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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
APK – afektivni psihični konstrukt
AU – akcijska enota
AŽS – avtonomni živčni sistem
DBP – diastolični krvni tlak (ang. »diastolic blood pressure«)
EDA – elektrodermalna reakcija kože (ang. »electrodermal activity«)
EMFACS – sistem za kodiranje obraznih izrazov čustev »Emotional Facial Action
Coding System«
EPS – Lestvica čustvenega procesiranja (ang. »The Emotional Processing Scale«)
FACS – sistem za kodiranje obraznih izrazov »Facial Action Coding System«
fMRI – funkcionalna magnetna resonanca
GEMEP – kodirni sistem za opis telesne drže in gibanja pri specifičnih čustvih »The
Geneva Multimodal Emotion Portrayals«
GSR – prevodnost kože (ang. »galvanic skin response«)
GSRfrek – frekvenca prevodnosti kože
GSRmax – maksimalna vrednost prevodnosti kože
GSRmin – minimalna vrednost prevodnosti kože
GSRpovp – povprečna vrednost prevodnosti kože
HF – toplotni tok (ang. »heat flux«)
HFmax – maksimalna vrednost toplotnega toka
HFmin – minimalna vrednost toplotnega toka
HFpovp – povprečna vrednost toplotnega toka
HR – frekvenca srčnega utripa (ang. »heart rate«)
HRV – variabilnost srčnega utripa (ang. »heart rate variability«)
max – maksimalna vrednost
min – minimalna vrednost
MRI – magnetna resonanca
OP. A. – opomba avtorja
PACT – psihobiološki pristop v terapiji parov (ang. »Psychobiological Approach to
Couple Therapy«)
PET – pozitronska emisijska tomografija
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PetCO2 - delni tlak ogljikovega dioksida na koncu izdiha
povp – povprečna vrednost
PTSM – postravmatska stresna motnja
PŽS – parasimpatični živčni sistem
RR – respiracijska perioda (ang. »respiration rate«)
RZDT – relacijska zakonska in družinska terapija
SCL – raven prevodnosti kože (ang. »skin conductance level«)
SCR – odziv prevodnosti kože (ang. »skin conductance response«)
SPL – raven kožnega potenciala (ang. »skin potential level«)
SPR – odziv kožnega potenciala (ang. »skin potential response«)
ST – temperatura kože (ang. »skin temperature«)
STmax – maksimalna vrednost temperature kože
STmin – minimalna vrednost temperature kože
STpovp – povprečna vrednost temperature kože
SŽS – simpatični živčni sistem
TA – temeljni afekt
UCDSEE – kodirni sistem za opis telesne drže in gibanja pri specifičnih čustvih
»University of California, Davis, Set of Emotion Expressions«
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UVOD
Čustva so kompleksni in dinamični duševni procesi, ki vključujejo posameznikov
celostni odziv. To pomeni, da čustvena reakcija ni enovit proces, ampak večplasten in
sestavljen iz vedenjske, kognitivne pa tudi fiziološko-telesne komponente (AlonsoArbiol et al. 2011, 2; Lamovec 1991, 120; Scherer 2003, 242-243).
Čustva so vedno povezana z določenim fiziološkim vzburjenjem. Damasio (2008, 63)
celo pravi, da se ob čustvih zgodi prava telesna revolucija. O tem, kako neločljivo je
doživljanje čustev povezano z delovanjem in odzivanjem telesa, zelo slikovito govori
tudi naša jezikovna dediščina, ki je postala del vsakdanjika. Besedne zveze kot
»Razpočil se bo od jeze«, »Od jeze mu je zavrela kri«, »Od same žalosti ji je počilo
srce« ipd. jasno kažejo na organsko utemeljenost oz. usidranost čustev, ki so se je
zavedali že naši predniki.
Z razvojem sodobnih merskih pripomočkov se zanimanje za fiziološke raziskave čustev
povečuje. Najpogostejša preučevanja čustev skozi telesne odzive so spremljanje
obraznih izrazov, merjenje prevodnosti kože ter drugih reakcij avtonomnega živčnega
sistema, kot npr. krvni tlak, utrip srca, volumen dihanja ipd. Z novimi metodami
raziskovanja možganskih struktur pa se je začel razmah tudi na nevrološkem področju.
Spoznanja interdisciplinarnih raziskav čustev in psihofiziologije pojasnjujejo in
preoblikujejo

tako

področje

nevroznanosti

kot

psihoterapije.

V

središče

psihoterapevtskega procesa so tako poleg čustev vstopili tudi psihobiološki procesi. V
mnogih terapevtskih modelih je telo na novo ovrednoteno, povečalo pa se je tudi
zanimanje za čustveno in telesno doživljanje v terapevtskem odnosu.
Relacijska zakonska in družinska terapija (RZDT) je v tem smislu sodoben model
terapevtske obravnave. RZDT je psihobiološki psihoterapevtski pristop, ki integrira
spoznanja psihologije jaza, objekt-relacijske teorije, interpersonalne analize in
sistemske teorije, vključuje pa tudi spoznanja teorije navezanosti in nevroznanosti, še
posebej medosebne nevrobiologije. Osrednjo težo daje predelovanju čustev oz. afektov,
ki jih pojmuje kot psihobiološka stanja. Kljub dobri teoretični utemeljenosti pa te
organske komponente afektov oz. fiziološke mere čustev še niso dovolj raziskane.
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V ta namen želimo v pričujočem delu podrobneje predstaviti fiziološke mere čustev in
njihov pomen v procesu relacijske zakonske in družinske terapije. Skozi celotno
disertacijo sledimo trem temam, ki jih podrobneje predstavimo v teoretičnem delu in
raziskujemo v empiričnem delu; to so čustva, telo in psihoterapija.
Prvo poglavje je namenjeno čustvom. Ker soglasna definicija čustev ne obstaja, število
definicij pa presega razumno mejo, se v prvem podpoglavju raje kot na definicije
osredotočimo na razlikovanje med čustvi in drugimi afektivnimi stanji, povzamemo pa
tudi osnovne značilnosti in funkcije čustev.
Za nadaljnje raziskovanje je pomembno, da podrobneje predstavimo šest osnovnih
čustev, njihov pomen in funkcije, kar storimo v naslednjem podpoglavju.
Iz mnogih opisov in značilnosti čustev je razvidno, da imajo čustva telesno oz.
fiziološko komponento. O tem priča tudi vsakdanja raba slovenskega jezika, kar
predstavimo na primerih. Z nekoliko izzivalnim vprašanjem, ali so čustva še čustva, če
jim odvzamemo telesno dimenzijo, zaključujemo poglavje o čustvih in najavljamo
poglavje o telesu.
V poglavju o telesu nas zanimajo telesni odzivi oz. pomembnejše telesne funkcije, ki
spremljajo doživljanje čustev. Da bi lahko raziskovali fiziološke mere čustev, je bilo
potrebno najprej narediti pregled najpogosteje uporabljenih mer v raziskovanju
(psiho)fiziologije. V prvem podpoglavju tako podrobneje predstavimo prevodnost kože,
krvni tlak, srčni utrip, dihanje, držo telesa, obrazne izraze, govor, delovanje možganov
in temperaturo kože. Za vsako od njih predstavimo, kako se spreminja ob doživljanju
čustev.
Sledi podpoglavje o fiziologiji čustev. Če v prejšnjem podpoglavju ugotavljamo, katere
fiziološke mere se najpogosteje uporabljajo v raziskavah čustev, to podpoglavje
nadgrajujemo z vpeljavo dveh teoretičnih tradicij, ki najmočneje določata raziskave o
čustvih; to sta kategoričen in dimenzionalen model. Ker med raziskovalci še vedno ni
konsenza, ali so spremembe telesnih funkcij značilne za posamezno čustvo ali za
skupino čustev, je potrebno raziskave in ugotovitve umestiti glede na to, na katerem
modelu oz. teoriji čustev slonijo.
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Najprej se osredotočimo na raziskave, katerih namen je poiskati vzorec telesnih
odzivov, značilen za posamezna čustva. S sledenjem kategoričnemu modelu oz. teoriji
osnovnih čustev predstavimo značilnosti fizioloških mer ob doživljanju posameznih
čustev.
V podpoglavju Fiziologija skupin čustev nasprotno predstavljamo raziskave, ki govorijo
v prid fiziološki specifičnosti skupin čustev in ne posameznih čustev. Ker te raziskave
temeljijo predvsem na valenci oz. hedonskem tonu ter nivoju energije oz. vzburjenosti,
ugotovitve razčlenimo glede na ti dve lastnosti. Poglavje o telesu zaključujemo z
ugotovitvijo, da se samo multimodalne študije lahko približajo razumevanju
kompleksnosti psihofizioloških procesov.
Sledi poglavje o psihoterapiji, v katerem želimo predstaviti, kako na polje čustev in
telesnih odzivov stopa psihoterapija. V prvem podpoglavju na kratko predstavimo
stališča in razloge za premik k čustvom in psihobiološkim procesom na področju
psihoterapije. Še posebej nas zanimata uglašenost in regulacija čustev, zato v
naslednjem podpoglavju ta dva pojma najprej podrobneje predstavimo, potem pa
raziskujemo njun pomen in vlogo v različnih odnosih, in sicer starši – otrok, terapevt –
klient in partner – partner.
Poglavje zaključujemo s predstavitvijo modela RZDT, ki predstavlja pomemben del
terapevtske prakse v Sloveniji. Osredotočimo se na tiste temeljne pojme RZDT, ki so
neposredno povezani s temo doktorske disertacije.
Teoretični uvod zaključuje poglavje Čustva, telo in uglašen odnos v Svetem pismu, v
katerem preverimo, kako zapisi iz Hebrejske književnosti podpirajo tematiko doktorske
disertacije. Zanimivo je, da tudi tako starodavna besedila kot je Sveto pismo, nazorno
opisujejo telesne vidike doživljanja čustev. Skozi svetopisemska besedila in citate pa
razmišljamo tudi o pomenu telesa in uglašenega odnosa.
V teoretičnem delu tako naredimo poglobljen pregled tematike doktorske disertacije predstavimo področje čustev in fizioloških odzivov telesa, obe področji integriramo in
prikažemo relevantne raziskave, spoznanja pa umestimo v kontekst psihoterapije.
Empirični del smiselno sledi strukturi treh glavnih poglavij – čustev, telesa in
psihoterapije. RZDT je integriran psihobiološki psihoterapevtski pristop, vendar kljub
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dobri teoretični utemeljenosti pomena telesa in čustev v RZDT, do sedaj še ni bilo
empirično preverjeno področje telesnega vidika doživljanja in predelovanja čustev. V ta
namen smo zasnovali interdisciplinarno raziskavo, razdeljeno na tri dele - prva dva
predstavljata kvantitativno, tretji del pa pretežno kvalitativno raziskavo.
V prvem delu raziskave se posvetimo telesu in preverjamo telesne odzive na različne
vrste čustev. Želimo odkriti morebitno povezanost doživljanja različnih čustvenih stanj
z različnimi telesnimi odzivi. V drugem delu so v ospredju čustva in čustveno
procesiranje. Glede na to, da imajo čustva v RZDT pomembno vlogo in da je
sposobnost čustvenega procesiranja osrednjega pomena za učinkovito terapijo, nas
zanima, ali lahko RZDT uvrstimo ob bok terapijam, ki izboljšujejo čustveno
procesiranje. S tem namenom ugotavljamo spremembe v značilnostih čustvenega
procesiranja, ki se zgodijo v procesu RZDT.
Kvantitativen del raziskave je tako namenjen ugotavljanju statistično pomembnih razlik
v fizioloških merah med posameznimi čustvi ter razlik v značilnostih čustvenega
procesiranja med eksperimentalno skupino, vključeno v proces RZDT, in kontrolno, ki
terapije ni bila deležna. Kvalitativen del raziskave pa je namenjen poglobljenemu
preučevanju telesnih odzivov ob subjektivnem čustvenem doživljanju v realni
psihoterapevtski situaciji.
Tako želimo v tretjem delu raziskave poglobiti razumevanje o tem, kako se čustvena
vzburjenost v procesu RZDT kaže na telesni ravni. Zanima nas, kako se v procesu
RZDT klienti telesno odzivajo na konfliktne - čustvene teme in ali je možno, da pride
do trenutkov povezanosti med njihovimi fiziološkimi odzivi. Raziskujemo tudi, kakšne
spremembe v ravnanju s čustvi se zgodijo v procesu terapije, kako se to povezuje s
telesnimi odzivi ter kateri terapevtski posegi botrujejo reguliranju telesne (in čustvene)
vzburjenosti.
V zaključnem delu naloge argumentiramo izsledke lastne raziskave na podlagi
teoretičnih izhodišč, opozorimo na omejitve in dileme, na katere smo naleteli v procesu
raziskovanja, ter nakažemo možne izboljšave in razširitve. Disertacija predstavlja
pomembno novost, zato je njena vrednost tudi v podajanju iztočnic možnih razlag in
postavljanju izhodišč nadaljnjim raziskavam.
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Doktorska naloga z vključevanjem telesnih vidikov doživljanja čustev pomembno
prispeva k ovrednotenju modela RZDT in pomeni svojevrsten znanstveni doprinos. Po
pregledu področja ugotavljamo, da fizioloških raziskav čustev v kontekstu psihoterapije
do sedaj še ni bilo, zato disertacija razširja podlago psihoterapevtskega zdravljenja
nasploh ter s tem prispeva k učinkovitejši in celostnejši psihoterapevtski obravnavi.
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1. ČUSTVA
Čeprav so čustva zelo pogosto uporabljen in v današnjih časih izjemno popularen
pojem, nam vprašanje o tem, kaj čustva so, redko da enoznačen odgovor. Koncept
čustev predstavlja problem tako raziskovalcem kot laikom.
William James je že leta 1884 poskušal dati odgovor na to vprašanje, s čimer je začel
nikoli končano razpravo, ki je v zadnjem času ponovno dobila zagon. Pri reviji Emotion
Review so namreč konec leta 2012 izdali posebno številko »On Defining Emotion«.
Russell (2012, 337) je v uvodniku k omenjeni izdaji zapisal, da se raziskovalci čustev
soočajo s škandalom: »Po vseh teh letih še vedno nismo soglasni glede definicije
čustev, čeprav le-to temeljno definira naše področje delovanja.«
Število predlaganih definicij čustev je zraslo do točke, da se zdi štetje nesmiselno.
Kleinginna in Kleinginna (1981, 345) sta jih že leta 1981 naštela več kot sto. Damasio
(2008, 42) ironično dodaja, da poleg tega obstaja tudi »občudovanja vredna tradicija
razvrščanja čustev v različne kategorije.«
Ker ne pričakujemo, da bi lahko razrešili to dilemo, se bomo razvrščanju čustev in
iskanju »prave« definicije odpovedali ter se namesto tega raje usmerili na to, katere so
značilnosti čustev, kaj vse obsegajo in kakšen je njihov pomen.

1.1 KAJ SO ČUSTVA
Cacioppo in njegovi sodelavci (2008, 183) so zapisali, da čustva usmerjajo, obarvajo in
oplemenitijo življenje. Tudi Reevy, Ozer in Ito (2010, 390) so čustvom pripisali
podoben pomen, in sicer da nam omogočajo preživetje in obogatijo življenje, Musek in
Pečjak (2001, 66-67) pa dodajata: »Čustvovanje daje našemu življenju polnost, smisel
in lepoto.« Ule (2005, 249) zaključuje: »Čustva niso samo notranja stanja osebe, način
bivanja osebe v njenih odnosih z okoljem, so tudi način bivanja v kulturi.«
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Vsako čustvo lahko opišemo s tremi dimenzijami (Musek in Pečjak 2001, 70):
1. vrednostna dimenzija se nanaša na to, ali so čustva prijetna oz. ugodna ali
neprijetna oz. neugodna. Čustva vrednostno »obarvajo« dogodke, nevtralnih
čustev namreč ni;
2. jakostna definira moč čustva, lahko smo malo ali pa močno žalostni, veseli,
jezni… Vsako čustvo se izraža na kontinuumu intenzitete, mili strah se tako
lahko odraža kot zaskrbljenost, zelo močan strah pa kot panika;
3. aktivnostna dimenzija govori o tem, kako čustvo aktivira naš organizem (ali pa
ga ne). Nekatera čustva kot npr. jeza so aktivna, nas spodbujajo k delovanju,
druga kot npr. žalost pa so bolj pasivna in nas umirjajo.

1.1.1 Čustva in druga afektivna stanja
Da se izognemo vsaj osnovni zmedi okoli čustev, moramo najprej pojasniti razliko med
čustvi in drugimi afektivnimi stanji.
Bedkowska-Kopczyk (2004, 62-63) in Lamovec (1991, 120-121) pišeta, da obstaja v
literaturi precejšnja terminološka neenotnost pri poimenovanju čustev. Izrazi »čustva«,
»afekti« in »občutki« se pogosto uporabljajo kot sinonimi, čeprav to niso.

 Afekti
Afekti so kratka in intenzivna čustvena stanja. Včasih so tako silovita, da mejijo na
izbruh. Razvijejo se v trenutku, spremljajo pa jih izrazite telesne spremembe, kot npr.
pri paniki ali evforiji. Afekti običajno zmanjšajo kritičnost mišljenja in vedenja,
sorazmerno z naraščanjem silovitosti afekta se namreč zmanjšuje vpliv kognicije na
obvladovanje lastnega vedenja (Bedkowska-Kopczyk 2004, 63; Lamovec 1991, 120).

 Razpoloženja
Razpoloženja so dolgotrajnejša in manj intenzivna čustvena stanja, kot npr. potrtost.
Pojavijo se brez konkretnega razloga in tudi niso usmerjena k določenim objektom.
Trajajo lahko od nekaj ur do več dni. Razvijejo se postopno in počasi in imajo kljub
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manjši intenzivnosti velik vpliv na vedenje (Bedkowska-Kopczyk 2004, 60; Scherer
2003, 242-243).
 Čustva
Čustva so posamična, usmerjena in razmeroma prehodna stanja. So kompleksen odziv
na situacijo, kar pomeni, da imajo specifičen razlog za nastanek. Pojavljajo se na celotni
lestvici od prijetnih do neprijetnih in močno vplivajo na vedenje. Čustva so manj
intenzivna od afektov in krajša od razpoloženj, spontani čustveni odzivi naj bi trajali od
pol do štiri sekunde (Lamovec 1991, 120; Scherer 2003, 242-243; Ule 2005, 247-248).
 Občutki
Občutki so doživetja, ki nastanejo kot posledica draženja naših čutil. Lahko bi rekli, da
so občutki zavedanje, da je bilo naše čutilo vzdraženo, in kot taki so lahko del čustev,
afektov in razpoloženj. Razlikujejo se po kvaliteti, trajanju in intenzivnosti. Bolj kot je
dražljaj intenziven, bolj je intenziven tudi občutek in dalj časa traja. Če je premočan,
lahko povzroča tudi bolečino (Društvo študentov psihologije 2012; Ule 2005, 245).

1.1.2 Značilnosti čustev
SSKJ (2009) definira čustva kot duševni proces ali stanje, ki je posledica odnosa med
človekom in okoljem. Milivojević (2008, 25) razširja definicijo čustev na kompleksen
odziv subjekta na dražljajsko situacijo, ki jo subjekt ocenjuje kot pomembno in ki ga
fiziološko, motorično, motivacijsko in mentalno pripravlja na adaptivno aktivnost.
Damasio (2008, 97) zato pravi, da sodijo čustva med uravnalne reakcije, saj
predstavljajo odziv na stanje v notranjosti organizma.

Relevantnost dogodka
V Milivojevićevi (2008, 25) definiciji lahko zasledimo, da čustva občutimo samo v
situacijah, ki so za nas pomembne. Katero in če sploh bomo doživljali čustvo, je
odvisno od tega, kako si razlagamo in kako vrednotimo to, kar se dogaja. Zato lahko
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ljudje v enakih okoliščinah doživljajo različna čustva ali pa celo ostanejo ravnodušni.
Čustva namreč doživljamo samo v okoliščinah, ki jih ocenimo kot subjektivno
pomembne (Kompare et al. 2007, 122).
Čustvena reakcija nam tako pove, da se dogaja za nas nekaj pomembnega in je
pravzaprav kot svarilen signal. V tem smislu je mogoče na čustva gledati kot na
detektorje relevantnosti (Scherer 2009, 3461). Rimé (2009, 62) predpostavlja, da
obstajata dve vrsti pogojev, ki povzročijo čustva: ko se zgodi nekaj, kar ni bilo
pričakovano, ali kadar se pričakovano ne zgodi. Čustvena reakcija nam tako veliko pove
o nas samih: kaj je za nas pomembno, kako interpretiramo sebe in svet ter kako se
spopadamo z nepričakovanim (Majerhold 2010, 25).

Prehodna in časovno omejena
Čustva so sama po sebi prehodna stanja, ki nastanejo kot odgovor na okoliške ali lastne
čustvene dražljaje (Critchley 2003, 35). Tudi Levenson (2003, 349-350) podobno opiše
čustva, in sicer kot kratkotrajne psiho-fiziološki pojave, ki predstavljajo učinkovit način
prilagajanja na spreminjajoče se zahteve okolice.
To pomeni, da so čustva dinamični in fleksibilni procesi (Scherer 2009, 3459; Siegel
1999, 122-123; Walle in Campos 2012, 413). Vendar ti procesi niso prosto plavajoča
(duševna) stanja, iz katerih bi se vsakokratno čustvo porodilo z namerno odločitvijo,
kakor tudi niso že obstoječa – konstantna značilnost posameznika (Scherer 2005, 700).
Lahko rečemo, da so čustva na novo porajajoča se duševna stanja, izzvana z
vsakokratnim notranjim ali zunanjim dražljajem.

Bipolarnost
Za čustva je značilna njihova parna nasprotnost – vsakemu čustvu lahko pripišemo
nasprotni par, npr. veselje-žalost, ljubezen-sovraštvo itd. To pomeni, da lahko čustva
razvrščamo v nasprotne dvojice (Musek in Pečjak 2001, 71).
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Kognitiven vidik čustev
Nasproti predstavam o iracionalni, nerazumski naravi čustev pa obstaja tudi kognitiven
vidik čustev (Ule 2005, 250-151). Sloan in Kring (2007, 307) pišeta, da je pri
doživljanju čustev udeleženih veliko kognitivnih procesov, ki pomagajo pri
razumevanju oz. oceni stanja, ki je izzvalo čustveno reakcijo. Ko nekomu npr. prečka
pot potencialno strupena kača, mora oseba najprej identificirati nevarnost (»to je kača«),
nato običajno izkusi strah, prepozna izkušnjo strahu, pri tem pa se poveča aktivnost
avtonomnega živčnega sistema, ki osebo pripravi na soočenje z nevarnostjo (beg ali
boj).
Tudi Scherer (2005, 697-698) med elemente čustvene reakcije prišteva kognitivno
komponento, vendar se zaveda, da veliko teoretikov čustva in kognicijo dojema kot dva
neodvisna, a hkrati interaktivna sistema. Čustva namreč pomembno vplivajo na
kognitivne procese kot npr. zaznavanje, učenje, spomin, pozornost, reševanje
problemov, odločanje, motiviranje pa tudi ustvarjalno mišljenje (Anttonen in Surakka
2005, 491; Ihan 2004, 112; Levenson 2003, 349-350; Loewenstein 2010, 236; Philippot,
Chapelle in Blairy 2002, 608-609).

Komponente čustvene reakcije
Različni avtorji k čustveni reakciji prištevajo različne komponente, vsi pa se strinjajo,
da jih je v doživljanje čustev vključenih več.
Rottenberg, Ray in Gross (2007, 22) ter Sroufe (1996, 15) navajajo tri komponente
čustvene reakcije - subjektivno doživljanje, telesni odziv in posameznikovo vedenje.
Podobno navajajo tudi Kreibig (2010, 397) ter Musek in Pečjak (2001, 69-70), s tem da
subjektivno doživljanje definirajo kot zavestno kognitivno doživljanje.
Alonso-Arbiol et al. (2011, 2) vidijo čustveno reakcijo kot niz medsebojno povezanih
repertoarjev - afektivnih reakcij, fizioloških sprememb, kognitivnih reakcij, verbalnih
in

neverbalnih

odzivov

ter samouravnalnih

mehanizmov.

V luči

procesno

komponentnega modela (ang. »component process model«) pa so čustva opredeljena
kot epizode medsebojno usklajenih sprememb v stanju vseh ali vsaj večine od petih
organizmičnih podsistemov (Scherer 2005, 697-698):
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1. kognitivnega (ovrednotenje);
2. nevrofiziološkega (telesni znaki);
3. motivacijskega (akcijske tendence - »action tendencies«);
4. motoričnega (npr. obrazni in glasovni izrazi);
5. komponente subjektivnega čutenja (čustvena izkušnja).

Ne glede na število komponent so vsem avtorjem skupne kognitivna, fiziološka-telesna
in vedenjska sestavina čustvene reakcije. Zaključimo lahko, da so čustva kompleksni,
dinamični in fleksibilni procesi, ki vključujejo posameznikov celostni odziv.

1.1.3 Funkcije čustev
Iz opisanih značilnosti čustev lahko razberemo funkcije čustev:
 Prilagoditvena (adaptacijska): Majerhold (2010, 23) piše, da so »čustva
specializirana stanja, ki so se oblikovala z naravno selekcijo, da bi spodbudila možnost
preživetja posameznika in njegovo prilagojenost na dano okolje«. Čustva imajo torej
pozitivno evolucijsko vlogo, saj uravnavajo življenjski proces in spodbujajo preživetje
(Damasio 2008, 35, 39). Naj si bo to na način, da nas opozarjajo na nevarnost, nas
usmerjajo k zastavljenim ciljem, se nam pomagajo soočiti z izgubo ali pomagajo
poiskati partnerja (Damasio 1998, 86; Kompare et al. 2007, 122-123; Scarantino 2012,
359). So kulturno in psihobiološko določen mehanizem prilagajanja, ki omogoča
posamezniku, da se čim bolj fleksibilno odziva na spremenjene okoliščine, s tem ko ga
vodijo k ciljno usmerjenemu vedenju (Hagemann, Waldstein in Thayer 2003, 80;
Scherer, 2009, 3459). Čustva so tako odraz osnovnih bioregulacijskih funkcij organizma
(Damasio 1998, 86) in omogočajo adaptacijo oz. prilagoditev tako na zunanje kot na
notranje spremembe. V prilagoditveni funkciji so zajete tudi vse ostale funkcije čustev.
 Motivacijska (usmerjevalna): čustva podpirajo motivirano vedenje. Različna
čustva različno usmerjajo naše vedenje; ljubezen nas vodi k približevanju osebi, ob
strahu postanemo bolj pazljivi in previdni, jeza pa nas motivira za premagovanje ovir
(Davidson 2003, 655; Kompare et al. 2007, 122-123). Rečemo lahko, da čustva krepijo
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tiste oblike vedenja, ki omogočajo doseganje želenih ciljev oz. spodbujajo prijetne
občutke, med tem ko se nasprotno izogibamo tistemu, kar povzroča neprijetna čustva
(Kompare et al. 2007, 122-123; Musek in Pečjak 2001, 66-67). Tako nas čustva v
skladu s svojo etimologijo – beseda emocija namreč izhaja iz

latinskega pojma

"emovere", "movere" in pomeni gibati, premestiti (Ule 2005, 250) - usmerjajo k ali proč
od (Damasio 1998, 86).
 Aktivacijska: čustva so povezana s fiziološkim dogajanjem v telesu in pogosto
aktivirajo naš organizem. Predvsem ob intenzivnih čustvih kot npr. jeza, strah in
vznesenje je prisotno močno telesno vzburjenje, ki se kaže kot pospešeno delovanje
srca, hitrejše dihanje, potenje ipd. Vse te spremembe omogočajo, da se človek čim
uspešnejše sooči z nastalo situacijo (Kompare et al. 2007, 122-123).

 Komunikacijska

funkcija:

čustva

igrajo

pomembno

vlogo

tudi

pri

komunikaciji in v socialnih interakcijah. Čustveni izrazi, ki so predvsem neverbalni,
nosijo pomembne dodatne informacije ob verbalnem načinu sporazumevanja.
Omogočajo nam lažje razumevanje sporočevalčevega doživljanja in napovedovanje
njegovega prihodnjega vedenja. To omogoča bolj učinkovite in ustreznejše medosebne
odnose (122-123). Ule (2005, 244) dodaja: »Čustva niso samo in predvsem biološki
odziv na dražljaje, ampak so svojska oblika komuniciranja med partnerji.«

1.2 OPIS POSAMEZNIH ČUSTEV
S stališča evolucijske teorije so se čustva z naravno selekcijo oblikovala v specializirana
stanja, ki spodbujajo posameznikovo prilagojenost na okolje in s tem izboljšajo njegovo
možnost preživetja. Posamezna čustva pa so »oblikovana tako, da povečajo možnost
soočanja s specifičnimi nevarnostmi in priložnostmi v določeni situaciji« (Majerhold
2010, 23).

12

1.2.1 Žalost
Žalost je čustvena reakcija ob soočanju z izgubo, ločitvijo ali razočaranjem. Lamovec
(1991, 82) navaja, da je žalost najpogostejše neprijetno čustvo in lahko vključuje stanja
osamljenosti, malodušja, zavračanja pa tudi nezadovoljstva s seboj. Vedno je prisotna
določena stopnja nemoči: ko smo žalostni, čutimo, da ne moremo povrniti prejšnjega
stanja oz. da ne moremo spremeniti okoliščin.
Žalost lahko traja od nekaj sekund do nekaj ur in tudi po intenzivnosti je na kontinuumu
od rahlega (otožnost) do močnega vznemirjenja (obup). Vključuje vrsto telesnih
občutkov, kot napetost v očeh in solzenje, v prsih pa občutek toplote in teže (Kepner
1993, 110). Ravno občutek teže je značilen za čustvo žalosti; ljudje se počutijo, kot da
jih vleče k tlom, da imajo uteži na nogah, tudi premikajo se bolj nerodno. To, da se
držijo pokonci, vzravnano, včasih terja veliko energije, veliko raje ležijo in se zvijejo v
klobčič. Glava in oči se povesijo, glas postane šibak. Žalost je namreč povezana z
zmanjšano energijo, manjšo aktivnostjo in občutjem šibkosti. Zmanjša se apetit, libido,
socialna angažiranost, poveča pa količina spanja in počivanja (Greenberg in Paivio
2003, 163-164).
Čeprav se zdi kontradiktorno, pa raziskave kažejo, da se ob doživljanju žalosti aktivira
simpatični živčni sistem. To pomeni, da telo ob žalosti reagira podobno kot ob odzivu
na stres. Prisotna je določena stopnja vzburjenja, sprošča se hormon kortizol (Reevy,
Ozer in Ito 2010, 507-508).
Čustvo žalosti spodbudi jokanje. Solze so zdravilne in prinesejo občutek olajšanja.
Včasih (pri)kličejo tudi socialno podporo (Cvetek 2009, 191; Greenberg in Paivio 2003,
163-164).

