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Uvod

Osnova dobrega in kvalitetnega zakona je prava ljubezen. Brajša (1985, 22) pravi, da
prava, avtentična in resnična ljubezen zahteva trud, saj je dejanje in ne stanje. Je skupno
trdo delo dveh individualnih, samostojnih in svobodnih oseb, ki se ljubita in konflikte
spremenita v priložnost za razvoj in poglobitev odnosa.
Odnos je dinamična stvar, zahteva vsakdanjo nego. Dober odnos do sebe in sočloveka
(ter sočloveka do nas) je ključen za človekovo vsesplošno dobro počutje in zdravje.
Izkrivljen odnos nas lahko privede do nezadovoljstva in stresa, od katerega kmalu lahko
tudi zbolimo (psihično in celo fizično).
Vsakodnevno naslovnice naših dnevnih časopisov polnijo naslovi, ki so odraz
razbolelosti človeških odnosov, ki nekatere pripeljejo tako daleč, da škodujejo sebi in
celo okolici. Vprašanje je, od kje izvira vsa ta razbolelost. Gostečnik (2001, 11; 2010a,
186, 188) in tudi drugi avtorji pravijo, da se v odnosu s partnerjem ponovijo scene iz
primarnih odnosov. Če smo v primarnih odnosih bili ranjeni, kasneje v odrasli dobi
iščemo osebo, s katero se nam bodo taki odnosi ponovili, ter upamo, da se bo tokrat vse
odvilo drugače. In če, oziroma, ker se ne, ponavljamo stare vzorce. Želimo si
sprememb, hkrati pa se jih bojimo. Tako se določene stvari, med njimi tudi odvisnost in
soodvisnost, z vzgojo prenašajo iz generacije v generacijo (Gostečnik 2010a, 179-181;
Picchi 1995, 52).
Namen magistrskega dela je osvetliti, kakšen je odnos med soodvisnostjo in vzgojo v
otroštvu ter načinom čustvenega procesiranja, ki ga tudi na osnovi vzgoje posameznik
oblikuje v odraslosti. Zanimalo nas bo, ali je soodvisnost morda ena od vrst odvisnosti.
Je soodvisnost rezultat »čustvenega incesta«1? Je možno, da zaradi zamenjanih vlog
med otroci in starši, njihov odnos preraste v soodvisnega? Zakaj nekdo razvije visoko
stopnjo soodvisnosti, nekdo drug pa ne? Kakšna je povezava med stili starševstva in
Čustveni incest bi lahko imenovali pojav, ko se vloge med starši in otroci zamenjajo. Namesto, da bi
starši skrbeli za otroke, jim nudili oporo in vse kar otrok rabi za svoj zdrav razvoj, otroci postanejo (v
čustvenem smislu) nadomestni partnerji staršem in taki starši v otrocih iščejo čustveno oporo, ki bi jo
morali poiskati v sebi primernem partnerju in ne v otroku (Topić 2014).
1

1

stopnjo soodvisnosti? Glede na izsledke dosedanjih raziskav o pomenu starševstva in
vzgoje za posameznikov razvoj namreč lahko predpostavljamo, da so optimalni stili
starševstva pozitivno povezani s posameznikovo psihično funkcionalnostjo v odraslosti.
Glede na opredelitve o stilih starševstva, se za najbolj optimalnega šteje avtoritativni stil
vzgoje, medtem ko sta permisivno starševstvo in avtoritarno starševstvo obliki, ki se
povezujeta s številnimi nefunkcionalnimi oblikami vedenja v kasnejšem življenju
otroka. Zato lahko predpostavljamo, da so osebe, ki so bile v otroštvu vzgajane v
permisivnem ali avtoritarnem vzgojnem stilu s strani staršev, v odraslosti bolj nagnjene
k soodvisnosti. Tisti, ki so bili vzgojeni v avtoritativnem vzgojnem stilu, pa so manj
nagnjeni k soodvisnosti. Lancerjeva (2012, 14) navaja, da naj bi disfunkcionalno
starševstvo v otroštvu (kritični, brezbrižni, togi, nedosledni, zavračajoči starši)
povzročilo, da soodvisniki zavirajo svoja dejanska čustva in razvijejo globoka, na sramu
grajena prepričanja o sebi ter o svojih pravicah, potrebah in zmožnostih ljubiti in biti
ljubljen. Njihova prepričanja so včasih posledica zlorabe, lahko pa si jih zgradijo tudi na
podlagi prepričanja o svojih čustveno nedostopnih starših. Tudi sram je posledica jeze,
ki jo obrnejo navznoter, kar je seveda ena od preživetvenih strategij.
V povezavi s tem nas zanima tudi, kakšno je čustveno procesiranje oseb, ki izražajo
visoko stopnjo soodvisnosti ter kateri vidiki čustvenega procesiranja so značilni za
osebe z nizko stopnjo soodvisnosti. Ob tem želimo preveriti tudi, kako se čustveno
procesiranje povezuje z določenimi starševskimi stili. Je možno, da nesposobnost
primernega soočanja s čustvi vodi v simptomatiko soodvisnosti? Katere so značilnosti
čustvenega procesiranja, ki najbolj veže soodvisne partnerje, sodelavce in druge, da ne
zmorejo stran iz teh odnosov?
Cilji magistrskega dela so kritični pregled dosedanjih teorij, raziskav na področjih
soodvisnosti, stilov starševstva ter čustvenih in fizičnih zlorab v otroštvu, ki so značilne
za nekatere tipe starševstva; ugotoviti, kako se soodvisnost povezuje s stili starševstva
in značilnostmi čustvenega procesiranja; oceniti pojavnost soodvisnosti; oblikovati
implikacije za terapevtsko prakso in delo z družinami v Sloveniji – narediti raziskavo o
soodvisnosti, ki bi dala globlji uvid v to, kako pomembna je kvalitetna vzgoja in kakšne
posledice lahko pusti določen pristop ter na osnovi tega opozoriti na možnosti
strokovnega dela, ki bi vodilo v preventivo soodvisnosti.
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1. SOODVISNOST V PARTNERSKIH ODNOSIH

1.1 Značilnosti in pomen zdravih partnerskih odnosov
Temeljna motivacijska sila človeka je navezanost oziroma vzpostavljanje odnosov z
osebo; v primeru otroka je to vzpostavljanje odnosa s starši. Otrok kasneje v življenju
vzpostavlja odnose na način kot jih je vzpostavljal s starši, še preden jih je bil sposoben
z besedami opisati. Z razvojem jezika se pri otroku hkratno razvija tudi sposobnost
miselnega obvladovanja čustev (Gostečnik 2001, 11-13). Gostečnik (2000, 263) še
pravi, da je »najgloblja psihološka, antropološka in duhovna razsežnost človeka
hrepenenje po odnosu s samim seboj, z drugimi in z Bogom.«
V zgodnjih odnosih s starših se stkejo najbolj subtilne psihoorganske osnove za
vzpostavljanje intimnega partnerskega stika v odraslosti. Gostečnik (2001, 18-19) npr.
pravi, da so »človeške oči eden najbolj občutljivih organov človeškega telesa. V njih je
mogoče prepoznati najgloblje vsebine človeškega doživljanja: vse od strahu, groze,
razočaranja, jeze, besa, zavisti, žalosti pa do veselja, sreče, hrepenenja, zadovoljstva in
ljubezni; prav to pa so temelji intime…«. Na podlagi tega, kako smo v obdobju starosti
od dveh mesecev in pol do pet mesecev in pol vzpostavljali očesni stik, se bodo teme v
odrasli dobi ponovile med dvema partnerjema. Če smo v tem obdobju doživljali
vsiljivost na osnovi očesnega stika, se bomo tudi kot odrasli, večkrat nevede, očesnemu
stiku izogibali (Gostečnik 2001, 19).
Kiesler in Baral (1970) sta izvedla raziskavo, v kateri se je izkazalo, da si osebe z višjo
samopodobo za romantičnega partnerja izbirajo fizično bolj privlačne osebe, na drugi
strani pa si osebe z nižjo samopodobo niso izbrale fizično najbolj privlačnih oseb. To
naj bi pomenilo, da osebe z nizko samopodobo še bolj rabijo naklonjenost kot tiste z
višjo samopodobo, saj so tudi osebe z nižjo samopodobo nekoga ocenile kot bolj
privlačnega, kot so ga denimo osebe z višjo samopodobo. Gostečnik (2001, 52) pravi,
da to pomeni, »da čim bolj so ljudje negotovi vase, tem bolj potrebujejo ljubezen in
spoštovanje. … Bolj pa, ko so gotovi vase, manj potrebujejo potrditve, sprejetosti in
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ljubezni; zato bodo verjetno tudi bolj izbirčni. Pri njih je manj verjetnosti, da se bodo
zaljubili v vsakega, ki jim bo nudil ljubezen na prvi pogled. … Negotova oseba izbere
nekoga, ki ni povsem primeren ali je manj privlačen, kajti ta oseba jih – po njihovem
mnenju – ne bo tako hitro zavrgla; obstaja tudi večja gotovost, da jim bo nudila
spoštovanje in ljubezen.« V odraslem romantičnem odnosu se pari stalno soočajo s
potrebami po bližini in intimnosti, prav tako pa tudi po neodvisnosti in samostojnosti,
saj človek hrepeni tako po bližini, hkrati pa tudi po neodvisnosti. Med tema potrebama
pa je stalna interakcija (Gostečnik 2001, 61) in uspešen odnos je tisti, ki vsebuje zdravo
ravnotežje med bližino in oddaljenostjo (Grün 2009, 16).
Gostečnik (2001, 323) meni, da je partnerstvo verjetno eden izmed najbolj uspešnih
načinov razrešitve bolečih zapletov iz mladosti. Glede na to, da v odnose vstopamo na
podlagi preteklih vzorcev, si nezavedno na tak način tudi »najdemo« partnerja, oziroma
vstopamo v odnose, ki so nam že znani (Gostečnik 2001, 11; Vavti 1998, 47), pri tem
pa nekateri zavestno iščejo drugačnega partnerja in si želijo, da bi jim zacelil rane iz
otroštva, a to ni njegova naloga. Vavtijeva (1998, 47) še pravi, da bo »v tem primeru
bolje, da si poiščemo strokovno pomoč, kajti partner je z vlogo rešitelja največkrat
preobremenjen in tudi enostranska odvisnost enega partnerja od drugega škoduje
partnerskemu odnosu.« Relacijska družinska terapija daje poudarek odnosom, kar
pomeni, da veliko lahko naredita partnerja, če se skupaj udeležujeta na primer zakonske
terapije, saj s tem lahko drug drugemu dasta sočutje za rane iz preteklosti, ter tako
rasteta v odnosu in si dovolita preseči stare vzorce iz preteklosti (Gostečnik 2010a, 318319, 348). Sočutje človeku ponuja oporo in možnost za rast in samopomoč, ter vrača
odgovornost, zato je veliko boljše in pomembnejše od pomilovanja (Rogge 2004, 69).
Raziskave kažejo (Gostečnik 2010b, 130-131), da obstaja povezava med visoko razvito
identiteto in stopnjo intimnega odnosa. Namreč, posamezniki z visoko razvito identiteto
naj bi bili sposobni razviti višjo stopnjo intimnega odnosa, kakor posamezniki z
nerazvito identiteto. Kar še enkrat potrjuje dejstvo, da »…je zmožnost ljubiti druge
bistveno pogojena z ljubeznijo in spoštovanjem samega sebe.« (Gostečnik 2010b, 130).
Psihološko zrela ali zdrava osebnost je tista, ki v svojem vedenju odraža sposobnost za
ločenost – avtonomijo, kakor tudi za povezanost – intimnost (238), ter ohranja občutek
lastne vrednosti, ne glede na karkoli (Rozman 2013, 61).
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Partnerski odnos se običajno razvije iz zaljubljenosti. Ko zaljubljenost mine, smo
partnerja sposobni videti tudi z vsemi lastnostmi, ki si jih prej nismo želeli priznati.
Uspešen partnerski odnos je zavestna odločitev dveh ljudi, da bosta razumno stopala
drug proti drugemu, reševala konflikte, skušala prisluhniti željam in potrebam partnerja.
Ključno je spoštovanje in razumevanje. Lahko bi rekli, da brez spoštovanja in zaupanja
ni ljubezni, oziroma zdravega partnerskega odnosa. Biti partner pomeni sodelovati,
zaupati, biti empatičen, pomagati, nuditi oporo in je tudi trdo delo na odnosu (Forward
in Torres 2006, 188; Svetloba.si 2013). Anja Kovačič (2011) pa pravi, da je poleg
iskrenosti temelj zdravega odnosa odprta komunikacija, ki ne pomeni le pogovarjati se,
temveč znati izražati želje, potrebe, strahove in dvome. Intimnost pa pomeni tudi
tveganje in ranljivost in le z ranljivostjo se odnos razvija in poglablja (Gostečnik 2010b,
367). Za zdravo življenje in zdrave medsebojne odnose je tudi pomembno, da za ljudi
kaj naredimo, sodelujemo z njimi in jim dajemo, vendar se moramo naučiti, kje je
zdrava meja med tem, ko nekomu s temi dejanji pomagamo ali škodimo (Beattie 1999,
97). Skratka, odnos mora obogatiti naše življenje in ga ne osiromašiti, še pravita
Forward in Torres (2006, 188).
»Zmožnost razviti globinski odnos najprej do samega sebe, kakor tudi do drugih, je
torej predpogoj za globok in trajajoči odnos med dvema osebama, ki se ljubita,« pravi
Gostečnik (2010b, 138). Spoznati sebe in se soočiti s preteklimi vzorci, ki smo jih
prinesli iz primarne družine, nam pomaga, da v partnerskem odnosu zavestno
sprejemamo odločitve in razvijamo empatijo, s tem pa tudi sprejemamo drugega,
takšnega kakršen je (Kovačič 2011). Kvaliteten odnos na prvem mestu zahteva
integriteto – pristnost do sebe. Istočasno pa graditi kvaliteten odnos pomeni tudi
prepoznati potrebe drugega ter jih skušati upoštevati. Ne gre za brezpogojno
zadovoljevanje potreb drugega; pristnega odnosa namreč ne ogroža niti zavrnitev želja
drugega, če bi le te pomenile zanikanje lastnega jaza. Sočutno odzivanje, vzajemno
sodelovanje, razumevanje, ter spoštovanje razlik je prava pot do intimnega odnosa
(Gostečnik 2010b, 364; Rozman 1998, 15). Tudi v zdravih odnosih se pojavljajo
neprijetna občutja, »kot so jeza, strah, negotovost, ljubosumje, rivalstvo in podobno,
vendar ti ne prevladujejo,« še pravi Andreja Pšeničny (2010). Juul (2009, 26) govori o
tako imenovanem enakovrednem razmerju, kjer sta oba partnerja videna in slišana, ter
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imata občutek, da se vsakega posameznika jemlje resno. Njune želje, pogledi in potrebe
pa so spoštovane.

Odnos je stanje in ne dejanje, kar pomeni, da se neprestano nekaj dogaja, spreminja. Z
zaupanjem se gradi občutek varnosti in zanesljivosti. Odnos pomeni srečanje dveh ljudi,
kamor vsak prinese svoje navade, zgodovino. V odnosu tudi pride do nasprotnih
interesov, konfliktov, vendar pomembno je, da se ne ustrašimo in poskušamo na
konstruktiven način reševati konflikte. Pomembno je tudi, da ohranimo svoj lasten jaz
in svoje interese (Kovačič 2011) ter da oba partnerja zadovoljujeta svoje temeljne
potrebe, ohranjata svojo specifičnost in samostojnost, kljub temu, da sta v odnosu
(Pšeničny 2010). Kot pravi Peck (2002, 98), se »dva ljubita, če sta sposobna živeti drug
brez drugega, vendar sta se odločila živeti skupaj.«

Za zdrav odnos je tudi pomembno, da postavljamo jasne meje, hkrati pa jih je
pomembno prepoznavati in spoštovati pri drugem (Pšeničny 2010). Ko spoštujemo
lastne potrebe, tudi začutimo, kje so naše meje in komaj takrat jih lahko postavljamo
tudi drugim (Secunda 2011, 487). Temu pritrjuje tudi Žgavčeva (2000, 38), ki mejam
dodaja še pravila in pravi, da »so bistvenega pomena za zdrave odnose. Uporabljamo jih
zato, da v odnosih z drugimi poskrbimo zase in da v življenju ohranimo red in zdravo
pamet. Izključujejo potrebo po tem, da bi koga žalili, ga nadvladali ali se norčevali iz
njega. Predstavljajo pogoje, v katerih smo v razreševanju določenega problema
pripravljeni sodelovati ali nadaljevati s sodelovanjem.«
Ko se partnerja enkrat odločita za družino, je za zdrav razvoj otrok in vzdušje v družini
zelo pomemben odnos med njima (Gostečnik 2010b, 224-225), saj s tem odnosom
ustvarjata vzdušje, ki vpliva na delovanje celotnega družinskega sistema (Mrgole in
Mrgole 2013, 56). Juul (2009, 27) pravi, da so za družino tako odgovorni starši; za
njeno ekonomsko, družbeno in psihološko moč. Dodaja še, da so »starši odgovorni za
ton, razpoloženje in vzdušje v družini. V družinah, kjer to odgovornost prenesejo na
otroke, se nihče od družinskih članov ne more razvijati v skladu s svojimi zmožnostmi.«
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1.2 Soodvisnost
Zdrava soodvisnost ohranja samostojnost osebe, sprejema medsebojne razlike
partnerjev, brez občutkov ogroženosti in pomeni sodelovanje in zdrav odnos med
dvema (Pšeničny 2010; Rozman 2013, 27). Priznati si zdravo in nadvse človeško željo
po ljubeči privrženosti, a še vedno ostajati celovita in samosvoja osebnost; to je zrela
soodvisnost (Secunda 2011, 444). Na drugi strani pa je škodljiva ali patološka
soodvisnost, kot jo opisuje Sanja Rozman (2013, 46), »oblika nevroze, ki nastane v
otroštvu in se manifestira v odnosih, zlasti ljubezenskih, v odraslosti.« V literaturi se
izraz običajno navezuje na osebo, katere življenje se je spremenilo v odnosu s
partnerjem odvisnikom (Gorski in Miller 1984, 78; Rozman 2013, 51).
Obstajajo polemike o tem, ali gre pri soodvisnosti za bolezen ali ne. V najboljšem
primeru gre za globoke nefunkcionalne vzorce vedenja. Strokovnjaki se strinjajo, da se
vzorci za soodvisnost prenašajo iz generacije v generacijo, ter da se jih lahko od-učimo.
Ena izmed definicij soodvisnosti pravi, da je »soodvisnost vzorec boleče odvisnosti od
kompulzivnih vedenj in odobravanja drugih, da bi našli varnost, lastno vrednost in
identiteto« (Lancer 2012, 9). Za zdrav razvoj, otrok potrebuje zdravo odraščanje. Če
tega ni, in otroku »manjka prisotnost čustveno konsistentne in zanesljive osebe, ki bi
bila pozorna na njegove poskuse komunikacije in razumevanja sveta, ga pri tem podprla
in podkrepila, v ustreznem trenutku pa mu tudi znala postaviti meje in mu s tem
omogočila, da si ustvari realno sliko o sebi in o svetu,« bo to pomembno vplivalo na
nastanek patološke soodvisnosti, še pravi Rozmanova (2013, 46). Carol Cannon (2013,
52) pa pravi, da »soodvisnost pomeni, da odraščaš odvisen od nekoga, ki je odvisen od
nečesa, kar ni zanesljivo,« ter, da je soodvisnost »socialna, čustvena in duhovna
patologija, ki nastane, kadar otroke vzgajajo v okolju, za katero je značilno preveč
stresa in premalo negovanja.« Disfunkcionalno starševstvo v otroštvu (kritični,
brezbrižni, togi, nedosledni, zavračajoči starši) povzroči, da soodvisniki zavirajo svoja
dejanska čustva in razvijejo globoka, na sramu grajena prepričanja o sebi, ter o svojih
pravicah, potrebah in zmožnostih ljubiti in biti ljubljen. Njihova prepričanja so včasih
posledica zlorabe, lahko pa si jih zgradijo tudi na podlagi prepričanja o svojih čustveno
nedostopnih starših. Tudi sram je posledica jeze, ki jo obrnejo navznoter, kar je seveda
ena od preživetvenih strategij (Beattie 1999, 40, 79; Lancer 2012, 14). Te čustvene
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prilagoditve otroka imajo svoje posledice, ki se običajno pokažejo v odnosih z drugimi
(Rozman 2013, 131-132; Vavti 1998, 20).
Ross Rosenberg (2013a) pravi, da se soodvisniki običajno znajdejo v odnosu z osebo, ki
je domišljava, bahava, sebična, brezbrižna, egocentrična in/ali zasvojena. Soodvisnike
zelo privlačijo ljudje, ki ne kažejo zanimanja, niti motivacije za vzajemne obojestranske
odnose oziroma vstopajo v odnose, kjer ni ravnotežja, kar se tiče dajanja in prejemanja
ljubezni, skrbi in spoštovanja. S tem, ko si izbirajo narcistične ali zasvojene prijatelje, se
čutijo nezadovoljene, nespoštovane in podcenjevane. Zavedajo se nepravičnosti
oziroma neuravnoteženosti v odnosu, a se čutijo nemočne, da bi to spremenili.
Soodvisnost je zahrbtna in zelo močna – oropa te veselja, miru in sposobnosti imeti
trajen, ljubeč odnos. Soodvisniki živijo z veliko sramu in stresa. Zavirajo svoja čustva
ali pa eksplodirajo (burno reagirajo), njihovo vedenje pa izvira iz strahu, krivde in
potrebe po kontroliranju drugih. Taka razmerja naj bi vsebovala čustvene ali fizične
zlorabe ter odvisnosti. Soodvisniki običajno rečejo »da«, ko bi raje rekli »ne«. Bojijo se
biti sami ali zavrnjeni. Povsem poskušajo ugoditi okolici, ter se bojijo in sramujejo biti
to, kar dejansko so (Beattie 1999, 34-36; Lancer 2012, 13-14, 49; Rozman 2013, 84).
Charles L. Whitfield (1984, 53) pravi, da soodvisnost ni bolezen, temveč le normalna
posledica stikov z nenormalnimi ljudmi. Spet drugi jo imenujejo bolezen, Melody
Beattie (1999, 37) pa pravi, da »soodvisnost morda ni bolezen, vendar nas lahko naredi
bolne.« Normalno je, da nas skrbijo tudi problemi drugih ljudi, vendar pri soodvisnikih
gre ta skrb tako daleč, da navade soodvisnika postanejo zelo samouničujoče. Beattie
(1999, 37) še pravi: »Pogosto reagiramo na ljudi, ki se uničujejo; reagiramo pa tako, da
se naučimo uničevati sebe.« Soodvisnost opisujejo tudi kot »motnjo v zorenju in
razvoju sposobnosti za odnos, do katere pride pri odraščanju v disfunkcionalni družini«
(Rozman 2013, 59).

