim in imam neko odgovornost in včasih pridejo momenti, ko se mi zdi, da ne, da se bolj trudim,
ampak sem v nekem odnosu, ki je lahko tudi mogoče čisto delovni, recimo z mojim sovoditeljem, da sem jaz vseeno
tista, ki bom več vložila, več žrtvovala. (F)

Nesamostojnost

Uh. Koliko sem lahko samostojen? Premalo. Se mi zdi, da se včasih pustim preveč vodit. Oziroma manj sem
samostojen, kot bi si želel biti. Tako bi rekel. (C)

Občutek
samozavesti

Čedalje bolj. Tisto ni tako. To imajo verjetno vsi probleme, da si želijo, da jih imajo vsi radi, da jim v vsem ugodiš,
v bistvu, da si tak, da si vsem všeč, no. Zdaj pa sem se počasi nehal sekirati, kaj si drugi mislijo. Mogoče že preveč
včasih. Jaz sem izrazito tak, da mi je v bistvu čisto vseeno, kaj si drugi mislijo, kar pa spet ni vredu, ker pol pa spet
imaš neke, nekih osnovnih stvari, ki bi jih mogoče mogel početi, ki so družbeno zaželene oziroma se pričakuje.
Veliko takih družbenih standardov in jaz ne bi rekel, da jim glih ustrezam. Jaz sem malo posebnež. (C)
Zmeraj bolj. Ne vem, a zato, ker smo si zmeraj bolj blizu ali pa pač se jaz toliko spreminjam. Se mi zdi, da sem
zmeraj bolj, včasih še preveč tako bossy. Bolj ja, ker smo si tako domači, da se to pozna, da sem lahko taka, kakršna
sem. Vse in v zunanjem videzu, koliko se lahko uredim, pa kaj poveš, direktno lahko poveš, lej res bi se lahko obril.
To so spet čisto banalne stvari ali pa lej to mogoče ni najbolj prav, če vidiš, da kak odnos ne funkcionira. Ne v
smislu spet moraliziranja, ampak se svobodno pove in to tudi pričakujem od ostalih in vidim, da mi tudi kar direktno
povejo, lej tole pa res ni v redu. (D)
Ampak tako vedno bolj pa ljudje, ki so mi res blizu, so mi mogoče ravno zaradi tega všeč, ker me sprejemajo tako,
kot sem, in ker sem ob njih jaz, jaz in ker lahko pač rečem, kar si mislim in ne razmišljam, šit, a sem zdaj to prav
povedala ali nisem prav. Mogoče je tak krog res manjši, kot pa vsi ljudje, s katerimi se pogovarjam ali pa sem v
stiku. Ampak zelo cenim tiste, ob katerih sem lahko jaz, jaz. (F)

Zaupanje vase
Proti podrejanju

Ne eno, ne drugo. Da bi se jaz drugim podrejal, mislim, kadar je neka stvar, ko se mi zdi, da je neškodljiva,
nepomembna, se mi ni problem podrediti, sploh ne, ampak, kadar pa sem nekaj prepričan da je tako, se ne bom
podredil. Ni variante. Kadar vem, da imam prav oziroma si mislim, da imam prav. (C)
Da bi se drugi meni podrejali, nisem nikoli opazil. Ne. Niti nisem tak človek, da bi pričakoval, da bi se drugi
podrejali. Ne vem. Vsako stvar rajši sam delam, da nikoli niti ne pričakujem, da bi se mi kdo podredil. (C)
Včasih sem se mogoče podredila, mogoče tudi bolj iz stališča ustrezati nekomu, zdaj pa nimam več tiste, so bili tudi
časi, da fantom godiš. Zdaj pa drugače gledam na to, nimam neke potrebe niti sama ne čutim, da bi se kadarkoli v
življenju hotela podrediti v tem smislu, ne zdaj spet dominirati, ampak tako. Kot če gledam iz tega, kaj si želim v
partnerskem odnosu nekoč, tudi gledam pri prijateljih, kjerkoli. In ja, sej pravim, včasih sem se trudila marsikaj,
marsičemu odreči ali pa marsikaj se še potruditi, še toliko bolj, še toliko bolj, ampak ni to bistveno. Včasih
razmišljam, lej en se pripelje tam iz največjih rovt, pa smo mogoče samo eno uro skupaj pa pride zato, da smo
skupaj. Vidim, da je iz vseh strani interes. In to mene ful pomirja. (D)
Ne. Ne. Pač da bi tako, da bi jim prav ugajala ali pa da jim bi kaj govorila, ne, to pa res ne. V bistvu sem res 100
% jaz in se počutim res doma, da sem samo jaz. To je to. (G)

Iskanje potrditve

S prijatelji se mi pa zdi, da sem lahko iskren, da se trudim, mogoče je ta iskrenost, ni spet tak zelo ranljiva ali pa je
ranljiva na tak način, da pač, ne vem. Taka malo zafakena ranljivost, v kateri je, še vedno vem, kaj narediti in to
naredim, kar je prav. Ne vem, no. Ali pa ranljivost v smislu, da sem iskren in ranljiv zato, ker je to občudovanja
vredno in je to, da bi lahko kdo rekel o, ta je pa res lahko ranljiv in res lahko iskren. Ne vem. Bolj v takem smislu
mogoče. Lahko sem ranljiv, dokler se počutim res varno. (E)
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Borim se s tem, ja. To je povezano s tem, kar sem prej rekel. Vem, da hrepenim, da sem veliko hrepenel po neki
potrditvi, no. Tudi od njih. Da tam, kjer sem se varno počutil, sem, ne vem, se mogoče malo tako ven metal in
zabaval ljudi na tak način, da sem se lahko malo pokazal, ne, kjer se pa ne počutim varno, se pa skrijem. (E)
Am. Tako na splošno gledano zelo široko imam jaz mogoče še vseeno malo tistega kompleksa, kaj si drugi mislijo,
kaj bodo drugi rekli in me to včasih tako malo, mogoče me je to omejevalo, tako malo zapiralo. (F)

Nezaupanje vase

Ja, to je spet nekej podobnega, da lahko sem, skušam se pokazati samostojnega in trdnega v takih stvareh, kjer pač
sem jaz res trden. Tam, kjer pa nisem jaz trden, ne vem ali se skušam delati trdnega ali pa ne vem. Tako da mi je
malo težko biti samostojen ob njih. (E)

Strah
pred
zavrženostjo

Ne zdi se mi no, da bi v tem pretiraval. Am. Ne vem. Včasih rad kaj pomagam, če se mi pa zdi, da bi bilo to neko
izkoriščanje ali pa da je to izven mojih, pa pač rečem tudi ne, no. Mogoče mi je prvi trenutek včasih težko, no. To
je res, če mi kdo vleti in mi reče, če mu posodim avto, hitro tako impulzivno rečem ja, ni problema, komot. Ampak
takoj, po premisleku pa se mi zdi, da lažje bolj trezno, da se lahko potrudim pa tudi rečem, da ne. (E)
Mislim, da ne. Mislim pač tako, ne vem, tudi, če se mi, kdaj kaj ne da, ni zdaj, da bi šla zdaj s ful slabo voljo tja,
čeprav se mi ne da, ampak, če res ne bi hotela, bi se že nekaj spomnila. Mislim tako. Bi pač rekla, da me ne bo,
ampak. V tem smislu ustreči, ja, da se mi ne da, pa nekaj naredim to ja, ne pa da bi jaz zdaj to delala zato, ker pač
se mi, mislim, da bi, ne vem kako naj to povem. Pač še vseeno gledam na to, da pač delam stvari, da jih hočem, v
tem smislu no. (H)

Postavljanje zase

Hm. Mogoče sem imela en čas s tem dosti težave. Lani v bistvu, kar naenkrat, se je moj krog ljudi, ki so mi prijetni
ali pa mi dosti pomenijo, povečal, zaradi tega, ker od prej so ostali, skavti pa animatorji pa sošolke, ki smo si bile
blizu pa naenkrat so bili v domu ljudje pa sošolke na faksu in je bilo kar dosti enih ljudi, ki sem želela neke stike
ohranjat z njimi ali pa imeti nek odnos. Pa sem mogoče tako letos ugotovila, da če mi vsi ostali v nekem momentu
rečejo, ej ne morem, zakaj pa pač tudi jaz ne bi mogla kdaj. Sem se mogoče letos začela navajati na to besedo, ne.
Je pa se zgodilo, da so bili nekateri pol užaljeni, ker jaz sem pač vedno imela čas in sem vedno našla način in ena
prijateljica je sploh tako, da mi je to najbolj zamerila. In en čas sem se precej s tem obremenjevala, zdaj si pa
mislim, lej, če pa tega ne razumeš, jaz težko dam kaj več. (F)
Ja, pri zboru. Ne, drugače ne. Mislim, se mi zdi, da ne no. Da zmeraj bolj gledam na to, da sem to, kar sem in ne
da se nekaj delam. Da bi zdaj zaradi nekoga nekaj delala, ker pač on tako hoče. Mislim je res, da ne znam stvarem
reči ne, ampak najdem mejo, no. Se mi zdi. Ko je res preveč, je pač res preveč. Ko je preveč, je samo preveč. Kar
je več, je samo več in to še gre. (H)

Občutek varnosti

Ja. Čisto. To pa res. Ni teme, ki je ne bi odprla. Ali pa da bi mi bilo nerodno. Ali pa, ker bi mislila, da imajo oni
neka prepričanja. V bistvu imam z vsemi tak odnos, tudi, če je moje prepričanje drugačno, so vsi takšni, da, to je
prav neverjetno, pa ne tolerantni, ampak sprejmejo ta moj nazor. To mi je neverjetno. Biseri čisti no. (G)

Posledice ločitve se odražajo tudi v vzpostavljanju intimnih odnosov med vrstniki. Nekateri so
se po ločitvi precej zaprli, se umaknili iz družbe in so potrebovali kar nekaj časa, da so se začeli
ponovno vključevati. Želijo si, da bi bili sprejeti od drugih in da bi jih imeli radi, zato se znajo
hitro prilagoditi, potlačijo sebe in se podredijo. Omenili so, da v krogu vrstnikov, kjer se ne
počutijo dovolj varne, velikokrat ne povedo svojega mnenja in se raje skrijejo, da jih ne bi opazili.
Nekatere je strah, da za njih ne bi bilo poskrbljeno, zato za vse poskrbijo sami, svoje težave pa
globoko skrijejo in s težavo komu zaupajo. Samo ena udeleženka je povedala, da se v krogu
svojih vrstnikov počuti popolnoma sprejeto in samozavestno, zato ji ni potrebno paziti, kaj bo
rekla in kako se bo obnašala, ampak je preprosto to, kar je. Pri nekaterih udeležencih je bilo moč
zaznati trud, ki ga vlagajo v to, da bi bili lahko iskreni najprej sami s seboj in nato še z drugimi
ter da bi lahko sprejeli samega sebe z vsem, kar so.