Žalost naj bi imela dve funkciji:
1. omogoča prebolevanje in sprejetje izgube. Žalost spremlja umik od aktivnega in
socialnega življenja, ostale funkcije se upočasnijo, da se lahko bolj osredotočimo na
problem izgube, jo predelamo in se prilagodimo na novo situacijo. Ob žalosti
doživljamo kot nekakšen »time out«, začasno predajo (ang. »surrender«) in opuščanje
želje ali potrebe po izgubljenem objektu/subjektu. To je tudi čas za samorefleksijo,
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jasnejše zavedanje, kaj nam je zares pomembno, in hkrati priložnost, da ponovno
sestavimo sebe, svoj vrednostni sistem, načrte, cilje ipd. Včasih ima žalost tudi funkcijo
izogibanja oz. opuščanja neučinkovitih dejavnosti, če je izgubo povzročilo neko lastno
vedenje, kot npr. pretirano pitje alkohola (Bonanno, Goorin in Coifman 2008, 799;
Reevy, Ozer in Ito 2010, 507-508).
2. prikliče socialno podporo. Dokazano je, da izrazi žalosti (izraz na obrazu, jok,
ipd.) v drugih vzbudijo empatijo in željo, da bi pomagali. Posameznik, ki je v stiku z
nekom, ki je žalosten, tudi sam občuti stisko in želi to stisko olajšati (Greenberg in
Paivio 2003, 163-164; Walle in Campos 2012, 419).
Iz žalosti tako izhajata dve naravnanosti: navzven, ko posameznik išče pomoč in
tolažbo, ki bi zmanjšala njegovo stisko, ali navznoter - umik vase, da bi reflektiral,
predelal in integriral izgubo. V splošnem pa bi lahko rekli, da nam žalost pomaga, ko se
poslavljamo od preteklosti (Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar 2004, 120).

1.2.2 Veselje
Veselje je prijetno čustvo, ki ga lahko spremljajo stanja zadovoljstva, harmonije, moči,
vitalnosti, kompetentnosti, samozaupanja in svobode. Veselje je več kot pozitivna
naravnanost do sebe in do sveta, gre bolj za močno čutenje pripadnosti ali enosti z
objektom veselja, včasih tudi s celim svetom. Ljudje poročajo, da v trenutkih
ekstatičnega veselja izgubijo celo občutek za lastno identiteto (Izard 1991, 138).
Veselje je lahko po intenzivnosti na kontinuumu od rahlega (zadovoljstvo) do močnega
vznemirjenja (vznesenost, ekstatičnost). Izkušanje veselja je nagrajujoča izkušnja,
spremlja jo topel občutek sproščenosti. Vsi naši notranji sistemi potekajo gladko, tekoče
in v teh trenutkih imata naše telo in um priložnost, da si opomoreta od stresa. Prijetna
čustva pomagajo ponovno vzpostaviti ravnotežje v fizioloških odzivih po neprijetnih
čustvih. Raziskave kažejo, da si ljudje, ki so bolj veseli, hitreje opomorejo od bolezni in
da je doživljanje veselja povezano z nižjimi količinami stresnih hormonov in boljšim
delovanjem imunskega sistema (16, 139).
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Funkcija veselja je ponavljanje učinkovitih dejavnosti. Veselje ima motivacijsko vlogo,
spodbuja nas k nadaljevanju aktivnosti in nas usmerja k podobnim situacijam, ki zbujajo
to čustvo. Izkušnja ugodja ob veselju nas ohranja vpete v aktivnosti in nam pomaga k
doseganju želenih ciljev. Ko se počutimo dobro, smo bolj odprti za nove izkušnje, bolj
aktivni, radovedni, fleksibilni, kreativni in pogumni. Imamo občutek, da lahko v
polnosti izkoristimo svoje potenciale (Izard 1991, 16, 143, 261; Reevy, Ozer in Ito
2010, 338-339).
Medtem ko neprijetna čustva povzročajo notranje napetosti in »zapirajo, omejujejo«,
prijetna čustva »odpirajo in razširjajo« ter sproščajo napetosti. Ko smo veseli, gledamo
z »odprtim« pogledom, z zanimanjem. Smeh in smejanje imata energizirajoč učinek, ki
vpliva na celo telo (Izard 1991, 16, 262).
Veselje in smeh imata tudi socialen pomen. Kako pogosto nekdo izraža veselje oz. je
vesel, igra pomembno vlogo pri tem, na kakšen način se drugi odzivajo nanj. Poleg tega
je veselje nalezljivo (154).

1.2.3 Strah
Strah je emocionalen odziv na zaznano nevarnost. Ko čutimo strah, pomeni, da je oz. bi
lahko bilo nekaj narobe, da nam grozi nevarnost ali da nam lahko nekaj škoduje. Strah
je torej naravno in varovalno čustvo, ki ima funkcijo samozaščite. Spodbudi k
previdnosti, ko se soočamo z novostmi, ali k odstranitvi iz nevarne situacije. Lahko pa
tudi inhibira akcijo (Cvetek 2009, 191; Greenberg in Paivio 2003, 149; Petrovič Erlah in
Žnidarec Demšar 2004, 121).
Spremlja ga občutek nesigurnosti, negotovosti in previdnosti (Izard 1991, 312). Človek
je sposoben čutiti strah tudi pri namišljenih situacijah, kot npr. strah pred tem, da bi nas
odpustili iz službe ali da bi se osmešili (Kompan Erzar 2006, 109).
Strah je izrazito neprijetno čustvo z močnimi telesnimi znaki. Telo se pripravi na akcijo
s povečanim kardiovaskularnim delovanjem in mišičnim tonusom, medtem ko se
prebava, rast in imunski sistem upočasnijo (Cozolino 2010, 240). Ob strahu se pogosto
zdrznemo, kar je obrambni refleks, ki ga sproži kakršenkoli nenaden, nepričakovan in
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relativno intenziven dražljaj. Kadar se močno zdrznemo, je v to vključeno celo telo: s
potiskom glave in trupa naprej in krčenjem mišic, kar se širi kot val (Öhman 2008, 721).
Strah zoža in fokusira pozornost na objekt, ki je strah vzbujajoč. Osredotočena
pozornost nase in na dogodke okrog nas nam pomaga, da se čim ustrezneje odzovemo
(Reevy, Ozer in Ito 2010, 265; Ule 2005, 255-256). Raziskave kažejo, da stvari, ki se jih
bojimo, prej opazimo. Ljudje, ki se bojijo kač, se telesno hitreje odzovejo na slike kač,
kot npr. na slike pajkov (Öhman 2008, 716). Negativno reagirajo že, če je stimulus
predstavljen zelo kratko (33 ms) ali maskiran. To pomeni, da je strah povezan s hitrejšo
zaznavo strah vzbujajočih dražljajev in z močno čustveno reakcijo (Codispoti, Mazzetti
in Bradley 2009, 737).
Tako živali kot ljudje se na strah fiziološko odzovemo na dva načina:
1. aktivno, ko reagiramo z bojem ali begom (ang. »fight, flight reaction«) pa naj si
bo to krik ali pa umik proč od nevarnosti. Ker mora biti telo pripravljeno, da reagira v
čim krajšem času, se poveča dotok krvi v okončine, mišice se skrčijo, pospešita se srčni
utrip in dihanje, poveča se prevodnost kože. Prevladuje delovanje simpatičnega
živčnega sistema (Oosterwijk et al. 2010, 65-66; Reevy, Ozer in Ito 2010, 265; Tušak in
Tušak 2009, 106; Van Diest et al. 2009, 212-213).
2. pasivno, ko otrpnemo (ang. »freeze«). To ne pomeni, da postanemo popolnoma
negibni, ampak da smo v stanju anksioznosti, pri čemer je prisotna različna stopnja
inhibicije premikanja in vokalizacije. Pri zamrznitvi se poveča vzburjenje in osredišči
pozornost, medtem ko se inhibira akcija. Na nek način smo pasivni, da nas ne bi zaznali,
vendar smo ves čas v stanju pripravljenosti in hiperodzivni na okoliške dražljaje. V
primeru, če bi bili napadeni, smo tako pripravljeni za nenadno in sunkovito motorično
aktivnost. Pri zamrznitvi poteka sinhrono delovanje simpatičnega in parasimpatičnega
živčnega sistema, kar je pomemben del obrambnega mehanizma pri sesalcih. Povečana
aktivnost simpatičnega živčnega sistema preusmeri kri v mišice in pljuča in poveča
raven sladkorja v krvi. Parasimpatični živčni sistem istočasno zavira pospeševanje srca.
Avtomatično in hkratno delovanje obeh živčnih sistemov je najboljši način za
potencialno pospešeno delovanje srca. Najhitrejši način, da se poveča srčni utrip, je
namreč ta, da se sprosti parasimpatična zavora. Spremembe v parasimpatičnem živčevju
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učinkujejo na srce v približno 0,5 sekunde v primerjavi s simpatičnim, ki za to potrebuje
približno 4 sekunde. S psihološkega vidika pride do otrplosti takrat, ko ne razumemo ali
slabo razumemo nevarnost, ki nam preti, oz. ko nimamo jasne informacije, na kakšen
način bi bilo najbolje odreagirati (Alm 2004, 125-126).

Tudi strah je lahko na kontinuumu od nizke (opreznost, zaskrbljenost) do visoke
intenzivnosti doživljanja (teror, groza, panika). Opreznost in zaskrbljenost kot oblika
strahu se ločita od tesnobe ali anksioznosti. Pri strahu gre za odziv na neposredne
okoliščine in trenutno situacijo, med tem ko je za tesnobo značilno, da je usmerjena na
prihodnost in zato ne predstavlja odziva na trenutno nevarnost (Erzar 2007, 75-78;
Reevy, Ozer in Ito 2010, 265).

1.2.4 Gnus
Gnus je osnovno čustvo, ki se je razvilo v povezavi z avtomatičnim pa tudi koristnim
zavračanjem potencialno neužitne oz. strupene hrane (Damasio 2008, 46). Kaže se kot
refleksen odziv organizma in vključuje umik z močnim izrazom odpora. Zavračanje
hrane je prvi in najosnovnejši način doživljanja gnusa (Izard 1991, 10).
Nekaj, kar nam je gnusno, doživljamo kot odvratno, umazano, pokvarjeno, neužitno ipd.
Doživljanje gnusa je najpogosteje povezano s telesnimi izločki in tekočinami (blato, kri
- zlasti menstrualna, urin, bruhanje), s seksualnostjo in živalskostjo oz. kar nas
opominja na živalski izvor človeka, npr. slaba higiena. V primerjavi z drugimi čustvi je
doživljanje gnusa navadno bolj kratkotrajna izkušnja (Rozin, Haidt in McCauley 2008,
759-760).
Izraz obraza ob doživljanju gnusa (stisnjene nosnice, rahlo namrščene obrvi, zavihana
zgornja ustnica) je tak, da skuša blokirati senzorne poti, po katerih bi zaznali npr.
neprijetne vonjave (Reevy, Ozer in Ito 2010, 206-207; Rozin, Haidt in McCauley 2008,
758), slabost pa nas odvrača od zaužitja (Greenberg in Paivio 2003, 15).
Tako je tudi gnus varovalno čustvo; njegova funkcija je izogibanje škodljivim,
strupenim stvarem pa tudi distanciranje od gnusnih stvari, ljudi in situacij. Gnus je
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reakcija na nekaj, kar je pokvarjeno bodisi fizično bodisi psihološko (Lamovec 1991,
82; Reevy, Ozer in Ito 2010, 206).
Čeprav se je gnus evolucijsko razvil kot odziv na neužitno hrano, se je funkcija gnusa
do danes razširila; iz mehanizma za preprečevanje škode na telesu je gnus postal tudi
način za preprečevanje škode na duši. Na tej ravni postane gnus moralno čustvo in
močno sredstvo socializacije (Rozin, Haidt in McCauley 2008, 771). Pri vzgoji otroka je
lahko uporaba obrazne mimike gnusa enako učinkovit način discipliniranja kot kričanje
ali kakšen drug način kaznovanja. To je sicer pogostokrat nezaveden način
komunikacije (Zadravec 2012, 104).
Raziskave kažejo, da pri otrocih doživljanje gnusa vzbudi večjo pozornost in izogibanje
dražljaju, ki vzbuja gnus, ne pa tudi iskanja bližine odraslega. Po tem naj bi se
doživljanje gnusa razlikovalo od doživljanja strahu. Obe čustvi »narekujeta« odmik od
dražljaja, vendar v nasprotju s strahom pri gnusu otroci ne iščejo varnega zavetja (Walle
in Campos 2012, 420).
Cvetek (2009, 192) piše, da gnus zavira bližino s tistimi, ki se nam gnusijo, zato
Kompan Erzar (2006, 193) pieš, da prinaša razmejitve. Ko posameznik v nekem odnosu
začuti gnus, telesno v tem odnosu ne bo več zdržal in bo prekinil stik. To pomeni, da
mu gnus pomaga, da se lahko zavaruje (79). Rozin, Haidt in McCauley (2008, 758)
pojmujejo gnus kot čustvo, ki varuje meje telesnega in socialnega sebstva. Gnus tako
zaščiti telo, človekov jaz in/ali družbeni red ter družben vrednostni sistem. Nemoralna
vedenja pogosto vzbujajo gnus in odpor, zdijo se nam neprimerna in nesprejemljiva.
Marsikdo ne bi hotel nositi oblek obsojenega morilca ali živeti v Hitlerjevi hiši. Ker se
nam zdijo njuna dejanja v nasprotju z našim vrednostnim sistemom, začutimo odpor do
vsega, kar je povezano z njima, tudi do oblek in hiše. Ta vrsta gnusa se imenuje
»socialno-moralni gnus«. Začutimo ga, kadar so prestopljene socialne oz. moralne meje
ali pa je kršena posameznikova pravica do avtonomije in njegovega dostojanstva (762763).
Fizično je gnus povezan z dejavnostjo želodca in slabostjo (Christie in Friedman 2004,
150), s povečanim izločanjem sline ter s počasnejšim srčnim utripom, na kar vpliva
delovanje parasimpatičnega živčnega sistema (Reevy, Ozer in Ito 2010, 206; Rozin,
Haidt in McCauley 2008, 758). Ottaviani et al. (2013, 57) so sicer ugotovili, da imata
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»fizični« in »moralni gnus« različne fiziološke vzorce: fizični gnus spremlja, kot že
omenjeno, aktivacija parasimpatičnega živčevja, moralni gnus pa simpatičnega
živčnega sistema, saj je povezan z jezo in povečanim srčnim utripom.
Tudi gnus lahko doživljamo po intenziteti kot neodobravanje ali zavračanje na enem
polu pa vse tja do odvratnosti in prav fizičnega občutka, da se nam »obrača želodec«, na
drugem polu.

1.2.5 Sram
Sram je eno izmed najbolj neprijetnih in bolečih čustev. Osramočeni se čutijo
razvrednotene, ničvredne, slabe, sebe dojemajo kot pomanjkljive, nesprejemljive ali
kako drugače neprimerne. Vse to so čutenja, ki so v nasprotju s temeljno človekovo
potrebo, da bi se počutili dobro in sprejeto (Fuchs 2002, 234; Thomaes et al. 2011, 786).
Brownova (2010) govori o tem, da sram vključuje čutenje, da nismo vredni povezanosti
(ang. »not worthy of connection«). Čutimo, da nismo dovolj dobri oz. da je na nas
nekaj, za kar se bo drugim zdelo, da nismo vredni ali dovolj dobri. Istočasno pa je
prisoten tudi strah. Če želimo, da sploh pride do prave povezanosti, moramo namreč
tvegati in dovoliti, da smo res videni, moramo se razkriti. Prave intime ni brez občutka
ranljivosti.
Ko tvegamo in izrazimo potrebo, da bi si želeli pristen stik z drugimi, vendar pri tem
nismo (u)slišani, ima to za posledico boleč umik v stanje sramu. Ker ob sramu
doživljamo, da je nekaj narobe z nami, je naš impulz, da prekinemo kontakt z drugimi.
V odnosih se to pogosto kaže kot nezmožnost vzpostavljanja ali prekinitev očesnega
stika (Siegel 2010, 47-48). Fuchs (2002, 234) piše, da je lahko sram še posebej
problematično čustvo, ker je povezan z željo, da bi se skrili, izginili ali celo umrli.
S fenomenološkega stališča lahko sram (pa tudi krivdo) dojemamo kot čustvo, ki
ponotranji zavračajoč pogled in glas drugih. Čutimo se (iz)ločene, zato se zapremo vase.
Sram nas je, ker se čutimo razgaljeni, razkriti ali zavrnjeni. Značilno za izkušnjo sramu
je, da čutimo, kot bi nekdo kazal s prstom na nas ali nas prediral s pogledom. To ima za
posledico rdečico in občutek vročine na licih oz. »goreči sram«, kot ga nekateri
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poimenujejo. Počutimo se, kot da smo v središču pozornosti, zato povesimo pogled in
»zlezemo vase« v želji, da bi se skrili. Sram nas ob prisotnosti drugih na nek način
paralizira (227-228).
Zardevanje, ki je posledica sprememb v krvnem obtoku, pa ni edini telesni znak ob
doživljanju sramu. Značilen je še občutek slabosti in teže v prsih (Siegel 2010, 47-48),
grizenje ustnic ali jezika, prisiljen smeh in vznemirjenost (Miller 2012), lahko pa se
kaže tudi v motnjah koordinacije (Fuchs 2002, 228). Ker vpliv sramu pogosto ovira
našo sposobnost razmišljanja, lahko posameznik doživlja zmedo, ne najde besed ali ima
občutek prazne glave (Miller 2012).
Brownova (2008, xx-xxii) je v obsežni kvalitativni raziskavi zbrala opise žensk, kako so
se počutile, ko jih je bilo sram. Navajale so, da so kar zamrznile, kot bi bile paralizirane,
da so občutile, kot bi jih nekdo udaril v trebuh, tako da so komaj dihale. Počutile so se
majhne, razgaljene, osamljene, izpostavljene, napačne in pomanjkljive. Miller (2012)
piše, da sram pogosto doživljamo kot notranji kritični glas, ki, karkoli naredimo in celo
nas same, obsodi kot slabe, neprimerne ali ničvredne.
Sram vključuje občutek, da je nekaj narobe s posameznikom in ker posameznik težko
»popravi« sebe, je za sramujočega lažje, da se umakne iz situacije ali sram izrine iz
zavesti oz. ga zamenja z drugim čustvom (Zadravec 2012, 105). Tudi Thomaes et al.
(2011, 786, 790) pišejo, da se sram verjetno prav zato, ker je tako boleče čustvo,
pogosto zatre ali zamenja z manj ogrožajočo obliko neprijetnih čustev, zlasti z jezo, kar
potrjuje tudi njihova raziskava. Siegel (1999, 268) dodaja, da je sram pogosto vzrok,
zakaj nekateri ne zmorejo samorefleksije in uvida v to, kako sami prispevajo k nastanku
oz. ohranjanju svojih težav. Zaradi prepričanja, da niso dovolj dobri, skušajo narediti
vse, da bi preprečili razkritje te »resnice« drugim.
Tako kot vsa ostala čustva pa ima tudi sram pozitivno funkcijo. Človeka senzibilizira za
mnenja in čustva drugih, vodi do diskretnosti, taktnosti ter spoštovanja sebe in drugih.
Sram ohranja meje intimnega prostora, tako da uravnava bližino in razdaljo med dvema
človekoma. Občutek sramu je v takem primeru znamenje, da je posameznik prestopil
meje diskretnosti in ga tako varuje, da ne sramoti drugega. Sram varuje tudi pred
preveliko izpostavljenostjo in samorazkritjem pred drugimi. Poleg tega se lahko malo
sramu izkaže za motivirajoč dejavnik, ki spodbudi človeka k (samo)izboljševanju in
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napredovanju. Tako lahko rečemo, da sram uravnava medsebojne odnose in občutek
lastne vrednosti (Fuchs 2002, 234; Zadravec 2012, 102-103).
Za otroke je v določenem obdobju bistveno, da doživijo sram, saj se na ta način
začenjajo učiti samoregulacije čustvenih in vedenjskih impulzov. Otroci izkusijo sram,
ko njihovo stanje vznemirjenja in navdušenja ni v skladu s pričakovanji okolice.
Otrokovo stanje aktivnosti je z (ne)odzivom okolice potisnjeno nazaj v neaktivnost, iz
prevladujočega delovanja simpatičnega živčnega sistema v parasimpatičnega. Sram se
torej pojavlja takrat, ko otrok izkuša radovednost, navdušenje ali veselje in ko sredi
svojega navdušenja zazna, da ga okolica ne sprejema. Na ta način sram otroku
omogoča, da regulira intenzivnost in trajanje emocionalnega stika z okoljem (Cozolino
2010, 192-193; Kompan Erzar 2006, 115-117; Siegel 1999, 279; Schore 2003a, 158160).
Čeprav je v razvoju otroka občutek sramu neizbežen pa tudi potreben, je škodljivo, če bi
starši namenoma vzbujali sram pri vzgoji otrok (Siegel 1999, 279). Sram je mehanizem
socialne kontrole in tudi podlaga za oblikovanje vesti (Cvetek 2009, 192), vendar pa je
sramotenje še vedno prevečkrat orodje za discipliniranje otrok (Brown 2008, xix).
Sramu pa ne čutimo samo, ko nekdo »kaže s prstom na nas« ali nas ocenjuje, najbolj
boleče izkušnje sramu so pogosto samo-vzbujene ob spominu na sramotne dogodke
(xvi). Vsakič, ko na primer 8-letnik sliši svoje starše reči, kako neumen je, ker ne zna
rešiti domače naloge, se te besede vtisnejo vanj. Vsi spremljajoči občutki – ostrina
besed, kepa v želodcu, sključena drža pod težo zavrnitve ipd. se bodo prebudili, že ko se
bo naslednjič nameraval lotiti domače naloge. To pomeni, da ni potrebno dejansko
izkusiti sramotnega dogodka, ampak se sram vzbudi že ob spominu nanj (Ayers
Denham 2010, 297).
Rothschild (2009, 62) opozarja še na eno posebnost sramu, in sicer da se sram ne more
izraziti in osvoboditi tako kot druga čustva. Žalost se lahko izrazi skozi jok, jeza skozi
vpitje, sram pa se lahko zmanjša edino v sprejemajočem odnosu z drugimi. Prvi korak
pri razreševanju kateregakoli čustva, še zlasti pa sramu, je, da si ga priznamo in ga
sprejmemo. Šele sposobnost, da zavestno izkušamo neprijetna čustva, omogoča, da
čustva tudi predelamo. V nasprotnem primeru sram samo zaobidemo, še vedno pa ima
vpliv na nas. Težava pa je, da nas je pogosto sram govoriti o sramu. Za predelovanje
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sramu potrebujemo pogum z naše strani in sočuten odziv s strani drugega (Brown 2008,
xiii).

1.2.6 Jeza
Tudi jeza je čustvo samozaščite, pojavlja se namreč v situacijah, ko se je potrebno
braniti, postaviti zase, za svoje pravice pa tudi za pravice drugih. Jeza je emocionalen
odziv na dogodke, ki jih ocenjujemo kot krivične in neprimerne, ali ko smo ovirani pri
doseganju ciljev. V teh primerih je jeza konstruktivna, saj nam pomaga, da se
postavimo zase, uveljavimo svoje mnenje, postavimo mejo ali spremenimo neustrezen
odnos. Pomaga se nam spoprijeti z grožnjo, bolečino, nasiljem ali frustracijo (Cvetek
2009, 192; Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar 2004, 118; Rothschild 2009, 61).
Funkcija jeze je premagovanje ovir. Tako ima jeza motivacijsko - nekaj spremeniti, da
bi se odvijalo v skladu z našimi pričakovanji in aktivacijsko funkcijo - aktivno
pristopanje k reševanju težav, v nasprotju z žalostjo in strahom, kjer prevladuje umik
(Potegal in Stemmler 2010, 5-6; Reevy, Ozer in Ito 2010, 62-63; Rothschild 2009, 61).
Jeza se povezuje s samozavestjo, odločnostjo, močjo, ponosom, povečano pozornostjo
in pripravljenostjo (Potegal in Stemmler 2010, 5-6). Lahko se kaže v pozitivni obliki kot
asertivnost in odločnost ali pa v negativni kot agresija (Reevy, Ozer in Ito 2010, 62-63).
Jeza je »vroče« čustvo: kot pravi rek, nam »zavre kri v žilah«, v obraz pa nam postane
vroče (Izard 1991, 241). Tudi raziskave kažejo, da je za doživljanje jeze značilna višja
temperatura (Stemmler et al. 2001, 275).
Izard (1991, 229) piše, da je jeza neprijetno in pogosto neželeno čustvo, ki se mu
posameznik izogiba, dokler le lahko, zato pogosto potlačuje sicer povsem primerne
jezne reakcije, dodajata Greenberg in Paivio (2003, 145). To pomeni, da posameznik ni
zmožen postaviti meje in se braniti pred napadom ali potencialno škodo. Druga
destruktivna posledica zadrževanja jeze pa je ta, da se ljudje izogibajo tudi jasnemu
izražanju svojega mnenja, kot tudi svojih potreb, želja in čustev. Posledično začnejo
ljudje, ki potlačujejo jezo, izgubljati stik s sabo in se začenjajo počutiti odtujene od
svojih lastnih potreb in želja. To v njih pušča vedno večji občutek nemoči. Kronično
potlačena jeza pa lahko vodi tudi do depresije in apatije.
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Leifer (1999, 345) pojasnjuje, da se ob doživljanju jeze telo pripravlja na akcijo, bodisi
boj bodisi beg. V obeh primerih gre za mobilizacijo energije - nevronske, hormonske in
ostale telesne spremembe pripravijo telo, predvsem pa mišice na dejavnost.
Preprečevanje mišične aktivnosti ob doživljanju jeze (zaradi moralnih zadržkov in
omejitev proti agresivnim težnjam), povzroči razne oblike napetosti, ki so značilne za
sodoben stres.
Temeljna ugotovitev teorije navezanosti pa je ta, da je jeza posledica nezadovoljenih
potreb po povezanosti. »Primarna jeza« naj bi izhajala iz frustracije in neuspešnih
poskusov navezave. Osnovni namen jeze je tako ponovno vzpostaviti pomirjujoči stik z
osebo navezave (Lemerise in Dodge 2008, 730).
Alonso-Arbiol et al. (2011, 4-5) sistematično povzamejo in zaokrožijo ugotovitve o jezi:
1. Sprožitelji jeze 1
− nenadna izguba moči, statusa ali spoštovanja
− ko stvari ne gredo po načrtu
− nenadna/neželena prekinitev dejavnosti
− ko ocenimo, da je situacija napačna
− nagnjenost k doživljanju jeze
− grožnja ali doživljanje fizične in/ali duševne bolečine

2. Telesne senzacije
− togo gibanje, razdražljivost in napetost v telesu
− zardevanje
− občutek vročine
− pospešen srčni utrip
− napete mišice

3. Verbalni izrazi
− verbalen napad na vzrok jeze
1

S tem niso mišljeni objektivi dogodki, ki izzovejo jezo, ampak subjektivne razlage situacije, ki
pripeljejo posameznika do jeze.
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− kričanje, povzdigovanje glasu
− pogovor ali soočenje
− preklinjanje, opolzke opazke

4. Neverbalni izrazi
− stiskanje pesti
− grozeče, agresivne geste
− mrščenje
− škripanje z zobmi
− udarjanje s peto ob tla

5. Medosebni odzivi
− fizičen napad na vzrok jeze
− fizičen napad na predmet, ki ni pravi vzrok jeze
− nekontrolirano obnašanje, močno čustveno vedenje
− nekomuniciranje o vzrokih jeze
− opustitev socialnih kontakov ali ignoriranje
Tudi čustvo jeze je na kontinuumu od nizke intenzivnosti doživljanja, kar se kaže kot
nezadovoljstvo, rahla frustracija pa vse do visoke intenzivnosti v obliki besa, ki je težko
obvladljiva oblika jeze.