Dejavniki tveganja za nastanek soodvisnosti, kot jih opisuje Sanja Rozman (2013, 52),
naj bi bili naslednji:
-

odraščanje v okoliščinah zasvojenosti in zlorab,

-

življenje ob aktivnem alkoholiku, deloholiku, odvisniku od odnosov, seksualnem
odvisniku in podobno,

8

-

zgodnja travma in izguba zaradi smrti, pomanjkanje, ločitev, ki jo doživlja kot
zapuščanje,

-

življenje v čustveno represivnem okolju,

-

zlepljenje oziroma pomanjkanje meja v družini ali socialnem sistemu.

Postavlja se tudi vprašanje, kakšen je odnos med soodvisnostjo in zasvojenostjo. Sanja
Rozman (2013, 271) na tem mestu navaja, da je patološka soodvisnost motnja, ki je po
svojih temeljnih značilnosti zelo podobna dinamiki zasvojenosti. Zasvojeni in soodvisni
imajo tri skupna osnovna načela, v enem pa se razlikujejo. Skupni so si v prepričanjih:
jaz sem v svojem bistvu slab in nevreden; nihče me ne bo ljubil takega kakršen sem;
moje potrebe, ki so odvisne od drugih ljudi, nikoli ne bodo potešene. Stališče, v katerem
pa se razlikujejo, pa je to, da zasvojeni verjamejo, da je njihova največja potreba
vedenje – droga, medtem ko soodvisniki v nasprotju s tem menijo, da sta njihovi
najpomembnejši potrebi pohvala in potrditev izbrane osebe (kar enačijo z ljubeznijo).

1.2.1 Znaki soodvisnosti
Timmen Cermak (1986) je zapisal, da naj bi bili poglavitni simptomi soodvisnosti
naslednji:
-

oseba svojo vrednost ocenjuje na podlagi sposobnosti kontrolirati sebe in druge,
ne glede na škodljive posledice,

-

oseba prevzema odgovornosti za izpolnjevanje potreb drugih ljudi, na račun
zanemarjanja in nezavedanja lastnih potreb,

-

oseba čuti tesnobo in ima težave pri postavljanju funkcionalnih meja v zvezi z
bližino in ločenostjo,

-

lahko se tudi zapleta v razmerja z osebnostno motenimi, kemično odvisnimi,
soodvisnimi in čustveno nekontroliranimi ljudmi.

Ob teh simptomih so prisotni še nekateri drugi: pretirani strah in potreba po varnosti,
nenehne skrbi, obsesivno analiziranje dogodkov, depresija, tesnoba, zloraba substanc,
pretirana občutljivost, zamrznitev čustev in občasni izbruhi, kompulzivnost,
manipuliranje, laži, zanikanje in kronični stres (Taylor 2008, 124, 128; Rozman 2013,
53, 132). Ne gre pa spregledati dejstva, da smo si različni, tako vsi ne pokažejo vseh
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simptomov; nekateri kažejo le rahle simptome, drugi pa vse tipične znake soodvisnosti
(Lancer 2012, 15, 39).
Za soodvisnike je značilno, da niso sposobni poimenovati svojih čustev (Beattie 1999,
2, 58; Lancer 2012, 23) in ne vedo, zakaj so razburjeni. Čutijo se krive za negativna
čustva drugih in menijo, da se zaradi drugih čutijo krive ali jezne. Od drugih tudi
pričakujejo, da bodo ustregli njihovim željam in potrebam, brez da bi jim sploh povedali
zanje (Lancer 2012, 23, 65; Rozman 2013, 80, 132). Lahko pa se zgodi, da kljub temu,
da imajo želje in potrebe, se le-teh ne zavedajo in ne prevzemajo odgovornosti zanje
(Beattie 1999, 2), lahko pa, da poznajo svoje potrebe, a jih poskušajo izpolniti kar sami
in niso sposobni sprejeti pomoči in vodenja drugih. So pa tudi taki, ki mešajo potrebe in
želje (Rozman 2013, 80).
Soodvisniki bodo skrbeli za druge do onemoglosti. Navadijo se živeti z neprestanimi
spori, negotovostjo, poskusi samomorov, v glavnem pustijo, da jih partner tepta in
maltretira, veliko zdržijo, zraven vsega tega pa še delajo, vzgajajo otroke in se
pretvarjajo, da je vse normalno. Navadijo se živeti v terorju in jim takšno življenje
postane normalno, a to še zdaleč ni vse (Lancer 2012, 36, 65-66). »Soodvisniki dajo
ljubezen, da bi dobili ljubezen…« (Lancer 2012, 62) in potrebujejo ljudi – na nezdrav
način (Beattie 1999, 101). Skratka, soodvisnike zaznamuje predvsem pretirana skrb za
druge, nizka samozavest, zatiranje, obsedenost, kontroliranje, zanikanje, odvisnost,
slaba komunikacija, nejasne meje, pomanjkanje zaupanja, jeza, problemi s spolnostjo in
drugo (41-50).
Lancerjeva (2012, 30) pravi, da je »… soodvisnik oseba, ki ne more delovati iz
notranjega vzgiba in si namesto tega organizira mišljenje in obnašanje okrog substance
ali druge osebe ali več oseb.« Tako bodo soodvisniki nadzirali druge, se počutili
odgovorne za marsikatero stvar na svetu, manipulirali in lagali, vse v imenu ljubezni.
Ob tem pa bodo pozabili nase in na to, kako skrbeti zase. S silo bodo poskušali doseči
nemogoče (Beattie 1999, 7). Soodvisniki so po definiciji odvisni – odvisni od nečesa ali
nekoga izven njih. Odvisnost pa izhaja iz nizke samozavesti in strahu pred zapustitvijo,
nesprejetostjo in neodobravanjem (Lancer 2012, 51), kar pa je povezano z vzgojo
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oziroma z odnosom, ki ne omogoča odprtega izražanja čustev ter iskrenih pogovorov o
osebnih in medsebojnih problemih (Subby 1984, 26).
Soodvisniki običajno niso v stiku s sabo in ne poznajo svojih potreb in nimajo svojega
mnenja, zato se vedno obračajo na druge. Ko pa poznajo svoje potrebe in želje, pa jih v
razmerjih s partnerjem zatrejo in se strinjajo z njim le zato, da bi se izognili konfliktu
(Lancer 2013, 41). Soodvisniki v razmerjih ne sprejemajo odgovornosti za svoje
občutke in čustvene potrebe (Lancer 2012, 61). Na svoje potrebe, želje in občutke
najbolj pozabljajo v skrbi za druge, saj počnejo stvari, ki jih v bistvu ne želijo početi.
Skrb za druge pa jim ne pomaga, temveč le povzroča probleme. Glede na to, da vedno
dajejo več, kot prejemajo, so razočarani in se počutijo kot žrtve, izkoriščani in odrinjeni,
saj njihovih potreb in želja nihče ne ugane, kot to oni znajo za druge. Glavni razlog, da
rešujejo druge in neprestano skrbijo zanje, je nizka samozavest. Skrb za druge pa jih
vsaj za nekaj časa napolni s prijetnimi občutki, samozavestjo in občutkom moči (Beattie
1999, 92-93).
Soodvisnike je sram, da so kar so, prav tako se sramujejo svojih potreb, težko prosijo za
pomoč. Očitajo si, da so slabotni, pomoči potrebni, sebični in prizanesljivi. Obnašajo se
kot mislijo, da drugi hočejo, da se, saj imajo veliko željo po sprejetosti in po tem, da bi
jih nekdo potreboval. Soodvisnike močno zaznamujejo sram, krivda, nizko
samospoštovanje in strah (Lancer 2012, 41-45).
»Soodvisniki se preveč navežejo – ne zato, ker bi tako močno ljubili, ampak zato, ker
tako močno nekoga rabijo…« (Lancer 2012, 133). Melody Beattie (1999, 40) poudarja,
da soodvisniki niso slabi ljudje, da so zelo širokosrčni, vendar »delajo napačne reči iz
pravih razlogov.« Soodvisnost lahko obstaja v kateremkoli odnosu – na primer v odnosu
z odraslo osebo, zakonskim partnerjem, otrokom, sodelavcem, sorodnikom, prijateljem
(34). Sanja Rozman (2013, 51) pa dodaja, da so soodvisni lahko tudi tisti v odnosih s
psihično motenimi osebami, z neozdravljivo bolnimi ter delavci v pomočniških
poklicih. Soodvisniki so zelo dobri delavci – vsaj v začetku bodo naredili več, kot se od
njih zahteva, ne bodo se jezili, prenesli bodo marsikaj. So zelo ustrežljivi in težijo k
perfekcionizmu, poleg tega pa so eni najbolj ljubečih, radodarnih, dobrosrčnih in
usmiljenih ljudi (Beattie 1999, 80, 126).
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Za svetovalce, ki obravnavajo družine alkoholikov, velja soodvisnost za kronično
bolezen, enako kot vse ostale odvisnosti (Lancer 2012, 16; Taylor 2008, 123). Sanja
Rozman (1998, 211) pravi, da je »soodvisnost ena od bolezni odvisnosti in ima vse
značilnosti zasvojenosti.« Večina soodvisnih oseb naj bi bila ženskega spola in za to naj
bi bilo več razlogov – biološki, razvojni, politični, kulturni ter družbeni (Lancer 2012,
34).

1.2.2 Aktivni in pasivni soodvisniki
Rosenberg (2013b) deli soodvisne v dve skupini: aktivne in pasivne soodvisnike. Za
oboje sicer pravi, da jih običajno in povsem podzavestno privlačijo narcistični partnerji,
pri tem pa so eni bolj aktivni; v smislu, da se neumorno, a neuspešno trudijo pridobiti
ljubezen, spoštovanje in skrb njihovega čustvenega manipulatorja,2 drugi so pa pri tem
bolj pasivni. Za oboje pa je značilno, da želijo kontrolirati in manipulirati narcistične
partnerje, da bi začutili njihove potrebe po ljubezni, skrbi in spoštovanju.
Pasivni soodvisniki so bolj boječi in se izogibajo konfliktom. Iz več prepletenih
razlogov, povezanih z njihovo nizko samozavestjo, s strahom biti sam in težnjo po biti v
razmerju z nadzorujočim, nevarnim in/ali zlorabljajočim čustvenim manipulatorjem, se
pasivni soodvisniki trudijo kontrolirati, oziroma vplivati na njihovega narcističnega
partnerja, s previdno, če ne pikolovsko strategijo nadzora. Zaradi skrivnih in prikritih
strategij nadzora, pasivni soodvisniki veljajo za bolj manipulirajoče od aktivnih
soodvisnikov (Rosenberg 2013b).
Drzno in očitno, oziroma na odkrit način, pa svoje narcistične partnerje skušajo
manipulirati aktivni soodvisniki. Glede na to, da se manj bojijo konfliktov in morebitne
poznejše škode, so nagnjeni k sprožitvi argumentov in soočenj s čustvenimi
manipulatorji. Aktivne soodvisnike večkrat zamenjajo za narcistične, prav zaradi
njihovega bolj odkritega kontrolirajočega vedenja. Čeprav so se ujeli v začarani krog
2

Rosenberg (2013a) načrtno imenuje partnerje soodvisnikov čustveni manipulator in soodvisno osebo
(le) manipulator. Izraz čustveni manipulator uporablja za osebe, ki ustrezajo diagnostičnim kriterijem eni
od treh osebnostnih motenj: mejna osebnostna motnja, narcisizem, antisocialne osebe in/ali osebe
zasvojene z drogami ali postopki (npr. s spolnostjo ali hazardom). Čustveni manipulatorje definira kot
patološko narcistične.
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nadzorovanja nekoga, ki ni niti zainteresiran niti sposoben zaznati njihove potrebe po
ljubezni, spoštovanju in skrbi, so tipično ne zmožni ali nemotivirani prekiniti razmerje.
Enako, kot pasivni, tudi aktivni soodvisniki verjamejo, da bo nekega dne njihov
patološki narcistični partner spoznal napake in vse kar jim je žalega storil, ter jim
končno dal ljubezen, spoštovanje in skrb, ki jo tako obupno želijo in potrebujejo. A to
se nikoli ne zgodi. Na zunaj so si pasivni in aktivni soodvisniki različni, a jim je skupno
to, da so patološko orientirani proti drugim. Oboji se ukvarjajo z narcističnim
partnerjem, medtem pa so nesrečni, jezni in užaljeni zaradi pomanjkanja recipročnosti,
vzajemnosti in pravičnosti v njihovem odnosu. Kljub temu, da se aktivni soodvisniki
zdijo močnejši, so oboji - aktivni in pasivni soodvisniki - v bistvu negotovi in se čutijo
nemočne. Hkrati so pa zvezani in nezmožni se iztrgati iz tega disfunkcionalnega odnosa
(Rosenberg 2013a).

1.2.3 Izvori soodvisnosti in družinski odnosi
Rozmanova (2013, 52) pravi, da so vzrok za nastanek soodvisnosti »nenapisane tihe
prepovedi, ki se razvijejo v ožjem družinskem krogu in ki se prenašajo na druge odnose
z ljudmi. Te prepovedi ne dovoljujejo pogovora o težavah, čustvih, neposredne in
iskrene komunikacije, realnega pričakovanja in predstave o sebi, zaupanja v druge ljudi,
osebne rasti in spreminjanja.« Soodvisnega vedenja se naučimo, običajno zaradi
prilagoditev, ki jih sprejmemo, da bi poskrbeli zase. Tega se osebe naučijo kot otroci,
kot partnerji zasvojene osebe, nekatere ženske pa so se ga naučile, ker je veljalo za
spodobno (Beattie 1999, 39). V skrbi za druge pozabljamo nase, drugim pa
onemogočamo, da bi sprejeli odgovornost za svoje življenje (94). Rosenberg (2013b) še
dodaja, da je za nastanek soodvisnosti ključen strah pred osamljenostjo, še bolj pa
življenje z narcisističnim staršem. V takih odnosih se osebe zelo kmalu naučijo, da jih
nihče nikoli ne bo imel rad, če ne bodo skrbele za druge .
Sanja Rozman (2013, 12) še pravi, da je patološka soodvisnost, ki se je v otroštvu
»naučimo« od starša alkoholika ali drugače zasvojenega, zasnova za zasvojenost.
Soodvisnosti smo se torej naučili v disfunkcionalni družini, nasprotje le-te pa je
funkcionalna, oziroma zdrava družina. Ackermann (1971, 383) pravi, da je družina
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zdrava, »če uresniči biološke potenciale odnosa roditelj - otrok in mož - žena: zagotoviti
mora zaščito pred nevarnostmi in materialni obstoj družine; pripadati mora skupnosti in
biti vanjo integrirana; navznoter mora biti enotna, sposobna, da se sama stabilizira in
raste; ohraniti mora sposobnost, da se prilagaja spremembam. Družina mora imeti cilje
in realistične, primerne, uresničljive vrednote. Družina mora zagotoviti vzdušje, v
katerem se bo psihološka identiteta njenih članov uskladila z identiteto družinske
skupine, tako da bo omogočila individualizacijo. Družinske vloge morajo biti v skladu s
spolom, dobro definirane in morajo omogočati zadovoljevanje temeljnih potreb njenih
članov.« Gabi Čačinovič-Vogrinčič (1998, 92) pa dodaja, da je »osnovni družinski cilj
zadovoljiti čustvene potrebe, potrebe po moči in smislu.«
Odnos med zakoncema zelo pomembno vpliva na klimo celotne družine, hkrati pa tudi
na razvoj otroka skozi celotno odraščanje (Čačinovič-Vogrinčič 1998, 51; Mrgole in
Mrgole 2013, 54-55). Starša bi naj bila enotna, saj to pomembno prispeva k ustvarjanju
občutka varnosti in zanesljivosti, njuni vlogi starša in zakonca pa se naj ne bi
izključevali, temveč dopolnjevali (Čačinovič-Vogrinčič 1998, 53), saj se bo s takim
vzgledom tudi otrok kmalu naučil, da je zakon vir vzajemne čustvene zadovoljitve, ter
bo lahko to začel videti kot njegov lastni daljni cilj (Lidz 1971, 46). Tako sodelovanje ni
mogoče v družinah, kjer starša tekmujeta za otrokovo naklonjenost, ali če v razmerju do
otroka razčiščujeta svoje konflikte (Čačinovič-Vogrinčič 1998, 53).
Zdrava družina oziroma dovolj dobra družina bi naj bila tista, kjer so pravila jasna,
katere družinska stvarnost omogoča konflikte, kjer oče in mati veliko sodelujeta in ne
prihaja do zmede, kjer je veliko avtonomije in dogovarjanja, vloge pa so jasno
oblikovane, a ostajajo fleksibilne (Čačinovič-Vogrinčič 1998, 225-226). Skynner (1982,
32) pa navaja naslednje značilnosti optimalne družine: afiliativna naravnanost do
sočloveka, odprta, odzivna, zaupajoča; visoko spoštovanje ločenosti, individualnosti,
avtonomije, zasebnosti; odprta, jasna, iskrena komunikacija; trdna starševska koalicija,
enakopravnost, delitev moči med roditeljema; fleksibilna kontrola na osnovi
dogovarjanja v temeljni hierarhiji starši – otrok; visoko spontana interakcija, humor,
duhovitost; visoka raven iniciativnosti; podpiranje in spoštovanje enakosti in razlik.
Kaslow in Robinson (1996) pa navajata, da so značilnosti zdrave družine naslednje:
sposobnost prilagajanja, zavezanost družini, jasne, odprte in pogoste komunikacije,
spodbujanje edinstvenosti, individualnosti in občutka pripadnosti, udejanjanje
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prijaznosti in priznanja, duhovna/religiozna orientiranost, povezanost s socialnim
okoljem, jasne vloge in zadovoljiva kvaliteta in kvantiteta skupaj preživetega časa, jasne
generacijske meje, sodelovanje in pogajanje.