Tabela 33
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Zaupanje v druge.
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TEMA: ZAUPANJE V DRUGE
Podtema
Opis izkušnje
Zaupanje v ljudi Jaz slepo verjamem, da kar vedno veliko. Ne vem, meni se zdi, da kar. Z vsemi. In jim lahko zaupam. Do zdaj me
še niso razočarali, vsaj ti glavni akterji. (A)

Ja, ne vem. Se mi zdi, da lahko. Kar precej. Kar precej so pripravljeni in fizično kaj pomagati ali pa tako poslušati
vsaj. Če gledam, so trije fantje, ko se skozi z njimi družim in z vsemi sem si dosti blizu, ampak zanimivo z enimi se
ene stvari lažje pogovorim, z drugim se lažje druge stvari. Nebi znala povedati, kako sem to kategorizirala, ampak
človek ve, tak občutek. (D)
Čist odvisno. Mislim, ljudje, ki so mi dosti blizu, jim tudi dosti zaupam in verjamem tudi v njihovo pomoč oziroma
mislim, da pač bi mi bili, če bi potrebovala, bi mi bili na voljo, v oporo, karkoli. Se mi zdi, da čisto tako, kot sem
jaz do njih, so oni do mene. Mislim, da pač, saj od vseh itak ne moreš pričakovati neke 100% podpore in pomoči,
se mi pa zdi, da so v življenju neki ljudje, ki bodo takrat ob meni. (F)
Absolutno ja, to pa ja. To imam pa v bistvu 100% zaupanje v njih. Res. Zato, ker so zmeraj, tudi tako, če kam gremo,
ni da mi me bilo strah, da bi me pa kdo kar pustil ali pa da bi me pozabili. Tudi to, da imamo ful lep odnos in ni
tistega nekega norčevanja pa nekih teh zafrkavanja grdega med nami. To se mi zdi, da ful tudi skrbijo zame. To, da
imam filing, da jih skrbi zame tudi, ko nismo skupaj, da je živjo, kako si danes, lep dan ti želim. Ta občutek. Ni
bojazni, da pač jih nebi poklicala ali pa vem na koga se obrnit. (G)
Pol. Najprej z vrstniki me je bilo, se mi zdi zdaj ful ne vem, saj ne morem vsakemu vsega povedati, ampak zelo hitro,
če nekoga začutim, se lahko zelo hitro odprem. Ni mi več problem govoriti o stvareh, ki so bolj osebne, tako kot
prej. Prej nikoli nebi. (H)
Ja, pač, mislim odvisno spet za kateri odnos gre, ampak mislim, se mi zdi, da jaz sem itak tako, da hočem nekaj, da
je nek odnos tako kul, da tisto kar ni, se rajši umaknem. Ne maram tisto, da se nekaj delaš. Vedno se trudim, ampak
če pač ni, se umaknem. Ni pa da bi se zdaj nekaj ful zapenjala z nekom. Ampak so pa stvari, ko se mi zdi, da ful
ljudi ve ful stvari o meni, ampak dobro. So ene stvari, ko pomislim, ne vem, na določeno stvar tudi vem, komu bom
rekla. Z eno prijateljico se zdaj trenutno najbolj razumem. Me najbolj razume. Njej res lahko vse povem in tudi ona
me tako dobro pozna, da točno ve, kaj mislim, in točno ve, kaj more narediti in tako no. Ona je ena iz med takih, ki
ji res vse povem. Pol so pa ja, drugi. Se mi zdi, da imam včasih preveč prijateljev, ker nimam časa, da bi se z vsemi
dobivala, ampak ja. Mislim, da se lahko zanesem na večino. (H)

Občutek strahu,
da ne bo zanj
poskrbljeno
Strah pred izgubo

To imam ful. Ne toliko strah, da nebi, ampak poglede, da niso. Ful sem tak, da merim stvari, koliko sem jaz neki
stvari doprinesel in koliko je zdaj nekdo drug in me tukaj kar malo skrbi, če bom kdaj lahko imel tisto pravo
prijateljstvo, kjer je pač vseeno, saj sma prijatelja. Saj imam, saj včasih je tako, samo pridejo taki trenutki. Kaj
vem, zakaj sem se jaz tako trudil, cimer pa nekaj na pol. Ali pa ne vem zakaj sem se pa jaz za to stvar tako ful trudil,
drugi pa ne. Čeprav vidim, da včasih se pa drugi ful trudijo za seminarske, jaz se pa ravno nisem. In pol upam, da
se pogliha. Velikokrat tehtam, koliko sem jaz vložil in koliko drugi. (A)
Pri tisti prvi sma bila skupaj skoraj 3 leta. Večkrat, tako skoraj vsako leto, ene 2x ali 3x, enkrat sva šla narazen pa
pol nazaj skupaj. In pol vem, da je bilo ene 2x ali 3x, da je že ona hotela, da bi se razšla, ampak jaz to nisem pustil
na noben način. Na vse pretega sem se trudil , da ostanema skupaj. Bil sem copata. Mislim, saj mi ni žal, no mogoče
mi je. (A)

Občutek
nesprejetosti

Dejansko se eni otroci niso več družili z mano, ne vem. Jaz imam občutek, da so tudi doma kaj razpravljali in ne
vem, mogoče jim je bilo tudi to tako, aha, to je otrok ločenih staršev. Ne vem, tak imam jaz en občutek, ne vem pa
zagotovo. In pol sem čisto spremenila družbo in zelo težko mi je bilo navezovati stike. Sem pa začela navezovati
stike tako, se mi zdi, ni bil nikoli problem, jaz sem bila vedno nekako priljubljena in tudi pol, so me načeloma imeli
radi. Nisem bila neka konfliktna, bolj taka umirjena in tudi dosti vesela, pol bolj žalostna in sem se bolj za sebe
držala. (B)

Občutek sramu

Dosti enega sramu sem občutila. Kaj je z mano narobe, da sta se moja starša ločila in pol si tudi nisem upala toliko
vstopati v odnose. (B)

Strah pred stikom

In pol so bili bolj drugi tisti, ki so do mene prihajali. Ali pa ne vem. Sem enostavno kje koga začutila in so se razvila
5 let dolga prijateljstva do srednje šole recimo ali pa tudi še pol po srednji šoli. Imela sem težave. Kaj pa vem no.
Sem pol kar nekako prišla skozi. (B)

Strah
pred
ranljivostjo

Jaz tako opažam, da do določene točke grem pol naprej me je pa zelo strah it in si en zid postavim. Ne pustim toliko
ljudi blizu oziroma rabim zelo dolgo včasih tudi več let, da se z nekom čisto udomačim. Ne vem, tako. Ne vem, tudi
s tistimi ljudmi, ko se dobro počutim, ko vem, da jih jaz začutim, ko oni začutijo mene, lahko zelo hitro napredujem
v enem odnosu, pol pa pridem do ene točke in pol me je strah naprej it in pol držim eno razdaljo no. (B)
Največkrat je bilo to, da sem se bal odpreti, popolnoma odpreti, saj pač poveš neke stvari, ampak ne vem nikoli
nisem nobeni dopustil, da bi mi prišla do živega, nisem si pustil, da bi se zaljubil do konca, zaljubil sem se v neko
telo, da bi se pa zaljubil v neko osebnost se pa nikoli nisem mogel, enostavno sem zapaničaril in sem mogel nehati.
Ne vem. To še danes ne vem zakaj. Na kak način naj tam problem rešim. Očitno sem se navadil, da sem najrajši
sam, sem se prepričal, da sem najrajši sam, ne vem, ne morem. Težko mi je. Vedno sem jaz prekinil. Začel sem se
izogibati. Zakaj točno ne vem. (C)
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Ja, sigurno. To izvira iz te ločitve no, staršev. Ni pa zdaj samo to. Na splošno sem taka osebnost. Težko spustim
nekoga, da bi... Že to, da mi en pomaga, že to mi je malo težko. Včasih imam kar občutek, da morem vse sam
narediti. To pa po mojem ni ločitev. To sem bil že prej tak. Vsega po malo. (C)
Ampak pol, ko pa domača postanem z ljudmi, sem pa zelo taka odprta. Tako da ne vem, mislim, da ni glih to kaj
dosti vplivalo na mene, kako spletam nova poznanstva. Načeloma nimam nobenih težav se pogovarjati o teh stvareh,
kot je bila ločitev ali pa tudi ostale osebne stvari. Je pa res, da so ene stvari, ki se mi zdijo bolj primerne, da se jih
z eno prijateljico pomenima. Včasih se veliko lažje ženska z žensko pogovori. Samo drugače pa ne, se mi zdi, da
dosti lahko povem in tudi dosti povem tistim, k jih imam res blizu. Mogoč ne govorim toliko o svoji čustvih pa
doživljanjih, ampak ni mi pa težko povedati o situaciji, tako kot je doma. (D)

Strah
pred
zavrženostjo

Občutek
pristnosti

Do določene mere lahko, pol se mi pa zdi, ne vem, a zato, ker sem bila toliko časa sama in sem mogla sama za sebe
poskrbeti, da je boljše, da jih ne obremenjujem, da itak ne bodo zmogli se z mano ukvarjati, da morem sama. Saj
zato je mogoče tudi povezano s tem, da grem do določene točke pol naprej pa ne. Stvari, ko me res bolijo ali pa ko
mi res povzročajo stisko, ki so za mene res pomembne, jih mogoče pol nočem oziroma niti ne želim deliti, ker nočem
drugih ljudi obremenjevati, da bi se z mano ukvarjali, ker itak mislim, da ne bodo zmogli, saj tudi drugi ljudje okrog
mene načeloma niso zmogli, kaj bom zdaj tu. (B)
Ja, kar no. Pač pri tistih ljudeh, ki čutim, ki jih pustim blizu, sem kar to, kar sem. Meni je sploh tisto, če vem, da v
odnosu nisem pristna, ne bom šla v odnos. S tistimi ljudmi se pol sam, kimam jim in o lep dan je, vredu. Ni mi do
tega, samo zgleda, da moremo to delati. Tam, ko mi je ok, ko vem, da sem lahko pristna, tam sem, kar sem, tudi
samostojna, svobodna. (B)

Skrb za druge

A, ja, je kar. Mislim, imam to težnjo. Ali poskrbeti za druge ali ustreči drugim. Je prisotno no. Se učim zavestno
včasih reči tudi ne. (B)
Am. Ja, mogoče bi mi bilo težko, ampak je pa res, da ne vem zakaj, ampak jaz imam eno tako potrebo, jaz res rada
za druge recimo maksimalno tako poskrbim kot bi za sebe. Jaz se res rada potrudim, aha to bi še lahko naredila
ali pa to. In mogoče tudi zaradi tega, ker včasih toliko pretiravam v enih stvareh, niti ne pričakujem toliko nazaj.
Če bi mi recimo, da ti konstanto nekaj vlagaš v odnos pa da ne dobiš nič nazaj, to bi me ful prizadelo. Je pa tudi
fajn da se naučiš do katere mere je fajn pomagati ali pa, nimajo toliko občutka kakor pa, mislim drugače, občutek
imajo za usluge ali pa za vračanje. Drugačen občutek imajo fantje za take stvari kot pa punce. Zaradi tega to tudi
toliko sprejemam. Ja, me je pa strah, če bi se jaz konstanto trudila in nebi dobila nazaj, mi nebi bilo všeč. Mislim,
nimam takega občutka, da nebi dobivala nazaj. (D)

Nezaupanje
ljudi

v

Slabe. Mislim s puncami. Uh. To se mi je malo težko pogovarjati o teh stvareh, ampak dobro. Sej sem ti že v bistvu
prejle malo povedal. Z novimi ljudmi, z ljudmi, ki jih ne poznam, ful težko vzpostavljam stike, ker enostavno nimam
zaupanja v ljudi. Imam par, jaz imam ful veliko kolegov, kar je po eni strani fajn po drugi strani pa ni, ker pol
nimam časa za sebe, ampak imam čas samo za kolege. Takih, da bi jim pa zelo zaupal, imam pa mogoče dva. Dva
sta taka, da jima res lahko vse zaupam. Težko zaupam ljudem, ki jih ne poznam. Mogoče največja težava, ki mi je
ostala od ločitve. Zaupanje v ljudi. (C)