1.3 TELESNA DIMENZIJA ČUSTEV
Mnoge značilnosti čustev kažejo, da imajo čustva telesno oz. fiziološko komponento. O
tem pričajo tudi frazemi na to temo in vsakdanja raba slovenskega jezika npr. »greš mi
na jetra/živce«, »nosim te v srcu«, »v očeh mu gori jeza«, »iz oči se mu bliska« ipd.
Bedkowska-Kopczyk (2004) je analizirala proces nastajanja čustev in njihovo
fiziologijo v slovenskem jeziku. Ugotovila je, da je eden najpomembnejših mehanizmov
za razumevanje čustev shema posode. V ljudskem jeziku je telo pojmovano kot posoda,
pri čemer telo-posoda vsebuje tudi manjše posode-organe, kot npr. srce, želodec, jetra
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itd. Posamezne posode so napolnjene s čustvi-tekočinami, stanje posod pa se spreminja
zaradi delovanja čustev. Ljudski primeri za to, da je človek kot posoda, so npr. »X-a je
napolnila žalost«, »X je poln besa«, za čustva kot tekočino pa npr. »X je izlil svojo jezo
nad Y«, »X-a je oblila rdečica« (45). Poleg tega intenzivna neprijetna čustva dojemamo
kot silo, ki v telesu-posodi povzroči tako močne fiziološke procese, recimo visoko
temperaturo in krvni tlak, da lahko pride do izbruha npr. »X-u je kri zavrela od jeze«,
»X-a razganja od sreče« (116-117).
S posodo za čustva se največkrat povezuje srce – »v X-ovem srcu kali sovraštvo«, »X se
sramuje iz dna srca«. Za razliko od glave, ki pogosto nastopa kot posoda za razum in
misli (npr. »misli mu hodijo po glavi«, »v glavi ima slamo«), se srce pojmuje kot
čustveno najbolj občutljiv del človeškega telesa. Manjše posode-organi pa se lahko,
poleg tega da se napolnijo s čustvi, zaradi njihovega učinka tudi uničijo (npr. »od žalosti
ji je počilo srce«). »Te ugotovitve se nanašajo na ontologijo čustev in na to, da se čustva
kopičijo v človekovem telesu,« zaključuje Bedkowska-Kopczyk (2004, 116-117).
Kot vidimo, se čustev ne da razumeti samo s poznavanjem njihovih psihičnih
komponent, ampak je potrebno upoštevati tudi njihovo »globoko organsko zasidranost v
subjektu« (Kovačev in Musek 1993, 35). Tudi Gostečnik (2007; 2008; 2010; 2011;
2012) pojmuje čustva kot »organska psihobiološka stanja«. Pojmovanje čustev kot
(psiho)fizičnih pojavov so omogočili znanstveni diskurzi 19. stoletja, kot so biologija,
psihoanaliza, kognitivna psihologija ipd. (Šadl 2010, 49).
Poglavje zaključujemo z Levensonovim (2003, 354) izzivalnim vprašanjem, iz česa so
čustva? Na podlagi številnih raziskav in dokazov ugotavlja, da so osnovne sestavine
naše subjektivne čustvene izkušnje zagotovo visceralne in telesne. Zato se sprašuje, kaj
sploh lahko rečemo npr. o strahu, če mu odvzamemo občutek napetosti, znojenje,
spremenjen način dihanja, srčnega utripa in ostalih telesnih sprememb? Nič oz. kot bi
rekel William James (1890): »Čustvo brez telesa ne more obstajati.«
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2. TELO
»Čustvo je stanje zavesti, ki izhaja iz našega doživljanja vrednot in ki je neločljivo
povezano z delovanjem telesa« (Nowakowska-Kempna 1995). William James je že leta
1884 predstavil idejo, da imajo čustva različne telesne odzive (Friedman 2010, 384).
Damasio (2008, 63) pravi, da se pri vseh čustvih na določen način spremeni telo:
»Kadar so na delu čustva, je vselej prisotno neko prehajanje in neki direndaj, včasih
celo prava pravcata telesna revolucija«. Pri vseh čustvih se zgodi to, da živčni in
kemični odzivi za določen čas spremenijo notranje okolje v telesu, hkrati pa se spremeni
tudi dejavnost možganskih struktur, zaradi česar so nekateri deli možganske skorje manj
dejavni, medtem ko se v drugih aktivnost izjemno poveča (Damasio et al. 2000). Vsi ti
procesi in spremembe pa odražajo prisotnost čustev.
Ule (2005, 250) uporablja namesto odražanje oz. izražanje raje izraz utelešenje čustev.
Izražanje čustev naj bi sugeriralo, da se nekaj v osnovi notranjega povnanji v zunanjih
izrazih, ob čemer to notranje obstaja kot zasebni občutek. Utelešenje čustev pa
nasprotno sugerira, da čustva niso zasebna, ampak vedno zunanje navzoča.
Da so čustva »javna«, piše tudi Damasio (2008, 27-29), saj lahko gibe ali dejanja, ki
nastanejo pod vplivom čustev in ki se pojavijo na obrazu, v glasu ali specifičnih vzorcih
vedenja, vidijo in prepoznavajo tudi drugi. Nekaterih komponent čustvenega procesa s
prostim očesom sicer ne moremo zaznati, lahko pa jih naredimo vidne s sodobnimi
znanstvenimi preiskavami, kot npr. z elektromiografijo, z analizo hormonov ali
spremljanjem električne prevodnosti. Čustva se vedno nekako izrazijo, zato jih nikoli ne
moremo zares »zapreti« v svojo notranjost (Ule 2005, 250).
Izraz utelešenost čustev pa kaže tudi na pomembno vlogo, ki jo ima telo v čustvenem
procesu. Ule (2005, 250) pravi, da je telo najpomembnejši kanal utelešenja čustev.
Damasio (2008, 27-29) pa bi rekel, da čustva »nastopajo na gledališkem odru telesa«.
Neverbalno komuniciranje je osnovni način, na katerega je čustvo utelešeno. Obrazni
izrazi, pogled, ton glasu, gibanje telesa, odzivni čas itd. so temeljni načini čustvenega
sporočanja (Siegel 1999, 121). Neverbalno komuniciranje je veliko bolje opremljeno za
izražanje občutkov in čustvenih stanj, kot pa logičnih razlag in idej (Ule 2005, 235).
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Doživljanje čustev vedno spremlja fiziološko vzburjenje, ki pripravi organizem na čim
bolj učinkovito soočanje s situacijo, ki je vplivala na nastanek čustva. »Čustveni
krogotoki« v možganih sprožijo in nadzirajo aktivnost avtonomnega živčnega sistema,
ki vpliva na delovanje posameznih organov oz. njihovih funkcij (spremembe v srčnem
utripu, napetosti mišic, potenju, izločanju hormonov in sladkorja v kri, dihanju, prebavi,
strjevanju krvi itd.). Vse te procese in spremembe pri fiziološkem vzburjenju je mogoče
izmeriti (Kompare et al. 2007, 124; Musek in Pečjak 2001, 81). Vila (2009) pravi, da so
psihofiziološke tehnike kot okno v živeče telo - omogočajo nam, da lahko vidimo, kaj
se dogaja v možganih, srcu in mišicah, medtem ko mislimo, čutimo oz. nekaj počnemo.
Kot že omenjeno, se čustva odražajo v telesnih spremembah, zato si bomo v
nadaljevanju podrobneje pogledali, katere so tiste pomembnejše telesne funkcije, ki
spremljajo doživljanje.

2.1 FIZIOLOŠKE MERE

2.1.1 Prevodnost kože
Čustvene odzive telesa lahko merimo na več načinov, eden od najpogosteje
uporabljenih je merjenje prevodnosti kože.
Električna prevodnost oz. aktivnost kože je povezana z delovanjem žlez znojnic. Že v
začetku 19. stoletja so ugotovili, da lahko, če na kožo namestimo dve elektrodi, med
njima zaznamo šibke električne tokove. Na ta način so merili napetostne potenciale na
koži (spremembo kožnega potenciala med dvema točkama, ki je rezultat sprememb
potencialov proizvedenega znoja). V tem primeru poteka merjenje elektrodermalne
aktivnosti brez zunanje vzbujenih električnih tokov, zato se to imenuje endosomatska
metoda (Geršak 2013, 65; Lamovec 1991, 233).
Kasneje so električno aktivnost kože preizkušali tako, da so priključili dodatni vir
enosmernega električnega toka, s čimer so lahko merili spremembe v prevodnosti oz. v
njeni recipročni vrednosti - uporu kože. Kadar smo v stanju vzburjenja ali stresa, se bolj
potimo, mokra koža pa postane boljši prevodnik, ker se zmanjša njen upor. Ta način
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merjenja se imenuje eksosomatska metoda (Geršak 2013, 65; Hayes in Orrell 1998,
112; Lamovec 1991, 233).
Tako prevodnost kože kot kožni potencial sta rezultat istega fiziološkega procesa, to je
aktivnosti žlez znojnic (Geršak 2013, 65). Žleze znojnice so razširjene po vsem telesu,
vendar so najgosteje razporejene na rokah, podplatih in čelu (Ham in Tronick 2009,
623-624; Loving, Heffner in Kiecolt - Glaser 2006, 387; Mendes 2009, 120). Kot mesto
merjenja prevodnosti kože se najpogosteje uporabljajo dlan in prsti, pri čemer Mendes
(2009, 120-121) priporoča, da so senzorji nameščeni na sosednja prsta (2. in 3. prst ali
4. in 5. prst), zato da so oživčeni z istim živcem. Geršak (2013, 65) predlaga, naj bodo
senzorji na zadnjih členkih prstov.
V povezavi z merjenjem električne aktivnosti kože so se uveljavili različni izrazi. Ker je
bil Tarchanoff eden prvih, ki je opazil šibke električne tokove v telesu, se je po njem
imenoval »učinek Tarchanoffa« (Lamovec 1991, 233). Kasneje se je uveljavil termin
psihogalvanski refleks oz. galvanski upor kože (GSR – ang. »galvanic skin response«),
sedaj pa se uporabljata tudi izraza prevodnost kože in elektrodermalna reakcija kože
(EDA – ang. »electrodermal activity«).
Kadar proučujemo elektrodermalno aktivnost kože ob določenem dražljaju, je uporabna
mera fazna vrednost oz. odziv (ang. »response«). Kadar pa merimo spremembe EDA
brez specifičnega stimulusa ali v daljših časovnih obdobjih (npr. minutah namesto
sekundah), je uporabnejša mera tonična vrednost oz. raven (ang. »level«) (Mendes
2009, 120).
Tako ločimo glede na dve metodi merjenja in dva načina vrednotenja EDA štiri merske
količine:
Tabela 1. Merske količine prevodnosti kože.
ENDOSOMATSKA METODA

EKSOSOMATSKA METODA

ODZIV

odziv prevodnosti kože - SCR
(ang. »skin conductance response«)

odziv kožnega potenciala - SPR
(ang. »skin potential response«)

RAVEN

raven prevodnosti kože - SCL
(ang. »skin conductance level«)

raven kožnega potenciala - SPL
(ang. »skin potential level«)
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Prevodnost kože je za razliko od večine drugih fizioloških mer izključno pod vplivom
simpatičnega živčnega sistema (Ham in Tronick 2009, 623-624; Lamovec 1991, 233;
Loving, Heffner in Kiecolt - Glaser 2006, 387), glavni nevrotransmiter pa ni adrenalin,
kot pri večini reakcij AŽS, ampak acetilholin (Mendes 2009, 120).
Na prevodnost kože vpliva veliko različnih nevrofizioloških procesov (npr.
termoregulacija, način dihanja, povečan mišični tonus), zaradi tesne povezave med AŽS
in CŽS pa je odvisna tudi od intelektualne aktivnosti in čustvenega vzburjenja (Ham in
Tronick 2009, 623-624; Lamovec 1991, 233). Ideja, da EDA odraža čustvene reakcije,
je prisotna od Junga dalje. Pred tem so psihologi prevodnost kože uporabljali za
merjenje reakcij na senzorne dražljaje. Jung pa je prevodnost kože uporabil kot del
asociacijske preizkušnje, s katero je odkrival nezavedne komplekse (Lamovec 1991,
234).

2.1.2 Krvni tlak
Pritisk, ki ga povzroča pretakajoča se kri na stene žil, se imenuje krvni tlak. Zagotavlja
ustrezen pretok krvi v ožilju in s tem preskrbe organov s kisikom in hranilnimi snovmi.
Odvisen je od hitrosti bitja srca (srčne frekvence), utripnega volumna srca (koliko krvi
iztisne srce z enim utripom) in perifernega upora žil (koliko so žile razširjene ali
skrčene). Čim več krvi načrpa srce in čim bolj so žile skrčene, toliko višji je krvni
pritisk. Vsakokrat, ko se srce skrči in potisne kri v arterije, se poveča pritisk krvi na
stene arterij. Ko pa se srce razširi in napolni s krvjo, se pritisk zmanjša (Avguštin et al.
2005, 1; Lamovec 1991, 229).
Krvni tlak v arterijah ni stalen, ampak se spreminja med dvema skrajnima vrednostima.
Prva vrednost predstavlja sistolični krvni tlak, ki je največji pritisk v arterijah med
srčnim utripom - ko se srce skrči in iztisne kri v ožilje; drugo vrednost pa predstavlja
diastolični krvni tlak, ki je najnižja vrednost tlaka v arterijah med dvema utripoma, to
je v času relaksacije srca (Avguštin et al. 2005, 1; Lamovec 1991, 229; Mendes 2009,
127).
Krvni tlak navadno merimo s sfigmomanometrom, vrednost krvnega tlaka pa izražamo
v milimetrih živega srebra (mmHg). Normalnen krvni tlak odraslega je 120/80, kar
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pomeni, da je sistolični tlak 120 mmHg, diastolični pa 80 mmHg (Kaiser et al. 1997,
107).
Krvni tlak je odvisen od spreminjanja telesnega položaja oz. telesne aktivnosti, budnosti
(podnevi je višji, med spanjem se zniža), nad normalne vrednosti pa se zviša tudi ob
stresu in čustvenem vzburjenju. Takrat se lahko dvigne tudi do 170/90 mmHg. Če gre
za trenutno spremembo in se tlak kmalu po prenehanju dražljaja zniža na izhodiščno
raven, gre za povsem normalno prilagoditveno reakcijo organizma. Krvni pritisk je
namreč odvisen od delovanja simpatika in parasimpatika. Parasimpatični živčni
sistem znižuje hitrost utripov in moč krčenja srca, simpatični živčni sistem pa to
povečuje. Kateri del živčevja bo prevladoval, je odvisno od informacij, ki jih srčno
središče v možganih dobiva od mehanoreceptorjev, ki v aortnem loku zaznavajo
velikost krvnega tlaka, ter kemoreceptorjev v vratnih arterijah,

ki zaznavajo

količino kisika v krvi (Kaiser et al. 1997, 107; Lamovec 1991, 229; Mendes 2009, 127128).
Krvni tlak se lahko meri na različnih mestih na telesu: brahialni arteriji (nadlaket),
radialni arteriji (zapestje) ali na prstu. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da se z
večjo oddaljenostjo od srca natančnost merjenja manjša (Mendes 2009, 128). Zato se
najpogosteje meri na arteriji leve oz. nedominantne roke. Zmerjene vrednosti krvnega
tlaka na dominantni roki so namreč običajno za nekaj mmHg višje, vendar to niso
pomembne razlike (Kaiser et al. 1997, 107).
Pomembna je še ena enota, to je krvni volumen, ki je odvisen od širjenja in ožanja žil,
kar uravnava SŽS. Krvni volumen tako odraža spremembe v delovanju simpatika
(Lamovec 1991, 230).

2.1.3 Srčni utrip
Srčni utrip se pogosto uporablja kot merilo aktivnosti AŽS in je kot tak v raziskavah
čustev že dolgo prisoten. Ker srčnega utripa ni mogoče kontrolirati tako preprosto kot
na primer izrazov obraza, je primeren način za spremljanje spontanih in samodejnih
aktivnosti živčevja (Anttonen in Surakka 2005, 492; Loving, Heffner in Kiecolt - Glaser
2006, 387).
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Krčenje srčne mišice je posledica električnega vzdraženja specializiranih celic, ki s
svojim ritmičnim proženjem akcijskih potencialov narekujejo srčni ritem in se zato
imenujejo ritmovne celice. Njihova glavna lastnost je spontan začetek električne
aktivnosti v obliki zaporedja depolarizacije in repolarizacije. Depolarizacija razširi
električni dražljaj preko mišice in povzroči njeno krčenje. Depolarizacija preddvorov
povzroči njihovo skrčenje, temu pa sledita še depolarizacija in skrčenje prekatov. Tako
električni signali, ki se kot val depolarizacije prevajajo iz enega predela srca v drugega,
povzročijo mehansko delovanje, bitje srca (Bunc in Bresjanac 2002, 15-16).
Napetostne razlike med posameznimi predeli v srcu lahko zaznamo z namestitvijo
elektrod na površini telesa. Elektrokardiograf, ki je v osnovi voltmeter in zazna zelo
nizke napetosti, naredi posnetek električnega signala, s katerega sklepamo o mehanski
aktivnosti srca. Z elektrokardiograma lahko razberemo glavne aspekte srčne funkcije
(Bunc in Bresjanac 2002, 16; Lamovec 1991, 227-228):
•

visoki vrhovi R predstavljajo srčne utripe;

•

P - val predstavlja depolarizacijo oz. potovanje električnega impulza po
preddvorih;

•

QRS - kompleks predstavlja depolarizacijo oz. potovanje električnega impulza
po prekatih;

•

T - val predstavlja začetek relaksacije - repolarizacijo prekatov.

Slika 1. Aspekti srčne funkcije (Patikapedia 2012).
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Srčni utrip se izraža s številom udarcev na minuto, kar se imenuje frekvenca srčnega
utripa - HR (ang. »heart rate«). Povprečna vrednost srčnega utripa pri odraslem človeku
znaša v mirovanju okoli 70 - 80 udarcev na minuto, pod vplivom emocionalnih in
drugih dejavnikov pa se lahko zviša. Nižja srčna frekvenca je značilna za redno fizično
aktivne posameznike. Tako lahko srce atleta v mirovanju bije s 50 in manj utripi na
minuto (Kaiser et al. 1997, 107; Kranjec et al. 2013, 135; Lamovec 1991, 227).
Med mirovanjem srce ne bije povsem enakomerno, zato se časovni interval med
posameznimi R-R intervali spreminja z vsakim utripom. Temu rečemo spremenljivost
oz. variabilnost srčnega utripa - HRV (ang. »heart rate variability«), nanaša pa se na
spremembo posameznih srčnih utripov. Če je npr. povprečna vrednost frekvence
srčnega utripa 60 udarcev na minuto, to ne pomeni, da je med vsakim utripom natanko 1
sekunda odmora, ampak lahko interval med utripoma variira od 0,5 s do 2 s. Morda se
zdi nelogično, vendar je povsem enakomerno bitje srca, torej majhna variabilnost
srčnega utripa, običajno znak, da smo pod stresom. Spreminjanje frekvence srčnega
utripa je namreč posledica stalnega uravnoteženja med delovanjem simpatičnega in
parasimpatičnega živčevja, zato je večja spremenljivost odraz dobrega delovanja
avtonomnega živčnega sistema (Flander 2007, 12-13; Kranjec et al. 2013, 136). Velika
variabilnost je tako odraz naše prilagodljivosti in fleksibilnega odzivanja na zahteve
okolja, med tem ko je majhna variabilnost znak »rigidnosti« srca (Mendes 2009, 123124).
Poleg tega raziskave kažejo, da je večja spremenljivost frekvence srčnega utripa
pokazatelj učinkovitejše regulacije čustev in duševnih obremenitev (Denson, Grisham
in Moulds 2011, 14-15; Lee et al. 2013, 249; O’Brien, Afzal in Tronick 2013, 189).
Spekter spremenljivosti frekvence srčnega utripa, ki ga dobimo s frekvenčno analizo R–
R intervalov, je sestavljen iz treh območij: visokega, nizkega in zelo nizkega:
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Slika 2. Različna frekvenčna območja spremenljivosti frekvence srčnega utripa
(Flander 2007, 14).
Visokofrekvenčno območje vključuje frekvence od 0,15 do 0,4 Hz in ga enačimo z
respiratorno sinusno aritmijo, to je z motnjo srčnega sinusnega ritma, katerega vzrok je
dihanje (glej poglavje 2.1.4). Parasimpatično živčevje je aktivno med izdihom in
neaktivno med vdihom, zato so srčni utripi med vdihom pogostejši kot med izdihom.
Zmanjšana spremenljivost srčnega utripa v tem območju je zato pokazatelj zmanjšanega
delovanja parasimpatičnega živčevja. Visokofrekvenčno območje se tako uporablja kot
merilo za določanje vpliva parasimpatičnega živčnega sistema na srčni ritem.
Nizkofrekvenčno območje s frekvencami od 0,04 do 0,15 Hz pa je povezano z
oscilacijami v arterijskem tlaku. Ker lahko na to vplivata tako simpatik kot
parasimpatik, ostaja odprto vprašanje, ali je nizkofrekvenčno območje merilo za
delovanje samo simpatika ali simpatika in parasimpatika skupaj (Flander 2007, 14).
Kot vidimo, je uravnavanje delovanja srca pomembna naloga živčnega ter hormonskega
sistema. Aktivnost simpatičnega živčevja, s čimer je povezan noradrenalin, se kaže v
povečani frekvenci srčnih utripov in hitrosti prevajanja impulzov ter povečani moči
krčenja srčne mišice. Učinek parasimpatičnega živčevja, s prevladujočim transmiterjem
acetilholinom, pa je ravno obraten: manjša moč krčenja srčne mišice, počasnejše
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prevajanje impulzov, nižja frekvenca bitja srca in večja variabilnost srčnega utripa
(Bunc in Bresjanac 2002, 19; Kaiser et al. 1997, 104; Lamovec 1991, 217, 227; Loving,
Heffner in Kiecolt - Glaser 2006, 387).
Kot je razvidno iz številnih študij, je sprememba srčnega utripa pokazatelj tako telesne
kot tudi duševne in čustvene aktivnosti (Mendes 2009, 122; Myrtek in Brügner 1996,
148).

2.1.4 Dihanje
Regulacija dihanja je del kompleksnega nevronskega mehanizma in je pod avtomatično,
a tudi zavestno kontrolo. Coulter (2001, 67) pravi, da je dihanje celo edina telesna
funkcija, ki je lahko samodejna in zavestna hkrati. Ogden, Minton in Pain (2006, 225)
pišejo, da je dihanje neposredno povezano z regulacijo energije in telesnega vzburjenja,
hkrati pa velja tudi obratno - avtonomno vzburjenje skoraj vedno povzroči spremembe v
dihanju. Do sprememb pri dihanju torej lahko pride zaradi različnih razlogov, eden od
njih so tudi čustvena stanja.
Lamovec (1991, 231-232) piše, da so dihanje kot enega od izrazov čustvenih sprememb
intenzivno preučevali že v začetku 19. stoletja. Te raziskave so bile usmerjene
predvsem na spremembe v ritmu in amplitudi dihanja ter na odnos med vdihom in
izdihom.
Danes pa se največ uporabljajo naslednje mere (231-232):
•

hitrost dihanja, ki se izraža v številu vdihov na minuto;

•

respiracijska perioda, ki predstavlja čas med vdihi;

•

respiracijski volumen, ki se nanaša na količino vdihanega in izdihanega zraka.

Van Diest et al. (2009, 212-213) pišejo, da so v primerjavi z drugimi psihofiziološkimi
merami (npr. srčnim utripom), spremembe pri dihanju počasnejše in bolj variabilne. V
primerjavi z respiracijsko periodo in volumnom naj bi bil tlak ogljikovega dioksida
bolj zanesljiv parameter dihanja. Raziskave kažejo, da podaljšan vdih in skrajšan izdih
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ter zmanjšan PetCO2 (delni tlak ogljikovega dioksida na koncu izdiha) odražajo
priprave telesa na obrambno reakcijo boja ali bega (131-132).
Sodobni raziskovalci sicer bolj poredko uporabljajo spremembe pri dihanju za
ugotavljanje emocionalnega vzburjenja. Kot je že bilo omenjeno, dihanje uravnava tako
centralni kot avtonomni živčni sistem, kar pomeni, da je precej pod zavestno kontrolo in
zato dokaj nezanesljiv pokazatelj (Lamovec 1991, 231). Sklenofsky, Grammer in
Oberzaucher (2012) potrjujejo, da so bili vzorci dihanja kot del čustvenih izrazov v
veliki meri zanemarjeni v preteklih raziskavah, vendar pa so v svoji raziskavi ugotovili,
da je mogoče določiti specifične vzorce dihanja, ki ustrezajo določenemu čustvenemu
stanju, in tako zaključili, da je dihanje bistveni del izražanja čustev.
Glede povezave med dihanjem in čustvi Zaletel (2007, 77) piše, da je ena najpogostejših
blokad pri doživljanju čustev zadrževanje diha in pritisk na trebušno prepono. V tem
položaju se čustvo ne more razviti, saj je prekinjen pretok energije skozi telesne organe.
Podobno je v situacijah, ko se čutimo ogrožene in zadržujemo dih v prizadevanju, da se
ne bi premaknili oz. bi ostali čim bolj neopazni (Ogden, Minton in Pain 2006, 225).
Drug način zadrževanja čustev je plitko in kratko dihanje. V tem primeru se pred čustvi
ali spomini branimo s splošno redukcijo energije. Dihanje s prsnim košem in s slabim
izdihom pa mobilizira veliko količino energije, vendar se zaradi zadrževanja izdiha
čustvo ne razvije, kot bi se lahko (Zaletel 2007, 77).
V našem telesu obstaja naravna polariteta med levo in desno stranjo, kar velja tudi za
dihanje. V t.i. nazalnem ciklusu, ki ga uravnava osrednje živčevje, se tekom dneva
izmenjuje prehodnost leve in desne nosnice. Nekaj časa je bolj odprta in dejavna leva
nosnica, nekaj pa desna. Ciklus se izmenjuje na 25 – 250 minut (Kupnik 2008, 8;
Zaletel 2007, 78). Katera nosnica je bolj prehodna, je povezano s prevlado delovanja
leve ali desne možganske poloble. EEG posnetki so pokazali, da je večja odprtost leve
nosnice povezana z izrazitejšim in dominantnejšim delovanje desne hemisfere ter
obratno (npr. Jella in Shannahoff-Khalsa 1993; Klein et al. 1986; Shannahoff-Khalsa,
Boyle in Buebel 1991).
Povezanost med osrednjim živčevjem in prehodnostjo nosnic pa je recipročna; tako kot
osrednje živčevje vpliva na prehodnost nosnic, tako lahko tudi mi preko dihanja skozi
levo oz. desno nosnico vplivamo na delovanje osrednjega živčevja. Že iz joge je
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poznano, da lahko z izvajanjem izmenjujočega dihanja skozi levo in nato desno nosnico
dosežemo bolj uravnoteženo delovanje desne in leve možganske poloble (Kupnik 2008,
8; Lidell, Rabinovitch in Rabinovitch 1992, 69), kar potrjujejo tudi sodobne raziskave
(npr. Shannahoff-Khalsa 2006; Shannahoff-Khalsa 2007).
Philippot, Chapelle in Blairy (2002, 610) pišejo, da spremembe v dihanju vplivajo na
številne fiziološke odzive, kot npr. na prevodnost kože in srčno-žilni sistem. Zato dajejo
dihanju velik poudarek, saj je to izjemno preprost in neinvaziven način, s katerim lahko
vplivamo na celotno fiziološko stanje organizma.
Tudi Simpkins in Simpkins (2011, 130) pišeta, da je dih(anje) neposredno povezano z
živčnim sistemom in s čustvi in je zato lahko uporabno tudi kot način za umirjanje.
Omenili smo že povezavo med ritmom dihanja in srčnim utripom - dihalno sinusno
aritmijo, pri čemer gre za naravni refleks, ki povzroči, da srce med izdihom bije
počasneje, kot med vdihom. Zavestna upočasnitev dihanja, kjer je izdih daljši od vdiha,
ima tako za posledico znižanje srčnega utripa in ima na telo sproščujoč učinek. Vendar
le, če je dihanje s trebušno prepono, saj pretirano prsno dihanje stimulira simpatični
živčni sistem, ki povečuje vzburjenost (Coulter 2001, 105).

2.1.5 Drža telesa
Eden izmed najbolj vsestranskih in zapletenih komunikacijskih načinov človeškega
telesa je skeletno motoričen sistem. Način, kako stojimo, sedimo oz. se premikamo, je
lahko zelo dober pokazatelj našega počutja in je tudi način komuniciranja (Dael,
Mortillaro in Scherer 2012, 1085; Hayes in Orrell 1998, 381).
Drža telesa je bila v raziskavah o čustvih dolgo podcenjena, ker so se raziskave
osredotočale predvsem na to, kako čustva vplivajo oz. se izražajo na obrazni mimiki in
v glasovnem izražanju, ostali deli telesa pa so ostali zanemarjeni. Dael, Mortillaro in
Scherer (2012, 1099) so v svoji raziskavi pokazali, da se čustven odziv odraža tudi na
drži telesa. Količina informacij, ki jih dobimo od zaznavanja telesne drže in ki nam
govorijo o čustvenem stanju osebe, je veliko večja, kot se je dolgo domnevalo. Tako se
sedaj tudi drži telesa namenja vse več raziskovalne pozornosti.
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V nasprotju z nekdanjimi predpostavkami, da drža telesa (pa tudi hoja, na-gibanje, geste
ipd.) odražajo samo intenzivnost čustev, so kasnejše študije pokazale, da lahko izražajo
tudi specifične čustvene reakcije (Dael, Mortillaro in Scherer 2012, 1085; Wallbott
1998, 879).
Tako sta v uporabi dva kodirna sistema za opis telesne drže in gibanja pri specifičnih
čustvih – UCDSEE (University of California, Davis, Set of Emotion Expressions) in
GEMEP (The Geneva Multimodal Emotion Portrayals). Prvi vključuje kode statične
telesne drže in konfiguracij rok za jezo, gnus, strah, srečo, ponos, žalost, sram,
presenečenje in zadrego (Tracy, Robins in Schriber 2009, 557), drugi pa je zbirka
zvočnih in video posnetkov, ki prikazujejo »portrete« osemnajstih čustvenih stanj,
sestavljenih iz velikega števila dinamičnih telesnih izrazov, vključno z držo telesa,
gibanjem in gestami (Scherer, Bänziger in Mortillaro 2012, 1174).
Oosterwijk in njeni sodelavci (2009, 457) so naredili poskus, kjer so merili telesno
višino udeležencev ob izgovarjanju besed, povezanih s ponosom in razočaranjem.
Rezultati kažejo, da se je med izgovarjanjem besed razočaranja telesna drža
udeležencev pomembno znižala kot ob besedah ponosa. Ugotovitve nakazujejo, da
lahko vzbujeno konceptualno znanje o posameznem čustvenem stanju privede do
spontanega izraza pridružene telesne drže. Velja pa tudi obratno – različna drža telesa
lahko vzbuja različna čustvena stanja (za pregled raziskav glej Briñol in Petty 2008).

Avtorji multimodalnih študij (npr. Dael, Mortillaro in Scherer 2012, 1086; Flack, Laird
in Cavallaro 1999, 203; Tan et al. 2012, 9) poudarjajo, da bi bilo za kvalitetno
raziskovanje potrebno sočasno spremljanje in upoštevanje večih telesnih funkcij, kot
npr. drže telesa v povezavi z obraznimi in glasovnimi izrazi. Sicer pa raziskava z
manipulacijo ravno teh treh načinov izražanja čustev (obrazno mimiko, držo telesa in
glasovnimi izrazi) kaže, da obrazna mimika vzbudi močnejša (specifična) čustva kot
telesna drža, le-ta pa močnejša kot glasovni izrazi (Flack, Laird in Cavallaro 1999, 177).
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2.1.6 Obrazni izrazi
Obraz je najbolj izrazen del telesa, zato ni presenetljivo, da so v raziskavah o čustvih
obrazni izrazi zelo pogosto zastopani. Najprepoznavnejša raziskovalca tega področja sta
Paul Ekman in Wallace Friesen, ki sta na podlagi študije obraznih izrazov tudi
zagovornika teorije o osnovnih čustvih.
V komunikaciji dajemo obrazu veliko pozornost. Predstavlja nam pomemben vir
informacij o čustvih in stališčih sogovornika. Že 0,2 sekunde je dovolj, da lahko
pravilno prepoznamo pomen izraza (Hayes in Orrell 1998, 378; Kavčič 2000, 286;
Smith in Schyns 2009, 1202). Tudi sicer naj bi za obrazne izraze veljalo, da trajajo zelo
kratek čas in da prehajajo drug v drugega (Ule 2005, 210). Sackeim et al. (1978), Siegel
(1999, 181-182) ter Solomon in Tatkin (2011, 74) menijo, da je leva stran obraza
čustveno bolj ekspresivna kot desna stran. Vzrok naj bi bil v tem, da levo stran obraza
nadzoruje desna polovica možganov.
Kovačev in Musek (1993, 33) pišeta, da je izražanje čustev pretežno nezavedne narave,
zato naj bi bili obrazni izrazi relativno zanesljivi indikatorji čustev. Tudi Tan et al.
(2012, 3) pišejo, da so spontani obrazni izrazi kot ogledalo notranjih čustvenih dogajanj,
vseeno pa Kavčič (2000, 286) opozarja, da je obrazna mimika tisti način neverbalnega
komuniciranja, ki ga najlažje nadzorujemo. Podroben pregled raziskav o vprašanju
povezanosti doživljanja čustev in obrazne ekspresije sta objavila Keltner in Ekman
(2000).