1.3 Značilnosti soodvisnosti v partnerskih odnosih
Soodvisnost ni tip osebnosti, temveč je osebnostna motnja, ki se odraža v odnosih.
Soodvisnosti je več vrst in ima več definicij. Najboljše jo definiramo, če jo opišemo v
razmerju do tega, kaj delamo, oziroma česa ne delamo v disfunkcionalnih odnosih
Rosenberg (2013b).
»Določen delež čustvene odvisnosti je prisoten v skoraj vseh odnosih, tudi tistih najbolj
zdravih« (Beattie 1999, 101). Ross Rosenberg (2013b) govori o tako imenovani zdravi
soodvisnosti, oziroma medsebojni odvisnosti (ang. interdependence), ki pomeni biti
narazen, a povezani; imeti lastno identiteto, a biti v razmerju. V zdravem razmerju so
meje zdrave in odprte, kjer dajanje in prejemanje ljubezni, naklonjenosti in skrbi ni
nujno vedno enakovredno, je pa zbalansirano.
Soodvisniki opisujejo, da se v svojih razmerjih počutijo osamljene in nesrečne. Samska
oseba, ki trpi za soodvisnostjo in se z njo ne sooči, jo to lahko vodi v
osamljenost/izoliranost. Lancerjeva (2012, 11) pravi, da to, da se ločimo od
zlorabljajočega in bolečega razmerja, ne bi smelo voditi v izolacijo. Vztrajati v takem
razmerju pa lahko pomeni tveganje zdravja, saj lahko povzroči kronični stres. Ko se
odvisniki zdravijo, se velikokrat zgodi, da eno odvisnost zamenjajo z drugo. Namreč, ko
se pozdravijo odvisnosti, se morajo soočiti s svojimi čustvi, kar zna biti težko, saj se
morajo soočiti z vsemi problemi intimnosti in odnosov, zato nekateri, ki so samski,
hitijo v zvezo (33).
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1.3.1 Soodvisnost v odnosu z odvisnikom

Gostečnik (2000, 260-263) piše, da je zasvojenost nezavedni krik po odnosu. Odvisniki
nezavedno ponovno iščejo odnos, ki so ga nekoč že imeli z njim pomembnimi bližnjimi.
Odnosa si zelo želijo, istočasno pa se ga bojijo in se pojavi tudi strah pred intimnostjo.
Taka oseba se boji ljubiti in biti ljubljena. Rada bi vzpostavila odnos, a ga zaradi svoje
globoke ranjenosti ni zmožna in se zato zateka k raznim nadomestkom odnosa, to pa so
zasvojenosti s spolnostjo, alkoholom, mamili, hrano, odnosi in drugo. Gostečnik
(2010b, 122) še pravi: »…starševska zasvojenost z alkoholom ali mamili izredno
negativno vpliva na otroka in je večkrat, če ne neposredni, vsaj posredni razlog za
izogibanje vsakemu intimnemu odnosu v odraslosti. Jasno je, da je lahko zanemarjenost
vseh vrst – tudi zaradi finančnih težav v družini, kjer raste otrok – neposredno povezana
s strahom pred intimo oziroma lahko povzroči negotovost ali negotovo odraslo
navezanost. Te odrasle emocionalne navezave pa so vedno neposredno povezane s
funkcionalnostjo v odraslih romantičnih navezavah.« »…zasvojenost v svojem jedru
nikoli ne nastane zaradi navezave na določeno osebo, aktivnost ali objekt, ampak je
posledica oziroma zunanji odraz nečesa veliko globljega,« še pravi Gostečnik (2000,
263). Kompan Erzarjeva (2006, 16-17) pa dodaja, da so se taki posamezniki na podlagi
doživetij in izkušenj v družini, naučili, da ne smejo biti odvisni od nikogar. Tako
velikokrat postanejo odvisni od substanc in izgubijo kontrolo, substance pa začnejo
kontrolirati njih, namesto, da bi sami kontrolirali potrebo po pripadnosti. Dodaja še, da
se »odvisnost izkaže, kot peklenski začarani krog, kjer je potreba utišana, ne pa sprejeta
in uresničena. Prekiniti krog odvisnosti torej pomeni, iz napačne priti do prave želje po
pripadnosti. In ta gre preko zavedanja, da se v drugih zrcali tvoja podoba in obratno, da
se v tebi zrcali podoba drugih« (Kompan Erzar 2006, 17).

1.3.1.1 Hazard in soodvisnost
Kako pomembne so zgodnje interakcije s starši kažejo tudi nekatere raziskave
(Heineman 2008, 19), ki so pokazale, da osebe, ki so postale kompulzivni hazarderji,
pogosto izhajajo iz družin, kjer ni bilo usklajenega starševstva. »Veliko jih je imelo slab
vzor v očetu in ga opisujejo kot čustveno odtujenega in hladnega. Oče je bil pogosto
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zdoma, odtujen zaradi ločitve ali omalovaževanja družine ali zaradi deloholičnih navad.
Veliko kompulzivnih igralcev opisuje svojo mamo kot preveč gospodovalno, preveč
vpleteno v njihova življenja in pretirano čustveno. Obstaja velika verjetnost, da je bil
vsaj eden od staršev kompulzivnega igralca odvisnež, pogosto alkoholik. V družini je
imel denar veliko vlogo. Pogovori, ki so tako ali drugače vpletali denar, so bili na
dnevnem

redu.

Kompulzivne

hazarderje

lahko

pojmujemo

kot

narcisoidne,

obotavljajoče, odvisne in strastne. Nekateri menijo, da jim pripadajo vse dobre strani
življenja; drugi se imajo za povsem nevredne tega,« še pravi Heineman (2008, 19).
Za kompulzivne hazarderje velja, da se nikoli niso naučili sprejemati odgovornosti.
Taka oseba je ob sebi vedno imela prekomerno odgovorno osebo - nekoga, ki je skrbel
zanj. Ni naključje, da si kompulzivni hazarder izbere ženo, za katero v večini velja, da
jo odlikuje velika skrb, ki pa v takem odnosu kompulzivnemu igralcu predvsem
omogoča nadaljevanje odvisniškega vedenja (Heineman 2008, 44-45).
Žena kompulzivnega hazarderja bo pripravljena nositi še tako težka bremena
vsakdanjika z odvisnikom in nič se ji ne bo zdelo pretežko. Vso krivdo, ki jo bo on
prenašal nanjo, bo tudi sprejemala, česar se je najverjetneje naučila že v zgodnjem
otroštvu (Gostečnik 2010b, 44, 48-49; Heineman 2008, 45, 47) in sicer s strahom pred
izgubo njej pomembne bližnje osebe ali z željo po slišanosti. Naučila se je, da najprej
morajo biti zadovoljene potrebe okolice, njene želje in pričakovanja pa so potisnjene v
ozadje. V kolikor taka oseba ni bila slišana, se je nadaljeval proces samoobtoževanja in
podcenjevanja samega sebe (Gostečnik 2010b, 48-49). Taka žena bo s časoma
doživljala vedno več strahu, krivdo za nastalo odvisnost pa bo celo naprtila sama sebi.
Sama se počuti kot mučenica, hazarderskega moža pa vidi kot otopelega in
nedostopnega človeka (Heineman 2008, 94).
Če se takšna partnerja odločita za terapijo in se skupaj borita za to, da bi iz njunega
odnosa izkoreninila hazard, ki jima povzroča toliko trpljenja in ko jima denimo to uspe,
se bo takšna žena ob svojem zdravljenem kompulzivnem hazarderju počutila povsem
neudobno, saj bo gospod postal predvidljiv, nehal bo lagati, ne bo je več potreboval v
vlogi matere, ki jo je tako dolgo igrala, temveč v vlogi žene (Heineman 2008, 242-243).
Te vloge do zdaj ni bila vajena in lahko pri njej vzbudi občutek, da je mož ne potrebuje
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več, kar lahko povzroči tako stisko, ki v ženi kompulzivnega hazarderja vzbudi strah, da
jo bo mož zapustil in v bistvu ji to povzroča največjo skrb in ne njegovo hazardiranje
(248).
Taka žena je soodvisna žena, saj ne pozna svojih potreb, kajti vedno je le skrbela za
njegove, razmišljala o njegovih mislih, o tem kaj on dela in kaj načrtuje. Po eni strani se
je na vse pretega trudila, da ga odvrne od hazarda, po drugi strani pa je vedno bila prva,
ki je lagala zanj, mu nudila jamstvo za njegove dolgove (Heineman 2008, 248; Lancer
2012, 64).

1.3.1.2 Alkoholizem in soodvisnost
Čeprav lahko alkohol povzroči supresivni učinek na nočne more, nočne groze in
panične napade hipervzburjenosti ter blažilne učinke na simptome depresije in
otopelosti (Cvetek 2009, 66), alkohol pusti negativne sledi na človeku, njegovih
bližnjih, okolici in celi družbi. Vpliva na telo, duševnost in duhovnost. Prizadene
odnose na vseh področjih človekovega življenja. Poleg tega, da z alkoholom uničujemo
skoraj vse organe v telesu, uničujemo tudi dobre odnose, z alkoholom je namreč
povezana tudi samomorilnost, telesno, duševno in spolno nasilje, razveze, nezgode,
brezposelnost, prezgodnja umrljivost in drugo (Nalijem.si 2008).

O soodvisnosti velikokrat govorimo v povezavi z alkoholom. Alkoholik za svoje
ravnanje rabi takega partnerja, ki mu njegovo početje tolerira (Beattie 1999, 17, 103;
Trstenjak 1992, 157). »Alkoholiki in ljudje z drugimi kompulzivnimi boleznimi so zelo
privlačni. Izžarevajo moč, energijo in šarm. Obljubljajo nam ves svet. Dejstvo, da nam
prinašajo bolečino, trpljenje in tesnobo, ni tako pomembno. Njihove besede namreč
zvenijo tako sladko,« pravi Beattie (1999, 221). Alkoholiki, ljudje s kompulzivnimi
motnjami ter drugače bolni in šibki ljudje so včasih lahko najmočnejši manipulatorji in
nadzorovalci (78). Oba, odvisnik in soodvisnik iščeta take odnose, ki bi jim omogočili
razrešitev travme iz primarne družine. Tako se zapletata v odnose, kjer ponovno
odigravata pretekle boleče izkušnje. Drug drugemu bosta najbolj pomagala, če bosta
pomagala sebi (Medvešček 2013, 15).
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1.3.1.3 Zasvojenost z odnosi in soodvisnost
»O zasvojenosti z odnosi pri odraslih govorimo, kadar nekdo ne zdrži sam, ne da bi imel
neki odnos, neko razmerje z drugim. Pri tem gre lahko za razmerje, ki ima tudi spolni
element ali pa tudi brez spolnosti. /…/ Zasvojenec z odnosi pa v nobenem odnosu ne
vzdrži, vsak odnos je zanj na neki način moteč, in ga zelo hitro zaključi, prekine.
Obenem pa se strašansko boji tudi samote, osamljenosti, in zato nenehno išče nove
kontakte, nove odnose, drvi iz odnosa v odnos,« pravi Bogdan Žorž (2008, 39).
Verjamemo, da je človek bitje motivirano od znotraj. Zato ne preseneča dejstvo, da
osebe, ki so zasvojene z odnosi, kot pravi Gostečnik (2000, 265), »…iščejo osebo izven
sebe, ki jih bo spremenila v popolnega človeka … ta druga oseba v zasvojitvenem
odnosu ni sprejeta kot oseba, ampak kot nadomestek za osebe iz preteklosti,« s tem se
strinja tudi Sanja Rozman (2013, 131), ki še dodaja, da »zasvojenost z odnosi nastane
na podlagi patološke soodvisnosti.«
Od druge osebe, ki je lahko njihov fant, dekle, mož, žena, prijatelj, učitelj, direktor ali
kdo drug, osebe, zasvojene z odnosi, pričakujejo, da bo rešila njihove probleme. V
kolikor se ta druga oseba umakne, se pri ljudeh, zasvojenih z odnosi, pojavi
nefunkcionalno vedenje, občutek zavrženosti, praznine in grozovite anksioznosti. Za
osebe, zasvojene z odnosi še velja, da so v bistvu nesposobne za prave in funkcionalne
odnose. Ves čas se vrtijo v krogu – od tega, da hrepenijo po bližini in ljubezni, preko
tega, da te ljubezni sploh niso sposobni sprejeti, vse do tega, da potem naredijo vse, da
druga oseba zares odide ali pa sami odidejo prvi, saj se bojijo, da še enega poraza ne bi
prenesli (Gostečnik 2000, 266-267). Oseba, zasvojena z odnosi, je obsedena z
razmišljanjem o drugih ljudeh, pričakuje njihovo brezpogojno naklonjenost, ter jo vidi
kot rešitev vseh težav (Rozman 2013, 132). Po Gostečniku (2000, 267) bi lahko rekli,
da »so osebe, ki so zasvojene z odnosi, v bistvu zasvojene s svojo lastno preteklostjo, ki
jo je mogoče enostavno prevesti v: »Ljubim te, ker te potrebujem!« Medtem ko gre v
pravi ljubezni za temeljno spoznanje in občutje: »Potrebujem te, ker te ljubim!«

Pri zasvojenosti z odnosi gre za zasvojenost povezano z agresijo, zametki katere se
kažejo že v zelo zgodnjem otroštvu. Taka zasvojenost večkrat vsebuje brutalnost,
maščevanje, posilstvo, bolestno ljubosumje; skratka več oblik zlorab in nasilja. Vse to
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pa vodi tudi v pretepe, izsiljevanja ter tudi prelivanje krvi. Gostečnik (2000, 267) pravi,
da je »problem, ki je pri tem še posebej očiten, dejstvo, da smo ljudje bitja odnosov in je
zato vsak odnos, ki se razdere, boleč, toliko bolj pa je to prisotno, ko gre za
zasvojenost.« Odvisnost od odnosov razvijejo osebe, ki so v življenju že doživele stres
čustvenega zapuščanja staršev, zaradi tega pa potem upajo, oziroma sanjarijo o tem,
kako bodo srečali nekoga idealnega, ki jim bo z naklonjenostjo poplačal za vso trpljenje
zapuščanja iz preteklosti (Rozman 2013, 132). Romantičnost, spolnost in odvisnost so
tri komponente zasvojenosti z odnosi (Gostečnik 2000, 267-268). So pa taki odnosi zelo
izčrpavajoči, saj jih spremljajo nenehne napetosti in konflikti (Forward in Torres 2006).
Človek kot odrasla oseba stopa v odnose ter išče takšne odnose, kot so mu znani iz zelo
zgodnjega otroštva. Na podlagi teh zgodnjih odnosov s starši si otrok ustvari podobo o
sebi, drugih, odnosih ter občutjih, ki ga nato spremljajo celo življenje. Zato so ti
primarni odnosi še kako zelo pomembni za zdrav razvoj posameznika in njegovega
odnosa do sveta (Ainsworth 1991, 48; Gostečnik 2010b, 267).
Sanja Rozman (2013, 133) našteva šest tipičnih vedenjskih vzorcev zasvojenosti z
odnosi:
-

zasvojenost z romantičnimi odnosi,

-

zasvojenost z »ljubeznijo«,

-

zasvojenost z destruktivnimi odnosi (z nasilnimi in neodgovornimi ljudmi,
alkoholiki, narkomani in nekemičnimi odvisniki),

-

seksualna zasvojenost,

-

zasvojenost s seksualno odvisnim partnerjem,

-

odnosna in seksualna anoreksija.

V tem kontekstu bi soodvisnost torej lahko opredelili kot eno izmed oblik zasvojenosti z
odnosi. V takih odnosih so v večini ženske tiste, ki so nemočne in moški tisti, ki
manipulirajo, kontrolirajo, izkoriščajo, mučijo, so ljubosumni, posesivni in se celo
izživljajo na razne načine in na raznih ravneh odnosa. Skratka, ženska doživlja zlorabe
vseh vrst, predvsem psihično in čustveno nasilje, spolne zlorabe, finančno nasilje,
nekatere tudi fizično nasilje. Nič od tega ne moremo imenovati ljubezen, in moški bo
velikokrat rekel, da ga je ženska prisilila v tako ravnanje, ter da to dela le iz ljubezni do
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nje. Taka dva partnerja sta se v otroštvu naučila, da se ljudje delimo na šibke in močne
in oba sta se v otroštvu počutila šibka. V odraslih odnosih pa se zaradi agresije pri
moškem zdi, da je on tisti močnejši člen. V bistvu pa bi naj bolj trpela ženska. Ženska,
ko ni s partnerjem čuti, da ne more živeti brez njega. In ga tako na nek način postavlja v
središče svojega sveta. Zelo ji je pomemben in sama se vidi odvisno od njega. A bolj je
on njej pomemben, bolj se je ona pripravljena odrekati in vedno bolj je odvisna od
njega. To je začarani krog, iz katerega se je težko iztrgati, sploh ko je ženska dejansko
odvisna od moškega, v smislu, da nima svojih financ (Forward in Torres 2006, 14-15).
Ženska bo takega partnerja opisovala kot ljubečega in očarljivega, vendar se njegovo
obnašanje lahko v trenutku popolnoma spremeni in postane žaljiv, agresiven, se norčuje
in je zelo kritičen. Tak moški se poslužuje marsičesa; »od očitnega zastraševanja in
groženj do prefinjenega ravnanja in prikritih napadov v obliki stalnega poniževanja in
neprestane kritike« (Forward in Torres 2006, 15, 19). Rezultat vsega tega je običajno to,
da moški z zmanjševanjem vloge ženske pridobi popolno kontrolo nad njo, ona pa zgubi
samospoštovanje. Krivdo glede vsega, kar se jima dogaja, pa nosi ženska in on ji jo še
posebej nalaga. Veliko žensk ima poleg izgube samospoštovanja še naslednje simptome
in reakcije: depresije, napade joka, anksioznost, težave z želodcem, odvisnost od drog
ali/in alkohola, migrene, prebavne motnje, motnje hranjenja, spanja, težave v službi,
začnejo dvomiti v svoje sposobnosti in moč presoje, se zanemarijo, v smislu, da se
zredijo ali ne skrbijo več za svoj videz. Zdi se, kot da je čustvena stabilnost takega
moškega odvisna od tega, ali je vse pod njegovo kontrolo, čustvena stabilnost ženske pa
sčasoma postane odvisna od njegove čustvene stabilnosti, oziroma bolje rečeno,
čustvena stabilnost take ženske je odvisna od njegove ljubezni, zato je ženska
pripravljena narediti marsikaj, se popolnoma prilagoditi ali spremeniti, ter se odpovedati
svojim lastnim potrebam in željam (62-63). Moški bo z žensko tako ravnal, ne glede na
to, ali je njegova punca, žena ali hčer. V stikih z drugimi je običajno zelo odgovoren in
pristojen, njegovo razdiralno obnašanje je osredotočeno skoraj izključno na njegovo
partnerko (16-17).
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1.4 Pot iz soodvisnosti
Pristen ljubezenski odnos ne more nastati, če v zvezi eden od partnerjev vedno poskuša
zadovoljiti drugega, le zato, da bi se izognil konfliktu (Juul 2009, 127). Zelo pomembno
v odnosih se nam zdi prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja. To lahko dosežemo s
postavljanjem mej. Kako se obnašamo do drugih, je naša odgovornost, kako drugi na to
reagirajo pa njihova (Grün 2009, 74; Medved 2005, 61). Darija Žgavc (2000, 38) pravi,
da nam meje pomagajo, da »prevzamemo odgovornost za svoje izbire in da ne
prevzemamo odgovornosti za dejanja drugih,« dodaja še, da je najpomembnejša meja –
skrb zase. Dokler bomo v stiku s sabo in bomo znali poskrbeti zase, ter, kot pravi
Žgavčeva (2000, 39), vedeli »kje se končamo sami in kje se začnejo drugi in kje so
meje naše zasebnosti«, bomo sposobni na zdrav način postavljati meje.
Postavljanje meja in skrb zase pa je v soodvisniškem odnosu toliko težje, saj, kot pravi
Beattie (1999, 221) so alkoholiki in ljudje z drugimi kompulzivnimi boleznimi zelo
privlačni, saj se znajo ljudem približati z besedami in s svojo privlačno energijo in kljub
temu, da svojim partnerjem povzročajo trpljenje in bolečine, le-ti vztrajajo z njimi.
Dodaja še, da če se bomo soočili s svojimi lastnostmi, se bomo naučili distanciranja od
takih oseb in s tem bomo poskrbeli zase (Beattie 1999, 222). Mrgole in Mrgole (2013,
126) pravita, da se prevzemanje odgovornosti v odnosih povezuje s sposobnostjo
empatije do drugega.