Zaupa, da bo zanj
poskrbljeno

Am. Nimam tega strahu. Jaz sem prepričan v to, da vedno se ti vse vrne v življenju, tako da me ni tega sploh strah.
Pač delaš to, kar misliš, da je prav. Delaš na tak način, kar mogoče tudi pričakuješ od drugih, da bodo delali na
tak način. Oziroma delaš na tak način kot si želiš, da bi delali drugi. Tako. (C)

Prijateljstvo

Ja z vrstniki. Partnerskih odnosov nimam nekaj. Z vrstniki pa kaj pa vem, nimam z nobenimi težav. Ne, da bi si težje
iskala ali pa da bi težje vzpostavljala stik z moškimi ali pa ženskami. Imam zelo dobre odnose s fanti, tiste k imam
prijatelje bližnje. In tudi nikoli nisem gledala, da bi mi bilo težje. (D)
Ja, imam ful srečo v življenju, da imam res, v bistvu, da sem dobila res take prijatelje, k se z njimi res počutim tudi
doma. Jaz pravim sorodne duše, res. Ko sem prišla v srednjo, sem prijateljico dobila. Prvo tako, ki sva še zdaj res
povezani, ampak v bistvu tudi zaradi tega, ker obe istočasno rastema in meni je to ful pomembno. (G)

Strah pred novimi
ljudmi

Je pa res. To imam generalno težave, da ljudi, ki jih ne poznam, pač ne morem, sem zelo nesproščena, sploh če
ljudi prvič vidim, pa da sem tam, pač gledamo se, to je to. Samo to imam po mojem tako. Ne vem, če je to glih
kakšna posledica. To sem vedno bila taka do novih ljudi. Ko eni nimajo težav, jaz pa res rabim veliko časa. (D)

Občutek
nevrednosti

Dostikrat se bojim pri odnosih, joj, a se človek dobi z mano samo zato, ker jaz težim. Ampak vidiš, da je vedno
pobuda tudi iz druge strani, kar verjetno nebi bilo, če bi bilo nekomu muka. Tako da sem zaradi takih stvari vesela.
In tudi nimam občutka, da bi se drugi podrejali meni. (D)

Občutek
obremenjenosti
Sproščenost
interakcije

Ne vem. Težko mi je prositi za pomoč, se mi zdi. Lahko zaupam, da mi bodo priskočili na pomoč, ampak mi je
zaradi mene mogoče bolj težko. (E)
Jaz ne vem, kdaj se je pri meni spremenilo, ampak jaz vem, da včasih sploh, jaz sem bila zelo tiha, tudi tako v
interakciji z drugimi, imela sem prijateljice vedno, ampak tako zadržana. In res ne vem, kdaj se je pri meni to
spremenilo, da mi ni problem govoriti. In zato tudi, ne vem, razne interakcije z vrstniki, mi ni problem, no it v nek
odnos s sošolkami, s komerkoli. S fanti tudi ne, razen pač tega, da tak kot sem prej rekla, da sem pač dostikrat
razmišljala, da se mi ne bo to ponovilo. In ugotavljam, da nimam teh problem, da nebi mogla deliti stvari. Redko
katera stvar je, da če me nekdo vpraša, da bi pa jaz zdaj rekla, ne, o tem pa ne želim govoriti ali pa tako. (F)
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Strah
pred
zapuščenostjo

Kar se pa fantov tiče, je pa tako. Jaz še nisem imela nikoli fanta. Sem v bistvu šele zdaj, do decembra sem nekak
tako, da sem razrešila tudi to. Ker jaz sem zmeraj iskala tudi pozornost po drugi strani pa sem se zmeraj bala tega,
da bi kakršnekoli zveze pa navezanosti, kar je šlo zares in sem rekla o ne in se oddaljila. In pol ni šlo. Glede na
fanta, mi je ful vplivala ločitev. To sem šele decembra pogruntala, da se v bistvu ta vzorec ful ponavlja, ta odsoten
moški. (G)

Občutek
ljubljenosti

Ne, dobesedno čutim čisto ljubezen in mi je recimo tako, ko sem z njimi, veš, ko včasih, da se dobesedno, kot bi bila
meditacija, ker mene tako dvigne, recimo čisto na koži primer, ko sem z njimi se meni koža ful izboljša, ful. Zaradi
tega, ker se jaz počutim tako ljubljena, kot da bi se nekak tak mehurček ljubezni ustvarjal. Lahko se pogovarjamo
100 let pa kar ne zmanjka, pa včasih smo po cele dneve skupaj in pol, joj sem še to pozabila povedat. (G)

Skrb drug
drugega

za

Ne. Nič. Res. Ker je to tako spontano. Mislim veš, ko se ne rabiš trudit za človeka, v smislu, da bi mi bili napor. Ker
se avtomatsko potrudim. Pač definitivno in lahko rečem, da obratno tudi. Tudi povemo si, da se imamo radi, tako
zelo pogosto. Glih zaradi tega, ker če si poveš na glas, je to še bolj tako. (G)

Pogovor

Ja, v bistvu včasih a ne, se mi ful nismo doma pogovarjali in to se je meni ful poznalo, se mi zdi. Ker nisem znala
sploh iskreno zgraditi nekega odnosa in sem v bistvu res hvaležna, da sem šla v dom, kjer sem se to naučila počasi.
(H)

Občutek
sproščenosti

Ja. Mislim, da kar ja. Mogoč še to, da me eni ljudje ful pripravijo do tega, da sem, pri enih je tako, da se normalno
družiš z njimi, pri enih si pa res lahko sproščen, si to kar si, malo nor in tako in eni me ful pripravijo do tega, da ne
vem, delam nore stvari pa neumne. Veliko ljudje v tem domu recimo. Ja. To. (H)

Skrb zase

Ne, nikoli me ni bilo tega strah. Ker jaz se iz takih odnosov, ko niso, umaknem. Če ni tukaj iskrenosti pa iz obeh
strani, jaz pustim, ker se mi pač ne zdi vredno. Se trudim za odnos, ampak, če vidim, da ne gre, pač ne gre. Rajši
grem pa se drugim posvetim, ker se mi tako zdi, da imam preveč ljudi s katerimi se družim in bi rada gradila odnos
pa pač ni časa. Tako da jaz se iz takih, mislim rajši grem vstran pa pustim. Pa si pač na oni ravni živjo, živjo, kako
si pa je to to. Tako da. (H)

Udeleženci so povedali, da imajo v večini občutek, da lahko zaupajo drugim. Imajo tesne
prijatelje s katerimi lahko delijo svoje težave in tudi srečne trenutke. Je pa bilo zaznati tudi nekaj
strahu pred ranljivostjo in zavrženostjo. Zelo so previdni, komu bodo določene stvari povedali,
saj želijo imeti zagotovilo, da jih bo tisti lahko sprejel s čimer so prišli in jih ne bo zavrgel.
Nekaterim udeležencem je zelo težko navezovati prve stike. Strah se jih je približati in hkrati
ljudi spustiti blizu. Tako so na prvih nekaj srečanjih zelo previdni. Šele kasneje se počasi začnejo
odpirati in s tem druge spuščati bliže sebi. Nekateri so omenili, da imajo težnjo poskrbeti za
druge. Ker so to ozavestili, se učijo zavestno ustaviti in kdaj reči tudi ne. Ena udeleženka pa ima
tak krog vrstnikov, da jim lahko v polnosti zaupa, se zanese na njih, oni nanjo, je ob njih
sproščena in ljubljena.

Tabela 34
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Posnemanje staršev.
TEMA: POSNEMANJE STARŠEV
Podtema
Opis izkušnje
Varnost
Mislim, ziher bi hotel posnemati v tem, da dejansko svojim otrokom nudiš vse, kar jim lahko in da jim tudi daš
vedeti, česar ne moreš. Bi pa vseeno rad to, nek občutek varnosti, da kjerkoli si, si zaželen. Sprejemanja. To. (A)

Ščuvanje

Ne bi želel posnemati v tem, da se ata in mama ne moreta pogovarjati. Nočem na svoje otroke prenašati teh grdih
odnosov, grdih besed, žaljivk, metanja pod nos, vsega tega, kar se je dogajalo. (A)
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Želja po druženju

To kar je bilo meni všeč, ko sem bila mala, je vedno to, koliko ljudi smo vedno imeli pri sebi doma. Pač moja starša
sta bila gostitelja in vedno je bilo veselo in zabavno, kdorkoli je prišel in zelo gostoljubno in polno enega smeha,
zelo sproščeno, ful smo se hecali, res je bilo tako fajn. So se pa tudi pogovarjale resne stvari. To je nekaj, kar bi jaz
zelo želela posnemati. Ob prvi možnosti, ko dobim svojo kuhinjo, komaj čakam, da bom lahko vabila ljudi, da bodo
prihajali, da bo tam en prostor za tujce, ker pri nas doma je pogosto bil prostor, ne za tujce, ampak prijatelje, za
znance, da so prihajali. Torej ta ena odprtost bi rekla, humor, veselje, prijateljstvo, ful enih prijateljstev je bilo.
Takih prijetnih. Tako se jaz spominjam, ker vem, da mi je bilo prijetno ob tistih ljudeh, no. (B)

Neodgovornost
očeta

Česa pa ne želim. Ja itak po očetu čisto ta neodgovornost, da na koncu nima občutka, da se ne drži dogovorov, da
ne zna reči oprosti, da je vse v bistvu samo na njega skoncentrirano, tak narcis je. To res ne želim. Ampak mislim,
da s tem tudi nimam problemov no. (B)

Potreba
slišanosti

po

Mama pa je v bistvu tudi bolj taka. Vidim, da moja mama si ful, ful se pusti drugim no, čeprav ji ni do enih stvari,
mislim mojemu očiju se je ful pustila. Pač oči je hotel skoz neki, da je aktivna, moja mama pa je rabila 2 urni na
dan sama bit, v tišini v miru ali pa pogledat nek umirjen film, moj oči pa skoz nekaj, akcija, skoz da se je nekaj
dogajalo, skoz eno športanje in ne vem to je mama pol začela kar izklapljati, ker ni mogla tega. Tega res ne želim,
ampak včasih vidim, da delam isto možu. Ker on začuda ista, akcija, akcija, akcija, vse organizirano, skozi nekaj
delat, kaj boma, ok. Jaz pa samo, težko me razume, da jaz rabim dve uri na dan za sebe. Ali pa da imam dosti za
tisti dan, da sem oprala perilo pa ne vem šla v trgovino, a ne. In pol začnem izklapljati. Hodim mimo ljudi in jih ne
gledam več, enostavno zato, ker sebe več ne čutim, ne slišim. To ne želim delati, no. Da bi zmogla znat za sebe
poskrbeti na en malo drugačen način. (B)

Posnemanje
življenja staršev

Uh… mislim, itak vse, kar sta v življenju ustvarila, sem imel jaz skoz neko predstavo, da si tudi jaz to želim imeti.
Družino, hišo, fajn službo, oba sta uspešna človeka. Tega odnosa njunega pa se jaz ne spomnim, tako da bi rekel,
da sta neki ful fajn, da sta nas na fajn način vzgajala. Po mojem veliko napak nista naredila, tako da, če bi imel
tako življenje, kot ga imata onadva, bi ga imel. (C)