Univerzalnost obraznih izrazov osnovnih čustev in s tem povezana teorija osnovnih
čustev je bila predmet mnogih znanstvenih debat. Eibl-Eiblesfeldt je že leta 1974 na
podlagi analize filmskih posnetkov prišel do ugotovitve, da obstajajo določeni izrazi
obraza, ki imajo po vsem svetu enak pomen. Eden takšnih naj bi bil hiter preblisk obrvi
(ang. »eyebrow flash«) - ko nekoga prvič pozdravimo, obrvi zelo hitro dvignemo in
spustimo (Hayes in Orrell 1998, 378). Tudi novejše raziskave kažejo, da ljudje v
različnih kulturah iz določenih obraznih izrazov prepoznajo enaka čustva (Matsumoto
2009, 272) in da določena čustva vzbudijo enake obrazne izraze (Matsumoto et al.
2008, 214-216). To naj bi bil po mnenju omenjenih avtorjev zadosten dokaz za
univerzalnost določenih obraznih izrazov.
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Na tej premisi temelji tudi sistem za kodiranje obraznih izrazov FACS (Facial Action
Coding System), ki sta ga leta 1978 objavila Paul Ekman in Wallace Friesen, leta 2002
pa sta skupaj z Josephom Hagerjem izdala prenovljeno verzijo (Ekman 2013). FACS je
najpogosteje uporabljena metoda za opisovanje obraznih izrazov in to ne le v
znanstvenih krogih, pač pa tudi v filmski in računalniški industriji (Ivančič 2005, 17;
Johnson, Waugh in Fredrickson 2010, 302). Sistem je sestavljen in 66-ih akcijskih enot.
Vsaka enota predstavlja akcijo mišic, ki zmorejo prikazati obrazni izraz, recimo dvig
zgornje ustnice (ang. »Upper Lip Raiser«) (Ivančič 2005, 38-39).

Slika 3. Mišice obraza (Sinoj 2012).
Kožo in druge dele obraza premika več kot trideset mišic. Na sliki vidimo
najpomembnejše mišice, razvidno pa je tudi, kolikšen del obraza pokriva določena
mišica (Ivančič 2005, 11-12; Korb, Grandjean in Scherer 2008, 2):
•

čelna mišica (Frontalis): krčenje te mišice potegne lasišče naprej, naguba čelo in
dvigne obrvi;

•

gubalka obrvi (Corrugator): nad vsakim očesom leži po ena mišica, ki povesi
obrv. Kadar se skrčita obe, potegneta obrvi navzdol in skupaj;
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•

krožna ustna mišica (Orbicularis oris) poteka v krogu okrog ust in omogoča
stiskanje ustnic. Krčenje te mišice stisne ustnici, ju zapre in pritisne k zobem.
Ustnici razpirata dva druga para mišic - dvigalki zgornje ustnice, ki ležita vsaka
na eni strani nosnice, in poveševalki spodnje ustnice, ki ležita vsaka na eni strani
brade;

•

krožna očesna mišica (Orbicularis oculi): krčenje te mišice omogoča zapiranje
očesa. Obe krožni mišici (po ena v vsaki očesni votlini) se lahko zelo hitro
skrčita in omogočata hitro mežikanje. Pod vsako je po ena dvigalka zgornje
veke, katere krčenje ima nasprotni učinek in dvigne oziroma odpre zgornjo
veko;

•

trobilka (Buccinator) je mišica, ki napenja lica. Trobilka je največja mišica v
licu. Skupaj z drugimi ličnimi mišicami napenja lice in omogoča pihanje in
sesanje. Vsaka trobilka se navezuje na krožno ustno mišico, ki poteka okrog ust,
in jo povezuje s spodnjo in zgornjo čeljustjo. Pri skrčenju trobilka zategne lica;

•

žvekalka (Masseter) je mišica za grizenje in žvečenje. Na vsaki strani obraza je
po ena mišica žvekalka, ki sega od spodnje čeljustnice do ličnice. Pri ugrizu
delujejo mišice na obeh straneh obraza usklajeno in potegnejo čeljust
enakomerno navzgor. Pri žvečenju delujejo neenakomerno in premikajo čeljust
tudi levo in desno.

Spodnja slika prikazuje krčenje posamezne obrazne mišice: a) čelne mišice, b) gubalke
obrvi, c) krožne ustne mišice in d) mišice smejalke:

Slika 4. Krčenje večjih obraznih mišic (Ivančič 2005, 11).
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Raziskave z elektromiografijo (EMG) kažejo, da je aktivnost mišic corrugator supercilii
(gubalke obrvi) in zygomaticus major (velike lične mišise) dober pokazatelj
neprijetnega oz. prijetnega čustvenega stanja. Gubalka obrvi potegne obrvi navzdol in
proti sredini, kar se kaže kot vertikalne gube na čelu. Ta mišica je odgovorna za
mrščenje (npr. ob bleščanju sonca). Njena aktivnost se poveča pri neprijetnih izkušnjah
in zmanjša pri prijetnih. Nasprotno pa se aktivnost velike lične mišice, ki dviga kotičke
ust kot pri nasmehu, poveča pri pozitivnih občutkih (Cacioppo et al. 2008, 187; Larsen,
Norris in Cacioppo 2003, 776; Tan et al. 2012, 8-9). Dimberg, Thunberg in Elmehed
(2000, 86) so v svoji raziskavi ugotovili, da se omenjeni mišici odzivata celo na
nezavedne dražljaje.

Pogled
Pogled je eden najpogostejših in najbolj učinkovitih neverbalnih signalov in pomemben
pokazatelj čustev. V splošnem velja, da več kot smo v stiku s pogledom z nekom, bliže
smo mu. Naklonjenost se odraža tudi v dalj časa trajajočem pogledu (vsaj v zahodni
kulturi). Izogibanje očesnemu stiku pa je povezano z doživljanjem sramu in žalosti oz. z
nenaklonjenostjo do sogovornika (Ule 2005, 373).
Glavni način, na katerega stik s pogledom odraža čustva, pa je povsem nezaveden.
Solomon in Tatkin (2011, 78-79) pišeta, da so oči okno v živčni sistem posameznika.
Odprte oz. razširjene zenice so znak simpatičnega vzburjenja, kar pomeni, da so lahko
izraz razburjenosti, naklonjenosti ali večje ravni seksualnega vzburjenja. To na druge
osebe deluje vznemirljivo in privlačno. Razširjene zenice tako vabijo, zožane pa
odbijajo. Reakcij približevanja oz. odmikanja v povezavi z razširjenostjo zenic pa se
ljudje večinoma ne zavedamo (Hayes in Orrell 1998, 374-375; Solomon in Tatkin 2011,
78-79; Ule 2005, 208).
Seveda lahko svoja čustva kažemo tudi na druge načine, npr. s pogostostjo mežikanja,
položajem obrvi, oči, vek itd. Obrazni izrazi so v tem primeru razumljeni kot odziv na
čustvena stanja, vendar velja tudi obratno - če se pripravimo do določenih grimas,
mimike obraza, lahko stimuliramo specifična čustva (Ule 2005, 208-210).
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2.1.7 Govor
S prizadevanji, da bi razvili modele govorno-glasovne komunikacije za tehnološke
aplikacije, je bilo več pozornosti namenjene tudi čustvenemu stanju govorca. Obstaja
namreč veliko dokazov, da čustveno vzburjenje vpliva na dihanje, fonacijo in
artikulacijo, kar posledično vpliva na parametre zvočnega signala (Scherer 2003, 231).
Najpogosteje uporabljen parameter je F0 - temeljna grlna frekvenca oz. osnovna
frekvenca (ang. »fundamental frequency«) (Hočevar Boltežar 2010, 71; Russell,
Bachorowski in Fernandez-Dols 2003, 338). To je frekvenca vibriranja glasilk, ki je
odvisna od napetosti in oblike glasilk. Napetost glasilk lahko uravnavamo sami, oblika
glasilk pa vpliva na višino glasu. Moške glasilke naj bi bile bolj mesnate, zato
počasneje vibrirajo in dajejo nižji ton kot ženske glasilke. Osnovna frekvenca moških je
tako med 85 in 180 Hz, žensk pa v razponu od 150 do 300 Hz (Mohan Kumar 2010).
Vsak glas opredeljujejo trije elementi, poleg višine še glasnost in barva. Glasnost je
odvisna od amplitude tresljajev. Večja kot je razdalja med skrajnima točkama
amplitude, močnejši je glas. Barva glasu pa je dedno pogojena in je pri vsakem človeku
drugačna, kar omogoča akustično identifikacijo oseb (Lešnik 2009, 26; Polutnik 2013,
17; Prevc 2012, 34).
Tušak in Tušak (2009, 110) pišeta, da se glas v govoru določa na 3 načine:
1. določanje osnovnega glasu, ki je stalen, temeljni zvočni glas posameznika in je
odvisen od anatomskih posebnosti, glasovnega aparata, spola, starosti, narečja
ipd.;
2. določanje lastnosti glasu glede na spol, starost, zdravstveno stanje, višino,
nadzor ustnic in glasilk, način dihanja, nadzor artikulacije, resonanco, tempo,
barvo ipd.;
3. ugotavljanje vokalizacije, jasnosti izgovora samoglasnikov, prehod soglasnikov
v samoglasnik ipd.
S hitrostjo, višino, ritmom, glasnostjo in kakovostjo tona posameznik sporoča svoj
čustveni odnos. Te dodatne informacije, ki pridejo do poslušalca preko govorjenega
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jezika, se imenujejo parajezik. Sem uvrščamo tudi jezikovne spodrsljaje, »eee«,
»mmm«, poudarke v govoru, premore med stavki, zvok ustnic in jezika ipd. (Hayes in
Orrell 1998, 371; Kavčič 2000, 284).
Nekateri objezikovni znaki imajo v komuniciranju samostojno vlogo, ne nujno vezano
na verbalno sporočilo. To so npr. smeh, jok, cviljenje, stokanje, godrnjanje, žvižganje,
šepetanje, vzdihovanje itd. V tesni povezavi z verbalnim sporočilom pa so predvsem
trije vidiki vokalnega komuniciranja, in sicer višina tona, glasnost ter časovna
usklajenost. To imenujemo prozodični znaki in jih običajno uporabljamo sočasno. V
višjih tonih govorimo glasneje ali z naraščujočim glasom, v nižjih tonih pa govorimo
počasneje (Tušak in Tušak 2009, 110; Ule 2005, 207). Banse in Scherer (1996, 634)
pišeta, da igrajo prozodični znaki pomembno vlogo pri razločevanju čustev v glasu.
Ob stresu in ob močnih čustvih naj bi se mišice, ki uravnavajo glasilke, napele, s čimer
pride do sprememb v frekvenci glasu (Lamovec 1991, 246). Za analizo obstaja več
računalniških programov, večina pa jih analizira fonacijo samoglasnika /a/. Pri tem
izračunajo najvišjo in najnižjo ter povprečno F0 (Polutnik 2013, 17). Tušak in Tušak
(2009, 109-110) pa navajata človeškemu ušesu bolj opazne spremembe: ob intenzivnih
čustvih naj bi bile besedne izjave krajše, enostavne in precej stereotipne ter ponavljajoče
se. Pogostejše so tudi slovnične napake in spodrsljaji v govoru. Čustveno vznemirjenost
se lahko meri z razmerjem med številom besed, ki izražajo ugodje, v primerjavi s
številom besed, ki izražajo neugodje. Uporabno pa je tudi razmerje med pridevniki in
glagoli ter razmerje med samostalniki in glagoli - kadar je več oklevanja in načrtovanja
govora, je več samostalnikov kot glagolov. Iz opisanega lahko zaključimo, da se
čustvena stanja močno odražajo v načinu govora.

2.1.8 Možgani
Možgani so najkompleksnejši človeški organ in predstavljajo središče živčevja. Glavna
funkcija možganov je centralni nadzor telesa z namenom hitrega in usklajenega
odzivanja na spremembe v okolju. Delovanje možganov temelji na sposobnosti
prenašanja elektrokemičnih signalov. Po nevronih potujejo električni signali v obliki
akcijskih potencialov, ki trajajo manj kot tisočinko sekunde in potujejo vzdolž nevrita s
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hitrostjo 1–100 m/s. Nekateri nevroni oddajajo akcijske potenciale stalno (od 10 do 100krat na sekundo), drugi nevroni pa le vsake toliko časa (v obliki »izbruhov« akcijskih
potencialov). Ko akcijski potencial, ki potuje vzdolž nevrona, dospe do sinapse,
povzroči sprostitev nevrotransmitorja. Ta se veže na receptor tarčne celice in povzroči
nastanek novih akcijskih potencialov, ki spet potujejo vzdolž nevrita te celice vse do
sinapse in po istem postopku naprej. Način prenašanja informacij tako poteka s
potovanjem električnega signala po predsinaptičnem nevronu, ki povzroči kemični
odziv v sinapsi, le-ta pa ponovno sproži električni signal na posinaptičnem nevronu.
Sinapse so pravzaprav mesto, kjer poteka komunikacija med celicami (Brežan in
Štukovnik 2009; Erzar 2007, 57; Wikipedija 2013).
Elektrokemični procesi v možganih ustvarjajo električno polje. Ko veliko število
nevronov kaže sinhronizirano aktivnost, je mogoče električno polje, ki ga tvorijo,
zaznati s pomočjo elektroencefalografije - EEG (Wikipedija 2013). Razlikujemo 5
tipov možganskih valov, ki jih prikazuje slika 5 (Brežan in Štukovnik; Lamovec 1991,
238-240; Wikipedija 2013):
1. delta valovi imajo frekvenco od 0,5 Hz do 4 Hz. Pojavljajo se v globokem
spancu brez sanj, pogosti pa so tudi tudi v stanju nezavesti;
2. teta valovi imajo frekvenco od 4 Hz do 8 Hz. Pojavljajo se v stanju maksimalne
sproščenosti ob budnosti korteksa. Odnos med teta in alfa valovi je navadno
recipročen, eni zamenjajo druge;
3. alfa valovi imajo frekvenco od 8 Hz do 13 Hz. Označujejo budno sproščeno
stanje, npr. tik pred spanjem ali v meditaciji;
4. beta valovi imajo frekvenco od 13 do 30 Hz. Označujejo budno stanje, pozornost
in koncentracijo;
5. gama valovi imajo frekvenco od 30 do 50 Hz. Pojavljajo se v stanju večje
mentalne aktivnosti, pri reševanju problemov in kompleksnih nalog.

44

Slika 5. Vrste možganskih valov (Vidmar 2007).

Karl Pribam (1980) je v svojih raziskavah izhajal iz spoznanj, da postane med
emocionalnim vzburjenjem električna aktivnost možganov desinhronizirana. Ugotovil
je, da na to vplivajo trije ločeni sistemi:
•

eden od njih uravnava fazično desinhronizacijo in je odgovoren za emocionalno
vzburjenje. Središče tega sistema je v amigdali, bazalnih ganglijih in limbičnem
sistemu;

•

drugi sistem je tonični in ima svoje središče v kaudatnem jedru, v bazalnih
ganglijih. Tonični sistem je povezan z vzdrževanjem pripravljenosti organizma
in z motoričnim položajem;

•

Tretji sistem pa vrši koordinacijo med prvima dvema, med vzburjenjem in
pripravljenostjo. Fazično vzburjenje prekine prejšnjo tonično pripravljenost,
med obema pa je potrebna koordinacija. Središče tega sistema je v
hipokampusu.

Damasio (2008, 56-57) je nastanek čustev z nevrološkega gledišča pojasnil takole: v
fazi upodobitve se »čustveno ustrezni« predmeti upodobijo v enem ali več možganskih
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sistemih za obdelovanje senzoričnih podatkov (npr. vizualni ali avditivni predel). Nato
področja, ki so odgovorna za sprožanje čustev, aktivirajo področja, odgovorna za
izvajanje čustev (le-ta so v drugih možganskih predelih). Proces nastajanja čustev se
nato bodisi krepi bodisi oslabi in zamre. Če povzamemo, se nastajanje čustev začne, ko
so živčni signali, ki izvirajo iz vizualnih predelov skorje, po več poteh istočasno
preneseni k različnim »sprejemnim« strukturam. Nekatere od teh struktur, kot npr.
amigdala, bodo ob zaznavi določene konfiguracije postale dejavne in poslale signale
proti drugim možganskim predelom, s čimer bodo sprožile celo serijo dogodkov, ki
bodo postali čustvo.
K možganskim predelom, ki sodelujejo pri sprožanju čustev, sodijo amigdala, del
frontalnega režnja - ventromedialna prefrontalna skorja in frontalni predel v
suplementarnem motoričnem področju skorje in predelu girusa cinguli. To so najbolj
raziskana področja sprožitve, niso pa edina (58).
Razprave o nevrobiologiji čustev so pogosto v središče postavljale del možganov,
imenovan limbični sistem. Predpostavljalo se je, da čustva nastajajo znotraj limbičnega
sistema in da je limbični sistem najpomembnejši del možganov, vpleten v čustvene
reakcije (85). Raziskovalne paradigme so skušale zarisati meje in specifične funkcije
tega pogosto navajanega dela možganov, vendar se jim to ni posrečilo (Siegel 1999,
122). Zato Pessoa (2011) pravi, da je koncept limbičnega sistema pod vprašajem.
Podobno je tudi z idejo funkcionalne specializacije, katere namen je bil poiskati
specifična področja v možganih, ki služijo specifični funkciji. Tako je v ozadju trditve,
da je amigdala središče za strah, pretirano poenostavljena predstava o možganih, ki
zanemarja dejstvo, da je amigdala vključena tudi v mnoge druge funkcije. Zaključimo
lahko, da se je pozornost premaknila od specifičnih možganskih področij k možganskim
mrežam oz. krogotokom (Pessoa 2011).
Bistveno poudarek tega novega pristopa je, da čustva niso omejena na nekaj specifičnih
možganskih področij, ampak da najdemo strukture, pomembne za sprožanje čustev, v
celotnih možganih (Siegel 1999, 122). Res pa je, da ima amigdala pomembno mesto
med strukturami, povezanimi z nastankom čustev (De Gelder 2006, 243). Med drugim
naj bi igrala ključno vlogo pri ocenjevanju pomembnosti čustvenega dražljaja
(Beauregard, Lévesque in Bourgouin 2001, 3).
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Za lažjo predstavo so na sliki 6 predstavljene pomembnejše možganske strukture
(Cacioppo 2004, 240; Damasio 2008, 192-193; Gostečnik 2008, 10-11; Hooker et al.
2008, 214; Siegel 1999, 10-12; Wikipedija 2013):
•

čelni ali frontalni reženj zajema sprednji, največji del hemisfere. Njegova naloga
je nadzor nad izvrševanjem opravil, kot so načrtovanje, abstraktno mišljenje,
določanje prednosti, zaviranje impulzivnosti, presojanje in čustvovanje;

•

talamus je območje s številnimi jedri. Nekatera pošiljajo informacije iz čutil do
možganske skorje, druga pa posredujejo informacije med različnimi predeli
možganske skorje. Pomemben je za spremljanje notranjih stanj občutkov;

•

hipokampus je del možganov, odgovoren za prostorski spomin in navigacijo, za
procesiranje čustev in ohranjanje spomina, povezanega s čustvi. Sestavljen je iz
dveh lob;

•

amigdala je v obliki mandlja in ima pomembno vlogo pri čustvovanju in
motivaciji;

•

hipotalamus je zbirka majhnih jeder in pomemben del možganov, ki skrbi za
homeostazo, da so vse telesne funkcije v ravnotežju - uravnava ritem budnosti in
spanja, prehranjevanja in pitja, sproščanja hormonov, spolnega vedenja ter več
drugih pomembnih bioloških funkcij;

•

olfaktorni bulbus je posebna struktura, ki procesira informacije o vonju in leži
tik nad nosom. V njem se končujejo vlakna olfaktornega živca.

Slika 6. Pomembnejše možganske strukture (Muntyanu 2010).
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Lateralizacija emocionalnega vzburjenja
Da bi odkrili, ali ima katera od možganskih hemisfer večjo vlogo pri čustvenih procesih
in pri katerih, so raziskovali sposobnosti oseb s poškodbami ene hemisfere. Rezultati
raziskav oseb s poškodbami desne hemisfere so pokazali, da se te osebe težje
spominjajo čustveno obarvanih dogodkov in slabše presojajo obrazne izraze drugih
ljudi. Poleg tega so slabše prepoznavali čustva v glasu pa tudi njihov glas je bil
čustveno manj izrazit (Lamovec 1991, 219). Glede na veliko število raziskav je mogoče
sklepati, da je desna možganska hemisfera prevladujoča pri zaznavanju čustvenih
dražljajev (Korb, Grandjean in Scherer 2008, 2), pri prepoznavanju čustev, spontanem
izražanju čustev in neverbalnem načinu komuniciranja čustev (Schore 2009, 114). Ker
desna polobla upravlja z levim delom telesa, se čustva hitreje in intenzivneje kažejo na
levi strani obraza kot desni (Lamovec 1991, 219; Siegel 1999, 181-182; Solomon in
Tatkin 2011, 74).
Desna polobla je pomembneje udeležena pri zaznavanju telesnih stanj in je preko
orbitofrontalnega korteksa bolj kot leva sposobna uravnavati stanja telesnega vzburjenja
(Siegel 1999, 181-182; Schore 2009, 118). Bolj v desni kot v levi možganski polobli
poteka tudi integracija informacij iz visceralnih in drugih senzornih predelov (Lamovec
1991, 220) ter shranjevanje senzoričnih informacij (Gostečnik 2008, 12).
Tako kot pri ideji lokalizacije možganskih funkcij bi bilo tudi na tem mestu napačno
sklepati, da igra pri čustvenih procesih glavno vlogo desna hemisfera. Obe možganski
polobli sta vsaka na svoj način udeleženi pri emocijah. Raziskave tako kažejo, da ima
leva hemisfera večjo povezavo s hipokampusom (Gostečnik 2008, 12) in da po vsej
verjetnosti vrši inhibitorni oz. regulatorni nadzor nad emocionalno izraznostjo desne
hemisfere (Lamovec 1991, 219).
Strukture obeh možganskih hemisfer so vključene v krogotoke, ki povezujejo čustvene
dražljaje in odzive živčnega sistema (Hagemann, Waldstein in Thayer 2003, 81). Tudi
Siegel (1999, 182) piše, da poteka zaznavanje vzdraženja in ocenjevanje pomena
dražljajev v obeh možganskih poloblah, zato zaključuje, da sta obe možganski polovici
pomembni za čustvene in kognitivne procese.
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2.1.9 Temperatura kože
Ljudje smo toplokrvna (homeotermna) bitja, kar pomeni, da smo sposobni vzdrževati
svojo stalno telesno temperaturo kljub nihanjem temperature v okolju. Ta proces
imenujemo termoregulacija in je pravzaprav proces homeostaze, saj vzdržuje dinamično
ravnovesje med količino nastale/prejete in količino oddane toplote. Ohranjanje stalne
telesne temperature je izrednega pomena za normalen potek biokemijskih reakcij in
optimalnega delovanja encimov (Črne-Finderle 2002, 57; Kaiser et al. 1997, 133).
Telesno

temperaturo

uravnava

centralni

termoregulacijski

sistem

v

hipotalamusu v osrednjem živčevju. Ta center sprejema sporočila termoreceptorjev, ki
so povsod po telesu (npr. kožni termoreceptorji, receptorji v notranjih organih - v
mišicah, hrbtenjači, okoli velikih ven, v drobovju ipd.) in skrbi, da ohranjamo čim bolj
stalno telesno temperaturo. Na ta način deluje hipotalamus kot termostat, ki ima
določeno nastavitveno vrednost temperature. Pri zdravem, odraslem človeku v
mirovanju je ta okoli 37°C (Črne-Finderle 2002, 58; Wikipedija 2014).
V splošnem ločimo temperaturo sredice (jedra), to je temperaturo globljih struktur, kot
so notranji organi in notranjost glave, ter temperaturo ovoja oziroma kože. Temperatura
kože je nižja od temperature sredice in je precej odvisna od sprememb v okolju kot npr.
dnevne temperature, vlažnosti, vetrovnosti ipd. Poleg tega se veliko hitreje spreminja
kot temperatura sredice. Najhitreje se na okoljske spremembe temperature odzivata
področji glave in dlani (Weng, Han in Fu 2014, 513). Povprečna temperatura kože je
okoli 33°C (Elert 2005), telesna temperatura sredice pa je od 36,2° do 37,5°C.
Glede na geometrijo telesa obstaja nekakšna tridimenzionalna 2 razporeditev temperature
od 28° do 37°C. Pri tem imajo okončine nižjo temperaturo kot trup (glej sliko 7) (ČrneFinderle 2002, 57; Ogorevc 2010, 17).

2

Razvoj matematičnih modelov človeške termoregulacije se je začel že v zgodnjem 20. stoletju. V 60.
letih so se pojavili prvi bolj natančni modeli, ko so raziskovalci poskušali upoštevati kompleksnosti
človeške termoregulacije, ki so šele takrat postale znane. Kljub temu pa človeški termoregulacijski
sistem, s svojimi aktivnimi in pasivnimi komponentami, še vedno ni natančno pojasnjen (Iyoho, Jang in
Nair 2004, 4366). Za pregled matematičnih termoregulacijskih modelov glej (Weng, Han in Fu 2014).
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Slika 7. Razporeditev telesne temperature v hladnem (A) in toplem (B) okolju (ČrneFinderle 2002, 57).
Koža je največji organ in kot taka v veliki meri določa izgubo ali absorpcijo toplote.
Količino toplote, ki doseže kožo iz globljih tkiv, se lahko uravnava preko spremembe
pretoka krvi v koži. Ob zvišanju telesne temperature hipotalamus pošilja živčne
impulze, ki razširijo krvne žile blizu kože (vazodilatacija) in spodbudijo delovanje
znojnic (Črne-Finderle 2002, 58; Kaiser et al. 1997, 133).
Poleg arteriol, ki so ene glavnih perifernih žil, so pomembne tudi arteriovenske
anastomoze, tj. skupina žil, ki povezujejo arterije z venami in obidejo kapilarni sistem.
Nahajajo se v ustnicah, nosu, uhljih, podplatih in prstih nog ter dlaneh in koncih prstov
rok. So pod neposrednim nadzorom simpatičnega živčnega sistema. Pri segrevanju
telesa se anastomoze odprejo, s čimer se poveča oddajanje toplote in ohlajanje telesnega
jedra (Wikipedija 2014).
Pri (pod)hlajenem telesu poteka obraten proces, in sicer prihaja do skrčenja žil vazokonstrikcije 3 (Kaiser et al. 1997). V splošnem pa lahko rečemo, da obstajata dva
glavna načina, na katera se telo upira zniževanju temperature (Črne-Finderle 2002, 5859):
3

Rida et al. (2013, 2) navajajo, da se maksimalna vazodilatacija zgodi pri temperaturi telesa 37,2°C
(začne se že pri temperaturi višji od 36,7°C), maksimalna vazokonstrikcija pa pri temperaturi kože 27,8°C
(začne pa se že, ko temperatura telesa pade pod 33,7°C).
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1. zmanjševanje oddajanja toplote:
− pride do simpatičnega skrčenja žil v koži, kar zmanjša pretok tople krvi iz
sredice na površino kože;
− pojavi se ježenje oz. »kurja polt«, pri čemer naježena dlaka zadrži plast ogretega
zraka ob koži, vendar je to bolj kot pri človeku pomembno pri živalih z gosto
dlako oziroma perjem.
2. z mehanizmi termogeneze:
− poveča se mišični tonus in nastopi drgetanje, pri čemer se sprošča dodatna
toplota;
− poveča se hotena aktivnost lokomotornega aparata (gibanje, poskakovanje);
− pri novorojenčkih se za 2-krat poveča nastajanje toplote v rjavem maščevju, ki je
poseben tip maščevja in ga najdemo zgolj pri novorojenčkih med lopaticama;
− pospeši se presnova zaradi hormonskih učinkov, saj mraz posredno spodbuja
izločanje adrenalina iz sredice nadledvične žleze in tiroksina iz ščitnice.
V primeru, da organizem ni več zmožen ohranjati normalne telesne temperature in se leta znatno zniža pod normalno vrednost, se pojavi stanje hipotermije. Obratno pa je
hipertermija stanje, ko se temperatura organizma znatno zviša nad normalno vrednost
(Wikipedija 2014).
Pri merjenju telesne temperature lahko tekom dneva opazimo nihanja temperature. To je
posledica t.i. biološke ure, ki je usklajena z menjavanjem dneva in noči ter zunanjimi
vplivi, povezanimi s telesno aktivnostjo, s temperaturo okolja, s prehrano ipd. Tako je
temperatura najvišja okoli 5. ure popoldan, najnižja pa med 2. in 6. uro zjutraj, ko
človek običajno ni aktiven. Na temperaturo pa močno vplivajo še drugi dejavniki, kot
npr. faze menstrualnega ciklusa in močno čustvovanje (Črne-Finderle 2002, 57).
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2.2 FIZIOLOGIJA ČUSTEV
V zadnjem desetletju je prišlo do povečanega zanimanja za fiziološke raziskave čustev.
S sodobnimi metodami, ki omogočajo raziskovanje možganskih struktur, pa se je začel
razmah tudi na področju nevroznanosti čustev. Številne študije so se in se še
osredotočajo na razpravo o tem, ali imajo posamezna čustva svoje nevronske poti oz.
mreže ali pa obstaja en integriran sistem za vsa čustva. To raziskovalno vprašanje ima
svoje korenine v veliki psihološki debati zadnjega stoletja, in sicer ali se da čustva
najbolje opisati s kategoričnim ali dimenzionalnim modelom (Calder, Lawrence in
Young 2001, 352). Obstajajo še druge teorije čustev, vendar pa sta ti dve teoretični
tradiciji najbolj vplivni in najmočneje določata raziskave o čustvih.

 Kategoričen model čustev
Kategoričen model čustev temelji na predpostavki, da obstaja določeno (majhno) število
osnovnih čustev, ki se med seboj razlikujejo v specifičnem vzorcu fizioloških
sprememb (Feldman Barrett in Wager 2006, 79; Scarantino 2012, 360; Scherer 2003,
244; Zentner, Grandjean in Scherer 2008, 495).
Prvi, ki je predlagal to tezo, je bil Charles Darwin leta 1872. Njegova hipoteza je
temeljila na študiji tipičnih obraznih izrazov za posamezna osnovna čustvena stanja.
Sledila sta mu James (1884) in Lange (1885), ki sta neodvisno drug od drugega
predlagala, da je za vsako osnovno čustvo značilen poseben vzorec perifernih telesnih
sprememb (Philippot in Rimé 1997, 4; Rimé, Philippot in Cisamolo 1990, 38).
Naslednji je bil Tomkins (1962), po katerem naj bi za vsako osnovno čustvo obstajal
specifičen možganski proces, sproženje le-tega pa vključuje različne komponente
odražanja čustev – od obraznih in glasovnih izrazov, perifernih telesnih sprememb pa
do subjektivne izkušnje in dejanj. Ker imajo isti vzrok, so vse te komponente časovno
povezane in soodvisne (Russell, Bachorowski in Fernandez-Dols 2003, 330-331).
Tomkins je ločil devet osnovnih čustev (Lamovec 1991, 79).
Vidna predstavnika sta še Paul Ekman in Tomkinsonov sodelavec Carroll Izard, ki
nadaljujeta boj z nasprotniki teorije osnovnih čustev, kot se še drugače imenuje
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kategorični model. Osnovna čustva so tista čustva, ki so prirojena in univerzalna
(Friedman 2010; Izard 2007), prisotna tako pri ljudeh različnih kultur, kot tudi pri
primatih (Damasio 2008, 44).
Število osnovnih čustev sicer variira od avtorja do avtorja, vendar pa so jeza, strah,
veselje, žalost in gnus vedno vključena. Vsa ostala čustva naj bi bila kombinacija oz.
mešanica osnovnih čustev (Dael, Mortillaro in Scherer 2012, 1086).