1.4.1 Faze okrevanja od soodvisnosti
Rosenberg (2013b) opisuje štiri korake okrevanja od soodvisnosti. Vsak soodvisnik pa
mora najprej priti do »koraka nič«, to se zgodi, ko si človek prizna, da ima problem, ki
mu dejansko lahko da ime. Okrevanje bo lažje, če se soodvisnik vključi v terapijo, se
pridruži zdravljenju soodvisnosti po 12 korakih, ali si poišče podporo v drugi podporni
skupini.


Faza 1 (od 0 do 3. meseca)

Prva faza običajno traja do tri mesece. To je najtežja faza. Gre za fazo, ko se soodvisna
oseba odloči, da rabi pomoč. Ljudem pove, da ima dovolj, jim da vedeti, kaj je še
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pripravljena početi in česa ne. Ta faza je težka tudi zaradi tega, ker soodvisnik prvič v
življenju nekomu postavi meje in se mora truditi stati za temi mejami. Rosenberg
(2013b) pravi, da je soodvisniku tako težko prekiniti soodvisnost, kot odvisniku
odvisnost. Težko je narediti prvi korak, zato to fazo običajno spremlja strah, tesnoba,
panika in celo depresija. Ljudje se bojijo, kako bo, ko bodo partnerjem postavili meje.
Običajno so partnerji soodvisnih oseb narcisistične osebe, ki postavljanje meja občutijo
kot napad, zato se pojavi jeza, ko soodvisnik postavi meje. Narcisistične osebe nimajo
občutka za prevzem krivde. Ko jim postavimo mejo, se čutijo napadene, prevarane,
prestrašene, predvsem pa vso krivdo valijo na osebo, ki krivi njih. Sami pri sebi nikoli
ne bodo opazili, da je kaj narobe, vedno bodo videli le to, kaj je narobe z drugimi. Tako
bodo nasilni, predvsem pa čustveno manipulirajoči. V tej fazi se soodvisniki naj
pripravijo na to, da se bodo nekateri odnosi razdrli, lahko izgubijo partnerje, prijatelje,
sorodnike, skratka kogarkoli, s komer so v soodvisniškem odnosu, saj bodo le-ti
šokirani, ko jim bodo postavili meje. Ravno zaradi postavljanja meja se jim bo zdelo, da
je okolica jezna na njih, in najverjetneje tudi bo. Soodvisnik se bo tu čutil izgubljenega,
osamljenega. Ker postavlja meje, mu bodo drugi rekli, da je sebičen, ne glede na to, da
je do zdaj pa vedno on bil tisti, ki je naredil vse in še več, za druge. To, da je sebična, je
ta oseba poslušala že v mladosti, največkrat od svojih staršev in ravno to jo je običajno
pripravilo do tega, da je popustila, naredila en korak nazaj in se tako znova in znova
učila zadovoljevati le potrebe drugih.


Faza 2 (od 3. do 6. meseca)

To je faza ohranjanja oziroma vzdrževanja meja v težavnem okolju. Soodvisniku je še
zmeraj težko, marsikateri partner soodvisnika bo tukaj prekinil razmerje, saj ne bo
zdržal, lahko pa se zgodi, da celo sam soodvisnik prekine razmerje. V tej fazi je veliko
žalosti, saj se ljudje, za katere so mislili, da jih imajo radi, zlomijo. Zelo težko je na
primer staršem postaviti meje, ti tega ne zdržijo in jim rečejo, da jih nočejo več videti.
Kakorkoli, najbolj pomembno je postavljati meje in se učiti razlike med tem, kaj je
zdravo in kaj tako imenovano narcisistično razmerje.
V tej fazi, ki običajno traja tri mesece, soodvisnik pridobi samozavest s postavljanjem
meja. Ima tudi vedno manj pomislekov in strahu, kljub temu, da mu drugi govorijo, da
je sebičen in nepravičen. Zaveda se, da je imeti zdravo razmerje bolj pomembno od

23

strahu in tesnobe, ki ju morda občuti, in se zaveda, da je vredno vztrajati. Rosenberg
(2013b) še pravi, da je pomembno opazovati kontrolirajočo naravo narcisistične osebe
in je ne absorbirati ali se ujeti v njihovo dramo. To bo soodvisniku pomagalo povezati
se z njegovim okrevanjem in ga držalo vstran od manipulirajoče narave narcisistične
osebe.
Soodvisnik se sčasoma nekako navadi na izgubo prijateljev in družine, ohranja nadzor
nad depresijo, negativizmom in pesimizmom. Pomembno je, da si ustvari mrežo
zaupanja vrednih ljudi. Soodvisnik je bil sam ali pa se je počutil samega med ljudmi,
celo življenje. Ravno osamljenost je zvezala soodvisnika v taka razmerja. Povezati se z
drugimi je zagotovo rešitev iz kroga soodvisnosti (Rosenberg 2013b).


Faza 3 (od 6. meseca do enega leta)

Tej fazi bi lahko na kratko rekli faza gradnje novih odnosov. Ta faza je daljša od prvih
dveh in običajno traja pol leta. Popolnoma se konča razmerje z narcisistom. Soodvisnik
se nič več ne počuti soodvisnega, sprejme dejstvo, da lahko upravičeno pričakuje več od
drugih. Začne se povezovati in zbliževati s tistimi, ki so ostali iz obdobja prvih dveh
faz. Nekatere osebe, ki so v obdobju prvih dveh faz okrevanja od soodvisnosti odšle iz
življenja soodvisnika, se tukaj morda vrnejo in s tem pokažejo soodvisni osebi, da so
jim pomembni. To ne pomeni, da je njihov narcisizem izginil, to le pomeni, da so
sprejeli, da ima soodvisnik zdaj več samospoštovanja, da zdaj postavlja meje, a narcisist
je spoznal, da kljub temu želi to osebo nazaj v svojem življenju. Soodvisnik v tej fazi
začne izkušati podporo, hvaležnost in dajanje, ki ga prej morda nikoli v življenju ni
izkusil. Rosenberg (2013b) temu pravi preoblikovanje sindroma »magnet človek«. Ko
prej soodvisna oseba pride do točke, ko jo narcisisti ne privlačijo več. Epizode
osamljenosti so vedno redkejše, soodvisnik spozna, da je včasih celo prijetno biti sam.
Lahko pride do tega, da ima soodvisnik slab dan, da se zlomi, ali karkoli, kar ga potegne
korak nazaj in gre nazaj v narcisistično razmerje, vendar kmalu ugotovi, da nikoli ne bo
mogel popolnoma nazaj v tako razmerje.


Faza 4 (po enem letu)

Ta faza traja eno leto ali dlje. Konča se patološka skrb za druge. Prej soodvisnik, zdaj
vstopa v zdrave odnose, zaljubi se v zdrave osebe, oziroma osebe, ki znajo prav toliko
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dajati, kot prejemajo. Osamljenost izgine, človek začne uživati samoto. Novo razmerje
se krepi, pojavi se zdrava soodvisnost, oziroma medsebojna odvisnost (ang.
interdependence). Rosenberg (2013b) še pravi, da se tukaj spremeni ta magnet, ki nas
vedno znova vleče k istim ljudem.
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2. STARŠEVSTVO IN STILI VZGOJE

Kot eden izmed močnih dejavnikov razvoja soodvisnosti v odraslosti se omenja
kvaliteta odnosa s starši v otroštvu. Zato bomo v nadaljevanju pogledali, kakšne so
značilnosti primernih in zdravih odnosov med starši in otroci ter opredelili vzgojne stile,
ki so bolj ali manj optimalni za otrokov psihični in socialni razvoj.
Po Gostečniku (2001, 31) je »najpomembnejša ugotovitev sodobnih nevropsiholoških
raziskav, da se možgani v polnosti lahko razvijajo le v čustveno aktivni prisotnosti
matere in očeta, ki zaradi globine čustvenega stika z otrokom veljata za temeljna
dejavnika pri razvoju regulativnih sistemov možganskih struktur.« Rast in razvoj
možganov je torej odvisna od interakcije z emocionalnim okoljem. Avtor knjige Broken
Toys Broken Dreams, Terry Kellog (1990, 147), poudarja, da človek rabi starševstvo in
ne samo materinstvo ali očetovstvo, temveč oboje skupaj.
SSKJ (Bajec et al. 2000) opisuje starševstvo kot dejstvo, da je kdo oče ali mati. Mi pa
na starševstvo poleg tega dejstva gledamo še kot na nekaj, s čemer opisujemo odnos
starša do otroka, tudi način interakcije, komunikacije med otrokom in staršem,
predvsem pa čustvene vezi, ki povezujejo starše in otroke. S stilom starševstva
opisujemo način vzgoje, ki se ga starši poslužujejo; način, kako starši doživljajo otroka,
se zanj zanimajo, ter ga razumejo (v smislu, da zaznavajo emocije pri otroku in tudi, da
razumejo emocije, ki jih otrok vzbuja v njih samih). SSKJ vzgojo opisuje kot duhovno
in značajsko oblikovanje, zlasti otroka. Coloroso (1996) pravi, da so vzgoja interakcije
staršev z otrokom, njihovo vedenje ter odzivanje nanj, ter, da »vzgojni stil predstavlja
splošen, dokaj stalen vpliv staršev na otroka, s katerim ga vodijo do socializacije«.

2.1 Pomen primernega starševstva za otrokov razvoj
Pomembno je poudariti, da so za zdrav razvoj otroka pomembni predvsem trije odnosi:
odnos mati-otrok, odnos oče-otrok ter odnos staršev drug do drugega (Gostečnik 2010b,
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262). »Normalen razvoj vsebuje tudi umanjkanja in deficite, nerazumevanje otrokovih
potreb s strani matere itd.; skozi vse to otrok počasi odkriva, da ni vsemogočen, ampak
odvisen od matere, ki je manj kot popolna, vendar kljub temu vir zadovoljevanja
njegovih potreb,« še pravi Gostečnik (2010b, 335). Bolj, kot zadovoljevanje otrokovih
želja, bi naj bilo pomembno zadovoljevanje otrokovih potreb. Tako otrokove želje naj
ne bi bile merilo, saj s tem ne bo dobil tistega, kar dejansko potrebuje (Juul 2009, 124).
Zadovoljevanje otrokovih želja iz napačnih razlogov, kot so kupovanje otrokove
ljubezni, izogibanje konfliktom, slabih izkušenj iz lastnega otroštva in podobno, pa
lahko pelje v razvajenost (127).
Poleg pripadnosti oziroma povezanosti, spoštovanja sebe, dostojanstva, prepoznavnosti
in sočutja, je za zdrav razvoj otroka pomembno tudi obojestransko zaupanje. Najprej bi
morali starši zaupati sebi, pomembno pa je tudi, da otroku dajo občutek, da bo od njih
vedno dobil pristen odziv. Če starši ne zaupajo dovolj sebi in svojim občutkom, ter v to,
da so vredni zaupanja in sposobni preživetja, se lahko zgodi, da preko različnih vrst
manipulacij uničijo zaupanje. Primeri takih manipulacij so dvojna sporočila. Gre za
čustveno manipuliranje otroka, s strani staršev. Čustveno manipuliranje je tudi
zlorabljanje otroka za maščevanje partnerju, vzgajanje otroka preko krivde ter grožnje
otroku s smrtjo in boleznijo (Kompan Erzar 2006, 15-23).
Starši naj bi otrokom bili vzgled za zanesljivost norm in vrednot. To otrokom vliva
zaupanje in občutek varnosti (Rogge 2004, 100). Le-tega pa naj bi dajala tudi pravila,
jasna pričakovanja in zdrave meje (Žgavc 2000, 40). Juul (2009, 137) pravi, da bodo
starši uspešno vzgajali, ko bodo vzpostavili svojo avtoriteto, katera naj bi temeljila na
trdno zasidranih vrednotah. Okrepijo pa jo lahko, če bodo odprti, ranljivi in
prilagodljivi, če bodo prevzeli odgovornost za kakovost življenja v družini, namesto da
zanjo krivijo otroke ali drug drugega. Juul (2009, 137) še pravi, da »če odgovornost za
kakovost družinskega življenja nadomestimo z osebno odgovornostjo, s tem
spodbudimo tudi bližino, stabilnost in vzajemnost v partnerskem odnosu.« »Ljubezen
do samega sebe je podlaga za čustveno poln vzgojni odnos,« pa pravi Rogge (2004,
199).
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Škodljive navade so: grajanje, obtoževanje, pritoževanje, sitnarjenje, grožnje,
kaznovanje in podkupovanje ljudi, da bi jih nadzorovali (ko na primer rečete: če ti
narediš zame to, bom jaz zate nekaj drugega). Pri teh navadah ni prav nič
neoprijemljivega: vse so povsem jasne in nedvoumne. Zatekanje k njim škoduje
vsakemu odnosu, čez čas pa ga uniči. Najbolj uničevalno je grajanje, sledi mu
obtoževanje; prav vsaka od teh navad pa oddaljuje od osebe, s katero si nekdo želi biti
blizu, pravi Glasser (2002, 19). To velja tudi za starše v odnosu do njihovih otrok.
Glasser (20) predlaga, da se omenjene škodljive zamenjajo z naslednjimi, tako
imenovanimi povezovalnimi navadami: s skrbnostjo, zaupanjem, poslušanjem,
podpiranjem, prispevanjem, prijateljstvom in spodbujanjem. V takih družinah, kjer bodo
prisotne omenjene navade, ob čemer se bodo posamezniki počutili slišani in spoštovani,
kjer bo veliko komunikacije in prilagodljiva pravila, predvsem pa, kjer lahko vsi
postavljajo meje, ostali člani pa jih sprejemajo, bodo lahko posamezniki razvijali zdravo
samozavest (Vavti 1998, 24).
Alenka Orešnik (2010) zdrav vzgojni pristop imenuje sočutna vzgoja, saj kot pravi, je
ključnega pomena, da imamo z otrokom dober kontakt in ljubeč odnos, ki temelji na
medsebojnem spoštovanju in sodelovanju. Začne se s smernicami povezovalnega
starševstva3 in nadaljuje z vzgojo, ki temelji na pozitivni disciplini brez kaznovanja in
nagrajevanja. Pravi še, da tako imenovana sočutna vzgoja skriva tudi pasti, namreč, v
kolikor samo opustimo kaznovanje, se lahko zgodi, da se ta vzgojni pristop spremeni v
permisivnega. Za sočutno vzgojo je pomembno najprej poznavanje lastnih potreb in
skrb zase, da smo potem zmožni to dati tudi otroku.
Raziskave (Darling 1999) so pokazale, da se iz stila starševstva da sklepati glede
otrokovih kompetenc o socialni vključenosti, učnem uspehu, psihosocialnem razvoju in
o problematičnem vedenju. Tako so bili na primer otroci, katerih starši so bili nevpleteni
v njihovo vzgojo, najslabši na vseh področjih. V grobem starševska odzivnost
napoveduje socialne kompetence in psihosocialno funkcioniranje, medtem ko se
starševske zahteve povezujejo s tem, kako se bodo otroci izkazali na akademskem
področju in splošnem obnašanju. Izkazalo se je, da so otroci avtoritativnih staršev bili
Bistvo povezovalnega starševstva je, da otroka razumemo in se temu ustrezno odzivamo (Sears in Sears
2008, 13).
3
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bolj socialno in akademsko kompetentni, kot otroci, katerih starši se niso posluževali
avtoritativne vzgoje. Otroci in mladostniki avtoritarnih staršev so se izkazali kot
neproblematični in uspešni v šoli, a so imeli slabše socialne sposobnosti, nizko
samozavest in visoko stopnjo nagnjenosti k depresiji. Pri otrocih in mladostnikih
permisivnih staršev je večja verjetnost, da bodo postali problematični, in bodo dosegali
nižje rezultate v šoli, imajo pa visoko samospoštovanje, boljše socialne sposobnosti in
med njimi je manj depresivnih.

2.2 Stili starševstva
Psihologinja Diana Baumrind je leta 1960 v svoji raziskavi ugotovila, da moramo za
določitev stila starševstva upoštevati naslednje komponente:
-

način in stil discipline,

-

stil komunikacije,

-

toplino in primernost okolja,

-

pričakovanja za nadzor in

-

zrelost.

Opisala je štiri različne stile starševstva; to so avtoritaren, avtoritativen, permisiven ter
nevpleteni vzgojni stil. Glede na to, ali so starši visoko ali nizko na lestvici dimenzij
starševske zahtevnosti ter odzivnosti (Maccoby in Martin 1983), je oblikovala tipologijo
teh štirih stilov starševstva. Drugi avtorji (Barber 1996; Firestone 1990; Maccoby in
Martin 1983) ob tem navajajo še druge komponente za opredelitev vzgojnega stila
staršev, to so: čustvena toplina (ljubezen) nasproti hladnosti (sovražnosti), lahko tudi
odzivnost; nadzor, kontrola nasproti svobodi (minimalnemu nadzoru), lahko tudi
zahtevnost staršev; psihološka kontrola, ki opredeljuje starševski odnos do otroka (Jurič
2009, 68).
Starševska zahtevnost, oziroma nadzor otrokovega obnašanja, se nanaša na »zahteve, ki
jih imajo starši do otrok, da bi postali integrirani v družinsko celoto, njihove zahteve za
zrelost, nadzor, trud in pripravljenost soočiti se z otrokom, ki ne uboga« (Baumrind
1991, 61-62). Starševska odzivnost, oziroma starševska toplina ali podpora, se nanaša
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na »obseg, v katerem starši namenoma spodbujajo individualnost, samoregulacijo in
samoasertivnost4, s tem, da so uglašeni z otrokom, ga podpirajo ter privolijo otrokovim
posebnim potrebam in zahtevam« (62).

2.2.1 Permisivni stil starševstva
Permisivni stil starševstva vključuje preveč popustljivosti in preveliko količino topline.
Taki starši omogočajo precejšnjo mero samoregulacije in niso strogi glede pravil in
predpisov. Imajo nižja pričakovanja glede zrelosti in samokontrole pri otroku
(About.com 1996). Na splošno glede vsega imajo v permisivnem pristopu starši zelo
nizka pričakovanja do otrok, hkrati pa še jim nudijo ogromno materialnih dobrin. Taki
starši bodo vedno našli razlago, zakaj otroku nekaj ni uspelo ali zakaj mu je slabo
uspelo (Shapiro 2003, 91). S takim stilom vzgajanja otrokom damo napačni občutek, da
stvari lahko dosežejo brez truda, taki otroci so nezreli, med njimi in njihovimi starši pa
vlada emocionalna distanca. Nekateri avtorji permisivni vzgojni stil delijo naprej še na
popustljivi ter zanemarjajoči vzgojni stil starševstva5 (Jurič 2009, 68-69).
Jasper Juul (2009, 123) tak način vzgajanja, kljub temu, da je v svoji čisti obliki zelo
redek, označuje kot neprimernega, s tem se strinja tudi Shapiro (2003, 13), ki meni, da
taka vzgoja predstavlja resno tveganje za otroke, saj se lahko dobesedno prestrašijo
svoje moči. S tem, ko se nekateri otroci tako prelevijo v tirane, je to le krik po tem, da
potrebujejo meje. Otroci se pod takimi pogoji ne morejo naučiti pomena pravil in so
zaradi tega do sovrstnikov tako zahtevni, prav tako, kot do staršev. Zaradi načina vzgoje
imajo potem težave pri razvoju morale, na primer z razvojem poštenosti in sposobnosti
vživljanja v druge (20). Pretirano popustljiva vzgoja bi naj bila posledica premajhnih
pričakovanj staršev, kar lahko vodi v vedenjske težave otrok (36).