Pogovor

Sam odnos pa ne vem, kak sta sploh imela. Po mojem sta premalo stvari razčiščevala. Po mojem je bila to največja
napaka, da sta premalo stvari sproti razčiščevala. Dobrih stvari pa je bilo ogromno. To pa brezveze da naštevam,
se mi zdi, da večinoma so bile dobre stvari no. (C)
Mmm. Več neke komunikacije oziroma po mojem, saj opaziš, ko z nekom izgubljaš stik. To, da sta se začela
oddaljevati, ok, mogoče ne opaziš takoj, ampak v momentu, ko pa vidiš, bi si pa jaz želela, da bi znala reči, opa, kaj
se nama pa zdaj dogaja. To je definitivno ena taka stvar. Kaj bi želela prenesti? Hm. (F)
Drugače predvsem v tem, da bi se bolj iskreno pogovarjala in tudi to na otroke prenesla. Res bi si želela, da bi se
lahko pogovarjali med sabo. Jaz ful krat vidim, da mi to ful manjka v življenju, čeprav zdaj mi je vseeno, že imam
neko svojo pot, da sem se drugje to naučila, prej je pa ful manjkalo.(H)

Odprtost
za
življenje
Skrb za otroke

No, čisto na začetku recimo, odprtost za življenje. Da sta se odločila imeti večjo družino, da nista ostala pri enem
otroku. (D)
Potem to, da sta vedno, da sta nas neke samostojnosti navajala, hkrati pa da sta si vzela čas za nas, v takem smislu,
da nas je ati nekaj naučil, mami nas je nekaj naučila. Da sta, ne vem recimo tisto poštenost, da se ljudi ne prinaša
kar tako za brezveze okoli. Pač pa take stvari no, to se mi zdi, da so take stvari, ki bi jih jaz tudi počela. To, da sta
se zanimala, da so jih zanimale stvari, da sta bila razgledana. Pa ne v smislu, da sta ne vem kako naštudirana,
ampak, da vidiš neko stvar in se pozanimaš zakaj je to tako. Pač, da veš zakaj se gre pri stvareh, to je meni ful taka
pomembna stvar. Ja, to. Pa da smo jim bile vedno na prvem mestu. V temu smislu, da se za otroke poskrbi, da niso
bili tako malo za zraven pa prepuščeni sami sebi, ampak da so se ukvarjali z nami. (D)

Druženje

Pa da se družina, da je povezana, da se praznuje stvari, mislim v temu smislu, da se ljudje pač nekak družijo, da se
vidijo, to je meni ful pomembno, odnosi kot taki še z drugimi ljudmi. (D)

Vlaganje v odnos

No, zdaj pa kaj nebi. Vsekakor pa to, da se nisi pripravljen za neki odnos potrudit. Da ni en pripravljen popustiti,
pa da ni drugi se pripravljen postaviti za sebe, to pač se meni sploh ne zdi. In bi to čisto drugače. Ker pravijo sicer
ja, tisto kar praviš da ne boš, se po navadi najrajši naredi. Samo ni res. Ok, za kakšno stvar se ti res lahko naredi,
ampak drugače pa če si se ti za neke stvari odločil, se mi zdi, da se dajo kar fajn zrihtat. Zaradi česar je prišlo do
ločitve pa tako. To. (D)

Ni zgleda

Ja, ne vem. Če primerjam odnos moje mama pa mojega očeta pa moj odnos, v ničemer. Ker se mi zdi, da nimata
odnosa nobenega. Tak da tu, konkretno nimam nobene slike, no. Res ne. Ne vem. Pač sigurno je kakšna takšna
lastnost. Oba sta dobra no, po srcu. In skušata pomagati. Mama zelo zna prisluhnit kakim prijateljem in tako. Vedno
je odprta za vse, ki so v stiski. Prav v odnosu s punco pa ne vem. Jaz čist na drugačen način se mi zdi da gledam na
odnos, kot pa ona. Tudi ona na moj odnos gleda čist drugače, kot pa jaz. Jaz dosti večje težo dajem tem odnosom,
no. Še posebej partnerskemu. Mama večjo težo daje prijateljskim odnosom. In tudi to iskrenost in ranljivost, dajem
jaz večji poudarek kot moja mama. (E)

Čustveno
partnerstvo
Organiziranost in
odločnost

Mogoče, definitivno to, kakšen odnos je imel ati z nama s sestro. Pač on, kot lik starša, mi je tako res vzor. Tako.
Če bom kdaj imela otroke, bi si res želela, da bi jaz znala biti do njih tako ljubeča, hkrati stroga, ko je to potrebno,
ampak še vedno tista, ki bo na koncu dneva, če bo kaj narobe pač prišel otrok do mene. Pač ta odnos, ki ga ima on,
ati do nas treh, je res, res nekaj takega. (F)
Všeč mi je, kako je mami zorganizirana, mislim neke plane, ki si jih ona zamisli, saj ne rečem, da prav razmišlja ali
pa da so njeni plani primerni, ampak, kar se tiče organizacijskih sposobnosti, je res mojster. Pa ta njena odločnost.
Včasih bi si želela imet kaj te njene odločnosti. To. (F)
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Poglobljen odnos

Sprejetost
življenja

Mhm. Am. Jaz bi v bistvu prenesla ta poglobljen odnos in to domačnost recimo, ki jo imam jaz z mami. Ko je res
ono sproščeno, domače, se res lahko pogovarjamo in je tako ful lep, umirjen odnos, v smislu umirjen, da jaz nisem
prepirljiv človek in jaz se zelo redko skregam in imam tudi take odnose z ljudmi in imam tudi take ljudi okrog sebe
in si ne predstavljam, da bi bila z nekom, ko bi se ful prepirala. To, da bi imela neko to povezavo pač to. (G)
Enako bi pa to, da recimo mami je ful krat, mislim njo so tudi že parkrat prosili, če bi šla govorit o ločitvi pa tako
in sem jo malo vprašala tako previdno, kaj je kaj povedala in je rekla, da je najbolj govorila o tem, da je izbrala
ljubezen, ne sovraštva. Da pač ona ni nikoli očiju zamerila in tudi zato se zdaj tako dobro razumeta. Da je res
sprejela to in da pač sta šla s tem naprej, kakor je pač bilo in v bistvu bi to najbolj želela posnemati pri obema. Saj
tudi pri očiju, to iskrenost pa ne vem. Mislim iskrenost, to da pač se nekaj zgodi, ampak to sprejmeš in greš naprej.
(H)

Udeleženci so kar s težavo našli stvari, ki bi jih želeli posnemati pri svojih starših. Omenili so
druženje s prijatelji in gostoljubnost staršev, odprtost za življenje, skrb za otroke in učenje
samostojnosti, organiziranost in odločnost ter sprejetje tega, kar bi jim prineslo življenje. Sprejeti
ljubezen in ne sovraštva in zamer. Ena iz med udeleženk je povedala, da si želi tako močno
povezanega odnosa s svojimi otroki, kot ga ima njen oče z njo. Njuna povezanost daje občutek
čustvenega partnerstva, kar pa ni najboljše za odnos med otrokom in starši. Vsekakor si pa ne
želijo ščuvanja, ki so ga sami doživeli iz strani enega iz med staršev. Nekateri so povedali, da
nimajo zgleda, saj sami segajo k popolnoma drugačnemu odnosu, kot sta ga imela starša. Pri tem
je čutiti stisko in žalost. Želijo si bistveno več vlagati v partnerske odnose, slišati drug drugega
in se veliko pogovarjati. Pri eni udeleženki je bilo zaznati jezo na očeta, ki je bil tako
neodgovoren, da se ni pobrigal zanjo.

Tabela 35
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Partnerska zveza.
TEMA: PARTNERSKA ZVEZA
Podtema
Opis izkušnje
Razlog, zakaj sma se razšla, je po mojem bil ta, da, to je zelo subjektivno, pač vem, da takrat je bilo dosti, mislim,
Razhod

saj so bili prepiri pa tako, jaz tudi nisem bil lih najbolj zlat človek na tem svetu, ona je delala ob študiju, hodi
izredno in dela in pol je dosti denarja zaslužila, razmišljala o nakupu avta, jaz sem pa pač študent, pa se dosti
družila z eno kolegico, z njo sta veliko žurale, hodile ven, starejši fantje in to, se mi zdi, da je pač rabila malo tega,
da bi se zdivjala. Uradni razlog, ki mi ga je tisti večer dala in pol naslednje dni, je ta, da si ne predstavlja življenja
z mano in da se ji zdi, da jaz ne bom z njo srečen. Se pravi nisi ti, jaz sem. Pač ne vem, meni je dosti všeč tako
življenje razgibano, narava, živali, ona je pa malo bolj tako življenje imela no. Pol sma šla narazen, jaz sem itak
spet želel, da bi ostala skupaj, ampak nisma. Sma šla narazen pol pa sma kar dosti hitro s to punco prišla skupaj,
ona je to izvedela in je hotela, da sva nazaj skupaj, in sem jaz rekel, da je to že enkrat bilo. Nisem rekel, da je nisem
več imel rad, ker sem jo definitivno imel rad, ampak bilo je preveč scen. Bilo je preveč drame. Zdaj je ona srečna.
Malo za tem si je dobila fanta, je zaročena. (A)
Dolgo sva bila skupaj, leto in pol približno. Ja, ravno ti moji občutki, ne vem, jaz nisem več zdržal. Am. Tudi to, da
sma začela hodit, je bilo vse skupaj malo čudno in sem pol večkrat dvomil v to in tudi ona je bila, ne vem, nisma
imela vredu odnosa, ni bilo tako iskreno, nisma zmogla delati na tistem odnosu. Zdaj no, tako gledam nazaj in
takrat se res nisem dobro počutil. Počutil sem se zelo ujetega, ona je skoz govorila, da si me ne zasluži in da sem
jaz predober za njo in jaz sem ji pol sčasoma začel verjeti. In ja, ko se jaz nisem počutil vredu, ko sem se počutil
ujetega, vse te stvari, nisem občutil, da boma lahko kdaj rešila ali pa da rešujema stvari, ker nisma delala toliko na
tem odnosu in me je bilo strah, da bi bilo celo življenje moje tako in sem jaz pol prekinil, no. (E)
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Tašča

Ona je večkrat imela probleme z mojo mamo, ampak ne direktno. Malo bolj posredno. Od začetka itak vse skupaj
fajn, lepo, pol vem, da je bilo večkrat. Spomnim, se enega zelo hudega prepira, saj to vse zelo v afektu, ampak človek
reče neko tako stvar, kot je poserjem se na vaju dva. To je po mojem kar huda stvar, to moreš biti kar jezen na
človeka, če ne druga, že zaradi tega, ker ti ga krade ali kaj jaz vem. Tako da ja, so bili kar prepiri. Nismo se nikoli
pogovarjali o tem, kako to na njo vpliva, ker sva kar oba nekako predpostavljala, da to mora sprejeti. Ne vem pa,
če je to tudi kaj vplivalo. Da bi se kdaj konkretno o tem pogovarjala, se nisma. (A)