 Dimenzionalen model čustev
Dimenzionalen model razvrsti čustva na podlagi njihovih koordinat v tro- ali
dvodimenzionalnem afektivnem prostoru. Dvodimenzionalen prostor predstavljata dve
pravokotni, neodvisni in bipolarni osi - vzburjenost oz. nivo energije (ang. »arousal«) in
valenca oz. hedonski ton čustva t.j. prijetno-neprijetno (Dael, Mortillaro in Scherer 2012
1086-1087). V trodimenzionalnem modelu predstavlja tretjo os moč ali pa kontrola
(Scherer 2003, 244).

Slika 8. Dvodimenzionalen model čustev (Christie in Friedman 2004, 150).

53

Različna čustva so medsebojno povezana po teh dveh dimenzijah, kar pomeni, da je
npr. gnus povezan z jezo po dimenziji valence ter jeza in veselje po dimenziji
vzburjenja (Russell, Bachorowski in Fernandez-Dols 2003, 331).
Pionir tega pristopa je Wilhelm Wundt (1905, navedeno v Scherer 2005, 718), ki je
predlagal, da lahko subjektivne občutke oz. v tem primeru čustva opišemo glede na
njihov položaj v trodimenzionalnem prostoru, ki ga tvorijo osi valence (prijeten neprijeten), vzburjenja (miren - vzburjen) in napetosti (sproščen - napet). Wundt je
verjel, da se da čustvo, ko je opisano s temi tremi dimenzijami, povezati z merljivimi
telesnimi stanji, kakršno je npr. fiziološko vzburjenje.
Vidnejši predstavniki tega pristopa so še Margaret Bradley in Peter Lang (npr. 2002) ter
Peter Russell (npr. 2003).

2.2.1 Fiziologija posameznih čustev
Že od 50. let prejšnjega stoletja se raziskovalci ubadajo z vprašanjem, ali obstajajo
specifični fiziološki vzorci za posamezna čustvena stanja (Philippot in Rimé 1997, 5).
Obstajajo raziskave, ki to potrjujejo, in tiste, ki tem ugotovitvam nasprotujejo.
V tem poglavju se bomo osredotočili na raziskave, ki govorijo v prid fiziološki
specifičnosti posameznih čustev, kot npr. Alm (2004), Collet et al. (1997), Damasio
(2008), Kragel in LaBar (2013), Levenson, Ekman in Friesen (1990), Nylíček, Thayer
in Van Doornen (1997), Philippot, Chapelle in Blairy (2002), Rainville et al. (2006),
Stephens, Christie in Friedman (2010). Tudi Musek in Pečjak (2001, 74) pišeta, da
fiziološke spremembe niso enake pri vseh čustvih. Zato bomo v tem poglavju sledili
kategoričnemu modelu oz. teoriji osnovnih čustev in predstavili značilnosti telesnih
funkcij ob doživljanju posameznih čustev.

2.2.1.1 Možgani
Robinson, Rogalin in Smith-Lovin (2004, 77) pišejo, da je z razvojem metod za
raziskovanje možganskih struktur in funkcij prišlo do razmaha raziskav na področju
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nevrofiziologije čustev. Tako se mnogo raziskav osredotoča na vzorce možganskih
dejavnosti, ki se pojavijo pri doživljanju različnih čustev (npr. Aalto et al. 2002;
Damasio 2008; Damasio et al. 2000).
Raziskave kažejo, da sta žalost in sreča vezana na aktivacijo različnih možganskih
predelov in nevronskih poti (Costa et al. 2008; Pelletier et al. 2003). Damasio (2008,
96) ugotavlja, da pride pri žalosti do občutnega upada dejavnosti v prefrontalni skorji,
pri sreči pa ravno obratno, do pomembnih znakov povečane aktivnosti. To vpliva tudi
na miselne procese: ko smo žalostni, je naše tvorjenje idej manj tekoče kot takrat, ko
smo veseli.
Damasio et al. (2000) so naredili tudi primerjalno študijo za čustva jeze, žalosti, veselja
in strahu. Na 39 preiskovancih so opravili PET preiskavo (pozitronsko emisijsko
tomografijo) in nato naredili tridimenzionalno rekonstrukcijo možganov. Na sliki 9 so
prikazani rezultati - vzorci aktivacij (rdeča barva) in deaktivacij (vijolična), ki so pri
različnih čustvih različni. Pri žalosti vidimo obojestranske, vendar asimetrične točke
aktivacij v insuli in mešan vzorec aktivacij in deaktivacij v cingulusni skorji (aktivacije
spredaj, deaktivacije zadaj). Opazna je tudi aktivacija v dorzalnem, tj. zadajšnjem delu
ponsa. Vzorec aktivacij pri veselju je očitno drugačen: vidni so vrhovi aktivacij v
zadnjem delu desne cingulusne skorje in deaktivacije v sprednji tretjini leve cingulusne
skorje, aktivacije v levi insuli in desnem sekundarnem somatosenzoričnem predelu
skorje - SII. Jeza aktivira srednji del možganov in pons, skupaj s sprednjo polovico leve
cingulusne skorje in obojestransko deaktivira SII. Strah prav tako aktivira srednji del
možganov in deaktivira levi SII, hipotalamus in orbitofrontalno skorjo (1050-1051).
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Slika 9. Vzorci aktivacij in deaktivacij pri različnih čustvih. Temno rdeče lise
označujejo točke aktivacij (t vrednosti +4.26 ali več), vijolična območja pa označujejo
statistično pomembna področja deaktivacij (t vrednosti -4.26). Barvni trak prikazuje
statistično pomembne vrednosti (de)aktivacij (Damasio et al. 2000, 1050-1051).

Raziskave kažejo, da obstajajo nevroanatomske povezave med veseljem, žalostjo in
gnusom in delovanjem specifičnih področij v možganih. Vsako od teh čustev pa je
povezano s povečano aktivnostjo v talamusu in medialnem frontalnem korteksu
(Brodmannovo področje 9) (Lane et al. 1997, 926). Amigdala igra osrednjo vlogo pri
predelovanju signalov strahu (Adolphs 2013, 698; Cozolino 2010, 245; Ledoux in
Phelps 2008, 161-163; Öhman 2005, 953-954; Siegel 1999, 132-133), z gnusom pa sta
povezani predvsem dve področji - insula in jedra bazalnih ganglijev (Feldman Barrett in
Wager 2006, 80-81). Vendar Calder, Lawrence in Young (2001, 358-361) pojasnjujejo,
da to ne pomeni, da sta strah in gnus vezana na dve povsem različni nevronski mreži,
niti da so generatorji strahu in gnusa izključno amigdala in insula ter področje bazalnih
ganglijev. Želijo pa prikazati, da so nevronski mehanizmi, ki so podlaga strahu in gnusa
v določenem delu različni in za določena čustva specifični.
Meritve tudi kažejo, da je ob prestrašeni obrazni mimiki opazna večja dejavnost
amigdale, medtem ko imajo izrazi veselja nasproten učinek – manjšo dejavnost
amigdale (Calder, Lawrence in Young 2001, 356). Tudi Damasio (1998, 85-86)
ugotavlja, da je amigdala vključena v procesiranje strahu in jeze, medtem ko ne sodeluje
pri pozitivnih čustvih in gnusu. To kaže na njeno selektivno udeležbo.
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Michl et al. (2014, 150) pa so z fMRI študijo pokazali, da je ob doživljanju sramu še
posebej aktivna sprednja cingulusna skorja in girus parahippocampalis. Tako so bile v
primerjavi s krivdo opažene specifične aktivacije v frontalnih in temporalnih predelih
(srednji frontalni girus in girus parahippocampalis).
Opozoriti moramo, da pregled raziskav kaže heterogene vzorce možganske aktivnosti.
Hagemann, Waldstein in Thayer (2003, 82) menijo, da leži vzrok v uporabi različnih
eksperimentalnih paradigem. Feldman Barrett in Wager (2006, 80-81) pa prav tako kot
Pessoa (2011- glej poglavje 2.1.8) dodajajo, da bi se morali raziskovalci premakniti od
preučevanja izoliranih možganskih področij k raziskovanju krogotokov, saj je lahko eno
možgansko področje vključeno v več nevronskih mrež.

2.2.1.2 Srčni utrip
Spremembe v variabilnosti srčnega utripa niso zgolj sekundarnega pomena pri srčnem
utripu. Jeza se razlikuje od drugih čustev v povečanju srčnega utripa brez opaznih
sprememb v visokofrekvenčni komponenti spektra HRV. To je v skladu z relativno
prevlado simpatičnega živčnega sistema ob doživljanju jeze (Rainville et al. 2006, 14).
Visokofrekvenčno območje uporabljamo kot kvantitativno merilo za določanje vpliva
parasimpatičnega živčnega sistema na srčni ritem, kot je razloženo v poglavju 2.1.3.
Tudi Palomba et al. (2000, 54) ugotavljajo, da je ob predvajanju izsekov, ki vzbujajo
strah, opaziti skladen simpatični odziv živčevja: pospešen srčni utrip in zmanjšana
amplituda T - vala.
Na sliki 10 lahko vidimo prikaz srčne frekvence in HRV-ja za različna čustvena stanja.
Na levi so prikazani grafi višine srčnega utripa od utripa do utripa (merjeno v
sekundah), na desni strani pa grafi gostote močnostnega spektra variabilnosti frekvence
srčnega utripa. Za jezo je značilna nižja frekvenca, neurejen vzorec srčnega ritma in
poviševanje srčnega utripa. Kot je razvidno iz grafa desno, je krivulja jeze predvsem v
zelo nizkem frekvenčnem pasu, kar je povezano z aktivnostjo simpatičnega živčnega
sistema. Občutek sproščenosti kaže višjo frekvenco in nižjo amplitudo srčnega ritma ter
večjo aktivnost v višjem frekvenčnem pasu, kar odraža povečano parasimpatično
delovanje.
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Slika 10. Grafi srčnega utripa za različna čustvena stanja (McCraty in Tomasino 2006,
21).
V nasprotju z obema čustvenima stanjema pa je za stanje hvaležnosti značilna
koherenca srčnega utripa - zelo urejen vzorec srčnega ritma podobnega sinusnemu
nihanju, kar kaže na psihofiziološko skladnost. Kot je razvidno iz desnega grafa, to
skladnost označuje nenavadno visok vrh amplitude v nizkem frekvenčnem pasu (glej
skalo navpične spremenljivke). To kaže na resonanco na ravni celotnega živčnega
sistema. Večja sinhronizacija med simpatičnim in parasimpatičnim živčnim sistemom
ima za posledico usklajenost srčnega ritma, dihanja in krvnega tlaka (McCraty in
Tomasino 2006, 21).

2.2.1.3 Dihanje
V študiji, ki je preučevala odnos med čustvi in dihanjem, so rezultati pokazali, da so se
vzorci dihanja očitno in jasno razlikovali med doživljanjem čustev veselja, jeze, strahu
in žalosti (Philippot, Chapelle in Blairy 2002, 605).
Vzdihi so značilni za žalost. Pri veselju je dihanje bolj enakomerno in vključuje
minimalno napetost v predelu prsnega koša v primerjavi z jezo in strahom. Žalost je
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glede napetosti ravno nekje vmes in vključuje tremor - tresljaje, ki ga pri veselju sploh
ni, je pa rahlo prisoten pri jezi in strahu (618). Skupne značilnosti so zbrane v tabeli 2.
Tabela 2. Opis dihanja pri različnih čustvih (Philippot, Chapelle in Blairy 2002, 618).
ČUSTVO

ZNAČILNOSTI

VESELJE

Enakomerno, zmerno globoko in počasno dihanje skozi nos z
minimalno napetostjo v predelu prsnega koša, z redkimi tresljaji
in vzdihi. Dihanje je trebušno – s prepono ali trebušno in prsno
hkrati.

JEZA

Bolj kot ne hitro, neenakomerno in globoko dihanje skozi nos, ki
se mu pridružuje napetost v predelu prsnega koša, z minimalnimi
vzdihi in nekaj tresljaji. Izdihovanje je trebušno.

STRAH

Hitro, neenakomerno in plitko dihanje, z napetostjo, nekaj
tresljaji in minimalnimi vzdihi. Plitkega dihanja je bilo pri strahu
več kot pri vseh drugih čustvih.

ŽALOST

Dihanje skozi nos s povprečno amplitudo in frekvenco, z
značilnimi vzdihi in tresljaji ter nekaj napetosti v predelu
prsnega koša.

Literatura navaja ugotovitve še za druga čustvena stanja: pri presenečenju je dihanje
sopihajoče, pri olajšanju lahko zaznamo dolg izdih, pri žalosti je dihanje neritmično in
lovimo sapo. Pri depresivnosti lahko opazimo vzdihovanje in hropenje, pri sproščenosti
ali zamišljenosti (vendar ne zaskrbljenosti) se dihanje upočasni, pri strahu pa se lahko
dihanje tudi ustavi (Lidell, Rabinovitch in Rabinovitch 1992, 69; Rama, Ballentine in
Ajaya 2004).
Kvantitativna analiza dihalnega cikla kaže, da so za stanja jeze, erotične ljubezni in
nežnosti glavni elementi razločevanja spremembe v amplitudi ter hitrost in trajanje
premora po izdihu preden ponovno vdihnemo. Žalost, veselje in strah pa so se
razločevali v časovnem razmerju med vdihom in izdihom (Bloch, Lemeignan in
Aguilera 1991, 141).

Kot smo omenili v poglavju o dihanju (2.1.4), obstaja v telesu visceralna povratna
zanka. Tako so Philippot, Chapelle in Blairy (2002) prvi pokazali, da lahko z različnim
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načinom dihanja vzbudimo tudi različna čustvena stanja. Udeležencem raziskave so dali
navodila, kako naj dihajo, to pa je vzbudilo specifično čustvo. Navodila so zbrana v
tabeli 3.
Tabela 3. Navodila za vzbujanje specifičnih čustev (Philippot, Chapelle in Blairy 2002,
620).
NAVODILO

VZBUJENO ČUSTVO

Dihajte in izdihujte globoko in počasi skozi nos. Vaše
dihanje je enakomerno in vaš prsni koš sproščen.

VESELJE

Dihajte in izdihujte hitro in skozi nos, nekoliko globlje kot
je vaše običajno dihanje. Vaše dihanje je nekoliko
nepravilno z nekaj tresljaji. Vaš prsni koš je zelo napet.
Dihajte in izdihujte hitro z zgornjim delom vašega prsnega
koša, z normalno aplitudo dihanja. Vaše dihanje je
nekoliko nepravilno, z nekaj tresljaji in vaš prsni koš zelo
napet.
Dihajte in izdihujte skozi nos z normalno amplitudo in
tempom. Vaš prsni koš je nekoliko napet, slišijo se vzdihi.

JEZA

STRAH

ŽALOST

Njihove ugotovitve podpirajo idejo, da ima telo pomembno vlogo pri določanju
(kvalitete) čustvenega stanja in da se ta učinek lahko pojavi brez našega
zavedanja. Sicer pa so tudi Lidell, Rabinovitch in Rabinovitch (1992, 69) opozorili na
to, da lahko s kontroliranjem in spreminjanjem dihanja nadzorujemo naše stanje duha,
torej tudi čustveno stanje.

2.2.1.4 Obrazni izrazi
Od prve Ekmanove študije leta 1972 je že več kot 75 raziskav iz različnih kulturnih
območij (Matsumoto 2009, 264) pa tudi raziskave izražanja čustev pri slepih ljudeh
(Matsumoto in Willingham 2009, 1) pokazalo, da obstajajo določeni univerzalni izrazi
čustev. Tako obstajajo dokazi o značilnih obraznih izrazih za sedem čustev: jezo, prezir,
gnus, strah, veselje, žalost in presenečenje (Matsumoto et al. 2008, 27).
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Slika 11. Univerzalni obrazni izrazi za sedem čustev (Matsumoto in Ekman 2008).
V spodnji tabeli so zbrani opisi obraznih izrazov za posamezna čustva (Hayes in Orrell
1998; 374-375; Tomažič 2012, 12-25; Ule 2005, 211):
Tabela 4. Opis obraznih izrazov za posamezna čustva.
ČUSTVA

OBRAZNI IZRAZI

PRESENEČENJE

Obrvi so dvignjene visoko in so v obliki krivulje, koža pod
njimi je napeta. Na čelu se pojavijo horizontalne gube. Oči so
široko odprte, zgornja očesna veka je dvignjena, medtem ko je
spodnja spuščena. Beločnica je zelo opazna, vidna je nad in
pod šarenico. Usta so najpogosteje odprta, ustnici sta med seboj
ločeni, vendar nista napeti. Lahko pa so usta tudi zaprta.

JEZA

Jeza se kaže na celem obrazu. Obrvi so dvignjene in stisnjene
skupaj, opazno je mrščenje čela. Zgornja očesna veka je
napeta, spodnje veke so potegnjene navzgor in proti
notranjemu kotičku oči. Oči so lahko malo izbočene iz očesne
jamice in dajejo videz ostrega strmenja. Nosnice so rahlo
razširjene oz. razpotegnjene. Usta se pri jezi lahko pojavijo v
dveh oblikah. Ustnice so zelo tesno stisnjene skupaj, kotički
ustnic so obrnjeni navzdol ali poravnani, lahko pa so usta
odprta, napeta in v kvadratasti obliki.
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GNUS

Gnus se izraža zlasti v spodnjem delu obraza, zelo pomembno
vlogo imajo usta. Zgornja ustnica se dvigne, kar lahko povzroči
nagubanje nosu. Po navadi se nos naguba, ko je gnus močnejši,
saj takrat bolj skremžimo obraz. Usta so odprta, spodnja
ustnica je rahlo dvignjena, lahko pa tudi spuščena in potisnjena
malo naprej. Jezik je v poziciji kot takrat, ko se nam obrača
želodec ali ob izrazu »jak«. Lica se dvignejo, kar stisne spodnji
očesni veki in povzroči linije in gubice pod očmi. Obrvi so
spuščene.

STRAH

Obrvi so dvignjene, zravnane in povlečene skupaj. Čelo se
naguba – te gube so pogosto horizontalne in se nahajajo le na
sredini čela in ne po celem čelu kot pri presenečenju. Usta in
oči so odprte in napete, izraz strahu v očeh je nedvoumen.
Zgornja očesna veka je dvignjena, spodnja pa napeta, lahko pa
tudi rahlo dvignjena, kar prekrije spodnji del šarenice. Ustnice
so odprte, napete in tesno potegnjene nazaj.

SREČA, VESELJE

Zelo izrazna so usta in oči. Usta so lahko odprta, da se vidijo
zobje, ustni kotički so dvignjeni in povlečeni nazaj. Velikokrat
se naredijo gube, ki potekajo od kotičkov ustnic do nosu. S
tem, ko se kotički ust dvignejo, se dvignejo tudi lica in spodnja
očesna veka. Ta povzroči gube pod očesom, pogosto pa se
naredijo gubice tudi na zunanjih kotičkih oči. Ob izrazitem
nasmehu se oči stisnejo (Duchenne nasmeh), opazi se tudi lesk
v očeh.

ŽALOST

Kotički ust so spuščeni, ustnice se lahko tresejo. Zgornji
kotički obrvi so dvignjeni in povlečeni skupaj. Koža pod
obrvmi je trikotniška, zgornji kotički očesne veke so dvignjeni.
Oči so bolj priprte in dajejo videz potrtosti. Če se intenziteta
žalosti poveča, pride do dviga spodnje očesne veke.

Sistem za kodiranje obraznih izrazov FACS (glej poglavje 2.1.6) oz. iz njega izpeljana
različica EMFACS (ang. »Emotional Facial Action Coding System«) vključuje samo
tiste akcijske enote (AU), ki so pomembne za izražanje oz. prepoznavanje čustev.
Intenzivnost izražene AU je označena s črkami od A (minimalno) do E (maksimalna
intenziteta) (Ekman et al. 2014):
•

A samo sled

•

B rahlo prisotno

•

C očitno, jasno

•

D močno prisotno

•

E maksimalno
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Tako lahko na spodnji sliki vidimo prikaz in celoten zapis AU za strah:

Slika 12. Akcijske enote za strah (Matsumoto in Ekman 2008).
V Ekmanovem priročniku se najdejo opisi tudi za ostala osnovna čustva. Obstaja pa še
že omenjena UCDSEE zbirka čustvenih izrazov, ki osnovni sistem FACS razširja še na
čustva samozavedanja. Zbirka vključuje fotografije ljudi od pasu navzgor, tako da je
poleg obraznih izrazov vidna še drža, ponekod pa tudi postavitev rok (Tracy, Robins in
Schriber 2009, 557).

2.2.1.5 Parajezikovni znaki in glas
Hayes in Orrell (1998, 371) navajata študijo, v kateri Davitz in Davitz ugotavljata, da
parajezikovni znaki omogočajo zelo veliko točnost (70%) razlikovanja med čustvi
ljubezni, veselja, občudovanja, gnusa in strahu. Posamezna čustva se razlikujejo v
načinu govorjenja, kot npr. v višini glasu, hitrosti in ritmu govorjenja pa tudi v zvenu
glasu (kako mehak ali trd je). Kadar smo ljubeči, je navadno mehak in resonančen,
kadar smo jezni, pa glasen in doneč (371-372). Ko smo prestrašeni, je naš glas višji in
tresoč, ob jezi govorimo glasneje in poudarjamo določene besede, za žalost in prezir so
značilni nizki toni, barva glasu veselih ljudi pa je svetla in topla (Curk 2012).
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V spodnji tabeli so opisane glasovne značilnosti ob različnih čustvih. Naredili smo
primerjavo med značilnostmi, ki jih navajata Tušak in Tušak (2009, 111) ter tistimi, ki
sta jih v raziskavi ugotovila Banse in Scherer (1996, 615-616):
Tabela 5. Glasovne značilnosti ob različnih čustvih po Tušak in Tušak (2009, 111) v
levem stolpcu ter po Banse in Scherer (1996, 615-616) v desnem.
ČUSTVA

GLASOVNE ZNAČILNOSTI
Tušak in Tušak (2009)

VESELJE

Banse in Scherer (1996)

zmerne variacije amplitude,
zvišanje povprečne F0, večji
skrajne variacije višine in hiter
razpon in spremenljivost F0
tempo

STRAH

skrajne variacije amplitude in
zmerne variacije višine, potek zvišanje povprečne F0, večji
višine je (navz)gor, višina je razpon F0, pospešena artikulacija
visoka in tempo hiter

JEZA

zmerne variacije višine, potek zvišanje povprečne F0, povečanje
višine je (navz)gor, višina je energije v glasu, večja stopnja
visoka in tempo hiter
artikulacije

GNUS

zmerne variacije
počasen tempo

ŽALOST

višine

in

nasprotujoči si rezultati: nekateri
poročajo o znižanju povprečne F0,
drugi pa o zvišanju

znižanje povprečne F0, manjši
potek višine (navz)dol, višina je
razpon F0, manj energije v glasu,
nizka in tempo počasen
manj artikulacije

Opombe: F0 = temeljna grlna frekvenca, za razlago o glasovnih dejavnikih glej poglavje 2.1.7

Glede sramu Banse in Scherer (1996, 622) zaključujeta, da obstaja za to čustvo zelo
malo značilnih glasovnih znakov. Ker človek, ki ga je sram, teži k izogibanju in
skrivanju, posledično tudi manj ali sploh ne govori. Tudi Scherer (2003, 235) ugotavlja,
da obstaja pri prepoznavanju čustev pomembna razlika med obrazno in glasovno
izraznostjo. Veselje se z lahkoto prepozna z obraza, težje pa ga je prepoznati v
glasovnih značilnostih. Iz glasu se najbolj natančno prepozna žalost in jezo, sledi strah,
med tem ko je gnus komaj nad nivojem slučajnosti. Za dekodiranje sramu in gnusa so
tako bolj kot vokalni pomembnejši vizualni signali.
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2.2.1.6 Drža telesa in kretnje
Na gibe in držo telesa smo običajno manj pozorni, vendar so Dael, Mortillaro in Scherer
(2012, 1099) v svoji raziskavi pokazali, da se čustva odražajo tudi v drži in gibih telesa.
Drža je povezana predvsem z intenzivnostjo čustev in je dober pokazatelj sproščenosti,
napetosti, obrambnega vedenja, napadalnosti, stopnje zaupanja ipd. Pri različnih čustvih se
pojavljajo tudi značilne kretnje, tako so za doživljanje sramu ali zadrege značilni gibi rok k
nosu ali ustom, ob doživljanju močne jeze pa stiskanje pesti (Curk 2012). Tudi Daelina,
Goudbeekova in Schererova (2013) raziskava kaže na pomembnost premikanja rok in
specifičnih gest pri razločevanju čustev.
Rezultati Daeline, Mortillarove in Schererove (2012, 1100) raziskave kažejo, da obstaja
nekaj čustveno specifičnih vzorcev telesne drže, gest in premikanja. Tako »vročo« jezo
specifično in statistično pomembno odlikuje visoka stopnja sporazumevalnih in
poudarjajočih kretenj, ob istočasnem nagibu telesa naprej (slika 13). V tem nagibu trupa,
lahko pa tudi celega telesa, se kaže težnja po napadu. Ravno obratno pa je za strah in
tesnobo značilen umik ter izogibanje stiku (1091-1092).

Slika 13. Specifična drža za »vročo« jezo (Dael, Mortillaro in Scherer 2012, 1093).
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Slika 14. Specifična drža za strah in tesnobo (Dael, Mortillaro in Scherer 2012, 1093).

Coulson (2004) pa je naredil študijo o pregibih in nagibih telesa ob različnih čustvih.
Opisi čustev so le redko bolj natančni kot to, ali se telo ob doživljanju določenega
čustva nagne v smeri proti dražljaju, ali proč od njega. V svoji raziskavi je zato
primerjal, ali je os telesa in posameznih delov nagnjena naprej, nazaj ali je v nevtralni
poziciji. Pri tem je opazoval 13 segmentov: 7 zgornjega dela (glava/vrat, prsni koš,
trebuh, obe rameni/nadlahti in obe podlahti) in 6 spodnjega dela telesa (obe stegni, obe
golenici in stopali). Iz 176 opisov nagibanja telesa je dobil spodnje najbolj izrazite in
specifične nagibe telesa ob različnih čustvih:
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Slika 15. Nagibi telesa ob različnih čustvih (Coulson 2004, 128-129).

2.2.1.7 Temperatura telesa
Ziegler in Cash sta že leta 1938 zapisala, da lahko čustva vplivajo na spremembo
temperature kože celo do te mere, da pride do povišane telesne temperature ali
hipertermije. Področje najizrazitejšega temperaturnega nihanja je obraz - zaradi
zardevanja (Ziegler in Cash 1938, 677).
V McFarlandovi raziskavi so 100 študentom psihologije predvajali glasbo, ki je
vzbujala neprijetna čustva, in glasbo, ki je vzbujala mirna, prijetna čustva. Ob glasbi, ki
vzbuja neprijetna čustva, se je prenehala višati temperatura kože in se je pokazal trend
zniževanja temperature, medtem ko se je ob mirni glasbi, ki je vzbujala prijetna čustva,
prenehalo zniževanje temperature in se je kazalo naraščanje temperature kože
(McFarland 1985, 255).
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Podobno sta ugotovila Mittelmann in Wolff že leta 1939, in sicer da so čustvena stanja,
ob katerih je prišlo do znižanja temperature kože na okončinah, sicer kompleksna,
vendar pa so vedno vključevala različno stopnjo napetosti, tesnobe, krivde, zadrege,
jeze, upora, občutja, da si v nekaj prisiljen in se hkrati čutiš oviran, razdražljivosti,
občutja neprimernosti, neodobravanja in kritiziranja, negotovosti, poniževanja, žalosti,
nemoči, depresije in obupa. Največji padec temperature se je zgodil, ko so bile osebe
pod čustvenim stresom, ne glede na to, ali so se ga zavedale ali ne (Mittelmann in Wolff
1939, 271).
V raziskavi, kjer so s teletermografijo spremljali temperaturo obraza in dlani, je bilo
opazno povečanje temperature kože rok ob filmskih posnetkih, ki so vzbujala veselje, in
ohlajanje rok ob ogrožajočih osebnih vprašanjih. Nasprotno pa ni bilo pomembnih
sprememb temperature ob filmskih posnetkih, ki vzbujajo strah. Ugotovili so še, da je
do večje spremembe temperature kože prihajalo na dlaneh kot na obrazu in da je bila
večina udeležencev bolj hladna na levi strani obraza in rok kot na desni strani (RimmKaufman in Kagan 1996).
Stemmler et al. (2001, 275) so ugotovili, da se ob jezi pojavi značilno povišana
temperatura čela, Robinson, Rogalin in Smith-Lovin (2004, 87) pa opažajo višjo
temperaturo prstov pri jezi v primerjavi s strahom.
Zanimivo je, da sodi eno prvih dognanj o spremembi temperature ob različnih čustvih
že v čas danskega psihologa Langa (1834-1900), ko še ni bilo infrardečih kamer. Lange
je razločeval 3 vzorce vazomotoričnih sprememb, ki se nanašajo na ožanje in širjenje
krvnih žil (Collier 2014, 34-35):
1. širjenje arterij in kapilar pri jezi, veselju in drugih prijetnih čustvih;
2. ožanje žil pri žalosti in strahu;
3. vzorec izmeničnega širjenja in ožanja žil pri zadregi in sramu.
Med veseljem je povečan dotok krvi v kožo, človeku je toplo (pri srcu). Pri jezi gre za
bolj ekstremno reakcijo vazodilatacije (glej 2.1.9), cirkulacija krvi se drastično poveča.
Človek postane rdeč in mu je vroče, znan je rek »kuha me od jeze«. Velike krvne žile,
še posebej v vratu in glavi, nabreknejo in lahko postanejo opazne. Pri žalosti je reakcija
ravno obratna, kri odteče iz kapilar, oskrba krvi v organih in tkivih je manjša. Koža
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lahko postane bleda, temperatura kože se zmanjša. Človek lahko drhti, ga zebe in mrazi.
Med strahom je reakcija telesa še močnejša, koža je še bolj bleda, lahko se pojavi
otopelost. Če na kratko povzamemo Langove ugotovitve, bi lahko rekli, da se
temperatura kože poviša ob veselju in jezi, zniža pa ob žalosti in strahu (Collet et al.
1997, 45; Collier 2014, 34-35).