4

Asertivno se vedejo ljudje, ki se zavedajo svojih pozitivnih kot tudi negativnih lastnosti, ne glede na vse
ohranjajo dober občutek lastne vrednosti. Predvsem spoštujejo sebe in druge, ter ne pustijo, da bi kdo
uničeval njihovo lastno vrednost, saj tudi oni tega ne počnejo drugim (Krapež 2007, 23).
5
Popustljivi vzgojni stil je tisti, ko so starši zelo tolerantni, od otrok ne zahtevajo veliko ter jih predvsem
razvajajo. Otroci so sicer pozitivno usmerjeni, a jim manjka odgovornosti do soljudi in samozaupanja.
Zanemarjajoči vzgojni stil je stil, pri katerem opazimo, da se prezaposleni starši ne zanimajo kaj dosti za
otroka. Imajo zelo nizko izraženo sprejemanje in kontrolo nad otrokom, nekako se izogibajo svojim
dolžnostim, ki jih imajo kot starši. Taki starši manj zaznavajo čustva in stališča lastnih otrok, zato
otrokom večkrat manjka koncentracije, težko pa obvladujejo tudi svoja čustva in impulze (Jurič 2009,
69).
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Permisivni starši oziroma nedirektni starši so bolj odzivni, kot zahtevajo. Niso
tradicionalni in so prizanesljivi. Ne zahtevajo zrelega obnašanja, dopuščajo precejšnjo
samoregulacijo in se izogibajo soočenjem (Baumrind 1991, 62).

2.2.2 Avtoritarni stil starševstva
Avtoritarni starši so zelo direktni pri postavljanju zahtev, vendar niso odzivni.
Zahtevajo popolno poslušnost, skoraj pokorščino. Zahtevajo, da se njihova navodila
izpolnjena, brez pojasnjevanja. Zagotavljajo urejeno okolje ter strog nadzor otrokovih
aktivnosti. Vendar pa niso vsi direktni in tradicionalni starši tudi avtoritarni (Baumrind
1991, 62). Avtoritarno vzgojo oziroma avtoritaren stil starševstva uporabljajo starši, ki
imajo stroga in toga pravila. Ne zanima jih, kaj si njihov otrok misli ali želi in ne
marajo, da otrok karkoli sprašuje. Pričakujejo, da bodo njihova pričakovanja
zadovoljena in to brez kakršnekoli debate. Ni topline ali spodbujajočega okolja za
otroka. Taki starši pričakujejo spoštovanje, zrelost od otroka, ter hočejo imeti popolno
kontrolo nad otrokom (About.com 1996). Taka vzgoja lahko pri otroku povzroči
čustvene in vedenjske težave, otroci lahko zaradi preveč neomajnih pravil in preveč
nerealnih pričakovanj postanejo jezni, depresivni, dvomijo vase, težko navezujejo stike
z ljudmi in težko razvijejo sočutje. Glede na to, da jim ni omogočeno, da bi sami
nadzorovali lastno življenje, posledično ne morejo razviti občutka za obvladovanje
sveta (Shapiro 2003, 19-20).
Ko odrasli izkorišča svojo avtoritarno moč nad otrokom, enakovrednost takoj zamenja
zloraba moči. Otroka to močno zaznamuje in se odzove z občutkom krivde in sramu, z
žalostjo in/ali jezo. Občutja, ki jih vzbudi tak pristop starša do otroka, pa nikakor ne
ustvarjajo spoštovanja, gotovosti ali zaupanja v avtoriteto odraslega (Juul 2009, 135),
vse to celo povzroči, da ko taki otroci odrastejo, pogosto zavračajo starše. Taki starši
vzgajajo brez topline, nad otrokom pa uveljavljajo svojo moč in nadzor, ni dvosmerne
komunikacije, od otrok zahtevajo spoštovanje avtoritete, tradicije in trdo delo. Taki
otroci niso varno navezani na starše in so popolnoma odvisni od njihovega nasveta.
Starši se za otrokove dejavnosti ne zanimajo, mu ne nudijo podpore in spodbude, kar
otroku ne daje varnosti, povzroča pa mu stres in anksioznost. Poleg strogega
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uveljavljanja svoje avtoritete, avtoritarne starše še zaznamuje zahtevanje ubogljivosti od
otroka, prestroga kritika, nezadovoljstvo z dosežki otroka, z otrokom si niso zelo blizu
in se ne pogovarjajo odkrito. Taki otroci so pogosto umaknjeni vase, niso spontani,
velikokrat so neprijazni, nepripravljeni sodelovati, nezainteresirani, prestopniški,
dekleta so odvisna in neambiciozna, fantje pa nagnjeni k agresivnosti, še pravi Juričeva
(2009, 69). Avtoritarni stil starševstva otroka oropa dobrih zmožnosti za razvoj morale
(Shapiro 2003, 20). Juul (2009, 135) pravi, da »ranijo besede, ne glasba«, s tem pa želi
poudariti, da naj bi vse, kar odrasli izrečejo otroku, prišlo od srca.

2.2.3 Avtoritativni stil starševstva
Starši, ki uporabljajo avtoritativen stil vzgoje, z otrokom preživijo veliko časa in se z
njim tudi pogovarjajo o svojih pričakovanjih do njega. Pripravljeni so odgovarjati na
otrokova vprašanja. Želijo si, da bi njihovi otroci bili samozavestni. So bolj svobodne
narave in ne omejujejo otroka. So tudi bolj demokratični v odnosu do otroka, mu
oprostijo in niso tako zelo kaznovalni, kot avtoritarni starši. Do otroka imajo zdrava
pričakovanja in cilje ter bodo otroku pomagali, da jih doseže. In tudi če jih ne, še to
zanje ne pomeni konec sveta (About.com 1996). Avtoritativni starši so zahtevni in
odzivni hkrati. Otroku postavljajo jasne zahteve. So asertivni, vendar ne vsiljivi ali
omejevalni. Njihove vzgojne metode so spodbudne, raje kot kaznovalne. Želijo, da bi
otroci postali asertivni, kot tudi socialno odgovorni, prav tako pa tudi samostojni in
pripravljeni sodelovati (Baumrind 1991, 62). Glavna komponenta tega vzgojnega stila
je spodbujanje otroka, da razmišlja, razvija in izraža svoje mnenje, občutke in lastna
stališča. Tak pristop zaznamuje toplina, kontrola, fleksibilnost, odkritost, spoštovanje,
odprti pogovori in dogovarjanje, kar otroku daje vedeti, da je slišan. Starši svoje
odločitve pojasnijo, otroka nagradijo ali kaznujejo, pri usmerjanju otroka so direktni in
mu nudijo dovolj pozornosti. In še najbolj pomembno – otroka sprejemajo, ter
poskrbijo, da raste in se razvija v prijetni družinski klimi (Jurič 2009, 70).
Avtoritativni vzgojni pristop predstavlja neko ravnotežje med permisivno in avtoritarno
vzgojo; pri tem pristopu so pravila in meje jasne, starši sicer veliko pričakujejo od
otrok, vendar jih pri doseganju ciljev čustveno podpirajo. Ohranjajo spoštovanje do
otrok, ter jim dajejo možnost soodločanja v določenih zadevah. Študije so pokazale, da
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imajo otroci, vzgajani z avtoritativnim pristopom, manj čustvenih težav (Shapiro 2003,
20), so neodvisni, prijazni, radi sodelujejo, imajo višje izraženo motivacijo, kot otroci
drugih vzgojnih stilov, tak slog je povezan tudi z višjimi akademskimi dosežki, večjo
kompetentnostjo, avtonomijo in bolj pozitivno samopodobo. Med temi otroci je manj
deviantnosti in več konstruktivne orientiranosti k vrstnikom (Jurič 2009, 70).

2.2.4 Nevpleteni stil starševstva
Nevpleteni starši ne poznajo potreb otroka, malo komunicirajo z njim, niso vpleteni v
otrokovo življenje. Zagotovijo mu osnovne potrebe, drugih (čustvenih in duševnih) pa
ne poznajo (About.com 1996). Niso zahtevni, ne odzivni. Ne nadzirajo otroka in ga ne
vodijo, mu niso v oporo, lahko so zavračajoči ali se izogibajo odgovornostim do otroka
(Baumrind 1991, 62).
Otroci, ki imajo takšne starše, so prepuščeni samim sebi, lahko postanejo nesposobni
vzpostavljati socialne stike in navezovati odnose. Rogge (2004, 80) pravi, da se za
takim pristopom skriva neosebna oddaljenost, kar pri otroku lahko poraja osamljenost in
strah pred zapuščenostjo. Posledice takega pristopa so lahko pri otrocih upiranje in
nesoglasja, uničevalna agresivnost, pretirana telesna aktivnost in vsiljivost. V takšnem
vedenju lahko prepoznamo obupano iskanje opore in smernic, vrednot in stališč, smisla
in bližine. S takim pristopom otroke naučimo biti odvisni, ravnodušni, nesposobne za
življenje, hkrati pa se počutijo še omejene in utesnjene.
S tem pristopom starši ne gojijo globokih medčloveških odnosov, pozabljajo na
»eksistenčne želje odraščajočih otrok, njihove želje po čustveni in socialni naravnanosti,
željo po individualnosti, željo biti edinstveni« (Rogge 2004, 81). Nevpleteni vzgojni
pristop se gradi na moči posameznika, namesto na medsebojnem spoštovanju. Takšen
pristop otroka oropa prostosti, ne gradi zaupanja in se boji nesoglasij. Je poln
impulzivnih kazenskih ukrepov, nejasnega nadzora ter samovoljnega odtegovanja
ljubezni (82).
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2.3 Vzgoja in pomen postavljanja meja

Kot vidimo v opisih posameznih stilov vzgoje, bi lahko rekli, da je ena izmed glavnih
dimenzij, okoli katerih se organizirajo različni stili starševstva, postavljanje meja. V
posameznih vzgojnih stilih so meje vzpostavljene na zelo različne načine in tudi njihova
funkcija je različna. Zato si bomo v nadaljevanju pogledali, kakšne so značilnosti in
pomen mej za otroka.

Vlasta Nüssdorfer (2012, 14) v eni izmed svojih knjig opisuje eksperiment, ki so ga
naredili na eni izmed univerz v tujini. Na prostran travnik so poslali otroke in jih
opazovali. Otroci so opazovali prostranost, a kaj kmalu so se spet zbrali na enem mestu,
kar jim je dajalo občutek varnosti in pripadnosti. Nekaj časa kasneje so poskus ponovili
z enako skupino otrok, na drugem, ograjenem travniku. Tam pa so se otroci razposajeno
igrali blizu in daleč, saj se je na daleč videlo ogrado, ki je omejevala travnik. Pravi, da
je ta poskus zelo dobro pokazal, da meje potrebujemo vsi, zlasti otroci, ki se razvijajo in
še ne vedo, do kod smejo. Zavedanje meja nam daje občutek varnosti. Meje varnosti pa
ne pomenijo omejevanje in oviranje svobode. »Živeti varno z mejami šele omogoča, da
smo lahko ustvarjalno svobodni,« še pravita Mrgole in Mrgole (2013, 84).
»Meje oblikujejo prostor in čas, dajejo varnost in zanesljivost, so orientacijske točke;
toda meje tudi mikajo, meje so znamenja, včasih veljavna le krajši čas. /…/ Upoštevati
in spoštovati meje otrok pomeni, da jim zagotovimo dostojanstven razvoj. V tem smislu
meje ščitijo, vendar ne varujejo pred resničnostjo. Kdor hoče otrokom prihraniti
izkušnje s postavljanjem ozkih meja, odraščajočim otrokom onemogoča, da bi se
pripravili na življenje. /…/ Kdor ne postavlja meja, je nezmožen ukrepati, je ustrežljiv
suženj, ki ga otroci ne spoštujejo in ne cenijo. Postavljati meje pomeni, da se
medsebojno osebnostno spoštujemo in cenimo« (Rogge 2004, 8-9). Postavljanje meja
tako tudi pomeni globoko spoštovanje drug drugega, hkrati pa zbliževanje in globok
odnos in znak ljubezni (Grün 2009, 6-7). Veliko staršev želi otrokom prihraniti slabe
izkušnje, skozi katere jih je peljalo njihovo otroštvo, zato gredo v drugo skrajnost, kot
so je morda bili sami vajeni od svojih staršev in ne postavljajo meja oziroma se

34

poslužujejo, tako imenovane popustljive vzgoje, kar jih lahko kaj kmalu pripelje do
nasprotij s samimi sabo. Tako se začnejo pretirano žrtvovati zanje in ne poslušajo svojih
potreb (Žgavc 2000, 47). S postavljanjem meja pri otroku tudi spodbujamo razvoj
samostojnosti (Mrgole in Mrgole 2013, 84), predvsem pa ga učimo, kako obvladovati
frustracije (Forward in Torres 2006, 124).
Rogge (2004, 32) pravi, da »otroci potrebujejo jasne, trdne, odločne osebnosti, kažipot,
ki jih usmerja.« Grün (2009, 53) pa dodaja še, da »ne samo, da potrebujejo, otroci tudi
hočejo starše, ki jim jasno povedo, kaj bi radi,« če pa se starši »začnejo lomiti pod
bremenom življenja, se bodo otroci odrekli nekaterim potrebam, da bi lahko ohranili
predstavo o močnih starših, da bi se obranili strahu pred zapuščanjem ali da ne bi
izzivali. Na ta način se v njih razbohoti iluzija, da lahko človeka naredijo močnega, če
se odrečejo svojim potrebam. Razvijejo močan čut za zaznavanje potreb in želja drugih
ljudi in so več kot pripravljeni, da jih zadovoljijo« (Rozman 2013, 81). O tem piše tudi
Anselm Grün (2009, 5), ki pravi, da meje izginjajo pri ljudeh, ki jih ne znajo postavljati,
in so zato zelo dovzetni za občutke drugih ljudi, kar naj ne bi bilo zgolj pozitivno. Pravi
še, da slabo postavljanje meja oziroma ne postavljanje meja izvira iz otroštva, ko je ta
oseba doživljala nespoštovanje njenih meja.
Življenje v disfunkcionalni družini ima lahko tudi disfunkcionalne meje – meje, ki ne
delujejo dobro. Možno je, da ni meja, so okvarjene, da so postavili zidove namesto meja
ali da so enkrat zidovi, potem pa stanje brez meja in spet nazaj zidovi (Rozman 2013,
65). Pomanjkanje meja lahko vodi tudi v depresijo in preganjavico (Grün 2009, 10).
Postavljanje meja ne pomeni žaljenja, nadvlade, norčevanja (Žgavc 2000, 38),
kaznovanja, prepovedovanja, groženj, zaničevanja, kričanja in vpitja, gospodovalnosti,
zloma volje, fizičnega ali psihičnega nasilja, temveč jasnost, opredeljenost, obvladanost,
pokončno držo, odločne besede, sproščenost, vodenje, podpiranje, spodbujanje, notranji
mir in predvsem medsebojno spoštovanje (Rogge 2004, 32-34).
Otroci bodo vselej preizkušali meje ter iskali skrajne okoliščine, da bi začutili sebe,
svoje meje, vzpostavili odnos, s tem bodo iskali tudi odločnost in jasnost (Rogge 2004,
44; Žgavc 2000, 48). Otroci bodo svoje meje lahko spoznali le, če jim bodo starši z
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vzgledom jasno pokazali, da meje postavljajo tudi sami in tudi sebi (ČačinovičVogrinčič 1998, 167-168). V kolikor meja ne postavljamo, jih otroci ne morejo začutiti,
take vzgoje tako ne doživljajo, kot »svobodo in ljubezen, ampak kot ravnodušnost in
stanje brez prepovedi« (Grün, 2009, 50). »Da bi prepoznali meje, otroci potrebujejo
odrasle, ki ne postavljajo meja le drugim, temveč določajo meje tudi sebi, jih upoštevajo
in so s svojim življenjem zgled otrokom. Postavljanje meja temelji na medsebojnem
spoštovanju telesnih, psihičnih in duševnih meja sočloveka« (Rogge 2004, 120).
Meje bi naj bile dokaj trajne značilnosti, predvsem pa je pomembno, da so jasne, saj le
kot take ponujajo dovolj varnosti za spreminjanje (Čačinovič-Vogrinčič 1998, 168), ki
se dogaja z razvojem. Fleksibilnost meja ne pomeni popuščanja. Pomeni pogovarjanje
in dogovarjanje (Mrgole in Mrgole 2013, 84-85). Veliko avtorjev (Mrgole in Mrgole
2013, 85-86; Rogge 2004, 123), svetuje, da meje in pravila otrokom postavljamo z
njihovim sodelovanjem, na primer na način, da se o neki stvari skupaj dogovorimo in ne
samo stojimo za svojimi odločitvami, brez razlage. S tem bomo dali otroku možnost soodgovornosti, saj bo vedel, da je tudi sam sodeloval pri postavljanju meja in pravil.
»Meje, ki jih postavimo tukaj in zdaj, ne smejo biti za vselej veljavna, nepremakljiva
znamenja. Meje je treba spreminjati glede na otrokov napredek in glede na razvoj
odnosa med starši in otrokom. Tako se spreminjajo tudi prostori, v katerih se dogajata
vzgoja in odnos. Meje se torej nanašajo na otroke in njihov razvoj« pravi Rogge (2004,
213-214). Žgavčeva (2000, 48) se strinja in dodaja, da z leti otrok postaja vedno bolj
samostojen in temu primerno naj bi se spreminjale tudi meje, vendar je pomembno, da
kljub vsemu še vedno obstajajo. Postavljanja meja se lahko naučimo. Z zgledom, ki
kaže na skrb zase in na zadovoljevanje lastnih potreb, lahko tega naučimo tudi svoje
otroke (39).
Mnogi starši so pri postavljanju meja otrokom pretrdi, lahko tudi že nasilni. »Otroku z
nasiljem zlomimo ne le voljo, ampak pogosto pohabimo tudi njegovo dušo«
(Nüssdorfer 2012, 133). Juul (2009, 133-134) pravi, da tisti, ki uporablja nasilje, da bi
otroka naučil, da naj ne uporablja nasilja, se protislovnosti svojih besed in dejanj
najverjetneje niti ne zaveda, najbrž zato, ker misli, da ima kot starš za nasilje upravičene
razloge. Dodaja še, da »nasilje ostaja nasilje in ustvarja novo nasilje – ne glede na to,
kako ga upravičuješ« (134). Vlasta Nüssdorfer (2012, 135) še pravi, da se človek nasilja
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ne nauči, kot odrasel, temveč ga tja prinese iz otroštva (137), kjer ga starši največkrat
uporabljajo zato, da čim prej dosežejo svoj cilj (Juul 2009, 16).
Zdi se nam zelo narobe, če bi nas kdo kjerkoli, kadarkoli na kakršenkoli način,
kaznoval. Zmerjanja in klofute bi ponižale odraslo osebo, prav tako ponižajo
kaznovanega otroka (Nüssdorfer 2012, 135), ga blokirajo in utesnjujejo, mu vzamejo
občutek samostojnosti in otroci se zaradi tega ne počutijo kot sodelujoči partnerji.
Hkrati pa čutijo in slutijo, da so to le reakcije in služijo le tistemu, ki kaznuje in ne
tistemu, ki je kaznovan (Rogge 2004, 47).
»Ali otrok ni človek in ali si on lahko od odraslih prisluži klofute, brce, pa četudi pod
krinko vzgoje?« (Nüssdorfer 2012, 133) Vlasta Nüssdorfer (134) še pravi, da »otroke
navadno udarijo nemočni starši, ki so zamudili prave trenutke vzgoje, ki so jih otroci
prerasli ali storili nekaj, kar jim ni všeč in ni sprejemljivo. Otroka udarijo iz lastne
nemoči, besa, žalosti, navadno ne gre za stalno vzgojno metodo. Gre za ljudi, ki so bili
tudi sami vzgojeni s trdo roko in pravijo, da je ta pomagala. /…/ Velikokrat udarec ni ne
le odraz nemoči, ampak tudi posledica pomanjkanja časa«, da bi se vsakodnevno
soočali z vzgojo, ter sproti postavljali dogovore in pravila (Rogge 2004, 47).
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3. ČUSTVENO PROCESIRANJE