Enakovreden
partnerski odnos

Ja. Ne v partnerskem odnosu, to ne. Tam se mi zdi, da partner bolj skrbi za mene, kot bi lahko jaz skrbela za njega.
Čeprav se tudi to zdaj izravnava. Tako da je precej enakovredno, ker včasih jaz tudi bolj skrbim za njega. No, v
glavnem nekako se uravnava ta tehtnica. (B)

Partnerstvo

Intimni
globina

Eno resno partnersko zvezo v kateri sem še zdaj. Prej so bile kakšne simpatije pa tako. Z enim fantom sem se 8
mesecev dobivala preden sem spoznala mojega moža oziroma sma se začela dobivati, ampak to je edina resna
partnerska zveza. Zelo dam na to, da imam en odnos, v tisto vlagam, se na enega navežem, sem res pazila, da je to
to, da je bilo za oba od naju to to, tako no. Ne bom kar tako šla v ful enih odnosov. Pač vlagam v en odnos. (B)

odnosi,

Občutek ujetosti
Povezava
ločitvijo

Jaz drugače tam, kjer sem se varno počutil, sem se mi zdi, da pač, mogel sem se varno počutiti, da sem lahko vstopil
v nek intimen odnos in tam, kjer sem se varno počutil, sem pa se hitro odprl no in sem se z večimi tako začutil na
taki bolj intimni ravni z večimi prijatelji smo imeli take, tudi udeleževal sem se raznih skupin, duhovnih, ko smo se
bolj take stvari pogovarjali. Tudi s puncami se mi zdi, da sem zelo tako iskreno vstopal in sem lahko priznal tudi
svoje šibkosti. Ne vem, enega prijatelja imam že iz osnovne šole. Ne vem no. Pač imam kar nekaj prijateljev, samo
z nikomer nisem tako ful povezan. S punco imama no zelo povezan odnos. Imama zelo intimen, varen, iskren odnos.
(E)
Zanimivo vprašanje. Nisem nikoli razmišljal o tem. Mogoče ja. Hm. Punca se mi zdi, da bi zmogla poskrbeti za
mene in da se trudi. Kvečjemu se kdaj počutim ujetega ob njej. (E)

z

Strah
pred
ranljivostjo

Ja, sigurno. Mislim, saj vse, kar sem jaz, veliko tega, kar sem jaz, je povezano z ločitvijo mojih staršev. Moje otroštvo
skoraj celo je pač, moja rast, moji pogoji za odraščanje so bili povezani s tem in vse, kar sem jaz prinesel v tisti
odnos, je bilo vse, kar sem jaz nosil od prej, vse, kar se je v meni prebujalo, je bilo povezano od prej. In tudi vse to,
kar zdaj predelujem z mojo zdajšnjo punco, je pač povezano z ločitvijo, zelo. Mislim ne vem, jaz imam tak občutek.
Jaz si mislim. Sem zelo prepričan v to. (E)
Zdaj glede fantov pa v bistvu ni nekaj ful, mislim, tako, ko sem bila v 2.letniku, je bilo prvič tako, da je bilo nekaj
kao. Ampak tisto je bilo kar nekaj pa ni bilo nič. Drugič opažam ful razliko, ko sem se začela boljše razumeti, je
bilo že drugače, ampak je tudi manjkala ta iskrenost. Ker je mene ful strah, ampak sem ful vesela za to izkušnjo,
ker je bilo že skoraj nekaj pa pol ni bilo. Ker zdaj vidim, takrat se mi je zdelo, da je to to, pa da je ful dobro, ampak
zdaj vidim, je pač tukaj še veliko manjkalo, da bi bilo res, da bi se sploh lahko razvil neki iskreni odnos. No pol, ko
je bilo tretjič, je bilo že čisto drugače. Pač res opazna razlika, da sem si končno upala povedati, ne vem, pa
spregovoriti sploh o tem. Recimo drugič se je že nekaj zgodilo in pol sem bila jaz tako, saj kaj naj zdaj. Zdaj se oba
delama, da ni bilo nič, ker je bilo očitno, da iz tistega nič ne bo, ampak jaz sem bila tako, jaz ne upam vprašati. Pač
zakaj ne. Če je nekaj že bilo, je itak fajn razčistiti. In sem se prepričevala celo pot, da imam pravico vedeti, sama
sebi sem to govorila, pač lahko vprašam in pol sma šla res na sprehod in seveda nisem vprašala. No in pol sem bila
doma, čisto jezna sama nase zakaj ne, mislim tako. In pol sem po facebook-u napisala. Pač, kar nekaj, ampak dobro.
No tretjič, ko je bilo, pa mi je bilo že takoj ful lažje, ne vem, ker sem videla, da je na obeh straneh nekako in mi je
bilo že ful lažje o tem govoriti. Zdaj pa je bilo sploh lažje, ker mi je bilo pa že tako čisto drugače, razlika se vidi no,
ker sem pa že jaz to temo začela, ne da bi skozi iskala ali nekaj namigovala, da bi prišlo do tega. Sem si pač rekla,
dobro nekaj pač je, itak je opazno in očitno in dajmo razčistit. In se ful vidi razliko od prej. (H)

Samo trije udeleženci so bili ali pa so še v intimni partnerski zvezi. Vsi ostali udeleženci nimajo
te izkušnje. Od teh, ki jo imajo, je ena udeleženka v prvi partnerski zvezi in je tudi poročena.
Povedala je, da želi vlagati v en odnos, se navezati na enega partnerja in zato je bila zelo previdna
pri izbiri. Dva udeleženca sta pa se razšla s svojimi dekleti, čeprav sta kar nekaj časa hodila z
njimi. Enemu udeležencu se precej ponavlja zgodba od svojih staršev, čeprav zavestno tega ne
pokaže. Omeni težave z taščo, tako kot je bilo pri njegovi mami. Drugi udeleženec pa se je v
odnosu počutil precej ujetega. Pravi, da je vso njegovo življenje povezano z ločitvijo in da z
zdajšnjo punco predeluje precej teh stvari. Skuša ozaveščati svoje občutja in ne bežati pred njimi.
Udeleženka, ki pa še ni imela intimnega partnerskega odnosa, je z nami podelila izkušnje strahu
pred ranljivostjo. Vsakič znova, ko se je zbližala z kakšnim iz med fantom, je naredila korak
bližje k temu, da premaga ta strah in svobodno pove, kaj čuti.
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4. INTERPRETACIJA