2.2.1.8 Multimodalne študije
Dejavnost avtonomnega živčnega sistema se šteje kot glavni sestavni del čustvenega
odziva v številnih teorijah čustev. Stopnja specifičnosti dejavnosti AŽS pri čustvih se
sicer močno razlikuje, od nediferenciranega vzburjenja do zelo specifičnih vzorcev
odzivanja za določena čustva. Kreibig (2010) je naredila pregled 134 raziskav o odzivih
AŽS na posamezna čustva in ugotovila, da rezultati kažejo na precejšnjo specifičnost
odziva AŽS pri posameznih čustvih. Eden glavnih poudarkov njene študije je, da je v
raziskave potrebno zajeti več telesnih funkcij skupaj in ne izolirano proučevati samo
dihanja ali prevodnosti kože, bitja srca ipd. Šele celovita ocena kardiovaskularnih,
elektrodermalnih in respiratornih mer lahko zagotovi zanesljive informacije o delovanju
AŽS pri doživljanju čustev (396). Tudi Friedman (2010, 387) poudarja nujnost
multimodalnih študij in opozarja na to, da je bilo vse preveč raziskav narejenih z
univariatno analizo, ki nikoli ne more zajeti vse kompleksnosti psihofizioloških
procesov.
Philippot in Rimé (1997) sta tako naredila analizo raziskav, ki preučujejo zaznavanje
telesnih občutkov med doživljanjem posameznih čustev. V teh študijah so udeležence
prosili, da se spomnijo preteklih čustvenih dogodkov in poročajo o spremljajočih
telesnih občutkih. Avtorja ugotavljata, da so udeleženci poročali o za posamezno čustvo
specifičnih in med seboj različnih telesnih občutkih. Rezultati kažejo, da je veselje
povezano s povečano telesno temperaturo, povečanim srčnim utripom in sproščenostjo
mišic. Jeza je zaznamovana z bolj ekstremnim povišanjem telesne temperature in srčne
frekvence, kot tudi v večjem potenju, hitrejšem dihanju in večji napetosti mišic. Za
strah je značilen podoben vzorec z dvema izjemama: z nižanjem telesne temperature in
s senzacijami v želodcu. Žalost je povezana z manj telesnimi občutki, le-ti so predvsem
na področju želodca in grla, kot npr. cmok v grlu.
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V podobni starejši študiji so Rimé, Philippot in Cisamolo (1990, 41) naredili ponovitev
Wallbottove in Schererove raziskave iz leta 1986. Slika 16 primerja posamezne
fiziološke »mere« pri štirih čustvih – veselju, jezi, strahu in žalosti. Po rezultatih
novejše študije je opazna približno enaka razporeditev med čustvi pri doživljanju
senzacij v grlu in trebuhu. Tudi spremembe v dihanju in srčni frekvenci sledijo istemu
vzorcu in so najbolj opazne pri strahu in jezi ter najmanj pri žalosti. Napetost v mišicah
in znojenje sta izrazita pri strahu in v malo manjši meri pri jezi. Presenetljivo je, da so
znojenje opisovali tudi ob doživljanju žalosti. Veselje se najbolj jasno razlikuje od
drugih čustev po občutku toplote in sproščenosti mišic, občutek vročine pa je značilen
za jezo. Občutki sproščenosti mišic so enako nizko zastopani pri strahu in jezi, občutek
toplote pa pri jezi in žalosti.
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Slika 16. Intenzivnost zaznanih fizioloških sprememb ob posameznih čustvih. Karirasti
stolpiči predstavljajo rezultate Wallbottove in Schererove študije, črni pa Riméjeve,
Philippotove in Cisamolove (Rimé, Philippot in Cisamolo 1990, 45).
Avtorji teh študij običajno izhajajo iz predpostavke, da so telesni občutki odraz
dejanskih fizioloških sprememb ob doživljanju čustev. Rimé in sodelavci (1990, 46) so
opozorili, da ljudje v glavnem zelo slabo zaznavajo fiziološke spremembe pri sebi, zato
naj bi bili telesni občutki bolj stvar kognitivnih shem. Po drugi strani pa Philippot in
Rimé (1997, 7) v kasnejši raziskavi ugotavljata, da so specifični telesni občutki za
posamezna čustva tudi medkulturno veljavni. Pri čemer velja, da se veselje, jeza, strah,
gnus in sram bolje razlikujejo po telesnih občutkih, med tem ko se žalost slabše, še
najmanj pa presenečenje (Breugelmans et al. 2005, 171-172).
V nedavni študiji zaznavanja telesnih občutkov pri posameznih čustvih (Nummenmaa et
al. 2014) so 700 udeležencev prosili, naj na silhueti označijo, kje na svojem telesu
občutijo povečano in kje zmanjšano aktivnost oz. občutljivost ob doživljanju
posameznih čustev. Za vzbujanje 14-ih čustvenih stanj (jeza, strah, gnus, veselje, žalost,
presenečenje, nevtralno, anksioznost, ljubezen, depresija, zadovoljstvo, ponos, sram in
zavist) so uporabili več metod, in sicer filmske izseke, kratke zgodbe, obrazne izraze in
branje besed. Raziskovalci so odkrili značilne in enake vzorce ne glede na to, ali so bili
udeleženci iz Zahodne Evrope ali Vzhodne Azije, kar utemeljujejo kot kulturno
univerzalnost vzorcev.
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Slika 17. Telesna topografija čustev. Slike kažejo področja, kjer se je ob doživljanju
posameznega čustva občutljivost povečala (tople barve) ali zmanjšala (hladne barve)
(p<0,05, t>1,94). Barvna lestvica označuje razpon t statističnih vrednosti (Nummenmaa
et al. 2014, 2).

Levenson (2003, 356) pa je naredil ilustrativen pregled vidnih znakov delovanja oz.
sprememb v AŽS ob posameznih čustvih:
Tabela 6. Vidni znaki sprememb v AŽS pri posameznih čustvih (Levenson 2003, 356).
VRSTA

SPREMEMBA

DELOVANJE AŽS

ČUSTVO

Barva

rdečica
zardevanje
bledica

vazodilatacija
vazodilatacija
vazokonstrikcija

jeza
zadrega, sram
strah

Vlažnost in
izločanje

potenje
izločanje sline
»penjenje«
solzenje, jokanje

znojnice
žleze slinavke
žleze slinavke
solzne žleze

strah
gnus
jeza
žalost
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izbočene žile
»Izbokline«

Izgled oči

ježenje, kurja polt
konstrikcija (ožanje)
dilatacija (širjenje)
izbočenje
lesket

vazodilatacija
mišična vlakna v
lasnih mešičkih
zenice
zenice
mišice vek
solzne žleze in krčenje
krožne očesne mišice

jeza
strah, jeza
jeza
strah
jeza, strah
veselje

2.2.1.9 Zaključek
Kreibig et al. (2007, 790-792) so naredili pregled dotedanjih študij o fizioloških znakih
pri strahu in žalosti in ugotovili, da obstajajo med tema dvema čustvoma, ki ju je
drugače

najtežje

fiziološko

ločiti,

statistično

pomembne

razlike

tako

v

kardiovaskularnem (HR, HRV itd.), kot tudi v respiratornem sistemu (RR, PetCO2 itd.).
Stemmlerjeve raziskave s sodelavci (Potegal in Stemmler 2010; Stemmler, Aue in
Wacker 2007; Stemmler et al. 2001) pa kažejo na pomembne razlike v odzivih AŽS pri
strahu v primerjavi z jezo.
Tudi sicer večina študij kaže na statistično pomembne razlike v fizioloških odzivih na
posamezna čustva (npr. Levenson 2003; Nylíček, Thayer in Van Doornen 1997;
Rainville et al. 2006; Stephens, Christie in Friedman 2010; za pregled raziskav pa
Kreibig et al. 2007; Kreibig 2010), vendar pa ti odzivi za posamezna čustva niso enotni.
To pomeni, da raziskave potrjujejo različne odzive med čustvi, le da npr. Etzel et al.
(2006) ugotavljajo, da se srčni utrip pri strahu poviša in pri žalosti zmanjša, Levenson,
Ekman in Friesen (1990) dokazujejo, da se tako pri žalosti kot pri strahu srčni utrip
poveča, Bernat et al. (2006) pa celo trdijo, da se pri strahu srčni utrip zmanjša. Kreibig
et al. (2007, 789) domnevajo, da do takšnih razlik prihaja (tudi) zaradi različnih metod
vzbujanja čustev - s filmi, slikami, glasbo, hipnozo itd. Tako Palomba in sodelavci
(2000, 47) pišejo, da so filmi v primerjavi s slikami bolj dinamičen medij, ki vsebuje
več informacij in s tem lažje vzbudi čustven odziv. In res, Bernat et al. (2006) so za
vzbujanje čustev uporabili slikovni sistem, Etzel et al. (2006) so čustva vzbujali z
glasbo, Levenson, Ekman in Friesen (1990) pa z načrtno mimiko obraza.
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Tudi Friedman (2010, 387) in Stemmler s sodelavci (2001, 275) opozarjajo na to, da je
stopnja specifičnosti AŽS pri posameznih čustvih odvisna od konteksta vzbujanja
čustev, pri čemer naj bi bile tem večje razlike, čim bolj naravno je okolje. Zato bi bilo
smiselno raziskovati telesne odzive v okviru vsakdanjega življenja, ne pa čustva načrtno
vzbujati s filmi, glasbo, slikami ali s priklicem spomina.

2.2.2 Fiziologija skupin čustev
Prejšnje poglavje je temeljilo na teoriji osnovnih čustev, to pa je zasnovano na
dvodimenzionalnem modelu čustev.
Večina raziskav, ki temelji na tej tradiciji, interpretira rezultate glede na prijetna
(veselje, zadovoljstvo, ponos, olajšanje) in neprijetna čustva (jeza, gnus, strah, žalost,
sram) ali na čustva, pri katerih je prisotno močno (strah, presenečenje, vzneseno veselje,
bes) ali manjše vzburjenje (žalost, tesnoba, zadovoljstvo, olajšanje) (Christie in
Friedman 2004, 150; Dael, Mortillaro in Scherer 2012, 1089). Posamezne fiziološke
lastnosti so tako značilne za skupino in ne za posamezno čustvo. Ker se te skupine
prekrivajo z valenco oz. hedonskim tonom ter nivojem energije oz. vzburjenostjo, bodo
v nadaljevanju predstavljene ugotovitve glede na ti dve lastnosti čustev.

2.2.2.1 Hedonski ton
Cacioppo et al. (2008, 185-186) na podlagi metaanalize 23-ih študij ugotavljajo, da se
samo neprijetna in prijetna čustva skupaj, ne pa čustva per se, razlikujejo po odzivih
avtonomnega živčnega sistema. Tako naj bi bila neprijetna čustva v primerjavi s
prijetnimi povezana z večjo aktivnostjo avtonomnega živčnega sistema: povišanim
diastoličnim krvnim tlakom, volumnom krvi, višjim srčnim utripom in srčnim iztisom,
še posebej levega prekata, pri čemer prav noben odziv AŽS v 23-ih študijah ne kaže
drugačnega vzorca.
Raziskave z elektromiografijo (EMG) kažejo, da je aktivnost mišic corrugator supercilii
in zygomaticus major dober pokazatelj prijetnega oz. neprijetnega čustvenega stanja.
Mišici se odzivata celo na nezavedne dražljaje. Gubalka obrvi (corrugator supercilii)
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povzroči vertikalne gube na čelu, odgovorna je tudi za mrščenje. Njena aktivnost se
poveča pri neprijetnih izkušnjah in obratno, zmanjša pri prijetnih (Hietanen, Surakka in
Linnankoski 1998, 530). Nasprotno pa se aktivnost velike lične mišice (zygomaticus
major), ki dviga kotičke ust kot pri nasmehu, in krožne očesne mišice (orbicularis
oculi), ki naguba zunanje kotičke oči ter očesno vrečico, poveča pri pozitivnih čustvih
(Cacioppo et al. 2008, 185-186; Dimberg, Thunberg in Elmehed 2000, 86; Robinson,
Rogalin in Smith-Lovin 2004, 91; Tan et al. 2012, 8-9). Ob izkušanju neprijetnih čustev
se poveča tudi pogostost mežikanja (Sutton et al. 1997, 217).

2.2.2.2 Vzburjenost
Vzburjenost je neposredno povezana z delovanjem avtonomnega živčnega sistema.
AŽS je najpomembnejši regulacijski sistem, saj uravnava delovanje življenjsko
pomembnih funkcij organizma:

kardiovaskularnih, prebavnih, elektrodermalnih,

respiratornih, endokrinih in eksokrinih. Osnovno delovanje AŽS je mogoče opisati s
tremi regulatornimi funkcijami (Levenson 2003, 348):
1. ohranjanje optimalnega in stabilnega notranjega okolja, tj. homeostaze;
2. aktiviranje telesnih sistemov, ki omogočajo aktivnost in odgovor na
spremembe;
3. deaktiviranje telesnih sistemov, ko aktivnost ni več potrebna.
AŽS vsebuje živčna vlakna, ki potekajo od možganskega debla in vrha hrbtenjače do
notranjih organov telesa. Kot je bilo že omenjeno, ga sestavljata dve veji, simpatični
(SŽS) živčni sistem, ki mobilizira energijo organizma in ga pripravlja na akcijo, ter
parasimpatični živčni sistem (PŽS), ki služi ohranjanju energije in ki upočasnjuje
telesne reakcije (Hayes in Orrell 1998, 112; Lamovec 1991, 214-215; Tušak in Tušak
2009, 106-107). Stone (2008) SŽS na kratko poimenuje »fight or flight« (boj ali beg
reakcija), PŽS pa »rest and digest« (počitek in prebava).
Simpatični živčni sistem je dejavni sistem: mobilizira in izkorišča telesne rezerve za
delovanje, deluje pospeševalno. Srce bije hitreje, krvni tlak se zviša, poveča se prenos
krvi do možganov in mišic, manj pa je ostaja za periferne žile in notranje organe, kot sta
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želodec in jetra. Istočasno se poviša nivo krvnega sladkorja, ki daje gorivo za energijo.
Sladkor se namreč hitro presnavlja, spremeni pa se tudi slina, tako da je v njej povečana
količina encimov za presnovo sladkorja. Obenem se slina tudi zgosti, kar povzroči
občutek suhih ust. Presnova drugih vrst hrane je med tem upočasnjena, želodčnočrevesna dejavnost se zmanjša. Poveča se znojenje, zenice se razširijo, dlake se naježijo
(kurja polt). Sestava krvi se spremeni tako, da lahko hitreje nastajajo kraste, in ker je v
krvi potrebno več kisika, je dihanje globlje, predvsem pa hitrejše (Hayes in Orrell 1998,
112; Lamovec 1991, 217; Loving, Heffner in Kiecolt - Glaser 2006, 386; Tušak in
Tušak 2009, 107). Prevelika nadraženost SŽS zmanjšuje izločanje prebavnih žlez in
zavira peristaltiko prebavnega trakta, zato pogosto povzroča spastično zaprtje ter
počasno in težko prebavo (Lysebeth 1979, 69).
Parasimpatični živčni sistem deluje večinoma zaviralno: ščiti organe pred preveliko
aktivnostjo, ko nevarnosti ni več, upočasni bitje srca in dihanje, sprosti mišice in zniža
krvni pritisk. Poleg tega poveča izločanje sline ter pospeši delovanje prebavnih organov.
Bistven je za hrambo energije in reprodukcijo. Prevladuje med počitkom in
sproščenostjo (Hayes in Orrell 1998, 112; Lamovec 1991, 217; Loving, Heffner in
Kiecolt - Glaser 2006, 386; Tušak in Tušak 2009, 107).
Večino organov oživčujeta tako simpatik kot parasimpatik. Vlakna SŽS izhajajo iz
srednjega dela hrbtenjače in vodijo v simpatične ganglije. Ta vlakna se imenujejo
predganglijska. Vlakna, ki vodijo iz ganglijev in oživčujejo visceralne ograne, pa se
imenujejo postganglijska vlakna. Vlakna PŽS izhajajo iz zgornjega in spodnjega dela
hrbtenjače in ne tvorijo ganglijev. Končujejo se s sinapsami v bližini organov, ki jih
oživčujejo. Najpomembnejši parasimpatični živec je vagus, ki izhaja iz podaljšane
hrbtenjače in oživčuje prsni koš, diafragmo, pljuča, srce, trebušno slinavko, želodec,
ledvice in črevesje. Mehur, debelo črevo in reproduktivne organe pa oživčuje spodnji
del vlaken PŽS kot je prikazano na sliki 18 (Lamovec 1991, 217; Lysebeth 1979, 69;
Tušak in Tušak 2009, 106-107).
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Slika 18. Organi, ki jih oživčuje simpatični in parasimpatični živčni sistem (Cornell
University BIOG 2013).
Nekatere organe oživčuje le simpatični živčni sistem, tj. potne žleze, periferne žile in
adrenalne žleze. Zato naj bi bila njihova aktivnost merilo delovanja simpatičnega
živčnega sistema. Večinoma pa je težko določiti vpliv posamezne veje avtonomnega
živčnega sistema, saj posamezen organ oživčujeta tako simpatik kot parasimpatik
(Cacioppo et al. 2008, 189).
Parasimpatik deluje na organe z nevrotransmiterjem acetilholinom, zato se včasih
imenuje holinergični sistem. Simpatik pa se pogosto imenuje adrenergični, saj večina
simpatičnih končičev izloča norepinefrin (noradrenalin), razen v primeru žlez znojnic in
sredice nadledvičnice, kjer deluje acetilholin. Odziven čas SŽS je razmeroma dolg, saj
doseže norepinefrin najvišje vrednosti šele po 4 s, da se spusti na osnovno raven pa
potrebuje 20 s. Delovanje PŽS je veliko hitrejše, acetilholin namreč doseže največji
učinek že po 50-100 ms, na osnovno raven pa se vrne že po 1 s (Alm 2004, 126;
Lamovec 1991, 217-218; Zafošnik 2007, 56).
Včasih so mislili, da je delovanje simpatika in parasimpatika izključujoče oz.
antagonistično – če se aktivira en, se delovanje drugega zmanjša in obratno. To se je
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spremenilo s Porgesovo polivagalno teorijo (Porges 1995; Porges 2001; Porges 2007) in
Berntsovim pojmovanjem AŽS kot dvodimenzionalnega prostora (Berntson, Cacioppo
in Quigley 1991; Berntson, Cacioppo in Quigley 1993a; Berntson et al. 1994). Danes
vemo, da lahko pride tudi do koaktivacije, ko delujeta oba sistema istočasno in
sinergistično. Tako bo npr. prišlo do povečanega vzburjenja AŽS, vendar bo le-to imelo
majhen učinek na srce, saj bo učinek SŽS omejen z aktivnostjo PŽS (Alm 2004, 126).
Poleg tega povzroča delovanje SŽS vzburjevalne učinke v nekaterih organih in
zaviralne v drugih, podobno kakor PŽS povzroča bodisi vzdraženje bodisi inhibicijo
delovanja specifičnega organa. V vsakem primeru pa se delovanje obeh dopolnjuje in
usklajuje - včasih antagonistično, včasih sinergistično – vendar vedno z namenom
vzdrževanja homeostaze (Lamovec 1991, 215; Zafošnik 2007, 53).
Včasih so tudi za čustva domnevali, da pri mirnih čustvih, kot so potrtost, žalost in
zadovoljstvo, sodeluje parasimpatični sistem, pri aktivnih čustvih, kot so jeza, strah in
navdušenje, pa simpatični živčni sistem (Hayes in Orrell 1998, 112). Vendar sedanje
raziskave kažejo na mešano vključevanje SŽS in PŽS, in sicer (Palomba et al. 2000,
46):
•

s prevladujočimi učinki enega ali drugega na različnih stopnjah doživljanja
čustev. Tako npr. za sram velja, da se pojavi ob spremembi stanja iz
prevladujočega delovanja SŽS v prevladujoče delovanje PŽS. Gre za preskok iz
stanja aktivnosti in navdušenja, torej visoko vzburjenega stanja simpatika, ki mu
sledi upad aktivnosti, umik in prevladovanje parasimpatika. Sram se vzbudi v
trenutku, ko notranja inercija po akciji zadane ob zunanjo prepoved oz. oviro
(Cozolino 2010, 192; Siegel 1999, 279).

•

v različnih kontekstih doživljanja čustev. Ugotavljajo npr., da imata »fizični« in
»moralni« gnus različne fiziološke vzorce. Prvega spremlja aktivacija
parasimpatičnega živčevja, med tem ko je moralni gnus povezan z aktivacijo
simpatičnega živčnega sistema (Ottaviani et al. 2013, 57). Mogoče zato
Vossbeck-Elsebusch et al. (2012, 849) pišejo, da pri doživljanju gnusa niso
odkrili znakov aktivacije PŽS, saj naj bi sicer doživljanje »navadnega« oz.
fizičnega gnusa vključevalo aktivacijo PŽS (Levenson 1992), vendar ne
izključno PŽS (de Jong, van Overveld in Peters 2011, 176).
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Za oceno sprememb v dejavnosti AŽS obstajajo različne mere, ki so med seboj
povezane.

Najpogosteje

uporabljene

so

elektrodermalne,

kardiovaskularne

in

spremembe v krvnem tlaku (Mendes 2009, 118).
Prevodnost kože velja za indikator vzburjenja AŽS (Sequeira et al. 2009, 51). Večina
avtorjev soglaša, da je v ta namen prevodnost kože najboljše merilo (Lamovec 1991,
236).
Večja prevodnost je povezana z večjo aktivnostjo AŽS, natančneje s SŽS (Christie in
Friedman 2004, 145; Dawson, Schell in Filion 2007, 167; Fernández et al. 2012, 73;
Tušak in Tušak 2009, 108; Wiens, Mezzacappa in Katkin 2000, 425). Veliko avtorjev
starejših raziskav je pričakovalo, da bodo lahko na ta način merili čustva (Lamovec
1991, 236), vendar daje merjenje GSR mešane rezultate: električna prevodnost kože se
poveča ob prijetnih čustvih glede na nevtralno stanje, ne pa tudi prijetnih v primerjavi z
neprijetnimi čustvi. To bi lahko pomenilo, da prevodnost kože ne razločuje med
prijetnimi in neprijetnimi čustvi, ampak nakazuje samo emocionalno vzdraženost, kar
pomeni prisotnost kakršnegakoli čustva (Codispoti, Mazzetti in Bradley 2009, 731;
Dawson, Schell in Filion 2007, 159, 163; Robinson, Smith-Lovin in Rogalin 2004, 91).
To prikazuje tudi spodnja slika, iz katere je razvidno, kako zelo podobna sta si grafa za
veselje in jezo ter da ima graf za sproščenost najnižjo vrednost GSR.

Slika 19. Grafi prevodnosti kože za posamezna čustva (Takahashi 2004, 189).

Najpogosteje uporabljena kardiovaskularna mera je srčna frekvenca, nanjo pa vplivata
simpatik in parasimpatik. Ta dvojni vpliv otežuje interpretiranje sprememb v HR,
vendar si lahko pomagamo z vključitvijo dodatnih kardiovaskularnih mer. Ena izmed

79

njih je variabilnosti srčnega utripa, še posebej visokofrekvenčno območje (glej 2.1.3), ki
je povezano tudi z respiratorno sinusno aritmijo, in je merilo za določanje vpliva
parasimpatičnega živčnega sistema na srčni ritem (Berntson, Cacioppo in Quigley
1993b; Flander 2007, 14; Hagemann, Waldstein in Thayer 2003, 80).
Raziskave kažejo, da je ob čustvenih dogodkih prvi odziv srčnega utripa njegovo
upočasnjevanje. Vendar pa srčni utrip ob prijetnih čustvih upada le prvi dve sekundi,
potem pa se začne vračati na prvotno stanje, medtem ko se ob doživljanju neprijetnih
čustev upočasnjuje še po šestih sekundah (Anttonen in Surakka 2005, 494-495). Poleg
tega se tudi občutneje zniža. To pomeni, da se HR ob neprijetnih v primerjavi z
nevtralnimi in prijetnimi čustvi najobčutneje zniža in hkrati tudi najdlje potrebuje, da se
vrne na normalno delovanje. To je pomembno spoznanje, saj raziskave kažejo, da igrajo
dolgotrajn(ejš)i psihofiziološki odzivi na neprijetna čustva zelo pomemben člen v
povezavi med neprijetnimi čustvi in somatskimi boleznimi (Anttonen in Surakka 2005,
494-495; Brosschot in Thayer 2003, 186).
Glas izraža tako vzburjenost kot hedonski ton čustev. Neprijetna čustva kot npr. žalost,
jeza, dolgočasje, gnus, strah so povezana s počasnim govorom in manjšimi variacijami
v višini tona, medtem ko so hiter govor in večje variacije povezane s prijetnimi čustvi,
dobrim počutjem in aktivnostjo (Ule 2005, 207). Po drugi strani pa naj bi glasnost,
višina, hiter tempo in velike spremembe v glasnosti in višini odražale aktivne emocije,
kot so jeza, strah in presenečenje. Manj aktivna čustva pa naj bi bila povezana s tihimi,
počasnejšimi in nižjimi glasovnimi vzorci (Tušak in Tušak 2009, 111). Tako je npr. za
jezo in veselje značilna visoka osnovna frekvenca (F0) ter amplituda glasu (za razlago
glej 2.1.7), saj ti dve meri odražata tisto, kar imata jeza in veselje skupnega, in sicer
vzburjenje. F0 je zato zanesljiva mera vzburjenja (Russell, Bachorowski in FernandezDols 2003, 340; Scherer 2003, 239) in je najvišja ob paničnem strahu, »vroči« jezi in
vznesenosti ter najnižja ob dolgočasju in preziru (Banse in Scherer 1996; 627).

Siegel (1999, 138) piše, da je desna polobla možganov pri izražanju in dojemanju
čustev sposobna ustvariti in doživeti bolj močna čustva kot leva polobla. Stanja
visokega vzburjenja kakršna so npr. pri ekstatičnem veselju pa tudi besu, naj bi bila
povezana z delovanjem desne hemisfere, bolj regulirana in umirjena čustva kot je blago
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zanimanje in umirjenost pa z aktivnostjo leve hemisfere (183-184). Tudi Hagemann,
Waldstein in Thayer (2003, 81) pišejo o raziskavah, ki ugotavljajo, da je desna
hemisfera udeležena pri čustvenih stanjih, ob katerih prevladuje simpatični živčni
sistem, leva pa je povezana s prevladovanjem parasimpatičnega odziva. Obstajajo pa
tudi raziskave, ki so poskušale ugotoviti, ali (in kako) so možganske poloble povezane s
hedonskim tonom čustev. Tako nekateri podatki potrjujejo domnevo, da je leva
hemisfera bolj povezana z neprijetnimi, desna pa z bolj prijetnimi čustvi (Lamovec
1991, 221).

2.2.2.3 Zaključek
Včasih so poenostavljeno mislili, da je delovanje simpatika in parasimpatika
antagonistično in da se da tudi čustva razdeliti glede na to, katera veja avtonomnega
živčnega sistema prevladuje. Sodobna spoznanja pa kažejo, da obsega odziv
avtonomnega živčnega sistema na čustva zapleten vzorec simpatičnega in
parasimpatičnega delovanja (Hagemann, Waldstein in Thayer 2003, 83-84; Palomba et
al. 2000, 46). Vpliv posamezne veje avtonomnega živčnega sistema je težko določiti
tudi zato, ker večino organov oživčujeta tako simpatik kot parasimpatik (Cacioppo et al.
2008, 189). Zato bodo prihodnje raziskave uporabne samo, če bodo merile učinek obeh
vej AŽS in če bodo vključevale več fizioloških mer (Hagemann, Waldstein in Thayer
2003, 83-84). Samo multimodalne študije se lahko približajo razumevanju
kompleksnosti psihofizioloških procesov (Friedman 2010, 387; Kragel in Labar 2013,
682-683; Rainville et al. 2006, 17).
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3. PSIHOTERAPIJA
V tem poglavju si bomo pogledali, kako na polje čustev in telesnih odzivov stopa
psihoterapija. Veliko raziskovalcev psihoterapije ugotavlja, da igrajo čustva pomembno
vlogo v procesu spremembe (Greenberg 2008; Greenberg in Paivio 2003; Magnavita
2006; Rice in Greenberg 1991; Rottenberg in Gross 2007; Sloan 2006; Stalikas in
Fitzpatrick 2008). Da pa se »ranljiva« čustva lahko izrazijo, mora terapevt ustvariti
varen prostor, pri čemer igra še posebej pomembno vlogo njegova psihološka in
fiziološka uglašenost na kliente. Z razvojem nevroznanosti se je pokazalo, da
psihoterapija ne samo pomaga, da se ljudje počutijo bolje, ampak tudi spreminja
funkcije in strukturo možganov. Teorije psihobiologije in medosebne uglašenosti,
podprte z interdisciplinarnimi raziskavami čustev, na novo oblikujejo tako nevroznanost
kot psihoterapijo (Wylie in Turner 2011, 16-17). Zato si v nadaljevanju poglejmo, kako
je s čustvi v terapevtskih pristopih, kakšno vlogo imata uglašenost in regulacija čustev
ter kako je vse to vključeno v relacijsko zakonsko in družinsko terapijo.