S pojmom čustvo povezujemo duševne procese ali stanja, ki so posledica odnosa med
človekom in okoljem (Bajec et al. 2000). Pojavljajo se ob objektih, ki so za nas osebno
pomembni (Kompare et al. 2002, 169). S čustvi povezujemo občutke in telesna oziroma
biološka stanja ter pripravljenosti za dejanja (Goleman 1997, 339), saj koren besede
emocije, kar je sinonim besede čustva, izhaja iz latinske besede motere, ki ima predpono
e-, kar vključuje pomen gibati se stran, kar nakazuje na to, da je v vsaki emociji težnja
po dejavnosti – čustva spodbujajo k dejanjem (20). Čustva so intencionalni pojavi, kar
pomeni, da ima vsako čustvo svoj objekt, na katerega se navezuje, oziroma, ki ga
povzroči in/ali h kateremu teži. Običajno trajajo od nekaj minut do nekaj ur. Čustva so
postala pomembno raziskovalno področje šele konec 20. stoletja, čeprav prvi zapisi o
čustvih segajo že v antično Grčijo (Kompare et al. 2002, 169, 171).
V začetku življenja otrok predvsem preko mame zaznava svoj svet. Mati mora biti v
stiku s svojimi čutenji, da se lahko odziva na potrebe otroka. Poznati mora svoja čustva,
da lahko razume njegova. Da otrok zgradi zaupanje in vzpostavi lastne meje, mora
doživeti čim več pozitivnih izkušenj ljubezni in varnosti, ter interakcije z ljudmi, ki
imajo jasno postavljene meje (Čačinovič-Vogrinčič 1998, 215). Na vse to pomembno
vpliva tudi odnos med staršema, tudi odnos, ki sta ga imela, še preden se je otrok rodil
(Gostečnik 2010 b, 224, 225).
Čustvena interakcija z drugimi nam daje občutek varnosti in stabilnosti v življenju,
obvladovanje čustev, to je njihovo prepoznavanje in razumevanje, pa pripomore k
boljšim odnosom med ljudmi (Mrgole in Mrgole 2013, 176). Za zdrav razvoj osebnosti
je pomembno, da je človek v stiku s svojimi čustvi ter, da se nauči primernega
uravnavanja čustev, le-to pa naj bi bilo pomembno povezano s pokazatelji
funkcionalnosti, kot so doseganje dolgoročnih ciljev, kakovost medosebnih interakcij,
uravnavanje stresa in drugo. Primerno uravnavanje čustev naj bi se nanašalo na
zmožnost, kontroliranja in toleriranja močnih, predvsem negativnih afektov, brez da bi
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nas doživljanje takih čutenj vodilo v disociacijo ali zlorabo substanc, ki bi nam
pomagala premostiti doživljanje bolečih čustev (Cvetek 2009, 64).
Človek za razreševanje in razumevanje raznih čutenj in telesnih senzacij, predvsem, ko
le-teh ne razume, išče stik s sočlovekom, da v odnosu z drugim uravnava ta čutenja. V
kolikor mu to ne uspe niti v odnosu z drugimi, se lahko začne zatekati v razne
substance, se odzivati z bojem, begom ali disociacijo, se nemočno oprijema drugega ali
se začne patološko samotolažiti, na primer s samopoškodovanjem, stradanjem ali
bruhanjem (Cvetek 2009, 64, 66).
Otrok že od najzgodnejšega obdobja začne graditi čustveno zdravje (Shapiro 2003, 6263), doživeti mora dovolj pozitivnih interakcij s starši, ter uravnavanja in predelave
stresnih in čustvenih stanj, da se tega nauči, ter je kasneje zmožen stres in čustva
predelati in uravnavati brez prisotnosti njemu pomembne osebe (Cvetek 2009, 67).
Človek se vsakodnevno spopada z različnimi stresorji, včasih se mora soočiti tudi z
večjim stresom, kot so na primer razne nesreče, bolezen ali izguba ljubljene osebe. Taki
dogodki lahko povzročijo veliko stresa, ki ga oseba mora na nek način predelati, da
lahko normalno, ali bolje rečeno zdravo funkcionira naprej. Vendar bolečine,
razočaranja in izgube se ne kumulirajo, temveč jih večino predelamo že na primer s
pogovorom ali dobrim spancem. Nekateri dogodki, ki jih telo zazna kot bolj stresne, pa
nas spremljajo dlje časa (Dorset BUCRU 2006).
Otroci, ki so jih vzgajali nasilni starši in otroci, ki so bili zanemarjeni, lahko odrastejo v
ljudi, ki so prepričani, da svojih čustev ne smejo nikoli pokazati; čustva postanejo zatrta
zaradi takega načina vzgoje. Erik Erikson pravi, da se otroci na tak način naučijo
osnovnega zaupanja ali osnovnega nezaupanja. Ob zdravem čustvenem zgledu in
vzgoji, lahko otroci pridobijo dokaj visoko čustveno inteligenco, učenje le-te pa jim
pomaga razviti določene značilnosti, kot so optimizem in empatija6 (Wharm 2012, 15).
Slednja opisuje čustveno zrelega posameznika, ki je sposoben zaznati, prepoznati in
podoživeti čustva drugih ljudi (Kompare et al. 2002, 285).

Empatija je sposobnost vsakega človeka, da se vživi v doživljanje drugega človeka. Gre za to, da v polje
svojega dojemanja vključimo še sočloveka in se z njim povežemo na globlji ravni in ne le za golo
razumevanje, kaj ta oseba misli ali čuti. Empatija nam omogoča, da človeka začutimo in smo sposobni
predvideti njegovo vedenje (Simonič 2010, 124-125).
6
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Pojem čustveno procesiranje ima različne pomene. Širše se uporablja za označevanje
splošnega poteka čustvenih procesov, ožje pa kot sinonim pojma »čustvena regulacija«,
oziroma »uravnavanje čustev« (Cvetek 2013, 5).
Rachman (1980, 51) naj bi bil prvi, ki je uporabil termin »čustveno procesiranje«.
Najprej ga je povezoval z anksioznimi motnjami, kasneje pa s post-travmatsko stresno
motnjo. Njegova definicija je: to je proces v katerem so čustvene motnje absorbirane in
zmanjšane do te mere, da se lahko druga doživetja in vedenja nadaljujejo brez
prekinjanja. Trdil je, da v kolikor se čustvene izkušnje oziroma doživetja dovolj ne
predelajo, se lahko pojavijo očitni znaki poslabšanja, kot so podoživetje strahov,
obsesije in vsiljive misli. Bolj kot za pozitivna je pomembno, da se spremeni oziroma
predela negativna čustvena stanja, kot so tesnoba, žalost in jeza.
Lowen daje pri uravnavanju čustev velik pomen telesu, zlasti gibanju in dihanju
(Lamovec 1991, 98-102). Razburjenost, oziroma povečano fiziološko vzburjenost,
lahko zmanjšamo s telesno rekreacijo, na primer s tehnikami sproščanja, kot so joga,
avtogeni trening, biološka povratna zveza, meditiranje in drugo (Kompare et al. 2002,
178-179). Lažje oblike depresije in nerazpoloženja se uspešno zdravijo s telesno
aktivnostjo, saj le-ta možgane spodbudi k dejavnosti, s katero kljubuje čustvovanju in
ga obvladuje. Vendar to bi naj pomagalo le neaktivnim ljudem, pri aktivnih, oziroma pri
ljudeh, ki so navajeni vsakodnevnih športnih aktivnosti, pa deluje le v začetku, dokler se
telo ne navadi na vadbo, kasneje pa ima lahko celo nasprotni učinek (Goleman 1997,
94-95).
Wharam (2012, 94) pravi, da ni zdravo, da si določenega čustva ne dovolimo čutiti,
kajti to potem pomeni, da čustvo tlačimo in ko si ga bomo enkrat dovolili začutiti, bo
izraženo kot čustveni izbruh. Zato je pomembno, da ohranimo zdravo ravnotežje med
prevelikim občutenjem določenega čustva ali popolnim »izklopom« ali neobčutenjem
določenega čustva. Pretiran nadzor, zatiranje čustev, nezmožnost uravnavanja in
moderiranja čustev so znaki čustvene nezrelosti. Za zdravo delovanje bi človek moral
biti sposoben svoja čustva uravnavati. Najprej jih pri sebi prepoznati, biti sposoben z
besedami jih opisati ter jih izraziti z vedenjem. Predvsem pa jih obvladati v skladu z
določeno situacijo. Vse to pomeni, biti sposoben pretehtati, oziroma se odločiti, kdaj, s
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kakšnim namenom, v odnosu do koga in kako izraziti določeno čustvo (Kompare et al.
2002, 185).

3.1 Pozitivna in negativna čustva?
Z vrednostnega vidika čustva delimo na prijetna in neprijetna, oziroma na pozitivna in
negativna čustva. Glede na intenzivnost pa jih lahko ocenimo kot močna ali šibka. Z
aktivnostnega vidika pa jih razlikujemo med vzburjajočimi in pomirjajočimi čustvi,
oziroma jih delimo na aktivna in mirna čustva (Kompare et al. 2002, 171).
Nihanju čustev se težko izognemo, prav tako čustvenim izbruhom in kasnejšim
obžalovanjem (Goleman 1997, 8). Wharam (2012, 93) pravi, da ni dobro, da se
izogibamo tako imenovanim »slabim« čustvom, saj so le-ta le »simptomi blokad v
telesu ali pomanjkanja energije,« če te blokade tlačimo, ne bodo izginile, postale bodo
še močnejše.
Škodljiva čustva močno uničujejo naše zdravje tudi takrat, ko skušamo ohraniti
čustveno ravnovesje, da bi zaščitili svoje zdravje in dobro počutje (Goleman 1997, 12,
206). Medtem pa pozitivne misli in čustva ugodno vplivajo na počasnejši razvoj
določenih bolezni, na primer na bolezni srca in ožilja (202-217).
Po Plutchiku so pari osnovnih čustev naslednji: veselje – žalost, strah – jeza,
sprejemanje – zavračanje (gnus), ter pričakovanje – presenečenje. Osnovna čustva pa se
med seboj mešajo in tvorijo sestavljena čustva, kot so ljubezen, sovraštvo, ponos, zavist,
krivda, prezir in druga (Kompare et al. 2002, 173).


VESELJE

Veselje je prisotno samo, kadar so odsotna druga čustva. Da ga lahko izkusimo, morajo
biti zadovoljene osnovne potrebe po varnosti (Wharam 2012, 36-37). Veselje je prijetno
čustvo, nasmeh pa je najbolj očiten znak, da posameznik čuti to čustvo. Prijetna čustva
nas spodbujajo k ponavljanju aktivnosti, ki so ga izzvala, to pa tudi pomeni učenje in
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razvoj. Nasmeh je najkrajša razdalja med ljudmi, jih spodbuja h komunikaciji in ima
tako pomembno vlogo v medsebojnih odnosih (Cvetek 2013, 24).


ŽALOST

Žalost je primarno negativno čustvo, povezano z izgubo, zato je človek tudi nagnjen k
temu, da se mu izogiba, saj je v davni preteklosti človeka, izguba lahko pomenila
usodne posledice (Wharam 2012, 36). Žalosti se običajno izogibamo, največkrat zaradi
preteklih, nepredelanih izgub. Vsaka izguba pa prinaša spremembo. Ko občutimo
žalost, hkrati občutimo strah; predvsem strah, da bomo zaradi te izgube za večno
prikrajšani. Po izgubi pa se običajno še pojavi občutek neresničnosti. Občutke žalosti
pa spremljajo tudi šok, otrplost, osamljenost, jeza, nezaupanje in krivda (Wilks 2007,
132-134).


JEZA

Izbruh jeze naj bi kratkoročno celo koristil, saj sprosti nakopičeno napetost, dolgoročno
pa lahko poslabša odnose med ljudmi (Kompare et al. 2002, 170). Raziskave pa so
pokazale, da je jeza čustvo, ki srcu najbolj škoduje, saj jeza in stresni dogodki na žilah
puščajo mikro poškodbe, ki se s ponavljanjem večajo, jeza pa tudi zmanjšuje črpalno
moč srca in tako je jeza lahko za srčnega bolnika celo smrtonosna (Goleman 1997, 204205). Jeza v telesu povzroči odziv boja ali bega. Telesni simptomi jeze so na primer:
razbijanje srca, stiskanje v grlu ali v prsih, slaba prebava in/ali lakota, nekateri simptomi
razdražljivega črevesja, zbadanje v temenu, bolečine v predelu srca, glavobol in telesna
izčrpanost. Jeza deluje krožno, kar pomeni, da se vedno znova ponavljajo podobni si
dogodki, v procesu občutenja jeze. Najprej občutimo temeljni občutek, kot na primer
tesnobo, dolgčas, utrujenost, strah ali nemir. Velikokrat več teh občutij sočasno. Potem
se pojavi sprožilec v obliki osebe ali stvari, ki ovira našo potrebo ali željo. Nato pa pride
do izbruha besa, do izgube nadzora in samospoštovanja. Ta krog se lahko naučimo
pretrgati in pravočasno izstopiti iz njega, s tem, ko prepoznavamo sprožilce, ki se
ponavljajo in pri nas vzbujajo jezo. Jezo se je potrebno naučiti občutiti in obvladovati
njeno izražanje. S tem bomo pridobili tudi na samospoštovanju (Wilks 2007, 64-67).


LJUBOSUMJE
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Ljubosumje se pojavi, ko do določene osebe gojimo naklonjenost, hkrati pa se bojimo,
da bi jo izgubili. Pretirano ljubosumne ljudi pa zaznamuje tudi nizko samospoštovanje,
kar je povezano s tem, da je strah pred izgubo ljubljene osebe toliko večji (Kompare et
al. 2002, 173-174).


STRAH

Strah je priučen. Prevzamemo ga od staršev ali od družbe (Wilks 2007, 128). Občutenje
strahu se kaže kot razbijanje srca, občutek groze v trebušni votlini, močan glavobol,
občutek slabotnosti, znojenje in drhtenje (123). Strah in tesnoba, ki jo čutimo, človeku
nakazujeta, kdaj je zanj kaj nevarno in ogrožajoče. Tako nam strah lahko prepreči, da bi
se nam zgodilo kaj nevarnega, lahko pa nam tudi prepreči, da bi tvegali in/ali sprejemali
pomembne življenjske odločitve. Zaradi razvitosti korteksa je človek sposoben čutiti
strah tudi pri situacijah in reakcijah, ki si jih je samo zamislil in se sploh niso zgodile
(Kompan Erzar 2006, 108-109).
Pri razbremenjevanju strahu so lahko zelo učinkovite tehnike sproščanja ali kakšna
druga športna aktivnost (Wilks 2007, 125), Kompan Erzarjeva (2006, 109) pa še pravi,
da je ključnega pomena pri predelavi strahu, prav soočenje z virom strahu.


KRIVDA

Wilks (2007, 143-145) pravi, da je občutenje krivde znamenje psihološkega razvoja.
Krivdo, podobno kot tesnobo, občutimo na vitalnih delih; pojavi se kot bolečina
preobčutljivega želodca. Za krivdo je značilno, da jo spremljajo fantazije. Zaradi krivde
se počutimo slabo in v glavi si rišemo scenarije, ter sebi in drugim tolmačimo, kako bi
bilo, če bi bilo….


LJUBEZEN

Ljubezen je podlaga za večino naših čustvenih stanj, saj je moč, ki motivira. Ljudje, ki
jo doživljajo, vstopijo v vzajemen odnos z drugim človekom. Obstajajo različne vrste
ljubezni, na primer starševska, bratska, romantična ljubezen, a skupno jim je bistvo, ki
je, »da neha gledati na drugo osebo, kot na rešitev svojih težav. Čustva, ki spremljajo
ljubezen so strah, upanje, krivda, tesnoba in ponos« (Wilks 2007, 186-189).
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SRAM

Sram je stanje, ki otroku omogoča prepoznavati meje intimnosti. Preko sramu išče stik z
okoljem in se nauči zavarovati se pred njim. Sram je sicer izrazito negativna in
neprijetna emocija, ima pa bistveno mesto v razvoju regulacije emocij. Zanimivo je to,
da je otrok sposoben izkusiti sram le v pozitivnem stanju, blokada katerega pa lahko
hitro pomeni prehod v pasivnost (Kompan Erzar 2006, 117).
Druga pomembna čustva, ki jih tukaj podrobneje ne opisujemo, so še npr.: napadalnost,
tesnoba, dolgčas, depresija, zavist, sovraštvo, upanje, osamljenost, ponos, zavrnitev,
zanimanje, gnus, zaupanje nasproti nezaupanju, spolna vznemirjenost (ekstaza),
motivacija, sreča, stres, apatija, preplašenost, vera, občudovanje, potrpežljivost,
umirjenost, spoštovanje, solidarnost, presenečenost, obup, dvom, skrbi, bolečina in
drugo (Cvetek 2013, 29-35; Wilks 2007, 53-218).