Z našim magistrskim delom smo raziskovali, kako so mladi odrasli, ki imajo ločene
starše, doživeli oziroma doživljajo izkušnjo odhoda od doma. Prav tako nas je zanimalo,
kakšna je njihova izkušnja ločitve staršev in kakšen odnos imajo s starši. Ustavili smo se
tudi pri oblikovanju občutka lastne vrednosti ter kako vstopajo in oblikujejo intimne
odnose s svojimi vrstniki. V nadaljevanju se bomo ustavili ob vsaki temi posebej in
izpostavili najbolj ključne vidike izkušnje, ki smo jo raziskovali.
Vsi udeleženci so bili ob dogodku že dovolj stari, da so se dobro zavedali dogajanja okrog
sebe. Kljub temu pa imajo različno močne spomine. Zanimivo je, da večina udeležencev
ne pozna razloga za ločitev svojih staršev. Ne vedo točno, kaj se je dogajalo pred ločitvijo.
Po ločitvi je eden od staršev šel, ne da bi se o tem kdorkoli pogovoril tudi z njimi. Tako
so bili soočeni z novo situacijo in so si jo razlagali po svoje. Raziskava, ki je bila narejena
v zvezi s tem, kaže, da kar s 23 % otrok nihče ni vnaprej spregovoril o ločitvi staršev.
Zgolj minimalne podatke, kot npr.: tvoj oče odhaja, odslej boste živeli pri mami ipd., so
povedali 45 % otrokom. Samo 5 % otrokom so posredovali natančnejše informacije, kaj
se bo z njimi zgodilo in zakaj ter kako bodo odslej živeli. Pomemben je namreč način, s
katerim je otrok seznanjen z ločitvijo, saj le-ta močno vpliva na otrokovo predstavo o
lastni družini v prihodnosti, torej o družini in partnerstvu, na temelju katerega si bodo
kasneje ustvarili svoje družine (Pedro-Carroll 2010). Gostečnik (2010, 275) poudarja,
kako pomembno je, da se poleg sprememb, ki se bodo zgodile v njihovem družinskem
življenju, otroku povedo tudi stvari, ki bodo ostale nespremenjene. Predvsem pa to, da ga
bosta imela še naprej rada, da bosta skrbela zanj in da bosta vedno njegova starša. Pri
intervjuvancih te raziskave pa je ločitev postala tema, o kateri ni varno govoriti, saj bi s
tem lahko dodatno prizadeli svoje starše. Prav zato se udeležencem zdi pomembno, da bi
se starši o tem z njimi pogovorili, jim odvzeli krivdo in odgovornost za dejanje, ki so ga
storili starši ter jim povedali, da bodo še naprej njihovi starši, ki jih imajo radi. Ker pa
tega od svojih staršev niso dobili, so občutili močno osamljenost, zapuščenost, krivdo,
nezaupanje vase in druge ter strah pred izgubo. Z vsem tem se soočajo še danes. Ehrlich
(2014, 118) v svojih raziskavah odkriva podobna čustva, kot se prebujajo pri naših
udeležencih. Otroci vseh starosti ob ločitvi staršev doživljajo zmedo, žalost, jezo, bes,
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osamljenost, izgubljenost in zavrženost. Lahko jih spremljajo tudi telesni znaki, kot so
bolečine v glavi ali trebuhu, občutja sprostitve, umirjenosti in novega upanja. Lansford
(2009, 145) v svoji raziskavi ugotavlja, da otroci razvezanih staršev kažejo več žalosti,
anksioznosti, imajo slabšo samopodobo in večkrat potrebujejo strokovno pomoč. Zanje
so bolj značilna odklonska vedenja, prav tako pa pogosteje uživajo alkohol in
prepovedane droge. Kushner (2009, 509) dodaja, da imajo poleg čustvenih tudi več
fizičnih in zdravstvenih težav ter bolezni.
Kar nekaj udeležencev je poudarilo, kako zelo pogrešajo očetovski lik, ki so ga mame
skušale zapolniti, ampak jim ni uspelo v celoti. Hkrati so pri nekaterih otrocih odpovedale
še mame, tako da so ostali sami in se spopadali s svojo bolečino. Raziskave, ki jih je
izvajala Ellisova (2000, 22–23), so pokazale, da so fantje po razvezi bolj razvojno ranljivi,
kar pripisujejo odsotnosti lika očeta. Strokovnjaki poudarjajo, da je ravno oče tista oseba,
ki otroku predstavlja model spoprijemanja z agresijo. Pri dekletih pa ugotavljajo višjo
stopnjo anksioznosti, depresije, odvisnosti in več težav v interakciji z drugimi ljudmi.
Cugmas (2001, 98) pravi, da je očetova naloga, da je na nek način otrokov soigralec, ki
zadovoljuje otrokove potrebe po spodbudi in raziskovanju zunanjega sveta. Obenem
navaja izsledke raziskave, v kateri se je pokazalo, da so otroci, ki so razvili varno
navezanost na očeta, bolj samoiniciativni, imajo večje samozaupanje in so bolj neodvisni
v vedenju. Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi v naši raziskavi. Nekateri udeleženci
težko zaupajo sami vase in se bojijo, kaj si drugi mislijo o njih in da jih ne bi razočarali.
Rebula (2011, 292) opisuje, da je oče pomemben že od prvega trenutka dalje. Je tisti, ki
je ljubeč in sposoben biti nežen, hkrati pa zna otroka umestiti v svoje življenje. Dopušča
mu samoodkrivanje, se z njim igra in z njim deli vsakdanjik. V Sloveniji je bila narejena
raziskava na področju očetovstva, saj so želeli izvedeti, kakšna podoba očeta je prisotna
pri anketirancih, ki so očetje. Ugotavljali so, katera področja skrbi (čustvena, finančna
skrb, področje prostega časa, pomoč pri obveznostih, vsakodnevne skrbi) so za očete
pomembna. Raziskava je pokazala, da so anketirani očetje zelo visoko ocenili vlogo očeta
pri čustveni opori otroku. Ta se pojavlja na prvem mestu z 90 %, sledi pa ji finančna skrb
(Kanjuo Mrčela, Štebe in Vuga Beršnak 2016, 29–57), kar je presenetljivo glede na to,
da v družbi še vedno prevladuje predstava, da je očetova prva zadolžitev skrb za finančno
blagostanje družine. Raziskava Jeynesa (2016, 680) je pokazala, da je vloga očeta
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pomembna, saj matere v primerjavi z očetom otrku nudijo več vzgojne in čustvene
podpore, oče pa otroka pripravi za življenje.
Če se vrnemo nazaj k naši raziskavi, lahko ugotovimo, da se udeleženci raziskave
zavedajo možnosti, da tudi v njihovi zvezi pride do ločitve, a hkrati vedo, na kaj morajo
biti pozorni, da do tega ne bi prišlo. Močno skrb čutijo predvsem za otroke, saj nikomur
ne želijo, da bi doživel, kar so doživeli sami. Raziskava Kinga (2002) je pokazala in hkrati
potrdila izkušnjo naših udeležnecev, da so razlike v doživljanju otrok iz ločenih družin v
primerjavi z otroki iz dvostarševskih družin v tem, da so otroci ločenih staršev še posebej
občutljivi za nekatere vidike partnerskega odnosa. Ti vidiki so zaveza partnerju,
naklonjenost, trdnost odnosa, podpora v odnosu in partnerjevo sprejemanje. Skozi te
vidike se zrcalijo najgloblje rane in potrebe otrok iz ločenih družin, ki jih želijo
preoblikovati skozi razvoj lastnega partnerskega odnosa. Hkrati pa številne raziskave
kažejo na večjo verjetnost, da otroci ločenih staršev tudi sami doživijo razvezo zakonske
zveze (Amato in Deboer 2001). Posledice bi se po nekaterih ugotovitvah celo prenašale
na prihodnje generacije. Tako ločitev vpliva na kakovost življenja posameznikov ter tudi
njihove potomce, ki se morajo z njo soočiti (Diekmann in Schmisheiny 2013). Ganc
(2015, 171) v svoji raziskavi ugotavlja in nas s tem tudi opogumlja, da otroci izkušnjo
ločitve staršev lahko postopno sprejmejo in predelajo, zaradi česar izkušnja ne vpliva
pogubno na njihove partnerske odnose. Tudi Schöberljeva (2006, 87–88) daje otrokom
ločenih staršev upanje, saj pravi, da za otroka, ki ima ločena starša, še ne pomeni, da bo
imel črno prihodnost. Svoje skrbi bo veliko lažje prenašal, če jih bo komu zaupal.
Večina udeležencev je prvič odšla od doma, ko so se odpravili študirat. To so doživljali
kot novo pot k svobodi. Stran od ujetosti in nadzora, ki so ga čutili doma. Nekaj
udeležencev je zmanjšalo telefonske klice in tako delno prekinilo stike vsaj čez teden.
Tudi Puklek Lepuvšček in Zupančič (2011, 164) ugotavljata, da imajo mladi ob odselitvi
od doma veliko več svobode pri uravnavanju lastnega življenja. Veliko lažje prevzamejo
nadzor nad svojim življenjem in nad tem, katere informacije o njihovem življenju bodo
sporočili staršem. V svoji raziskavi sta ugotovili, da ima 56,7 % študentov, ki ne živijo
doma, stike z družino večkrat na teden, 20,9 % študentov ima stike z domačimi vsak dan,
19,4 % študentov pa ima stike z družino enkrat tedensko. Kuhar (2010, 7) tako v svoji
raziskavi odkriva, da se z otrokovo naraščajočo starostjo starševski nadzor kljub
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pričakovanju ne zmanjšuje. Ugotavlja celo obratno, in sicer, da se sredstva starševske
kontrole in nadzora iz konkretnih, odkritih načinov spreminjajo v posredna in subtilna ter
pogostejša sporočila. Tako vidimo, da se sicer nadzor v začetku res lahko zmanjša,
kasneje pa, če mladi odrasli mej ne postavijo pravočasno, se lahko ponovno počutijo ujeti
in nesvobodni. Zupančič in Puklek Levpušček (2018, 105) nas sicer v svoji raziskavi
opogumljata, da mladi, ki so se odselili od doma, v povprečju dosegajo nekoliko višjo
raven samostojnosti in izkusijo nekoliko več povezanosti s starši, izražajo pa šibkejšo
potrebo po iskanju bližine s starši in manj odnosnih težav kot njihovi vrstniki, ki živijo s
starši. Hkrati pa so naši udeleženci raziskave prevzeli odgovornost in verjeli, da bo njihov
odhod prispeval k boljšemu odnosu s starši. Nekateri to res opažajo, večina pa jih je
mnenja, da so odnosi ostali takšni, kot so bili pred odhodom od doma. Puklek Levpušček
in Zupančič (2011, 109) v svoji raziskavi sicer potrdita, da bi se odnos lahko izboljšal.
Ugotavljata namreč, da se odnosi s starši na prehodu v odraslost pogosto izboljšajo.
Pravita, da se spremeni starševsko vedenje do lastnega otroka in tudi otrokovo
razumevanje svojih staršev. Mladi odrasli naj bi začeli bolje razumevati perspektivo
staršev in s tem začeli sprejemati njihove življenjske vloge. Hkrati pa Wrzus (2011, 133–
135) ugotavlja nasprotno. V svoji raziskavi odkriva, da starši kljub ideji o recipročnosti
in enakopravnosti odnosa s svojimi odraslimi otroki ohranjajo nad njimi svojo avtoriteto
in formalno moč. Starši menijo, da v odnose s svojimi odraslimi otroki investirajo več,
kot dobijo v zameno od otrok nazaj. Šaponja (2006, 16) pa nas opominja, da odnos med
staršem in mladim odraslim postane pomemben ne le zaradi emocionalne rasti in razvoja,
temveč tudi kot zavetje, kamor se zaradi negotovih ekonomskih in družbenih razmer
vedno znova vračajo. Mladi odrasli tako velikokrat zaradi finančne nesamostojnosti
vztrajajo doma in marsikaj potrpežljivo prenašajo. Zanimivo je, da skoraj nihče od
udeležencev naše razisakve ni omenil, da bi doživljal občutek teže ob odhodu. Pojavil se
je občutek krivde in strahu, ni pa prišla do izraza močna navezanost med staršem in
otrokom, ki bi onemogočala odhod od doma. Raziskave namreč kažejo, da je čustvena
povezava s starši, še posebej z mamami, v povprečju pri mladih ženskah nekoliko
močnejša kot pri moških in se izraža tudi v nekoliko višjih ravneh bojazni pred
razočaranjem staršev. Mladi moški pa se nekoliko bolj zanašajo nase v odnosu do obeh
staršev (Saraiva in Matos 2012, 507). Čeprav to v naši raziskavi ni bilo razvidno, tudi
Komidar idr. (2016) v svoji raziskavi ugotavlja, da slovenski študentje, ki delno živijo
drugje, še posebej iščejo oporo pri mami. Raziskovalci so ugotovili, da se normativni
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razvoj osebnosti na prehodu v odraslost zaradi konfliktnih odnosov s starši na prehodu
pri mladostniku lahko upočasni. Hkrati pa je razvoj osebnostnih sprememb bolj kot ne
dovzeten in odvisen od vplivov okolja (Puklek Levpušček in Zupančič 2011, 27–30). K