3.1 NA ČUSTVA USMERJENE TERAPIJE
V 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja je v psihologiji prevladoval behavioristični
model, ki mu je v 80-ih in 90-ih letih sledil kognitivni. Več desetletij po tako imenovani
»kognitivni revoluciji« je bil glavni poudarek zdravljenja pomagati klientom racionalno
razmišljati o svojih iracionalnih, čustvenih impulzih. Z razvojem nevroznanosti pa so v
središče pozornosti vstopila čustva in psihobiološki procesi (Wylie in Turner 2011, 1617).
Razlogov za premik k čustvom in psihobiološkim procesom je več. V zadnjem
desetletju so raziskave v nevroznanosti dale jasno vedeti, da čustveni procesi delujejo na
precej višji hitrosti kot misli, pogosto celo mimo linearnega procesa sklepanja, ki je
značilnost razuma. Čustva sicer lahko vzniknejo iz misli, lahko pa se pojavijo tudi iz
nezavednih asociacij, sproženih s strani zunanjih ali notranjih dogodkov. To pomeni, da
se čustva pogosto pojavljajo neodvisno od miselnih procesov, poleg tega pa lahko
močno »obarvajo« kognitivne procese in odločitve. Iz tega razloga lahko terapevtova
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osredotočenost zgolj na miselne procese zgreši temeljne vzroke za čustvene težave.
Osnovne neadekvatne čustvene vzorce poganjajo namreč večinoma nezavedni sprožilci,
ki delujejo neodvisno od razuma (McCraty in Tomasino 2006, 345-346). McCratyeva in
Tomasinova (2006, 344) raziskava pa je pokazala tudi, da zgolj miselna aktivnost, ko se
razumsko spominjamo pretekle situacije, ki je izzvala npr. jezo, ne proizvede niti
približno tako velikega vpliva na fiziološke procese, kot če dejansko začutimo čustvo,
povezano s tem spominom, če torej na nek način podoživimo občutek jeze. Čustvo je
namreč tisto, ki aktivira avtonomni živčni sistem in ki vodi do sprememb v aktivnosti in
funkcijah telesa in organov.
LeDoux je v intervjuju (Brockman 1997) pojasnil, da relacija amigdale z neokorteksom
ni simetrična. Amigdala vpliva na neokorteks v veliko večji meri kot neokorteks na
amigdalo. To hkrati pomeni, da je sposobnost amigdale za nadzor nad korteksom večja
od sposobnosti korteksa za nadzor amigdale. Ko se med doživljanjem čustev hormoni in
druge snovi z dolgoročnim učinkom sprostijo v telesu, je za korteks zelo težko, da bi od
»zgoraj navzdol« reguliral delovanje amigdale. Zato usmerjenost na kognitivni pristop,
na razlage in interpretacije, ko so v igri čustva, pripelje do neuglašenosti v odnosu,
stanje klienta pa se lahko celo poslabša (Maroda 1999, 478).
Sloan in Kring (2007, 307) pa tudi O’Brien, Afzal in Tronick (2013, 187) tako
ugotavljajo, da postaja poudarek na čustvih v psihoterapiji osrednji pojem v sodobnih
pristopih različnih psihoterapevtskih usmeritev (kot npr. Fosha 2009; Greenberg 2004;
Johnson 2009; Schore 2009; Siegel 2009).
Seveda pa to ne pomeni, da čustveno vzburjenje in katarza sama po sebi zadostujeta za
uspešno čustveno predelavo. Kaj torej umanjka? Greenberg in Pascual-Leone (2006,
620) ugotavljata, da so poročila klientov, ki so doživeli globoko čustveno izkušnjo na
terapiji, povezana tako z zadovoljstvom s terapijo, kot z občutkom, da se je zgodila
sprememba. Do spremembe pa je prišlo, ko je terapevt reflektiral čustveno izkušnjo
klienta, pri čemer je moral najprej sam v polnosti začutiti, kar je doživljal klient. Pri tem
ne gre za ojačanje čustvenega doživljanja, ampak za poskus prepoznati čustveno
izkušnjo s polno mero empatije in spoštovanja. Klient se na ta način počuti
razumljenega in podprtega in lahko v polnosti izkusi čustvo (Rice in Greenberg 1991,
205-206).
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Tudi Schora (2009, 127-128) so interdisciplinarne raziskave in posodobljeni klinični
modeli vodili do sklepa, da psihoterapija ni »zdravljenje z govorom« (ang. »talking
cure«), ampak »zdravljenje s komuniciranjem in reguliranjem čustev« (ang. »affect
communicating and regulating cure«). Vse ugotovitve tako kažejo v smeri razumevanja
in upoštevanja čustev kot osrednjega pomena za dobro terapijo ne glede na teoretično
usmerjenost (Greenberg in Pascual-Leone 2006, 612).

3.2 UGLAŠENOST IN REGULACIJA
Za uspešno čustveno predelavo je dober terapevtski odnos nujno potreben. Raziskave
kažejo, da je za uspešnost terapije bolj kot uporabljene oz. specifične tehnike, ključen
odnos, tj. terapevtska aliansa, ki se vzpostavi med terapevtom in klientom (Cronin,
Brand in Mattanah 2014, 2; Lambert in Barley 2001, 357; McCluskey, Roger in Nash
1997, 1262; Žvelc in Žvelc 2011, 579). Greenberg in Pascual-Leone (2006, 619) pišeta,
da terapevtski odnos deluje kot »termostat« za količino čustvene vzburjenosti. Če je
klient preobremenjen in so čustva preveč intenzivna, mora biti terapevtski odnos
pomirjujoč, potrjujoč in primerno regulativen - terapevt kot zunanji regulator znižuje
čustveno vzburjenost. Če pa je klientov nivo vzburjenosti prenizek kot npr. pri
izogibanju, mentaliziranju in razglabljanju, naj bo terapevtski odnos empatično
vznemirjujoč in osredotočen na povečanje čustvene aktivnosti.
Da je odnos najboljši napovedovalec uspeha psihoterapije kaže tudi metaanaliza, ki je
vključevala 200 raziskovalnih poročil in je pokrivala več kot 14.000 vrst zdravljenj
(Horvath et al. 2011, 9) ter metaanaliza več kot 1100 raziskav (Norcross 2010, 135).
Zato si v nadaljevanju poglejmo, katere prvine odnosa igrajo tako pomembno vlogo in
kako se to kaže v različnih vrstah odnosov (starši-otrok, terapevt-klient, partnerpartner).
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3.2.1 Uglašenost
Ne glede na vrsto odnosa, bodisi starš - otrok, študent - učitelj, mož - žena ali pa
zdravnik-pacient, vpliva uglašenost na uspeh vseh razmerij. Vendar kaj sploh je
uglašenost?
SSKJ (2009) definira besedo uglaševati kot »narediti, da je kaj skladno, enotno«.
Uglaševati v odnosnem smislu bi tako lahko definirali kot »naravnati se drug na
drugega, da sva skladna«. Beseda sama sicer prihaja iz angleškega izraza »attunement«,
ki uglašenost opredeljuje kot »občutek, da sem eno z drugim« (ang. »a feeling of being
"at one" with another being«) (Webster New Millennium 2014).
To obsega več kakor samo občutek, da sem razumljen. Ta občutek bi lahko povzemal
znameniti rek Daniela Sterna »Vem, da veš, da vem« (Radovanović 2008, 67). Izraz bi
sicer lahko impliciral, da gre za razumevanje racionalnega pomena naših besed, torej za
neko kognitivno dejavnost, zato je mogoče uglaševanju bližje izraz, ki ga uporabljajo
Hughes (2009, 281) ter Siegel in Hartzell (2004, 64-65), in sicer da se »čutim čutenega«
(ang. »feeling felt«). Lahko bi rekli, da drugi čuti, občuti in ve z nami. Integracija teh
pomenov bi bila, da uglašenost pomeni naravnati se drug na drugega, da sva skladna na
čustveni, miselni in telesni ravni. V tem smislu bomo izraz uporabljali v nadaljevanju.
Ko smo definirali uglašenost, poglejmo še, kateri so sorodni pojmi. Sinonimi, ki so tudi
v uporabi, so usklajenost, sinhronija, (socialna) resonanca in kameleon efekt. Vsi ti
pojmi opisujejo soodvisnost diadnega vedenja partnerjev (Delaherche et al. 2012, 2).
Drug izraz, ki se uporablja v podobnem kontekstu, pa je, da so čustva nalezljiva
(Hughes 2009, 281; Levenson 2003, 363). Kako pa pravzaprav pride do tega?

1. Zrcalni nevroni
Vittorio Gallese, eden od odkriteljev zrcalnih nevronov, pravi, da čustva drugih ne samo
razumemo, ampak tudi izkušamo. S pomočjo zrcalnih nevronov izkušamo neke vrste
»utelešeno simulacijo«, v nas se torej proizvede enako telesno stanje kot pri drugem
(Gallese 2006, 50). Neposredno izkustveno razumevanje čustev drugega omogoča
aktivacija nevronskega mehanizma, ki je skupen tako opazovalcu kot opazovanemu
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(Gallese, Eagle in Migone 2007, 140-141). To pomeni, da se s pomočjo zrcalnih
nevronov v naših možganih sprožajo enaki procesi, kot bi se takrat, če bi sami izvajali
neko dejanje (npr. kremžili od bolečine, jokali, ipd.). Simonič (2010, 155-156) to zelo
nazorno pojasni, in sicer kot če bi bili naši možgani vgrajeni v telo tistega, ki ga
opazujemo ali o njem razmišljamo. Hooker et al. (2008, 213) pa so poleg tega v
raziskavi pokazali, da ko predvidevamo čustven odziv pri nekom, ob tem ustvarjamo
lastno notranjo prezentacijo pričakovanega čustvenega odziva.

2. Mimetična sinhronija
Ljudje imamo naravno tendenco, da posnemamo telesno držo, gestikulacijo in obrazne
izraze tistih, ki jih opazujemo. Mimetična sinhronija je naraven in avtomatski odziv v
situacijah, ko smo z drugimi (Leijssen 2006, 131). Nezavedno posnemamo mimiko
obraza, ki jo zaznavamo, tako da se rahlo nasmehnemo, ko vidimo nasmejano osebo, in
namrščimo, ko vidimo jezen obraz (Dimberg, Thunberg in Elmehed 2000). Veliko
raziskav kaže, da ima opazovanje smejočih se obrazov za posledico večjo EMG
aktivnost zigomatskih mišic, še posebej velike lične mišice (zygomaticus major), ki
dvigne kotičke ust, kot pri nasmehu. Večja aktivnost gubalke obrvi (corrugator
supercilii), mišice, odgovorne za mrščenje, pa se je pokazala pri neprijetnih izkušnjah,
medtem ko se je zmanjšala pri prijetnih (Cacioppo et al. 2008, 187; Korb, Grandjean in
Scherer 2008, 2; Larsen, Norris in Cacioppo 2003, 776; Tan et al. 2012, 8-9).
Te ugotovitve kažejo na naše spontano (Achaibou et al. 2008, 1104) in nezavedno
(Russell, Bachorowski in Fernandez-Dols 2003, 335) nagnjenje k posnemanju čustvenih
izrazov na obrazu drugega. Lahko bi rekli, da raziskave potrjujejo znan rek: »Ko se
smejiš, se s teboj smeji cel svet« (Niedenthal 2007, 1002).
Z drugim človekom smo torej vselej povezani zavestno pa tudi nezavedno, povsem
telesno in organsko (Kompan Erzar 2006, 43). Spontana empatična uglasitev med
dvema osebama je izražena v njuni govorici telesa (Leijssen 2006, 131). Ta pojav
delitve enake fiziologije med trenutki povezanosti je podprt tudi s spoznanji
nevroznanosti (Carr et al. 2003; Decety in Chaminade 2003; Farrow et al. 2001).
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Raziskave kažejo, da bolj kot si je nekdo blizu z nekom, tem bolj in hitreje se uskladita
drug z drugim (Rezaei 2013, 3). Ta proces poteka samodejno, odvisen pa je tudi od
motivacije. Bolj kot smo motivirani, da se spoprijateljimo z neznancem, bolj oz. hitreje
se sinhroniziramo s to osebo, saj si s tem povečamo možnost odnosa (Chartrand in
Lakin 2013, 286). Slednje so dokazali tudi Cacioppova et al. (2014, 842), in sicer večja
kot je uglašenost, večja je socialna pripadnost med dvojico. Poleg tega raziskave kažejo
na veliko povezanost med kvaliteto odnosa in sinhroniziranostjo partnerjev (Delaherche
et al. 2012, 11-12; Hove in Risen 2009, 949; Johnson 2009, 258-259; Yun, Watanabe in
Shimojo 2012, 3-6).
Lumsdenova, Milesova in Macraejeva (2014, 7-8) raziskava pa je celo pokazala, da
uglašenost z drugim vpliva tudi na (boljše) mnenje o sebi. Udeleženci so svojo
samozavest ocenili višje po obdobju sinhronizacije s partnerjem kot po obdobju
nesinhroniziranosti.
Uglaševanje pa ni zgolj motorično, telesno, ampak je tudi afektivno (Hess in Fischer
2013, 142). Siegel (1999, 280) pravi, da je tisto, kar je uglašeno, pravzaprav
psihobiološka stanja obeh članov vzajemno delujočega para.
To psihobiološko uglaševanje je osnova za razvoj empatije (Bergemann 2009, 16).
Seveda ne morejo mimetična sinhronija in zrcalni nevroni sami po sebi ustvariti
empatije, lahko pa rečemo, da zrcalni nevroni predstavljajo biološke temelje empatije
(Simonič 2010, 155-156). Poleg tega veliko raziskav kaže, da je samodejno posnemanje
mimike drugega pomembna komponenta pri razvoju empatije in socialne percepcije
(Achaibou et al. 2008, 1111; Mcintosh 2006, 31-32; Moody et al. 2007, 447). Osebe z
višjo stopnjo empatije tudi bolj posnemajo obrazne čustvene izraze drugega kot osebe z
nižjo stopnjo empatije (Sonnby-Borgström 2002, 1438).
Uglašenost je tako eden od temeljnih vidikov empatije (Bergemann 2009, 8) in
predstavlja tisto kvaliteto odnosa, na kateri uspeva dober medsebojni stik (Radovanović
2008, 67).
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3.2.2 Regulacija čustev
Gross (1998b, 275) je regulacijo čustev opredelil kot »načine, s katerimi posameznik
vpliva na to, katera čustva doživlja, kdaj jih doživlja in kako jih doživlja ter izraža«.
Uravnavanje čustev se nanaša na katero koli strategijo, ki jo posameznik uporablja, da
vpliva na pojav, izzvenevanje, obseg, trajanje, intenzivnost ali kakovost enega ali več
vidikov čustvenega odziva (Gross 2002, 282).
Regulacija čustev je sposobnost, da neobvladljiva čustvena stanja naredimo bolj
obvladljiva. V disreguliranih stanjih posameznik izgubi sposobnost za racionalno
razmišljanje, fleksibilnost odzivanja in samorefleksijo (Siegel 2014).
Uravnavanje čustev vključuje bodisi zavestne, načrtne strategije ali pa nezavedne,
avtomatske načine (Gross 2002, 282; Koole in Rothermund 2011, 389; Sloan in Kring
2007, 314-315), poznamo pa tudi samoregulacijo in medosebno regulacijo.

Samo (avto)-regulacija in medosebna (interaktivna)-regulacija
Avtoregulacija čustvenih stanj je sposobnost, da posameznik modulira težavna občutja z
uporabo lastnih notranjih zmogljivosti. To pomeni, da se reguliramo sami, brez pomoči
drugega - da se pomirimo, ko se vzburjenje dvigne do zgornje meje tolerančnega okna,
in se spodbudimo, ko je vzburjenje prenizko. Interaktivna regulacija pa pomeni, da
posameznik »koristi« pomoč in regulativne zmožnosti drugega, npr. ko mati pomiri
dojenčka (Bergemann 2009, 8; Debrot et al. 2014, 75; Ogden, Minton in Pain 2006,
221).
Učinkovita bioregulacija notranjih čustvenih stanj vključuje tako medosebno kot
samoregulacijo (Schore 2003b, 143). To je še posebej pomembno v medosebnih
odnosih, ko vsak regulira svoje notranje stanje, istočasno pa spremlja odzivanje
drugega. V tem pogledu so vse socialne interakcije pravzaprav hkrati produkt
medosebne in samoregulacije (Beebe 2010, 10).
Sposobnost fleksibilnega preklapljanja med tema dvema regulacijskima sistemoma
izhaja iz vzpostavitve varne navezanosti in psihobiološkega zorenja ter iz psihobiološke
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uglašenosti na socialno okolje. Samoregulacija je rezultat dovolj dobre medosebne
regulacije (Fonagy, Gergely in Target 2007, 291-293).
Čustvena regulacija pa ne pomeni samo umirjanja neprijetnih čustev, ampak tudi
povečanje, intenzifikacijo prijetnih čustev (Schore 2003b, 143). Regulacija čustev tako
vključuje spretnosti, kot je identificiranje in poimenovanje čustev, omogočanje in
toleriranje čustev, zmožnost vzpostavljanja distance do čustvene situacije, povečanje
pozitivnih čustev, zmanjšanje občutljivosti na neprijetna čustva, pomirjanje itd.
Prepoznavanje, priznavanje, dovoljevanje in toleriranje čustev so pomembni vidiki pri
regulaciji čustev (Greenberg in Pascual-Leone 2006, 616).

Čeprav obstaja veliko strategij čustvene regulacije, pa lahko večino razporedimo v dve
osnovni kategoriji (Levenson 2003, 361):
1. spreminjanje načina, kako ocenjujemo dohodne informacije (kamor bi lahko
uvrstili kognitivno prevrednotenje);
2. preklapljanje med avtomatskimi težnjami odziva in dejanskim odzivom (kamor
bi lahko uvrstili zadrževanje čustev).
V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših strategij čustvene regulacije:
 kognitivno prevrednotenje (ang. »cognitive reappraisal«) običajno vključuje
ponovno preučitev ali preoblikovanje čustvenega dogodka v čustveno manj pomemben
dogodek (Ray et al. 2010, 588-589).
 zadrževanje čustev (ang. »supression«) je strategija, ki skuša zmanjšati vidne
znake čustev (Gross 2002, 283). Levenson (2003, 361-362) je ugotovil, da je
zmanjševanje vidnih znakov imelo le malo vpliva na intenziteto čustvene izkušnje.
Njegova raziskava je pokazala, da je namerno zadrževanje pripeljalo celo do povečane
kardiovaskularne aktivnosti v primerjavi s kontrolno skupino, ki je gledala filme, ne da
bi poskušala prikriti čustva. Poleg tega so v skupini, ki je zadrževala izražanje čustev,
imeli večjo kardiovaskularno aktivnost ne samo med filmom, ampak se je njihov
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fiziološki odziv nadaljeval tudi po tem, ko je bil film že končan. Levenson razlaga tak
odziv AŽS kot odraz nereguliranega čustvenega stanja.
Tudi druge raziskave kažejo, da se ob zadrževanju čustev poveča delovanje SŽS (Gross
1998a, 224; Harris 2001, 886; Hofmann et al. 2009, 389) in to ne samo ob zadrževanju
neprijetnih čustev, pač pa tudi prijetnih (Gross in Levenson 1997, 95).
Goldin et al. (2008, 577) so ugotovili, da prihaja v primeru kognitivnega prevrednotenja
čustev do hitrejšega odziva prefrontalnega korteksa (0 - 4,5 s) in do zmanjšanja odziva
amigdale ter neprijetne čustvene izkušnje, medtem ko je bil v primeru zadrževanja
odziv prefrontalnega korteksa kasnejši (10,5 - 15 s), zmanjšali so se vidni znaki čustev
pa tudi izkušanje čustev, vendar pa se je povečalo delovanje amigdale. Prevrednotenje
naj tudi ne bi vplivalo na spomin, medtem kot zadrževanje oslabi spomin (Gross 2002,
281-282).
Butler et al. (2003, 60) pa so v svoji raziskavi ugotovili, da zadrževanje čustev v
primerjavi z doživljanjem in prevrednotenjem ne poveča telesnih odzivov samo pri
osebi, ki zadržuje čustva, pač pa tudi pri njegovem partnerju:

Slika 20. Sprememba krvnega tlaka pri partnerjih ob različnih tehnikah čustvene
regulacije Butler et al (2003, 60).
Debrotova et al. (2014, 75) so poleg tega ugotovili, da je zadrževanje čustev povezano z
bolj negativnim razpoloženjem tako pri tistih, ki so zadrževali čustva, kot tudi pri
njihovih partnerjih. Kot kaže, ima zadrževanje omejen učinek – deluje na enem
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telesnem kanalu (npr. obraznih izrazih), vendar pa to povzroči povečan odziv v drugih
telesnih kanalih, npr. visceralnem vzburjenju (Philippot, Chapelle in Blairy 2002, 629)
oz. v drugem organizmu - posamezniku, kar pomeni, da ima zadrževanje tudi socialne
posledice.
Oliver in Gross (2004, 1301) sta po pregledu raziskav zaključila, da ima prevrednotenje
v primerjavi z zadrževanjem bolj sprejemljive učinke - kratkotrajnejše čustvene,
kognitivne in socialne posledice.
 sprejemanje čustev (ang. »acceptance«) takšnih, kakršna so. Sprejemanje
čustev bistveno zmanjša doživljanje anksioznosti in zmanjša srčni utrip (Braams et al.
2012, 1017; Campbell-Sills et al. 2006, 1251). Masedo in Esteve (2007, 199) pa sta
ugotovili, da sprejemanje čustev pomembno zmanjša intenzivnost doživljanja bolečine.
 ubesedenje čustev oz. čustveno poimenovanje (ang. »affect labeling«): v naravi
čustev je težnja, da so skomunicirana (Ule 2005, 255), zato je čustva težko zadrževati v
sebi. Za ubesedenje čustev že dolgo velja, da pomaga regulirati neprijetne čustvene
izkušnje. Govorjenje o lastnem čustvenem doživljanju prinese olajšanje (Lieberman et
al. 2007, 421-422; Rimé 2009, 76-77; Matejka et al. 2013, 260-261). Lieberman et al.
(2007, 421, 426) so v raziskavi pokazali, da ubesedenje čustev ublaži delovanje
amigdale, kar pripomore k lajšanju čustvene stiske. Mendesova (2009, 130-131) pa je
ugotovila, da so imeli tisti, ki so bolj ubesedili čustva, nižje vzburjenje simpatičnega
živčnega sistema kot tisti, ki so manj razkrivali svoja čustva.
Govorjenje o preteklih izkušnjah, ki so povezane z neprijetnimi čustvi, ima pomembne
koristi za zdravje, in sicer boljše funkcioniranje imunskega sistema in manjše število
obiskov pri zdravniku (Heesacker in Bradley 1997, 207-208). Poleg tega lahko proces
artikulacije čustev prispeva k postopnemu distanciranju od te izkušnje in k razširjanju
slike oz. vpogledu v situacijo (Rimé 2009, 80). Ko ljudje čustva izrazijo, lahko
reflektirajo to, kar čutijo, ustvarjajo nove pomene, ocenjujejo lastno čustveno izkušnjo
in delijo svoje izkušnje z drugimi (Greenberg in Pascual-Leone 2006, 617).
Iz napisanega lahko sklepamo, da je najboljša strategija za regulacijo čustev izražanje
čustev. Pogosto pa se znajdemo v situacijah, ko se to ne da ali pa izražanje čustev ni
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primerno. V tem primeru se kognitivno prevrednotenje kaže kot bolj učinkovito od
zadrževanja čustev, vendar McRae et al. (2011, 1-2) opozarjajo, da je potrebno ločevati
med čustvi, vzbujenimi »od spodaj navzgor« (ang. »bottom-up emotions«), in čustvi
vzbujenimi »od zgoraj navzdol« (ang. »top-down emotions«).
Čustva, vzbujena od spodaj navzgor, so čustva, ki nastanejo kot avtomatski odgovor na
nek fizičen dražljaj, kot npr. ko bi opazili, da se nam približuje kača in bi nas preplavil
strah. Na ta način se čustva vzbujajo predvsem na podlagi dojemanja, ki je pogosto
biološko in evolucijsko pogojeno, kot npr. strah pred kačo, ostrimi predmeti, jeznimi
obrazi ipd. in ni nujno zavestno. Od zgoraj navzdol vzbujena čustva pa so povezana
predvsem s kognicijo in z oceno dražljaja, ki se je običajno zavedamo. Vzbudijo se na
podlagi posameznikove ocene, da je situacija ali nek dražljaj zanj pomemben. Na
primeru strahu bi to bilo, kako npr. posameznik interpretira delodajalčev kratek mail –
kot da se delodajalcu mudi ali da je nezadovoljen z njegovim delom, kar mu lahko
vzbudi strah, da bo odpuščen (2).
Od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol vzbujena čustva se razlikujejo v svojih
psiholoških in nevroloških mehanizmih. Obstajata namreč dva fiziološko ločena
krogotoka: 1. subkortikalna pot (preko talamusa neposredno do amigdale) in 2.
kortikalna pot (preko talamusa do korteksa in hipokampusa za ovrednotenje in potem do
amigdale). To se ujema z LeDoux-ovimi spoznanji o hitrem in počasnem procesiranju
strahu. Možgani so predispozicionirani za hitro prepoznavanje potencialno ogrožajočih
in čustvenih informacij. Tak način obdelave informacij zagotavlja dovolj hitre reakcije
na življenjsko ogrožajoče dražljaje, s čimer se večajo možnosti za preživetje. Kortikalna
pot pa je počasnejša, ker zajema zavestno procesiranje (Ledoux in Phelps 2008; 162164). Čustva od spodaj navzgor se nam pomagajo hitro in natančno odzvati na čustveno
pomembne vidike v našem okolju, med tem ko nam čustva od zgoraj navzdol pomagajo
doseči večjo fleksibilnost pri izražanju čustvenih odzivov (McRae et al. 2011, 3).
McRae et al. (7-9) so predvidevali, da lahko imajo te razlike pomembne posledice na
način regulacije čustev, v smislu bolj ali manj uspešne regulacije. Njihova raziskava je
potrdila domnevo, da so od zgoraj navzdol vzbujena čustva bolj uspešno regulirana s
strategijo kognitivnega prevrednotenja, med tem ko se je ta strategija pri od spodaj
navzgor vzbujenih čustvih izkazala celo za kontraproduktivno, saj se je aktivnost
amigdale še povečala. Te ugotovitve bi bilo potrebno upoštevati pri preteklih pa tudi
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vseh nadaljnjih raziskavah in primerjavah različnih strategij čustvene regulacije, saj
lahko način vzbujanja čustev pomembno vpliva na uspešnost posameznih regulativnih
strategij.
Tako lahko na podlagi ugotovitev tudi zadrževanje čustev vidimo v drugi luči. Res je
sicer, da »plačamo« ceno vzburjenja živčnega sistema, ampak v nekaterih situacijah je
to vredno. Tako ni ključno vprašanje, ali je bolje izražati ali zadrževati čustva, ampak
kdaj, kje in s kom je koristno, da čustev ne izrazimo, ampak jih zadržimo (Butler in
Gross 2004, 101). Učinkovita regulacija namreč pomeni, da imamo na voljo vse
strategije uravnavanja čustev in da jih izbiramo fleksibilno ter okoliščinam primerno.

3.2.3 Odnos starši – otrok
Ljudje smo ob rojstvu eno najbolj ranljivih in odvisnih živih bitij. Dojenčki potrebujejo
skrb drugih, da sploh lahko preživijo in ohranjajo osnovne fiziološke in homeostatične
procese, kot so telesna temperatura, ciklus spanja, prebava, motorična stabilnost ipd.
Dojenčki imajo zelo majhno sposobnost samoregulacije, zato potrebujejo stabilno
zunanjo človeško podporo (Ham in Tronick 2009, 621; Kompan Erzar 2003, 122;
Siegel in Hartzell 2004, 41).

Socialni možgani
Zgodnji odnosi so osnovni gradniki v razvoju človeških možganov, zato je Cozolino
(2010) skoval izraz socialni možgani. Socialne interakcije vplivajo na vse, od naše
biologije do naših intelektualnih sposobnosti. Tako kot lahko preživimo in uspevamo
samo s pomočjo odnosov z drugimi, tudi nevroni preživijo in »rastejo« glede na to,
kako dobro »povezani« so. Brez medsebojno stimulirajočih interakcij tako ljudje kot
nevroni »ovenejo« in (od)umrejo (67, 178-179).
Raziskave iz nevroznanosti kažejo, da čas in količina socialnih stikov pomembno vpliva
na rast in izpopolnjevanje sinaptičnih omrežij, bistvenih za čustveno doživljanje in
kognitivne funkcije (Bock et al. 2008; Helmeke, Poeggel in Braun 2001; Helmeke et al.
2001; Ovtscharoff in Braun 2001; Siegel 1999, 189). Tudi sicer vedno več študij kaže
na to, da so (kvalitetne) socialne vezi pomembne za naše telesno in duševno zdravje
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(Giles et al. 2005, 574; Holt-Lunstad, Smith in Layton 2010, 2; Kunitz 2004, 61; Silk et
al. 2009, 3099; Stinson et al. 2008, 412).
Kako stik z materjo vpliva na rast nevronov? Telesne in čustvene interakcije med
materjo oz. bližnjimi in otrokom rezultirajo v kaskadi biokemičnih procesov, ki
povečujejo rast in povezanost nevronskih poti v možganih. Interakcije aktivirajo
otrokov simpatični živčni sistem in povečajo porabo kisika ter presnovo energije. Višje
ravni aktivacije se povezujejo s povečano proizvodnjo in razpoložljivostjo
noradrenalina, endorfinov in dopamina, kar krepi otrokov užitek med pozitivnimi
interakcijami (Cozolino 2010, 180). Tako kot nas pozitivne izkušnje opremijo z
občutkom samozavesti in optimizma, tako tudi ne-optimalne odnosne izkušnje ostanejo
shranjene v obliki implicitnega spomina in postanejo vtkane v naše odrasle odnose
(181). To dejansko pomeni, da smo se načina reguliranja telesnih funkcij, miselnih
procesov in našega bivanja v odnosih naučili s pomočjo najzgodnejših izkušenj odnosov
(Solomon in Tatkin 2011, x-xi).
Ljubeča povezanost in varna navezanost gradi zdrave in prožne možgane, medtem ko
nezanesljivi in zanemarjajoči odnosi povzročijo, da so možgani bolj dovzetni za stres in
imajo slabše sposobnosti regulacije (Cozolino 2010, 180). »Stik odraslega z otrokom bo
tako zarisal obseg in globino otrokovega sveta« (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 16).

Uglašenost
Uglašenost se razvije kot posledica učenja ritma drugega. Vsak partner diadnega odnosa
se uči ritmične strukture drugega in prilagaja svoje vedenje tako, da ustreza tej strukturi
(Schore 2003a, 38-39). Stik med otrokom in starši tako temelji na starševski
sposobnosti soustvarjanja čustvenega in fizičnega ritma, ki je za vsakega otroka
drugačen. To je sposobnost staršev, da otroka začutijo, prepoznajo njegov vzorec ritma,
njegov način doživljanja in mu ga pomagajo soustvarjati (Kompan Erzar in Poljanec
2009, 11).
Da lahko mati vstopi v uglašeno komunikacijo z otrokom, mora biti psihobiološko
uglašena ne toliko na zunanji odraz otrokovega stanja, kot na ritem njegovega
notranjega stanja (Gostečnik et al. 2011, 275). Perry in Pollard (1998, 39) sta med
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trenutki vzajemnega izkazovanja nežnosti med materjo in otrokom opazila usklajenost v
njunih sinaptičnih vžigih. Ebisch et al. (2012, 123) so ugotovili, da obstajajo
vzporednice med materinimi in otrokovimi spremembami v temperaturi obraza,
Ovtscharoff in Braun (2001, 35) pa da se materina temperatura telesa prilagaja
potrebam dojenčka.