3.2 Funkcionalno čustveno procesiranje
Za zdrav in funkcionalen odnos je pomembno, da partnerja v odnosu, oziroma člani
družine v družinskem sistemu, ostajajo povezani in v stiku. Pristen stik se ustvarja preko
funkcionalnega čustvenega procesiranja. Pomembno je, da čustveno procesiranje ostaja
funkcionalno, ter da se ne odigrava na neprimeren način, preko neprimernega vedenja.
Afekt7 je tista energija, ki poganja vso dinamiko sistema. Sposobnost odzivati se na
znake afekta, je osnovni mehanizem socialnega razvoja, s tem pa je povezana tudi
sposobnost regulacije emocij, kar gradi medčloveške stike. Afekt je vse, kar v sistemu
ostane enako, oziroma nespremenjeno. Kar se spremeni, pa ne pomeni, da je to uničenje
ali izginotje afekta, ampak uravnavanje, oziroma regulacija afekta, to je sposobnost
zavedanja afekta in razdelava čutenj, kar nam pomaga do zavestnega oblikovanja,
grajenja in vzdrževanja zdravega odnosa. Lahko bi rekli, da z regulacijo afekta pride do
razvoja odnosa (Kompan Erzar 2006, 26-29, 43-44). Od sposobnosti regulacije emocij
oziroma afektov, je odvisen naš občutek zase, ter organizacija jaza. Kompan Erzarjeva

Afekt je način neverbalnega izražanja notranjih emocionalnih stanj. Sem spadajo ton glasu, izraz obraza
in stanje telesa (Kompan Erzar 2006, 26).
7
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(107-108) še dodaja, da so emocije »proces, ki regulira in ki ga hkrati reguliramo, kar
pomeni, da je odvisen od istega procesa pri drugih ljudeh.« Tako se afekti regulirajo na
dva načina, znotraj posameznika in preko drugih, v medosebnih odnosih.
Kompan Erzarjeva (2006, 96) zavestni del emocij imenuje čutenje ali občutje,
nezavedni del emocij pa afekt. Le-tega prepoznamo, ko opazimo, da obstoječi izrazi
čutenj v določenem trenutku ne ustrezajo doživljanju v tistem trenutku. Ko afektom
damo nov pomen, jih reguliramo, damo možganom možnost, da pomirijo vznemirjenje
in vstopimo v zavestno čustveno dinamiko.
Glede na to, da soodvisniki občutijo globoka čustva negotovosti in čustvene ali/in
psihične zapuščenosti, iščejo svojo lastno vrednost in izpolnitev pri drugih. Običajno do
takih občutij pride zaradi globoke čustvene bolečine iz zgodnjih let, ko njihovim
staršem ali skrbnikom ni uspelo negovati njihovega mladega jaza. Posledica tega je, da
se posameznik zelo oddalji od svojega pravega jaza, celo tako, da se ga skoraj ne
zaveda. Zaradi tega tudi ne more dostopati do svojih čustev, jih prepoznati in izraziti,
kot tudi ne more izkusiti prave bližine in intimnosti v odnosih z drugimi. Zaradi
takšnega razvoja jaza, se posameznik ne nauči, kako prepoznati in izraziti svoja čustva
in ima tudi težave pri navezovanju stikov z drugimi. Posameznik prav tako razvije lažni
jaz, saj se s tem prilagodi vzdušju in potrebam staršev, okolici pa daje vtis, da je zelo
prilagodljiv. Čeprav tak posameznik izgleda zelo samozavesten in celo samovšečen, to
ni, saj večinoma časa deluje iz lažnega jaza. Kot posledica takega razvoja jaza v
otroštvu, se zgodi tudi, da posameznik izgubi stik s svojim resničnim jazom in tudi s
svojimi pravimi čustvi. Ta čustva ne izginejo in lahko čez čas pridejo na površje.
Soodvisnik pa jih bo doživljal kot praznino, sram, nevrednost, strah in zmedo. Ker se ti
posamezniki v otroštvu niso naučili, kako ravnati s svojimi čustvi, so primorani to storiti
kot odrasli. Ko se pojavijo čustva, kot so sram, jeza ali strah, jih soodvisnik doživlja kot
nekaj popolnoma drugačnega, ali pa jih hoče prikriti, da bi se zavaroval pred
neodobravanjem drugih. Ko se to zgodi, se je težko povezati in komunicirati s
soodvisnikom, saj je njegova realnost popačena. Taka oseba realnosti ni zmožna videti
iz drugega zornega kota, kot le iz svojega (Blume 2012).
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4. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

O odvisnostih obstaja veliko literature, o soodvisnosti manj. Za soodvisnost je več
definicij. Med drugim Sanja Rozman (1998, 211) pravi: »…Soodvisnost je ena od
bolezni odvisnosti in ima vse značilnosti zasvojenosti. Nastane zaradi specifične
prilagoditve neustreznim pogojem v otroštvu in se manifestira večinoma v odraslosti v
odnosih s soodvisnim ali kemično odvisnim partnerjem.«
Obstajajo polemike o tem, ali gre pri soodvisnosti za bolezen ali ne. V najboljšem
primeru gre za globoke nefunkcionalne vzorce vedenja. Strokovnjaki trdijo, da se vzorci
prenašajo iz generacije v generacijo, vendar se jih je možno s pomočjo »odučiti«.
Soodvisnost je zahrbtna in zelo močna – oropa te veselja, miru in sposobnosti imeti
trajen, ljubeč odnos. Soodvisniki živijo z veliko sramu in stresa. Zavirajo svoja čustva
ali pa eksplodirajo (burno reagirajo), njihovo vedenje pa izvira iz strahu, krivde in
potrebe po kontroliranju drugih. Taka razmerja naj bi vsebovala čustvene ali fizične
zlorabe ter odvisnosti (Lancer 2012, 13). Soodvisniki običajno rečejo »da«, ko bi raje
rekli »ne«. Bojijo se biti sami ali zavrnjeni. Povsem poskušajo ugoditi okolici, ter se
bojijo biti to, kar dejansko so.
V luči teh dejstev je namen magistrskega dela osvetliti, ali obstajajo povezave med
soodvisniškim vedenjem v odraslosti, stili vzgoje, s katero so bile te osebe vzgajane v
otroštvu ter kvaliteto njihovega čustvenega procesiranja v odraslosti. Predpostavljamo
namreč lahko, da so osebe, ki so bile v otroštvu vzgajane v permisivnem ali
avtoritarnem vzgojnem stilu s strani staršev, torej v neoptimalnih vzgojnih pogojih, v
odraslosti bolj nagnjene k soodvisnosti. Tisti, ki so bili vzgojeni v avtoritativnem
vzgojnem stilu, pa so manj nagnjeni k soodvisnosti, obenem pa je tudi kvaliteta
njihovega čustvenega procesiranja višja. Po Lancerjevi (2012, 14), naj bi
disfunkcionalno starševstvo v otroštvu (kritični, brezbrižni, togi, nedosledni, zavračajoči
starši) povzročilo, da soodvisniki zavirajo svoja dejanska čustva in razvijejo globoka, na
sramu grajena prepričanja o sebi, ter o svojih pravicah, potrebah in zmožnostih ljubiti in
biti ljubljen. Njihova prepričanja so včasih posledica zlorabe, lahko pa si jih zgradijo
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tudi na podlagi prepričanja o svojih čustveno nedostopnih starših. Tudi sram je
posledica jeze, ki jo obrnejo navznoter, kar je seveda ena od preživetvenih strategij.
Zanima nas torej tudi, kakšno je čustveno procesiranje oseb, ki izražajo visoko stopnjo
soodvisnosti ter kateri vidiki čustvenega procesiranja so značilni za osebe z nizko
stopnjo soodvisnosti. Kakšno čustveno procesiranje se povezuje z določenimi
starševskimi stili? Je možno, da nesposobnost primernega soočanja s čustvi vodi v
simptomatiko soodvisnosti? Katere so značilnosti čustvenega procesiranja, ki najbolj
veže soodvisne partnerje, sodelavce in druge, da ne zmorejo stran iz teh odnosov?
Preveriti smo želeli naslednje hipoteze:
H1.

Obstajajo statistično pomembne povezave med stili starševstva in soodvisnostjo.

H2.

Osebe z višjo stopnjo soodvisnosti imajo nižjo stopnjo čustvenega izražanja,

zavedanja čustev in čustvene stabilnosti.
H3.

Obstajajo statistično pomembne povezave med stili starševstva in čustvenim

procesiranjem.
H4.

Med moškimi in ženskami so statistično pomembne razlike v stopnji

soodvisnosti.
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5. METODA

5.1 Udeleženci
V raziskavi je sodeloval 301 udeleženec, od tega je bilo 101 moških, kar je 34,6 %
vzorca, in 200 žensk, kar predstavlja 66,4 % vzorca. Povprečna starost udeležencev je
bila 37 let. Povprečna starost moških je 38 let (min = 25; max = 63), žensk pa 37 let
(min = 20; max = 74).
Udeležence naše raziskave smo vprašali po njihovi izobrazbi. 5,6 % udeležencev je
odgovorilo, da imajo dokončano osnovnošolsko izobrazbo, 8,3 % udeležencev je bilo s
poklicno izobrazbo, največ – 34,9 % s srednješolsko izobrazbo, 17,9 % z višje ali
visokošolsko izobrazbo, 26,2 % z univerzitetno izobrazbo, 7 % udeležencev pa je
odgovorilo, da imajo dokončano specializacijo, magisterij ali doktorat.
Od vseh udeležencev jih je v raziskavi sodelovalo 10,6 % takih, ki imajo status
študenta, 10,3 % je bilo brezposelnih, največ – 64,5 % je bilo zaposlenih v podjetju,
gospodarski družbi ali pri kakem drugem delodajalcu, 5,6 % je samostojnih
podjetnikov, obrtnikov ali zaposlenih v svobodnem poklicu, 1,7 % je bilo kmetovalcev
oz. gospodinj, 7,3 % pa se jih je opredelilo za status »drugo«.
Prav tako so udeleženci odgovarjali na vprašanje glede zakonskega stanu. 24,6 %
udeležencev je bilo samskih, največ – 40,2 % je bilo poročenih, 31,9 % je bilo
neporočenih v partnerski zvezi, 1,3 % razporočenih, oziroma ločenih, 0,7 % ovdovelih,
1,3 % udeležencev pa je pod zakonski stan izbralo odgovor »drugo«.

5.2 Pripomočki
Za raziskavo smo uporabili Spann-Fischerjev vprašalnik o soodvisnosti (Spann-Fischer
Codependency Scale), avtorici katerega sta Lynda Spann in Judith L. Fischer (1991),
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Vprašalnik starševske avtoritete (PAQ - Parental Authority Questionnaire) (Buri 1991)
ter Lestvico o čustvenega procesiranju (EPS - Emotional processing scale), katere
avtorja sta Rory C. Reid in James Harper (2007). Dodali smo tudi nekaj vprašanj za
pridobitev demografskih podatkov.
Spann-Fischerjev vprašalnik soodvisnosti (Spann-Fischer Codependency Scale), avtoric
Lynde Spann in Judith L. Fischer (1991) je instrument s 16 postavkami, ki se uporablja
za opredelitev in merjenje soodvisnosti. Postavke posameznik sam ocenjuje na
šeststopenjski lestvici (Likertova lestvica od 1 - popolnoma se ne strinjam do 6 popolnoma se strinjam). Vrednosti postavk se potem seštejejo (pri tem, da sta dve
obratno vrednoteni) in dobimo rezultat na lestvici od 96 (visoka stopnja soodvisnosti)
do 16 (nizka stopnja soodvisnosti). Zanesljivost vprašalnika v naši raziskavi je dobra,
Cronbachov koeficent alfa znaša α = 0,785.
Za ugotavljanje stila vzgoje smo uporabili Vprašalnik starševske avtoritete za starševske
stile matere in očeta (Parental Authority Questionnaire for the Mother's and Father's
Parenting Style) avtorja Johna R. Burija (1991). Meri tri vzgojne stile (avtoritativni,
permisivni in avtoritarni), in sicer ločeno posebej za očeta in posebej za mamo.
Vprašalnik sestavlja 30 postavk, ki jih posameznik ocenjuje na petstopenjski lestvici
(Likertova lestvica od 1-popolnoma se ne strinjam do 5 popolnoma se strinjam).
Rezultat na vsaki podlestvici se lahko nahaja v razponu od 10 do 50. Višji kot je dobljen
rezultat za vsako dimenzijo vzgoje, bližje naj bi se starši nahajali določenemu prototipu
vzgoje. Zanesljivost vprašalnika v naši raziskavi znaša pri vzgojnih stilih očeta za
avtoritarni stil vzgoje (Cronbachov koeficient alfa) α = 0,821; za permisivni α = 0,682
in za avtoritativni α = 0,861, za vzgojne stile matere pa za avtoritarni stil α = 0,825, za
permisivni α = 0,696 in za avtoritativni α = 0,875, kar pomeni, da je zanesljivost našega
vprašalnika za avtoritarni tip vzgoje očeta in matere in avtoritativni tip vzgoje očeta in
matere dobra, za permisivni tip vzgoje očeta in matere pa slaba.
Lestvica čustvenega procesiranja (The Emotional Processing Scale) ima 28 postavk,
kjer postavke udeleženci ocenjujejo s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer pomeni 1nikoli do 5- zelo pogosto. Vprašalnik ugotavlja tri dimenzije, in sicer sposobnost
čustvenega izražanja, zavedanja čustev in čustvene stabilnosti. Zanesljivost vprašalnika
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v naši raziskavi je dobra, Cronbachov koeficent alfa pri posameznih dimenzijah znaša:
čustveno izražanje α = 0,799, zavedanje čustev α = 0,867 in čustvena stabilnost α =
0,823.

5.3 Postopek
Za zbiranje podatkov smo oblikovali spletni vprašalnik s pomočjo »Google
dokumentov«, nekaj vprašalnikov pa smo natisnili za zbiranje podatkov po fakultetah in
knjižnicah. Naslov spletne strani, kjer se je vprašalnik nahajal, smo posredovali
študentom Teološke fakultete, znancem, sodelavcem, bivšim sodelavcem in drugim.
Vse smo prosili, da vprašalnik delijo naprej ljudem, ki jih poznajo (sistem snežne kepe)
Vsak, ki je dobil e-pošto, je bil povabljen, da preko navedenega spletnega naslova
vprašalnika, le-tega prostovoljno izpolni. Nekaj natisnjenih vprašalnikov je bilo
razdeljenih v knjižnicah, pred fakulteto ter v domu starejših, kjer smo naključne
obiskovalce prosili, da izpolnijo vprašalnik. Odgovore smo zbirali približno sedem
mesecev. Skupno je bilo izpolnjenih 318 vprašalnikov. 17 smo jih bili primorani
izločiti, saj na primer niso bili izpolnjeni v celoti.
Podatke s spletnega vprašalnika smo uvozili v program Excel, ostale, fizično zbrane na
terenu, pa smo ročno vnesli v Excel, nato pa vse skupaj uvozili v program SPSS. Za
obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS.
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6. REZULTATI

V tabeli 1 je podan osnovni opis rezultatov za merjene lastnosti: povprečne vrednosti,
standardna deviacija, minimalne in maksimalne vrednosti seštevkov.
Tabela 1: Povprečne vrednosti, najmanjše in največje število točk ter standardne
deviacije za Spann-Fischerjev vprašalnik o soodvisnosti (Spann-Fischer Codependency
Scale), Vprašalnik starševske avtoritete (PAQ - Parental Authority Questionnaire), ter
Lestvico o čustvenega procesiranju (EPS - Emotional processing scale).
N

Min

Max

M

±SD

Soodvisnost

301

19,00

85,00

48,91

12,00

Avtoritarni stil – oče

301

10,00

49,00

30,08

7,58

Permisivni stil – oče

301

10,00

46,00

26,74

5,10

Avtoritativni stil – oče

301

10,00

49,00

30,26

7,88

Avtoritarni stil – mati

301

10,00

50,00

29,69

7,30

Permisivni stil – mati

301

10,00

48,00

27,12

6,01

Avtoritativni stil – mati

301

10,00

50,00

34,22

7,73

Čustveno izražanje

301

13,00

40,00

27,09

5,08

Zavedanje čustev

301

21,00

55,00

38,54

6,07

Čustvena stabilnost

301

13,00

45,00

31,19

5,57

Opombe: N = št. udeležencev, min/max = minimalna/maksimalna vrednost, M = povprečna vrednost,
±SD = standardna deviacija.

Hipoteza 1: Obstajajo statistično pomembne povezave med stili starševstva in
soodvisnostjo.
Zanimalo nas je, kakšna je povezava med posameznimi stili vzgoje v otroštvu in stopnjo
soodvisnosti v odrasli dobi, in sicer ločeno za tipe vzgoje očeta in stopnjo soodvisnosti
ter tipe vzgoje matere in stopnjo soodvisnosti. Pri preverjanju pogojev za Pearsonov
korelacijski koeficient smo ugotovili, da so le-ti izpolnjeni (priloga 1, slike 1-13, tabela
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7), in tako smo za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami uporabili Pearsonov
korelacijski koeficient.

Tabela 2: Pearsonovi koeficienti korelacije med stopnjo soodvisnosti ter posameznimi
vzgojnimi stili očeta in matere za celoten vzorec
Soodvisnost
avtoritarna vzgoja oče

Pearsonov r
N

permisivna vzgoja oče

301

Pearsonov r
N

avtoritativna vzgoja oče

Pearsonov r

Pearsonov r

0,250**
301

Pearsonov r
N

avtoritativna vzgoja mama

-0,039
301

N

permisivna vzgoja mama

0,027
301

N

avtoritarna vzgoja mama

0,180**

0,006
301

Pearsonov r
N

-0,036
301

Opombe: ** Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja; N – numerus.

Iz tabele 2 lahko razberemo, da je izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta
pokazal, da je statistično pomembna povezanost med avtoritarno vzgojo očeta in
soodvisnostjo (r=0,180) ter avtoritarno vzgojo matere in soodvisnostjo (r=0,250).
Povezanost je pozitivna in nizka, kar pomeni, da več kot je bilo prisotne avtoritarne
vzgoje s strani očeta ali matere v otroštvu, višja je stopnja soodvisnosti v odraslosti.
Med ostalimi dimenzijami ni statistično pomembne povezanosti. Hipotezo 1 tako delno
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potrdimo.

H2.

Osebe z višjo stopnjo soodvisnosti imajo nižjo stopnjo čustvenega izražanja,

zavedanja čustev in čustvene stabilnosti.
Za preverjanje druge hipoteze smo izračunali korelacije med posameznimi dimenzijami.
Pogoji za izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta so bili izpolnjeni za
spremenljivki čustveno izražanje in zavedanje čustev (priloga1, slike 14-17, tabela 8).
Za spremenljivko čustvena stabilnost pogoji za izračun Pearsonovega korelacijskega
koeficienta niso bili izpolnjeni (priloga1, slika 18-slika 19, tabela 9), zato smo za
ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami v kombinaciji s čustveno stabilnostjo
vsepovsod uporabili Spearmanov korelacijski koeficient, za spremenljivki čustveno
izražanje in zavedanje čustev pa Pearsonov korelacijski koeficient.

Tabela 3: Pearsonova in Spearmanov koeficient korelacije med stopnjo soodvisnosti ter
posameznimi dimenzijami čustvenega procesiranja (čustveno izražanje, zavedanje
čustev, čustvena stabilnost) za celoten vzorec
Soodvisnost
Čustveno izražanje

Pearsonov r
N

Zavedanje čustev

301

Pearsonov r
N

Čustvena stabilnost

-0,276**

-0,230**
301

Spearmanov rho
N

-0,585**
301

Opombe: ** Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja; N – numerus.

Izračuni v tabeli 3 kažejo, da so med soodvisnostjo in posameznimi dimenzijami
čustvenega procesiranja statistično pomembne povezave. Pearsonova in Spearmanov
korelacijski koeficienti so negativni in statistično pomembni, kar pomeni, da višja kot je
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stopnja soodvisnosti, manj funkcionalno je čustveno procesiranje. Najvišja korelacija
(visoka in negativna) je med soodvisnostjo in čustveno stabilnostjo (r=-0,585), medtem
ko so druge korelacije negativne in nizke, a vseeno statistično pomembne. Hipotezo 2
tako v celoti potrdimo.

H3.

Obstajajo statistično pomembne povezave med stili starševstva in čustvenim

procesiranjem.
Tabela 4: Pearsonovi in Spearmanovi koeficienti korelacije med čustvenim izražanjem,
zavedanjem čustev in čustveno stabilnostjo ter posameznimi vzgojnimi stili očeta in
matere za celoten vzorec

avtoritarna vzgoja oče

Pearsonov r
Spearman rho
N

permisivna vzgoja oče

Pearsonov r
Spearman rho
N

avtoritativna vzgoja oče

Pearsonov r
Spearman rho
N

avtoritarna vzgoja mama

Pearsonov r
Spearman rho
N

permisivna vzgoja mama

Pearsonov r
Spearman rho
N
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Čustveno

Zavedanje

Čustvena

izražanje

čustev

stabilnost

-0,050

-0,033

-

-

-

0,002

301

301

301

0,057

0,046

-

-

-

0,497

301

301

301

0,009

0,033

-

-

-

0,187**

301

301

301

-0,053

-0,048

-

-

-

-0,071

301

301

301

-0,058

-0,047

-

-

-

-0,055

301

301

301

avtoritativna vzgoja mama Pearsonov r

0,131*

0,032

-

-

-

0,098

301

301

301

Spearman rho
N

Opombe: ** Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja; N – numerus.

V tabeli 4 so razvidne povezave med čustvenim izražanjem, zavedanjem čustev in
čustveno stabilnostjo ter posameznimi vzgojnimi stili očeta in matere za celoten vzorec.
Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta in ponekod (kjer pogoji za izračun
Pearsonovega korelacijskega koeficienta niso bili izpolnjeni (priloga 1, slika 18-19,
tabela 9)) Spearmanovega korelacijskega koeficienta je pokazal, da večinoma ni
statistično pomembne povezanosti, razen med avtoritativno vzgojo očeta in čustveno
stabilnostjo (r=0,187) in med avtoritativno vzgojo matere in čustvenim izražanjem
(r=0,131). Višja kot je bila avtoritativna vzgoja očeta

v otroštvu, več je prisotne

čustvene stabilnosti in višja kot je bila avtoritativna vzgoja matere v otroštvu, višje je
čustveno izražanje. Hipotezo 4 tako delno potrdimo.

H4.