temu dodajajo, da imajo lahko otroci v življenju velike težave s tem, kako zdravo presoditi
in se prilagoditi na življenjske situacije, ker krivdo ponotranjijo. Če ni ustreznega
starševstva ali profesionalne pomoči, se ta krivda razrašča (Moore 2016). Verjetno imajo
naši udeleženci v večini razvito nevarno navezanost na starše, zato se jim je prebujal
občutek krivde ob tem, ko so odhajali od doma in na nek način zapuščali starše. Imeli so
namreč občutek, da jih zapuščajo, tako kot je njih zapustil eden od staršev, kar je v njih
prebudilo občutja, povezana z ločitvijo.
Udeležencem se zdi pomembno, da jim starši puščajo odprto možnost glede odločanja. V
večini primerov se je to pokazalo na področju izbire študija, ko so tudi udeleženci zmogli
zaupati vase. Uletova (2008, 88) pravi, da se starši samostojno, v skladu s svojimi
sposobnostmi in izkušnjami, odločajo o tem, kako daleč bodo poskusili vsiliti svoje
predstave svojim otrokom in koliko prostora bodo pustili otrokom za vodenje samega
sebe. Bolj, ko so starši v stiku s samim seboj in lahko razločujejo svoje želje od otrokovih,
več prostora in izbire mu lahko dajo. Otrok se bo tako čutil slišanega in sprejetega v tem,
kar je. Tudi Gostečnik (2014, 258) ugotavlja, da je pomembno, da sta starša vztrajna in
ugotovita, kaj mladostnik najbolj potrebuje in kako ga podpreti v njegovem
emocionalnem in socialnem razvoju. Naši udeleženci so govorili o zaupanju vase in
samostojnosti glede odločanja, hkrati pa jih je strah, da bi razočarali svoje starše in bili
zavrženi. Večkrat namreč naredijo kakšne stvari zato, da so starši zadovoljni. Gostečnik
(1999, 1963) to potrjuje, saj pravi, da so otroci zaradi strahu, da bi odšel še drugi starš,
pripravljeni narediti vse, da bi staršu ugajali. Udeleženci si želijo potrditve staršev, čeprav
večkrat ni nobenega odziva, s čimer se še zmanjša njivo samozaupanja. Vsak otrok se
rodi z željo po povezanosti z mamo in očetom ter s potrebo po tem, da bi starši skrbeli
zanj, ga slišali in spodbujali na njegovi poti. Posamezniki, katerih odnos z materjo je bil
zaznamovan z negativnimi interakcijami in pri katerih so matere zbolevale za raznimi
psihičnimi težavami, pogosteje razvijejo psihološke težave, med drugim tudi depresijo in
slabo samopodobo (Arroyo, Sergin in Curran 2016, 217–219). Schmidt, Schmidt in
Schmidt (2017, 125) so potrdili, da sta otroku v življenju napomembnejši ljubezen in
odzivnost staršev. Da starš to lahko doseže, je potrebno razumevanje lastnih čustev in
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razvojna čustvovanja v različnih razvojnih obdobjih. Kompan Erzarjeva (2006, 60) še
dodaja, da lahko starš to doseže, ko začuti otroka, mu da na razpolago prostor in sebe, da
otrok začuti pripadnost.
Večina naših udeležencev ima z mamo precej bolj povezan odnos kot z očetom. Povedano
pa je bilo, da odnos z mamo ni najbolj sproščen. Paziti morajo, kaj rečejo, kako se
obnašajo in ob tem čutijo strah pred razočaranjem in zapuščenostjo. Ule (2008, 157) sicer
pravi, da naj bi bila mati najpomembnejša svetovalka pri sprejemanju pomembnih
življenjski odločitev. Potrdi se tudi Bowlbyjeva teza, da je mama primaren objekt
navezanosti. Mladi odrasli, ki so varno navezani na svojo mamo, to uporabijo tudi kot
varno osnovo za raziskovanje prijateljstev v mladostništvu in partnerskih odnosih
(Bowlby 1969, 200). Lindell, Campione-Barr in Killoren (2017, 815) so v svoji raziskavi
ugotovili, da višja kot je kakovost odnosa s starši, še posebno z materjo, bolj so pri mladih
odraslih razvite lastnosti, ki jih potrebujejo za uspešno tranzicijo in delovanje v odraslosti.
Med drugim imajo bolj dodelane notranje vrednote, zdrav odnos do lastne religioznosti
in dobro socialno vedenje. Ponovno se pokaže, da udeleženci raziskave niso uspeli
vzpostaviti varne navezanosti, ki bi jim omogočila imeti sproščen odnos s starši. Že kot
otroci so morali paziti, da ne bi staršev še dodatno prizadeli in vse to se jim prebuja še
danes, ker so te občutke tako močno ponotranjili. Tudi z očetom morajo biti previdni, saj
imajo z njim v povprečju slab stik in ne želijo s kakšnim napačnim dejanjem prekiniti
tega, kar imajo. Nenehna skrb za starša jih podzavestno obremenjuje, hkrati pa vzbuja
jezo. Kaslow (2013) ugotavlja, da se lahko otrok po ločitvi začne prilagajati. Nauči se,
kaj lahko pri kom počne, o katerih temah je varno govoriti in katera čutenja lahko izrazi.
Vedno mora paziti, da takrat, kadar je mama slabe volje, ne pove, da se je pri očetu dobro
počutil, ker ve, koliko očitkov in nesmiselnih ter bolečih vprašanj bo slišal. Otroci se
namreč zelo bojijo, kako bo z očetom, če bo ostal sam, ali bo mama zmogla preživeti več
dni brez njih, ko bodo pri očetu, ali se bo enostavno zaprla. Jih bo oče sploh še hotel
videti, če se bodo kdaj uprli in ne bodo hoteli k njemu, ker se bodo bali, kaj bo z mamo.
Tudi Ule in Kuhar (2003, 104) pravita, da mladi podaljšujejo svoje bivanje doma, ker jih
skrbi za svoje starše. Mladi se namreč zavedajo, da bi z odhodom od doma prizadeli starše
in pri njih povzročili emocionalno napetost. Nenehno so namreč ujeti v tej skrbi in
pazljivosti glede staršev, saj imajo ves čas občutek, da bodo v trenutku lahko spet
zavrženi, zapuščeni in neljubljeni.
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Ko smo udeležence spraševali po pomoči s strani staršev, so v večini primerov povedali,
da se lahko obrnejo na svoje starše in jih prosijo za finančno ali tehnično pomoč. Težje
pa pri njih dobijo psihično pomoč in podporo. Ne čutijo, da bi bil tam varen prostor zanje,
kjer bi bili sprejeti s tem, kar so. Lang in Fingerman (2004, 50) potrjujeta, da se pri mladih
odraslih stopnja podpore staršev poveča. Ta starostna skupina naj bi bila deležna največ
podpore, nasvetov in daril. Verjetno pa jim je težko psihično podpreti svoje otroke, če z
njimi niso uspeli zgraditi odnosa. Starši, ki so emocionalno izčrpani od stalnih prepirov,
napetosti in poskusov, da bi rešili svojo zakonsko zvezo, pogosto nimajo moči, da bi se
ukvarjali še s tem, kako se počutijo otroci (Stražar 2007, 219). Ker sami ves čas pazijo,
da česa ne bodo narobe rekli ali naredili, niso pristni in čutijo, da zaradi vsega tega
bremena, tam ni prostora za njih. Udeleženci so izpostavili tudi želje, ki jih imajo v
odnosu s starši. Opozarjajo na to, kako zelo si želijo odkritega pogovora s svojimi starši.
Želijo biti slišani. Želijo imeti pristen stik tako z mamo kot tudi z očetom. Fisher (2016)
ugotavlja, da ni nobenega dvoma, da starša in otrok potrebujeta veliko časa predvsem za
pogovor. Pri tem je zelo pomembno, da starša vztrajata, sta na voljo, tudi če se otrok kdaj
odloči drugače. Otrok namreč hoče od vsakega posebej, da je resnično prisoten in da
posluša brez obsojanja, prepričevanja, še zlasti, ko gre za otrokova čutenja glede ločitve.
Tudi Gostečnik (2018, 263) pravi, da je za otroka nujno, da ali od očeta ali od mame sliši
razumevanje glede svojih čustev – jeze, razočaranja, ker se mu je zgodila najhujša krivica
in je sedaj vse obrnjeno na glavo. Otrok namreč želi biti slišan globoko v svoji notranjosti,
v svojih čutenjih, zlasti v razočaranju in jezi, predvsem pa hoče biti prepričan, da oče ali
mati razumeta, da mu je hudo in da nima se nima komu izpovedati. Če onadva ne zmoreta
sprejeti, da pogreša mamo, ko je pri očetu, in ravno tako očeta, ko je pri mami. Pri nas
gre za mlade odrasle, ki še vedno hrepenijo po tem, da bi bili slišani s strani svojih staršev,
kar je povsem normalno. Vendar je velika verjetnost, da jim starši tega ne bodo zmogli
dati, zato je zelo pomembno, da si najdejo nekoga, ki jim bo lahko dal občutek slišanosti
in sprejetosti ter jim s tem pomagal predelati to izkušnjo.
Tako kot v odnosu s starši, tudi v odnosu z vrstniki prihaja do močnih občutij strahu pred
zavrženostjo in zapuščenostjo. Udeleženci želijo ustreči svojim vrstnikom in se jim kdaj
tudi podrediti, zato da bi čutili pripadnost in sprejetost. Erzar in Kompan Erzar (2011,
103) tako potrjujeta, da ima otrok ob hladnih in zavračajočih starših sebe za nevrednega
ljubezni. Otrokova podoba o sebi neposredno izvira iz tega, kako ga vidijo starši, ter se
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hkrati preslikava v vse kasnejše odnose. Gostečnik (2009, 143) pravi, da otrok v družini
išče varnost, zavarovanost in predvsem občutje pripadnosti. Poudarja, da je občutje
pripadnosti za otroka nujno za preživetje, saj mu to daje občutek zaželenosti, ljubljenosti
in brezpogojne sprejetosti. Kushner (2009, 510) ugotavlja, da mladi odrasli ločenih
staršev manj zaupajo v vdanost v dolgotrajnejših odnosih ter doživljajo več strahu, da
bodo delali iste napake kot njihovi starši ter da bodo doživeli zavrnitev. Zanimivo je, da
večina naših udeležencev pravi, da ima zaupanje v ljudi. Vedo, da se lahko obrnejo na
svoje tesne prijatelje in jim zaupajo svoje težave. Hkrati pa se pojavljajo občutki, kot je
strah, da za njih ne bo poskrbljeno in strah pred ranljivostjo. Zato večkrat raje oni
poskrbijo za druge, da se ne prebudijo ta občutja. Ganc (2015, 81) nas tukaj opozarja, da
so si otroci ločenih staršev ustvarili prepričanja na podlagi sporočil, ki so jih prejeli od
staršev. Na primer, da intimni odnosi niso trajni, da je v intimne odnose treba vstopati
previdno in da je v intimnih odnosih prisotno le malo zaupanja in zvestobe. Vsa ta
prepričanja v njih vzbujajo strah pred intimni odnosi. Bartholomew (2000) pravi, da imajo
lahko nekaj tesnejših prijateljev, vendar so ta prijateljstva gradili več let. Večkrat se
počutijo, da več dajejo v odnosu kot njihovi prijatelji. Zato se tudi težko spustijo v
partnersko razmerje. Posebej če pride do ločitve zaradi prevare, se bodo otroci vedno
spraševali, komu sploh lahko zaupajo, če ne morejo zaupati lastnim staršem (B. Fisher in
Alberti, 2016). Ravno zato smo udeležnece vprašali, česa si ne želijo posnemati od svojih
staršev. Opozarjajo na to, da si ne želijo posnemati ščuvanja, neodgovornosti ter tega, da
niso želeli vlagati v odnos s partnerjem. Raziskave kažejo, da je prav kontinuiran konflikt
med staršema tisti, ki najbolj vpliva na slabe izide razveze za otroke (Portnoy 2008). Med
20 in 25 % razvezanih parov nadaljuje konflikt tudi po razvezi. Pogosto se ti prepiri
nadaljujejo v navzočnosti otrok. Zato je najhujša izkušnja otrok, če jih starši uporabljajo
za izražanje svoje jeze, prenašanje negativnih sporočil med staršema ali pa če otroke celo
spodbujajo k temu, da slabo mislijo o drugem staršu in nimajo stikov z njim (Amato 2010,
652). Tudi Coleman in Glenn (2010, 244) povzemata iz različnih raziskav, da otroci, ki
so izpostavljeni konfliktom in prepirom med staršema, pogosteje razvijejo čustvene in
vedenjske težave kot tisti, ki te izkušnje nimajo. Vse to so doživljali naši udeleženci. Te
stvari so zmogli ozavestiti in verjamemo, da se bodo z njimi borili, kljub temu, da se jim
bodo morda v partnerskem odnosu prebujale. Naši udeležnci namreč želijo narediti vse,
da bi ostali v partnerskem odnosu, svojim otrokom pa nuditi varnost in prostor, kjer bodo
slišani. Tisti udeleženci, ki so že bili v partnerski zvezi, vidijo, da se jim ponavljajo vzorci,

118

ki so lahko posledica ločitve, zato bodo morali predelati občutja, da se bodo lahko
osvobodili. Fralec in Hefferman (2013) prihajata do podobnih zaključkov, saj ugotavljata,
da ločitev pomembno vpliva na razvoj otrokove navezanosti na vsakega izmed staršev,
bistveno manj pa napoveduje kakovost navezanosti v odraslih partnerskih odnosih in
zakonu. Prav tako sta že Hazan in Shaver (1987) ugotovila, da običajna oseba v življenju
razvije veliko pomembnih prijateljstev in partnerskih odnosov in vsak od teh daje
možnost za preoblikovanje notranjih modelov sebe in drugih. Če bodo pozorni na te stvari
in jih sproti ozaveščali, imajo velike možnosti, da jih presežejo in zgradijo močne odnose.
Iz rezultatov, ki smo jih dobili skozi našo raziskavo, lahko vidimo, da mladi odrasli
potrebujejo podporo in pomoč pri odhodu od doma. V naši raziskavi smo imeli prav
specifično populacijo mladih odraslih z izkušnjo ločitve staršev, kjer smo lahko opazili,
koliko bremen staršev nosijo s seboj. Če se najprej ustavimo pri tej tematiki, bi bilo dobro,
da bi se strokovnjaki približali ljudem s podobno izkušnjo. Iz intervjujev je bilo razvidno,
da se psihologi in socialni delavci, s katerimi so bili udeleženci v stiku, niso znali
približati in jim prisluhniti. Pomembno se nam zdi, da v tistem trenutku, ko starši ne
zmorejo pristopiti k otroku zaradi svoje stiske, priskočijo na pomoč strokovnjaki, ki jih
otroci v tistem času obiskujejo. Če otroci takrat že obiskujejo šolo, bi bilo o situaciji doma
potrebno obvestiti tudi šolsko svetovalno delavko, ki bi morala biti izobražena na tem
področju in bi otroku lahko nudila pomoč in podporo. Seveda v tistem trenutku nihče ne
more odigrati vloge staršev, lahko pa otroka ozaveščajo in ga osvobajajo krivde ter skrbi
za starše. Če nadaljujemo z odhodom od doma mladih odraslih, bi tudi na tem področju
strokovnjaki lahko odigrali pomembno vlogo. Na prehodu iz srednje šole na fakulteto bi
lahko strokovnjaki izvedli kakšno delavnico, na primer s temo odraščanja, poti
samostojnosti, postavljanja meja, ohranjanja zdravega odnosa s starši ipd. Vsekakor pa bi
bilo potrebno v času študija mladim odraslim približati in prikazati družinsko dinamiko,
ki jo nosijo s seboj. Res je, da se doba »hotela mama« vedno bolj podaljšuje, ampak
menimo, da se te problematike strokovnjaki ne lotevajo na pravi način. Zanimivo bi bilo
pogledati, kaj mlade odrasle poleg daljšega študija in finančne nesamostojnosti čustveno
zadržuje, da ne gredo od doma. Ravno tam bi jih strokovnjaki morali podpreti, da bi se
osvobodili vezi, ki jih sami ne znajo pretrgati. Lahko bi organizirali terapevtska srečanja,
ki bi bila cenovno dostopna študentom. Danes so na žalost kvalitetna terapevtska srečanja,
delavnice ali vikend seminarji študentom težko cenovno dostopni, kar je s strokovne plati
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povsem razumljivo. Zato bi bilo potrebno financiranje preko razpisov ali kakšnih drugih
oblik, da bi se lažje približali študentom.
S pomočjo naše raziskave smo dobili kar nekaj uvidov in smernic za nadaljnje delo s tako
populacijo, vendar ima raziskava tudi nekaj pomankljivosti. Intervjuje smo namreč
izvajali z udeleženci, ki jih poznamo. Ostali niso bili pripravljeni spregovoriti o tej
izkušnji. To lahko kaže na težo, ki jo taka izkušnja prinaša, hkrati pa na nezmožnost
govoriti o ločitvi. Kljub temu da gre za mlade odrasle, ki so izkušnjo ločitve staršev
doživeli v otroštvu, je bolečina premočna za pogovor s tujcem. Z dodatno raziskavo bi
bilo zanimivo priti do teh ljudi, ustvariti dovolj varen prostor in jim prisluhniti. Hkrati bi
lahko povečali število udeležnecev raziskave in s tem dobili bolj točne rezultate. Prav
tako so v naši raziskavi sodelovali mladi odrasli, ki se še niso srečali s pravim odhodom
od doma. Za vikende domov se še vedno, kar jim prinaša neke vrste tolažbo, da lahko
poskrbijo za svoje starše in ostajajo v stiku z njimi. Vsekakor bi bilo v prihodnje zanimivo
raziskati, kakšne izkušnje imajo odrasli, ki so se odselili od doma in si ustvarili svojo
družino ali pa živijo sami. Tako bi dobili večji uvid v izkušnjo odhoda od doma in občutki,
ki so se jim je takrat začeli prebujati, kako so se spopadli z njimi, kako z njimi živijo in
seveda, če so se sploh zmogli odseliti. Poleg tega tega pa bi pogledali tudi, kako se je
odnos s starši v tem obdobju spreminjal. Kakšen je bil pred in po odhodu ter kakšen odnos
gradijo danes.
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SKLEP

V raziskovalnem delu smo želeli raziskati, kakšne izkušnje imajo mladi odrasli, ki so
doživeli ločitve svojih staršev, ob tem ko so odhajali od doma. Iz literature je bilo namreč
razvidno, da ima lahko ločitev staršev velike posledice na otrokov razvoj na različnih
področjih.
Tudi v naši raziskavi smo prišli do ugotovitev, ki potrjujejo močan vpliv ločitve staršev
na mlade odrasle, vendar se pri vsakem posamezniku odražajo na svoj način. Če se najprej
ustavimo pri sami izkušnji ločitve staršev, lahko opazimo, da mladi odrasli zelo močno
poudarjajo, da niso imeli nikogar, s komer bi se lahko o teh stvareh odprto pogovarjali.
Najbolj pri tem pogrešajo starše, ki jim niso razložili, kaj se dogaja in jim nudili prostora
za izražanje njihove bolečine, strahu in občutka krivde. S starši ostajajo v stiku in čutijo
močno skrb zanje, saj jih je strah, da bodo sicer zavrženi in zapuščeni. Z odgovornostjo
in skrbjo zanje so šli v svet. Vsi udeleženci so se prvič srečali z odhodom od doma ob
času študija. Po odhodu so močno hrepeneli, hkrati pa so se jim pojavljali strahovi, da
bodo razočarali starše. Čutili so se dolžne, da se čez vikend odpravijo domov, poskrbijo
za starše in tako z njimi ohranijo navezanost, ki so jo uspeli zgraditi. Večkrat je bil izražen
strah pred zavrženostjo, zato marsikdaj naredijo kakšno stvar tako, da so starši zadovoljni,
tudi če si oni v resnici želijo stvari narediti drugače. Večina jih ima boljši odnos s staršem,
s katerim živijo. Vendar morajo biti tudi s tem staršem previdni, saj ne želijo izgubiti tudi
njega. Pri vstopanju v intimne odnose z vrstniki se jim prebuja strah, da zanje ne bo
poskrbljeno, zato raje sami poskrbijo zase in za druge. Večkrat poskrbijo predvsem za
druge, da se čutijo ljubljene in sprejete. Udeleženci naše raziskave si želijo zgraditi močan
partnerski odnos, kjer bo prostor za izražanje njihovih čutenj in kjer se bosta oba trudila
za njun odnos. Nikakor ne želijo prizadeti svojih otrok in jim povzročiti tega, kar so sami
doživljali. Pravijo, da so pripravljeni narediti prav vse, da bodo zaščitili svoje otroke.
Strokovnjaki, ki delajo z ljudmi s podobno izkušnjo, bi tako morali biti še posebej pozorni
na občutek krivde, ki so ga mladi odrasli prevzeli nase zaradi ločitve staršev. Slišati bi
morali, da so v redu takšni, kot so, da niso naredili ničesar narobe in da jih imajo starši še
vedno radi, čeprav jim tega ne zmorejo pokazati na pravi način. Prav tako bi strokovnjaki
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morali biti pozorni na strah pred zavrženostjo. Udeležnci so namreč izpostavili, da so
pripravljeni narediti vse, da bodo sprejeti in ljubljeni, čeprav s tem večkrat potlačijo sebe,
svoje potrebe in želje. S tem bi se jim odvzela tudi odgovornost, ki jo nosijo ter močna
skrb, ki jo čutijo do drugih.
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POVZETEK

Avtorica je v magistrskem delu raziskovala, kakšen pomen ima izkušnja ločitve staršev
na mlade odrasle, ki odhajajo od doma. V teoretičnem delu se sprehodi skozi družino,
kakšna je vloga očeta in matere, kakšne vrste navezanosti poznamo, kako se katera razvije
in odraža kasneje v partnerskem odnosu. Avtorica se ustavi tudi pri sami ločitvi, kakšne
posledice ima za otroke, kako se otroci odzivajo v posameznih starostnih skupinah ter
kakšne so njene posledice v odraslosti. Na koncu predstavi še mlade odrasle, skozi katere
faze razvoja gredo ter kako se soočajo s samim odhodom od doma.
V empiričnem delu je predstavljena raziskava, v kateri je sodelovalo 8 udeležencev.
Udeleženci so bili mladi odrasli, stari med 20 in 30 let, ki imajo izkušnjo ločenih staršev.
Avtorica je uporabila vnaprej pripravljen polstrukturiran intervju, ki je pokrival naslednja
področja: izkušnja ločitve staršev, izkušnja odhoda od doma, oblikovanje občutka lastne
vrednosti, odnos s starši ter vstopanje in oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki.
Rezultati so pokazali, da vsi udeleženci nosijo težo ločitve, saj se o tem ne morejo
pogovarjati s svojimi starši. Močno si želijo varnega prostora, kjer bi lahko spregovorili
o občutjih, ki jih nosijo v sebi. Prepričani so, da bodo v partnerskem odnosu naredili vse,
da bodo ustvarili varen prostor za pogovor, najprej zase in nato tudi za svoje otroke. Glede
samega odhoda od doma se izrecno ne pokaže povezava z ločitvijo, saj udeleženci še
vedno živijo doma in so od doma samo med tednom zaradi študija. Je pa opaziti močno
navezanost na starša, s katerim živijo, občutek krivde, če jih za vikend ni doma in strahu,
da bi ga izgubili, kar lahko kaže na resne težave pri selitvi od doma. Pojavlja se tudi strah
pred razočaranjem staršev, kar jih omejuje pri oblikovanju občutka lastne vrednosti.
Zaključimo lahko, da je odnos med otrokom in staršem pomemben v vseh življenjskih
obdobjih. Ne glede na to, ali pride do ločitve ali ne, je otroka potrebno vzgajati tako, da
se bo čim prej čutil samostojnega in bo pripravljen na odhod od doma.
KLJUČNE BESEDE: starši, mladi odrasli, odhod od doma, ločitev, posledice ločitve,
navezanost, razvojne faze.
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SUMMARY
In this post-graduate work, the author has researched the effect the divorce of the parents
has on young adults who are leaving home. In the theoretical part, she explains what a
family is, the role of the father and mother, the types of attachments, how fast they
develop and how they later reflect in a romantic relationship. The author also explores
the divorce itself, what consequences it has on the children, how children in different year
groups respond and the consequences it has on them once they grow up. In the end, she
presents young adults, the development phases that they go through and how they deal
with leaving home.
In the empirical part, research with eight participants is presented. The participants are
young adults between twenty and thirty years old with the experience of divorced parents.
The author used half-structured interview, which she prepared in advanced, and that
covered several areas: the experience of parent’s divorce, the experience of leaving home,
developing the feeling of self-worth, relationship with parents and starting and developing
intimate relationships with peers. The results have shown that all the participants carry
the weight of their parent’s divorce because they cannot talk about it with their parents.
They long for a safe space where they could talk about their feelings regarding the
divorce. They are certain that they will create a safe space for talking in their romantic
relationships, first for themselves and their partner and later for their children. Leaving
home isn’t directly linked with the divorce because the participants still live at home and
are away only during the week due to college. There is however a strong attachment to
the parent with whom they live, a strong feeling of guilt if they do not come home for the
weekend and fear of losing this parent as well. All of this can lead to serious problems
when it comes to leaving home. There is also fear from disappointing their parents which
is very restricting when young adults want to develop their sense of self-worth.
We can conclude that the child-parent relationship is significant in all eras of life.
Regardless if the parents get divorced or not, the child has to be raised in such a way that
he or she feels independent and ready to leave home as soon as possible.
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