Med moškimi in ženskami so statistično pomembne razlike v stopnji

soodvisnosti.
Za preverjanje statistično pomembnih razlik v stopnji soodvisnosti med moškimi in
ženskami smo najprej preverili, ali podatki statistično pomembno odstopajo od
normalne distribucije. Za ta namen smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test.
Tabela 5: Kolmogorov-Smirnov test za stopnjo soodvisnosti
N

M

SD

KS test

301

48,914

12,0022

0,031

p

(Sig.)

0,200c,d

Opombe: N = št. udeležencev, M = povprečna vrednost, SD = standardna deviacija,
KS test = Kolmogorov-Smirnov test, p = nivo statistične pomembnosti, c = Lilliefors
popravek, d = spodnja meja statistične pomembnosti.
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Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da pri spremenljivki soodvisnost (Sig. = 0,200)
podatki statistično pomembno ne odstopajo od normalne distribucije. Zato smo za
ugotavljanje statistično pomembnih razlik v stopnji soodvisnosti med moškimi in
ženskami najprej naredili Levenov test, potem pa na podlagi rezultatov uporabili
parametrični t-test za neodvisne vzorce.

Tabela 6: Levene-ov test in t-test razlik med spoloma za spremenljivko soodvisnost
Levene test

t-test
p

p

F

(Sig.)

t

0,465

0,496

-2,276

df

(Sig.)

299

0,024

Soodvisnost –
predvidevanje o enaki
varianci
Opombi: p = nivo statistične pomembnosti, df = stopnje svobode; t = stopnja značilnosti, F = distribucija

Pri preverjanju razlik med spoloma v stopnji soodvisnosti smo najprej z Leveneovim
testom preverili statistično pomembnost razlik v variancah. Test je pokazal statistično
nepomembne razlike (F = 0,465; Sig. = 0,496), zato smo uporabili t-test za neodvisne
vzorce s predvidevanjem o enaki varianci. T-test je pokazal, da obstaja statistično
pomembna razlika med moškimi in ženskami v stopnji soodvisnosti (t = -2,276; df =
299; p = 0,024). Rezultati naše raziskave kažejo, da ženske (M = 50,025; SD =
11,7167) dosegajo statistično pomembno višjo stopnjo soodvisnosti kot moški (M =
46,713; SD = 12,3129). Na podlagi teh rezultatov lahko hipotezo 4 potrdimo.
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7. RAZPRAVA

Z raziskavo smo želeli raziskati povezanost soodvisnosti s stili starševske vzgoje ter
tudi s čustvenim procesiranjem v odraslosti. Želeli smo ugotoviti, kakšno je čustveno
procesiranje oseb, ki izražajo visoko stopnjo soodvisnosti ter kateri vidiki čustvenega
procesiranja so značilni za osebe z nizko stopnjo soodvisnosti. Zanimalo nas je tudi,
kakšno čustveno procesiranje se povezuje z določenimi starševskimi stili.
Podatki, do katerih smo prišli na podlagi naše raziskave, so pokazali, da obstajajo
statistično pomembne povezave med določenim stilom starševstva in soodvisnostjo.
Osebe, ki so bile vzgajane v avtoritarnem vzgojnem stilu, so na lestvici soodvisnosti
dosegale višje rezultate, kar pomeni, da so osebe vzgajane v avtoritarnem vzgojnem
stilu, ne glede na to, ali gre za avtoritarni stil očeta ali mame, imele višjo stopnjo
soodvisnosti v odrasli dobi. Osebe, vzgajane v permisivnem vzgojnem stilu, na lestvici
soodvisnosti niso dosegale rezultatov, na podlagi katerih bi lahko trdili, da obstaja
statistično pomembna povezava med permisivnim vzgojnim stilom in soodvisnostjo.
Prav tako nismo ugotovili statistično pomembne povezave med avtoritativnim vzgojnim
stilom in stopnjo soodvisnosti v odrasli dobi.

Podobne ugotovitve navaja raziskava, ki sta jo izvedli Ficher in Crawford (1992), ki
navajata, da so hčere avtoritarnih očetov dosegale višje točke na lestvici soodvisnosti
kot hčere očetov, ki so vzgajali v permisivnem vzgojnem stilu. Navajata še, da stil
vzgoje mame ni bil statistično pomembno povezan s stopnjo soodvisnosti. Kot smo
navedli že v prejšnjem odstavku, je naša raziskava pokazala drugače.
Tako bi lahko z rezultati naše raziskave potrdili tudi besede Sanje Rozman (2013, 52),
ki poudarja, kako nujen je zdrav odnos do otroka, saj v nasprotnem primeru lahko pride
do patološke soodvisnosti. Tudi Lancerjeva (2012, 14) pravi, da disfunkcionalno
starševstvo, oziroma kritični, brezbrižni, togi, nedosledni in zavračajoči starši
povzročijo, da otrok zavira svoja dejanska čustva in razvije globoka, na sramu grajena
prepričanja o sebi, ter o svojih pravicah, potrebah in zmožnostih ljubiti in biti ljubljen.
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Tak otrok je v odraslih odnosih soodvisen. Gostečnik (2001, 11-13) se strinja, da otrok
v življenju vzpostavlja odnose na način, kot jih je vzpostavljal s starši. V bistvu išče
odnose, ki so mu znani in vanje vstopa na podlagi preteklih vzorcev.
Glede na dejstvo, da smo druge zmožni ljubiti in spoštovati le toliko, kolikor te ljubezni
in spoštovanja premoremo do sebe (Gostečnik 2010b, 130), ne preseneča dejstvo, da
oseba z nizkim samospoštovanjem, ki je lahko posledica avtoritarne vzgoje, vstopa v
soodvisniške odnose, oziroma razvije visoko stopnjo soodvisnosti.
Starši, ki vzgajajo brez topline, nad otrokom pa uveljavljajo svojo moč in nadzor in od
otroka zahtevajo spoštovanje avtoritete, s tem načinom vzgoje povzročijo, da otrok ni
varno navezan na starše, temveč je popolnoma odvisen od njihovega nasveta (Juul
2009, 69), kasneje pa to prenese v odraslost in išče takega partnerja, kar spet vodi v
soodvisnost.

Soodvisnike zaznamujejo pretirana skrb za druge, nizka samozavest, zatiranje,
obsedenost, kontroliranje, zanikanje, odvisnost, slaba komunikacija, nejasne meje,
pomanjkanje zaupanja, jeza in podobno (Beattie 1999, 41-50). To nakazuje, da so se
takega odnosa naučili v otroštvu, iz vzgoje, oziroma odnosa, ki ne omogoča odprtega
izražanja čustev (Subby 1984, 2), saj so to tudi značilnosti avtoritarne vzgoje, oziroma
interakcije s staršem, katerega vzgojni stil je najbližji avtoritarnemu, podobne, če ne
enake, kar spet potrjuje dejstvo, da se vzorci za soodvisnost prenašajo iz generacije v
generacijo (Lancer 2012, 9).
Glasser (2002, 19) pravi, da grajanje, obtoževanje, pritoževanje, sitnarjenje, grožnje,
kaznovanje in podkupovanje ljudi (kar so tudi značilnosti disfunkcionalnih odnosov), da
bi jih nadzorovali, ne vzpostavlja bližine v odnosih, temveč prav nasprotno.
Če torej take navade z vzgojo prevzamemo že v otroštvu, jih bomo v odraslosti
nezavedno spet iskali.
Glede na to, da je avtoritarni vzgojni stil vzgajanje z represijo, saj so avtoritarni starši
zelo direktni pri postavljanju zahtev in neodzivni, zahtevajo popolno poslušnost brez
pojasnjevanja, zatirajo misli in želje otroka, ter hočejo imeti popolno kontrolo nad
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otrokom (Baumrind 1991, 62; About.com 1996), to ne pomeni zdravega odnosa.
Shapiro (2003, 19-20) dodaja, da lahko taka vzgoja pri otroku povzroči čustvene in
vedenjske težave, otroci lahko postanejo jezni, depresivni, dvomijo vase, težko
navezujejo stike z ljudmi in težko razvijejo sočutje. Tako jim ni omogočeno, da bi sami
nadzorovali lastno življenje in to ponovno vodi k soodvisniškim odnosom, oziroma višji
stopnji soodvisnosti, s čemer so povezane prej omenjene lastnosti, ki so hkrati tudi
značilnosti manj funkcionalnega čustvenega procesiranja.
Rezultati naše raziskave so namreč pokazali tudi, da so med soodvisnostjo in
posameznimi

dimenzijami

čustvenega

procesiranja

statistično

pomembne

povezave. Višja kot je stopnja soodvisnosti, manj funkcionalno je čustveno
procesiranje. Raziskava je pokazala, da so vse dimenzije statistično pomembno
negativno povezane s stopnjo soodvisnosti. Najbolj se to kaže med soodvisnostjo in
čustvenim procesiranjem, namreč višja kot je stopnja soodvisnosti, nižja je čustvena
stabilnost. Enako velja tudi za izražanje in zavedanje čustev.
Soodvisniki niso sposobni poimenovati svojih čustev (Beattie 1999, 2, 58) in ne vedo,
zakaj so razburjeni. Čutijo vso krivdo za negativna čustva drugih in menijo, da se zaradi
drugih čutijo krive in jezne (Lancer 2012, 23, 65). Zato je za izognitev soodvisniškemu
vedenju, še toliko bolj pomembno, da je človek v stiku s svojimi čustvi, ter da se nauči
primernega uravnavanja čustev, kar je, kot pravi Cvetek (2009, 64) med drugim zelo
pomembno za funkcionalne medosebne odnose. S tem se strinja tudi Kompan Erzarjeva
(2006, 26-29), ki pravi, da se pristen stik ustvarja preko funkcionalnega čustvenega
procesiranja, ter da je pomembno, da čustveno procesiranje ostaja funkcionalno.
V kolikor je posameznik kot otrok zatiral svoja prava čustva, je lahko celo izgubil stik s
svojim resničnim jazom in tudi s svojimi pravimi čustvi. Kasneje, ko potlačena čustva
spet privrejo na površje, in predstavljajo praznino, sram, nevrednost, strah in zmedo, jih
– zdaj že odrasel – doživlja, kot nekaj popolnoma drugačnega, ali pa jih poskuša
prikriti, da bi se zavaroval pred neodobravanjem drugih, kar je spet lastnost soodvisnih
oseb (Blume 2012).
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Z raziskavo smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne povezave med
določenimi stili starševstva in čustvenim procesiranjem, in sicer samo za dimenziji
avtoritativne vzgoje očeta in matere. Višja kot je bila avtoritativna vzgoja očeta v
otroštvu, več je prisotne čustvene stabilnosti in višja kot je bila avtoritativna vzgoja
matere v otroštvu, višje je čustveno izražanje.
Kot najbolj optimalni stil starševstva tako velja avtoritativna vzgoja, saj starši z otrokom
preživijo veliko časa in se z njim tudi pogovarjajo o svojih pričakovanjih do njega
(About.com 1996), s čemer mu omogočajo, da razmišlja ter razvija in izraža svoje
mnenje, občutke in lastna stališča, kar spodbuja in razvija tudi boljše čustveno
procesiranje (Jurič 2009, 70). Taki starši od otroka sicer veliko pričakujejo, vendar ga
pri doseganju ciljev čustveno podpirajo, prav tako ohranjajo spoštovanje do otrok, ter
jim dajejo možnost soodločanja v določenih zadevah. Študije so tudi pokazale, da imajo
otroci, vzgajani z avtoritativnim pristopom, manj čustvenih težav (Shapiro 2003, 20).
Avtoritativni vzgojni stil je torej podlaga za zdrav razvoj. Juričeva (2009, 70) pa še
dodaja, da so otroci vzgajani po tem pristopu prijazni, radi sodelujejo, imajo višje
izraženo motivacijo, kot otroci drugih vzgojnih stilov, so neodvisni (kar je zelo
pomembno za zdravo soodvisnost), tak vzgojni stil pa je tudi povezan z višjimi
akademskimi

dosežki,

večjo

kompetentnostjo,

avtonomijo in

bolj

pozitivno

samopodobo.
Raziskava je pokazala, da so med moškimi in ženskami statistično pomembne
razlike v stopnji soodvisnosti. Ženske so v povprečju dosegale višje rezultate na
lestvici soodvisnosti kot moški, kar pomeni, da so ženske statistično pomembno bolj
soodvisne kot moški. Tudi Forward in Torres (2006, 14-15) trdita, da je običajno ženska
tista, ki je soodvisna in ki v soodvisniškem odnosu z moškim bolj trpi. Lancerjeva
(2012, 34) pa pravi, da za to obstajajo biološki, razvojni, politični, kulturni ter družbeni
razlogi.
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SKLEP

Odnos je dinamična stvar, ki zahteva vsakdanjo nego. Dober odnos do sebe in do
sočloveka (ter sočloveka do nas) je ključen za človekovo vsesplošno dobro počutje in
zdravje. Izkrivljen odnos nas lahko privede do nezadovoljstva in stresa, od katerega
lahko kmalu tudi psihično in celo fizično zbolimo. Izkrivljen odnos je tudi soodvisniški
odnos. Odnos, za katerega se mogoče na prvi pogled zdi, da je ljubeč in skrben, a če
bolje pogledamo vidimo, da gre za pretirano skrb in celo za preveč »ljubezni«.
Rezultati naše raziskave, ki je bila izvedena na podlagi zbranih odgovorov več kot 300
udeležencev, potrjujejo, kar smo predvidevali na podlagi predhodnih raziskav,
predvsem pa na podlagi literature strokovnjakov iz področja vzgoje in medosebnih
odnosov. Izkazalo se je, da obstajajo statistično pomembne povezave med določenimi
stili starševstva in soodvisnostjo. Prav tako nam je uspelo dokazati, da imajo osebe z
višjo stopnjo soodvisnosti nižjo stopnjo čustvenega izražanja, zavedanja čustev in
čustvene stabilnosti. Rezultati so pokazali tudi, da obstajajo statistično pomembne
povezave med določenimi stili starševstva in čustvenim procesiranjem, ter da so med
moškimi in ženskami statistično pomembne razlike v stopnji soodvisnosti.

Cilji magistrskega dela so bili:
-

kritični pregled dosedanjih teorij, raziskav na področjih soodvisnosti, stilov
starševstva ter čustvenih in fizičnih zlorab v otroštvu, ki so značilne za nekatere
tipe starševstva;

-

ugotoviti, kako se soodvisnost povezuje s stili starševstva in značilnostmi
čustvenega procesiranja;

-

oceniti pojavnost soodvisnosti; oblikovati implikacije za terapevtsko prakso in
delo z družinami v Sloveniji – narediti raziskavo o soodvisnosti, ki bi dala
globlji uvid v to, kako pomembna je kvalitetna vzgoja in kakšne posledice lahko
pusti določen pristop ter na osnovi tega opozoriti na možnosti strokovnega dela,
ki bi vodilo v preventivo soodvisnosti.
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Glavni cilj oziroma zastavljeni problem magistrskega dela pa je bil, kakor smo že
omenili, empirično raziskati, ali obstaja statistično pomembna povezava med stili
vzgoje, čustvenim procesiranjem in soodvisnostjo v odrasli dobi. Zastavljeni cilj smo z
izračuni dosegli, tako odprtih, oziroma nerešenih ciljev, ki bi si jih zastavili ni ostalo.
Prihodnje raziskave bi se lahko morda bolj osredotočale na merjenje stopnje
soodvisnosti v različnih obdobjih človeka. Najprej bi v mlajši dobi (kot sta to storila
Spann in Fischer, ko so dijaki bili stari med 17 in 22 let) izmerili stopnjo soodvisnosti,
kasneje, na primer čez deset let, bi tem istim osebam ponovno izmerili stopnjo
soodvisnosti. Saj, kot pravi Rozmanova (2013, 46), je soodvisnost »oblika nevroze, ki
nastane v otroštvu in se manifestira v odnosih, zlasti ljubezenskih, v odraslosti.«
Na podlagi izvedene raziskave bi lahko tudi mi zaključili, da avtoritarna vzgoja ni
primerna, tudi iz tega vidika ne, ker lahko vodi v pojav soodvisnosti in bo posameznik
doživel veliko razočaranj in bolečin, ko bo kot odrasel vstopal v soodvisniške odnose.
Za dobro počutje je pomembno tudi funkcionalno čustveno procesiranje, zato bolj kot
bo oseba vzgajana v avtoritarnem vzgojnem stilu, ki je nasilen tip vzgoje, bolj bo
kasneje težila k soodvisniškemu vedenju, manj funkcionalno bo tudi njeno čustveno
procesiranje.
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POVZETEK

Zdrava soodvisnost pomeni živeti zdrave medosebne odnose, hkrati pa ohranjati
samostojnost in sprejemati medsebojne razlike partnerjev, brez občutkov ogroženosti.
Škodljiva ali patološka soodvisnost pa je, ko v odnosu eden preveč skrbi za drugega in s
tem izgublja svojo samostojnost, njegove skrbi za partnerja pa gredo tako daleč, da so
za njega samega lahko zelo samouničujoče. Soodvisniki se bojijo biti sami ali zavrnjeni,
zato običajno rečejo »da«, ko bi raje rekli »ne«. Povsem poskušajo ugoditi okolici, ter
se bojijo in sramujejo biti to, kar dejansko so.
Namen magistrskega dela je bil osvetliti, ali obstajajo povezave med soodvisniškim
vedenjem v odraslosti, stili vzgoje, s katero so bile te osebe vzgajane v otroštvu ter
kvaliteto njihovega čustvenega procesiranja v odraslosti.
Z raziskavo na vzorcu 301 udeleženca smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna
povezanost med avtoritarno vzgojo in soodvisnostjo. Več kot je bilo prisotne avtoritarne
vzgoje s strani očeta ali matere v otroštvu, višja je stopnja soodvisnosti v odraslosti.
Raziskava je tudi pokazala, da so med soodvisnostjo in posameznimi dimenzijami
čustvenega procesiranja statistično pomembne povezave. Višja kot je bila stopnja
soodvisnosti, manj funkcionalno je čustveno procesiranje. Z raziskavo smo ugotovili
tudi, da obstaja statistično pomembna povezanost med avtoritativno vzgojo očeta in
čustveno stabilnostjo in med avtoritativno vzgojo matere in čustvenim izražanjem. Višja
kot je bila avtoritativna vzgoja očeta v otroštvu, več je prisotne čustvene stabilnosti in
višja kot je bila avtoritativna vzgoja matere v otroštvu, višje je čustveno izražanje.
Rezultati naše raziskave kažejo tudi, da so ženske statistično pomembno bolj soodvisne
kot moški.

Ključne besede: soodvisnost, starševstvo, čustveno procesiranje, medosebni odnosi,
vzgoja otrok, stili starševstva, zasvojenost z odnosi.
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SUMMARY

Healthy co-dependence is achieved in a relationship when partners maintain
independence and accept each other’s differences without feeling threatened. Harmful
or pathological codependence occurs when one partner takes care of, and worries about,
the other too much and consequently loses his own autonomy. His worries for his
partner can go so far that they become self-destructive. Codependers are afraid to be
alone or rejected, so they usually say »yes«, when they would rather say »no«. They
always try to satisfy their partner in any given situation, and they are afraid and
ashamed to be what they actually are.

The purpose of this master thesis is to determine whether there are connections between
codependent behavior in adulthood and the parenting styles to which individuals have
been subject in childhood. In addition, the quality of emotional processing of
codependent individuals in adulthood was assessed. Using a survey of 301 participants
we found a statistically significant correlation between being subject to an authoritarian
parenting style and codependency in adulthood. The more authoritarian a parenting
style (by either mother or father) was, the higher was the degree of codependency in
adulthood. The survey also showed that there are statistically significant connections
between codependency and individual dimensions of emotional processing. The higher
the degree of codependency, the less functional was emotional processing. We also
found that there is a statistically significant correlation between authoritarian upbringing
by the father and emotional stability. There is also a statistically significant correlation
between authoritarian upbringing by mothers and emotional expression. The more
authoritarian the parenting style of the father, the more emotionally stable was the child
and the more authoritarian the parenting style of the mother, the more emotional
expressive was the child. Statistically significant results of our research also show that
women are more codependent than men.

Key words: codependency, parenting, emotional processing, interpersonal relationships,
childcare, healthy partnership relations, family relations, relationship addiction.
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