Regulacija
Mamina tenkočutna psihobiološka uglasitev z dojenčkom aktivno spreminja in uravnava
notranja stanja dojenčkove vzburjenosti. Mati preko te uglašene odzivnosti začuti otroka
v njegovih stiskah, strahovih, željah in potrebah, zaznava njegova notranja stanja
vzburjenja in se na to odziva. Da se lahko ustrezno odzove, mora najprej vsa ta biološka
stanja v sebi sprejeti, jih predelati in nato predelana vrniti v za otroka sprejemljivi
obliki. S tem, ko mati stisne otroka k sebi, ga potolaži, nahrani in govori z njim, mu tudi
sporoča, kako se lahko sooča s težkimi, zanj neobvladljivimi občutki in čustvi
(Gostečnik 2011, 38-39; Gostečnik et al. 2011, 267-269; Siegel 1999, 280; Schore
2003b, 77-78; Schore 2009, 116-117). Ugotovitve kažejo, da porabijo matere dojenčkov
kar 48% svojega časa za zrcaljenje, reguliranje in moduliranje otrokovih stanj (Erzar
2007, 117-118).
Izkušnje s starši, ki so čustveno dostopni in odzivni, so bistvenega pomena in pomagajo
dojenčku pri učenju reguliranja njegovih lastnih čustvenih stanj. Le-to poteka najprej
medosebno, z nevrobiološkim in čustvenim razvojem pa postaja vedno bolj stvar
samoregulacije (Ayers Denham 2010, 298; Feldman, Greenbaum in Yirmiya 1999, 223;
Gostečnik 2008, 56; Yogev 2012, 342). V nasprotnem primeru, ko starša ne zmoreta
telesno umiriti otroka in mu pomagati regulirati težka čutenja, ki jih doživlja, obstaja
velika verjetnost, da otrok ne bo zmogel razviti funkcionalnega odziva na stresne
situacije, s katerimi se bo srečeval (Gostečnik et al. 2011, 271).
Interakcije obraz - obraz se začnejo ponavadi okoli 2. meseca starosti in predstavljajo
prvo priložnost, da se otrok vadi v medsebojnem usklajevanju biološkega ritma. Te
interakcije so visoko vzdražljive ter čustveno intenzivne, zato je dojenček izpostavljen
veliki količini kognitivnih in socialnih informacij. Da se otrok in mama uglasita, je
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potreben delček sekunde (Feldman, Greenbaum in Yirmiya 1999, 223). Ham in Tronick
(2009, 619-620) ter O’Brien, Afzal in Tronick (2013, 187-189) so preučevali
medsebojne regulacijske mehanizme med materami in dojenčki med interakcijo obrazobraz. Ugotovili so, da dojenčki niso pasivni sprejemniki, ampak igrajo pomembno in
aktivno vlogo pri reguliranju stika. Intenzivnosti interakcije in lastno notranje stanje
uravnavajo prek vzpostavljanja oz. odvrnitve pogleda, samopomirjanja (ang. »selfsoothing«) ter izražanja protesta. Tudi Beebe (2010, 10) je s posnetkov zaključila, da so
dojenčki zelo aktivni udeleženci v tej izmenjavi, s tem ko iščejo ali se izogibajo stiku.
Na tak način regulirajo svojo stopnjo vznemirjenja.
Field (1981) je spremljala srčni utrip otrok in ugotovila, da je, 5 s preden je otrok
pogledal stran, pri njem prišlo do izbruha oz. povišanega vzburjenja. V času otrokovega
pogleda stran se je srčni utrip v roku 5 s spet umiril in zatem je otrok ponovno usmeril
pogled nazaj k materi.
Starši se razlikujejo glede na to, koliko so zmožni prepoznavati in regulirati sporočila
svojega dojenčka in posledično koliko zmorejo pomagati ali ovirati dojenčkovo
regulacijo notranjih stanj. To pomeni, da je pomembno, ali se odzovejo s smehom, ko se
dojenček nasmehne, pa tudi če počakajo, ko se dojenček obrne stran (Ham in Tronick
2009, 619-620; O’Brien, Afzal in Tronick 2013, 187-189). Beebe (2010, 11) predstavlja
primer štirimesečnega dojenčka, kjer mati ne počaka, ampak še naprej poskuša
vzpostavljati stik, ko dojenček odvrne pogled. Dojenček se je na vsak način želel
izogniti stiku, umaknil je glavico in gledal stran, vseskosti pa je bil pozoren na materine
gibe. V nasprotju z ugotovitvami, da se njegov srčni utrip zmanjša, ko umakne pogled,
je ostajal njegov srčni utrip visok še naslednji 2 minuti. Primer ponazarja, kako materina
neuglašena zavzetost ni dovoljevala, da bi se dojenčkovo vzburjenje pomirilo. Zavedati
pa se moramo, da so ti neverbalni izrazi izjemno hitri, običajno trajajo 1/4 to 1/3
sekunde, zato se mnogih vidikov interakcije sploh ne zavedamo.
Omeniti moramo še drugi pol neuglašene interakcije med starši in otroki, in sicer
neodzivnost, ko otrok med interakcijo ne dobi povratne informacije. Eksperiment
negibnega obraza (ang. »Still Face Experiment«) jasno kaže, kako materin neizrazni
obraz dramatično vpliva na dojenčka. Dojenček z vsemi razpoložljivimi načini (s
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pogledovanjem, iztegovanjem rok, jokanjem) poskuša priklicati materin odziv (O’Brien,
Afzal in Tronick 2013, 185).

Ponovno uglaševanje
V nobenem odnosu ni možna absolutna sinhronost in uglašenost, pač pa so vse
interakcije v določeni meri konfliktne. Pomembno je, da se po prekinitvi stika le-ta
znova vzpostavi in da se mati ponovno uglasi na otrokovo vzburjenje ter regulira
njegova psihobiološka stanja (Schore 2003a, 39; Schore 2003b, 77, 142-143; Siegel
1999, 291). Dovolj dobra mati (Kohut 1984) bo poskrbela, da se bosta z otrokom čim
prej spet uglasila. Pri tem gre za proces vzajemnega »popravila« posledic prekinjenega
stika (Gostečnik 2008, 50-52). Tako je koncept uglašenosti konceptualno sicer
enostaven, v resnici pa precej zapleten, ker je sestavljen iz trenutkov uglašenosti,
neuglašenosti in ponovne uglašenosti (O’Brien, Afzal in Tronick 2013, 190).
Ravno »popravilo« neusklajenosti oz. ponovna uglasitev pa je lahko glavni vir rasti in
razvoja. Na ta način otrok izkusi, da se negativna izkušnja neuglašenosti lahko pretvori
v pozitivno izkušnjo čustvene usklajenosti, da odnosi preživijo težave ter da se drugemu
lahko zaupa. Iz navidez skrhanega odnosa lahko vzniknejo novi načini so-bivanja
(Fosha 2009, 182; Ham in Tronick 2009, 620).
Trdnost, občutek, da bo starš slej ko prej »tam«, zagotavlja otroku varno bazo, iz katere
se lahko odpravi na pustolovščino odkrivanja lastnega notranjega sveta. Na prvi stopnji
mu starševa uglašenost in zaupanje v ponovno uglasitev omogočajo, da prepozna sebe,
da razvije občutek za jaz. Na drugi stopnji pa se otrok nauči sporočati ta občutek jaza, in
sicer v obsegu, v katerem zaupa čustveni razpoložljivosti njegovih skrbnikov (Yogev
2012, 340-341).
Če povzamemo, je interakcija med novorojenčkom in materjo osnovni pogoj za
dojenčkovo preživetje in njegov razvoj. Mati se psihobiološko uglasi na stanje dojenčka
in se nanj odziva, tako da regulira njegovo stanje. Osnovna regulacija temelji na povsem
telesni ravni – preko dotika, izmenjave pogledov, vokalizacije, govorice telesa,
očesnega stika... Uglaševanje pa nikoli ni popolno, ampak gre pri tem za kompleksen,
prilagodljiv, dvosmeren in rahločuten medosebni »ples« med dvema biološko-
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psihološkima svetovoma. To je proces, v katerem uglašen starš pomaga dojenčku, da
začne razvijati svojo nevrološko zmogljivost za regulacijo čustvenih stanj.

3.2.4 Odnos terapevt – klient
Psihoterapija oz. psihoterapevtski odnos ima potencial za zdravljenje čustvenih vzorcev,
ki nosijo razvojni primanjkljaj. Relacijski pristop v psihoterapiji poudarja, da se v
terapevtskem odnosu odražajo značilnosti odnosa starši-otrok, zato lahko terapevt
pomaga prestrukturirati klientove relacijske sheme v bolj zdrave odnosne vzorce
(Gostečnik 2010, 340-341; 2011, 33; Ham in Tronick 2009, 620; Repič 2008, 138;
Wylie in Turner 2011, 1,9; Yogev 2012, 340). Za takšno spremembo pa je potreben
terapevtski odnos, v katerem je terapevt empatično uglašen na klientove potrebe in
doživljanje (Bergemann 2009, 2; Cvetek 2009, 121; Horvath et al. 2011, 9; Lambert in
Barley 2001, 357; McCluskey, Roger in Nash 1997, 1262; Norcross 2010, 135; Žvelc in
Žvelc 2011, 579).
Empatična uglašenost pomeni, da je terapevt sposoben slišati, videti, občutiti,
interpretirati in se ustrezno odzivati na klientove verbalne in neverbalne signale na
način, ki da klientu vedeti, da je resnično viden (ang. »seen«), čuten (ang. »felt«) in
razumljen (Wylie in Turner 2011, 8). Klient se bo čutil toliko spoštovanega, kolikor bo
terapevt uglašen z njim (Radovanović 2008, 67).
Andrade (2005, 677) piše o tem, da terapevtova uglasitev ne more temeljiti samo na
klasični besedni interpretaciji, saj s tem načinom ni mogoče doseči predverbalnih
patologij, ki so shranjene v implicitnem spominu. Dodaja, da odnosi, ki temeljijo na
razlagi, pravzaprav zrcalijo neustrezne objektne odnose iz otroštva, in kot taki ne
morejo pripeljati do nevrofizioloških sprememb, ki so potrebne za premik v čustveni
rasti. Zato Leijssen (2006, 129) pravi, da terapevt in klient nikoli ne samo govorita,
ampak sta vedno tudi v telesni interakciji (ang. »bodies interacting«). Tako gre
pravzaprav za medosebno izmenjavo čustvenih in fizioloških informacij (Marci, Moran
in Orr 2004, 694) oz. za uskladitev psihobioloških stanj, kot temu reče Siegel (1999,
290).
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Schore (2003a; 2003b; 2009) piše, da igra pri tem pomembno vlogo »desno
možganska« (ang. »right-brain to right-brain«) komunikacija. Psihoterapevt se mora s
svojo desno polovico možganov uskladiti na klientovo desno polovico možganov. To
pomeni, da je uglašen na nezavedno, neverbalno komunikacijo klienta, ki ne temelji na
jezikovnih centrih leve polovice možganov (Schore 2009, 113). Veliko raziskav kaže,
da ravno te vrste uglašenost in komunikacija povzroči trajno spremembo v čustvenih
vzorcih in regulativnih načinih klienta (Bergemann 2009, 2-3).
Pri relacijskih terapevtskih pristopih se od terapevta zahteva, da ostane v »desni
možganski polovici«, da v celoti izkusi čustva in občutke klienta, ne glede na to, kaj se
vzbudi. Terapevt skozi glas, intonacijo, očesni stik, izraz in držo zagotavlja stabilnost in
oporo, tako da ima klient občutek ne le, da je razumljen, ampak tudi da ga terapevt
»nosi« (ang. »held«) in podpira (Wylie in Turner 2011, 10-11).
Istočasno pa mora terapevt vzdrževati tudi »levo možgansko« povezavo (ang. »leftbrain to left-brain connection«) s klientom, da bi lahko soustvarjala koherentno
pripoved o klientovih neizraženih, do tedaj pogosto še nezavednih čustvenih izkušnjah.
Terapevt morajo tako imeti nekakšen »binokularen vid«, kjer z enim očesom spremlja
klienta, z drugim pa samega sebe. Terapevt mora namreč ostati prisoten in uglašen ne
samo na psihobiološka stanja klienta, ampak tudi na svoja (10-11). Siegel (2010, 41)
poudarja, da je terapevtovo empatično razumevanje oz. uglašenost z drugim povezana z
njegovo sposobnostjo zavedanja lastnih notranjih stanj.
Lahko pa celo rečemo, da bi terapevt potreboval »trinokularen vid«, zato da bi lahko bil
v svojem polju, polju klienta ter v polju vmes, v katerem med seboj in klientom
vzpostavlja in vzdržuje uglašeno čustveno, miselno in telesno resonančno stanje (Wylie
in Turner 2011, 10-11). Zato je zelo pomembno, da si terapevt vzame dovolj časa, da se
uglasi s klientom. To je sicer precej subtilen proces in za klienta večinoma nezaveden,
razen v primeru, če uglašenosti (z)manjka. Takrat se bo tega dobro zavedal (Leijssen
2006, 131).

Terapevt se uglasi s klientom na afektivni in visceralni ravni. Da postane terapevtovo
telo kot »resonančna opna za občutke klienta« (Slovensko društvo za globinsko
psihološko psihoterapijo 2010), dokazujejo mnoge študije. Tako so že prve raziskave
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psihofiziologije pri preučevanju medosebnih vidikov psihoterapije potrdile, da so
terapevti in klienti zelo odzivni drug na drugega (Marci, Moran in Orr 2004, 690).
DiMascio, Boyd in Greenblatt (1957, 99) so npr. že leta 1957 spremljali srčni utrip treh
parov klient - terapevt na več terapevtskih srečanjih in ugotovili, da se klientov ter
terapevtov srčni utrip spreminjata v »soglasju«. V trenutkih nasprotovanja med
terapevtom in klientom pa se je pokazalo, da sta se srčna utripa razlikovala; pri klientih
se je pokazala težnja k zmanjševanju srčnega utripa, terapevtov srčni utrip pa je narasel.
Tudi Robinsonova, Hermanova in Kaplanova (1982, 195) raziskava je pokazala
pozitivno povezanost med trenutki usklajenih odzivov prevodnosti kože terapevta in
klienta ter med klientovo oceno terapevtove empatije.
Enake rezultate dajejo tudi novejše raziskave, in sicer bolj kot je prevodnost kože med
terapevtom in klientom usklajena, bolj verjetno zaznava klient terapevta kot
empatičnega. Čustvena distanca je povezana z manjšim fiziološkim ujemanjem med
terapevtom in klientom in z nižjo klientovo oceno zaznane empatije (Marci et al. 2007,
103; Marci in Orr 2006, 115). Tudi Ramseyer in Tschacher (2011, 284) ugotavljata, da
je neverbalna uglašenost povezana z uspehom terapije oz. zmanjšanjem simptomov ter s
klientovo oceno terapevtskega procesa in kakovostjo odnosa.
Beebe in Lachmann (2005) sta s kamero, ki posname 24 sličic na sekundo, pokazala,
kako se terapevt in klient uglasita v govorjenju, in sicer na ravni intonacije, ritma in
glasnosti, zrcalita pa lahko tudi kretnje rok (O’Brien, Afzal in Tronick 2013, 187).
Terapevt pa lahko implicitno in empatično deli izkušnjo klienta, ne da bi to eksplicitno
pokazal. Marci, Moran in Orr (2004, 693) so ugotovili, da se je terapevtova prevodnost
kože statistično pomembno zvišala, med tem ko se je klient smejal, ne glede na to, ali se
je terapevt tudi smejal ali ne. Vendar pa se je, ko se je terapevt nazaj odzval s smehom,
klientova prevodnost kože še dodatno zvišala. Iz tega lahko sklepamo, kakšen učinek
ima, če so čustva deljena in doživeta v odzivnem odnosu.
Potrebno je omeniti še Erskinovo, Moursundovo in Trautmannovo (1999) delitev
področij uglaševanja. Avtorji sicer ne omenjajo telesne uglašenosti, izpostavijo pa
nekatera druga področja:
1. kognitivno uglaševanje se nanaša na klientove kognitivne procese in predvsem
na to, kako razmišlja. Terapevt je pozoren tudi na skriti pomen povedanega;
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2. čustveno uglaševanje, ki je onkraj empatije. Terapevt ne samo čuti, kar čuti
klient, ampak se nanj odziva s primernim in pristnim čustvenim odzivom;
3. ritmično uglaševanje pomeni, da se terapevt uglasi na ritem, ki ustreza klientu,
obenem pa prepoznava klientove ritmične navade, ki mu v resnici niso lastne;
4. razvojno uglaševanje pomeni, da naj bi se terapevt na (regresiranega) klienta
odzval tako, da ga bo klient razumel, npr. 7-letnik v klientu. Istočasno naj bi
terapevt spoštoval celotno klientovo integriteto in posledično ne bil nespoštljiv
do odraslega dela klienta, recimo 40-letnika. Razvojno uglaševanje je na nek
način psihično starševstvo, s tem ko terapevt prepoznava in se odziva na
klientove zgodnje potrebe, ki niso bile zadovoljene.

Poleg vzpostavitve dobrega terapevtskega odnosa, ki ga zaznamuje uglasitev na vseh
nivojih človeške biti, je za uspešno terapijo velikega pomena sposobnost dobre čustvene
regulacije. Tako kot se mora mati znati uglasiti, sprejeti in nato regulirati otrokova
psihobiološka stanja, tako je pred povsem enako nalogo postavljen terapevt. Ne dovolj
dobra regulacija (disregulacija) čustev se večinoma razvije iz neprimerne uglasitve in
uravnavanja čustvenih stanj v zgodnjih odnosih. Zaradi nevroplastičnosti možganov,
torej njihove sposobnosti, da se spreminjajo skozi celotno življenjsko obdobje, pa ima
psihoterapevtski odnos moč preoblikovanja klientovih regulativnih sposobnosti.
Raziskave kažejo, da se v psihoterapiji oblikujejo novi vzorci nevronske organizacije
(Gill 2009, 261).
O procesu uglaševanja in reguliranja klientovih psihobioloških stanj nazorno pričajo
naslednji primeri iz klinične prakse. Med terapevtom in klientom se dihanje pogostokrat
spontano uglasi. To je povezano z globokimi občutki varnosti in povezanosti v odnosu,
saj je uglaševanje maminega in otrokovega dihanja ena od prvih oblik uglaševanja v
življenju (Zaletel 2007, 76-77). S tem, ko terapevt svoje dihanje uglasi na klienta, lahko
začuti, kaj klient izkuša, in potem to namensko oz. usmerjeno regulira. Ogden (2013)
podaja primer, ko se terapevtovo dihanje ujame s tesnobnim dihanjem klienta. Ko začne
terapevt počasi umirjati svoje dihanje, se pogosto zgodi, da se tudi klientovo dihanje
začne umirjati. Tako skupaj prehajata v bolj regulirano (telesno) stanje. Tudi
Bergemann (2009, 30) opiše primer, ko je psihoterapevt pri klientu zaznaval neizrečeno
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napetost. Terapevt se je zavestno odločil, da bo upočasnil hitrost govora, spremenil je
tudi ritem glasu, naslonil se je nazaj na stol in tako namensko sprostil svoje telo. Klient
ga je po nekaj minutah brez kakršnih koli verbalnih intervencij začel posnemati – razprl
je roke, lažje je dihal in bil vidno bolj sproščen.
Beebe (2014, 21) pa je na podlagi posnetkov ugotovila, kako se je spontano uglasila na
klientkino hipovzburjeno 4 stanje – govorila je tiho in zelo počasi, prevzela je ritem
njenih besed. Njeno telo je bilo popolnoma pri miru, vendar ne zamrznjeno ali
zgrudeno. Terapevtka je vzburjenost svojega živčnega sistema tako popolnoma
prilagodila psihobiološkemu stanju klientke.
Schore (2014) v tem kontekstu pravi, da je terapevt medosebni psihobiološki regulator,
ki posoja svoje regulativne zmogljivosti disreguliranemu klientu skozi telesno uglasitev
njunih živčnih sistemov. To pomeni, da terapevt regulira v prvi vrsti svoja pa tudi
klientova psihobiološka stanja. Na ta način predstavi klientu nove načine funkcionalne
regulacije afekta (Gostečnik 2011, 39). Tako je terapija (v relacijskem zakonskem in
družinskem pristopu) vedno skupna rast terapevta in posameznika (36).
Tako kot ni idealnih staršev, tudi ni idealnih terapevtov. Nesporazumi, boleči občutki in
jeza so neizogibni v terapevtskem odnosu. Vendar pa dovolj dober terapevtski odnos
ponudi klientu priložnost, da se nauči, kako ponovno vzpostaviti čustveno povezanost
po odnosnem skrhanju. Predelovanje takšne izkušnje mu pokaže, da lahko odnosi
preživijo trenutke ne-uglašenosti in da je zaupanje možno ponovno pridobiti. Proces
uglasitve - razglasitve - ponovne uglasitve (ang. »attunement – misattunement –
reattunement«) je realen odraz odnosov v vsakdanjem življenju, klienta pa uči, kako
uskladiti ritem in intenzivnost približevanja in oddaljevanja v procesu popravljanja
odnosa oz. ponovne uglasitve. Trenutki ponovne uglasitev (močneje) povežejo klienta s
terapevtom pa tudi s samim seboj. Na tak način se postopoma povečuje tudi klientova
sposobnost za prenašanje čustvene stiske (Nicolosi 2014). Klient se nauči regulirati in
sprejemati čustva, ki jih prej ni zmogel (Gill 2009, 267; Wylie in Turner 2011, 13).
Terapevtova psihobiološka uglasitev na klienta, kot tudi na njegova lastna čustvena in
telesna stanja, so skupaj z medosebno regulacijo ključnega pomena za učinkovito
zdravljenje. Šele tako uglašen odnos omogoča disociiranim afektom, da se toliko
4

Hipovzburjenje je stanje pod-vzburjenega živčnega sistema, kar pomeni, da je v sistemu malo energije.
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intenzivirajo, da jih terapevt in klient lahko ozavestita. To »diadno psihobiološko
korektivno čustveno doživetje pripelje do resnične spremembe v psihičnih in telesnih
strukturah klienta« (Schore 2014).

3.2.5 Odnos partner – partner
Ljubiti in biti ljubljen oz. z drugimi besedami občutek čustvene povezanosti je glavna
želja in pričakovanje partnerjev v dolgotrajni partnerski zvezi (Johnson 2009, 258).
Solomon in Tatkin (2011, 47) to nazorno opišeta: »Naša globoka želja je, da bi se lahko
držali za roke z našim partnerjem, ko smo v nebesih ali peklu, ko smo visoko - vzhičeni
ali globoko - potrti, v prijetnem čustvenem stanju ali neprijetnem, predvsem pa da to
lahko storimo brez strahu pred zapuščanjem, zavrnitvijo ali kaznovanjem.«
V vsakdanjem življenju pa se partnerji gibljejo v čustvenem plesu, ki se razteza od
varnosti, integracije, do diferenciacije, dezintegracije, odtujitve drug od drugega pa spet
do ponovnega približevanja. Ule (2005, 302-303) ta proces imenuje model odnosne
spirale. Stan Tatkin (2011, 44-45), avtor psihobiološkega pristopa v terapiji parov
(PACT), piše, da je uspešnost tega čustvenega plesa oz. stabilnost partnerstva odvisna
od sposobnosti partnerjev za reguliranje svojih notranjih telesnih, čustvenih in
mentalnih stanj ter drug od drugega.
Varno navezani partnerji so mojstri v reguliranju živčnega sistema oz. psihobioloških
stanj drug drugega. To pomeni, da so pozorni na morebitne prekinitve, skrhanje odnosa
in težijo k temu, da trenutke neuglašenosti čim prej popravijo (Solomon in Tatkin 2011,
63-64). Odraščanje ob starših, ki dobro regulirajo medosebne odnose, je vsaj tako
pomembno, če ne še bolj, kot kvaliteta otrokovega odnosa z vsakim od staršev. Če
povzamemo, otroci so bolj varno navezani, če so njihovi starši dobri medsebojni
regulatorji (69).
Dober partnerski odnos pripomore k povečevanju pozitivnega vzdušja in k slabljenju
moči negativnih trenutkov (45). Hughes (2009, 281) poda nazoren primer: »Ko delimo
žalost z drugim, se bo najverjetneje zmanjšala in ko delimo užitek ali veselje z drugim,
se bo najverjetneje še povečalo.«

103

Raziskave diadnih interakcij kažejo, da so čustvena stanja med partnerjema močno
soodvisna (Ferrer, Gonzales in Steele 2013; Saxbe in Repetti 2010; Schoebi 2008).
Čustvena stanja partnerjev postanejo med seboj povezana zaradi avtomatskih pa tudi
zavestnih mehanizmov. Omenjali smo že mimetično sinhronijo, ko opazujemo čustvene
reakcije partnerja in jih nezavedno posnemamo. Čustva partnerjev pa lahko postanejo
med seboj povezana tudi zaradi doživljanja skupnih izkušenj (npr. ogleda grozljivke) ali
pa v primeru, ko en partner predstavlja dražljaj za drugega (Reed, Barnard in Butler
2015, 51).
Večja kot je sinhronija med čustvenimi izkušnjami partnerjev, bolj verjetno je, da bosta
partnerja leto kasneje še skupaj (Ferrer, Steele in Hsieh 2012, 162). Velja pa tudi
obratno - dolžina razmerja med romantičnimi in ne-romantičnimi partnerji ustreza
stopnji čustvene povezanosti (McAssey et al. 2013, 42).
Partnerji se ne uglašujejo drug na drugega samo čustveno, ampak tudi povsem telesno
(Feldman 2007; Ferrer in Helm 2013; Helm, Sbarra in Ferrer 2012; Johnson 2009, 259;
Levenson in Ruef 1997; Rezaei 2013; Sbarra in Hazan 2008; Thompson in Bolger
1999). Tako obstaja povezanost med pari v kardiovaskularnem dogajanju, dihanju in
prevodnosti kože (Ferrer in Helm 2013, 306-307; McAssey et al. 2013, 55-56; Rezaei
2013, 32-33). Večina teh raziskav je vključevala določene naloge – zrenje drug v
drugega, skupen sprehod, posnemanje drug drugega itd. Helmova, Sbarrova in
Ferrerova (2012, 759) raziskava pa kaže, da je že samo bližina partnerja dovolj, da se
uskladita njuna srčna utripa.
Seveda obstaja med pari, ki so v tesnem odnosu, večja stopnja telesne uglašenosti kot
pri parih, ki se med seboj ne poznajo (Rezaei 2013, 32-33). Negativni vzorci
medsebojnega delovanja lahko vodijo do povišanih ravni vzburjenja (Reed et al. 2013,
311-312), več trenutkov sinhroniziranosti, uglašenosti pa prispeva k večji čustveni
stabilnosti in dobrobiti partnerjev (Butler in Randall 2012; Randall et al. 2013; Sbarra in
Hazan, 2008).
V psihoterapiji parov je zato potrebno upoštevati spoznanja teorije navezanosti in
značilnosti delovanja živčnega sistema. Psihobiološki pristop k terapiji parov
preusmerja pozornost partnerjev od vsebine v smer implicitnih procesov, spodbujanja
zavedanja obraznih izrazov, glasu in telesnih odzivov drugega. Ti psihobiološki,
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implicitni načini vplivajo na naše dojemanje varnosti, zaupanja in zanesljivosti ter
vodijo naše vedenjske odzive. Zato samo verbalne in kognitivne terapevtske
intervencije ne bodo imele znatnega vpliva na reševanje partnerskih težav (Solomon in
Tatkin 2011, 47-48, 83).
Terapevt v začetni fazi dela pogosto služi kot zunanji regulator za oba partnerja.
Kontakt s podporno, varno osebo namreč pomirja naš živčni sistem (Schore 2003, 244).
Sčasoma pa se terapevtova aktivna vloga zmanjšuje do te mere, da samo pomaga in
usmerja partnerja, ko to potrebujeta (Solomon in Tatkin 2011, 63). Terapevt je tako
zunanji regulator vse dokler pari ne razvijejo lastne sposobnosti toleriranja in
reguliranja čustvenih stanj (Bergemann 2009, 25).
Terapevtov cilj je motivirati partnerja, da psihobiološko resonirata drug z drugim. To je
pogoj, da lahko gresta globlje, da se lahko razkrijejo in predelajo njuni medosebni
konflikti. Yogev (2012, 350) ponuja slikovit opis: »Ko me čutiš v moji globini, ko me
vidiš v mojih mnogih obrazih in si z menoj povezan, čustveno na voljo, se čutim
ljubljenega. Takrat ni prostora za samoto. Ko pa ostajaš na površini, s tem, kar kažem
navzven, in ne bereš mojega nezavednega, si fizično sicer z menoj, vendar sva oba
sama.«

3.3 VLOGA ČUSTEV V RZDT
Relacijska zakonska in družinska terapija (RZDT) je inovativni psihobiološki model, ki
ga je razvil dr. Christian Gostečnik (2004; 2007; 2008; 2010; 2011; 2012; 2013) in
predstavlja pomemben del terapevtske prakse v Sloveniji. Inovativnost pristopa je v
integraciji relacijskega modela, ki ga je razvil Mitchell, z interpersonalno, s sistemsko in
psihobiološko

dinamiko.

Integrirani

model

omogoča

veliko

bolj

učinkovit

psihoterapevtski pa tudi bolj kompleksen znanstveni pristop (Gostečnik 2011, 6-7). V
nadaljevanju bomo predstavili nekatere temeljne koncepte in premise RZDT.
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 Odnos
RZDT v središče terapevtske obravnave in zdravljenja postavlja odnos. Freudov
koncept nagona je iz sodobnih relacijskih teorij izpadel, ker je kot temeljna motivacijska
sila človeškega razvoja razumljen odnos z drugim (Gostečnik 2012, 108).
Vsak človek že od spočetja naprej pripada sistemu odnosov. Prek odnosov in
temeljnega čustvenega vzdušja s starši oz. najbližjimi vsak (z)gradi svoj intrapsihični
svet, svojo psihično strukturo. Česar v odnosih ni, tega ne vgradi v svojo psihično
strukturo. Odnosi skupaj z afekti oblikujejo osnovno vzdušje v družini, to temeljno
čustveno vzdušje in z njim povezani telesni odzivi mu predstavljajo domačnost,
povezanost in pripadnost. Zato bo ne glede na to kakšni so bili zgodnji odnosi (ljubeči
ali boleči), nezavedno iskal enako čustveno vzdušje in ga na novo ustvarjal v kasnejših
odnosih. Vzorci odnosov se bodo tako ohranjali, saj so poznani in pomenijo varnost,
hkrati pa so tudi zelo zavezujoči, ker predstavljajo in tvorijo odnos v samem jedru
(Gostečnik 2004, 320; Gostečnik 2010, 315; Repič 2008, 118-119).
Ko posameznik v drugem nezavedno odkrije sorodne psiho-biološke vsebine, začuti
privlačnost. Privlačnost med dvema je v svoji osnovi preplet poznanih odnosov, vzorcev
navezanosti in temeljnega čustvenega vzdušja. Tako so tudi težave, s katerimi par pride
na terapijo, razumljene kot simptom čustvenih vzorcev odnosov. Partnerja v svojem
odnosu »samo« poustvarjata oziroma ponavljata boleče vzorce iz lastne preteklosti
(Gostečnik 2010, 315; 2011, 30-31; Repič 2008, 118-119).
Odnosi oz. izkušnje v intimnih odnosih se nam tako ponavljajo, dokler ne razrešimo
osnovne relacijske strukture. Zato je RZDT vedno usmerjena v raziskovanje
najzgodnejšega odnosa, saj so tam zametki vseh nadaljnjih odnosov. Velik pomen daje
ozaveščanju potlačenih vsebin in zagotovitvi manjkajočih zgodnjih izkušenj/doživetij.
Vendar pri tem ne gre zgolj za ozaveščanje potlačenih vsebin in popravljanje starih,
nedokončanih procesov razvoja, temveč za razumevanje in spremembo temeljnega
vzorca odnosov, ki ga posameznik živi (Gostečnik 2010, 340-341; 2011, 33; Repič
2008, 138).
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 Psihobiološka stanja
Človek v odnose vstopa s telesom, zato Simoničeva (2010, 292) piše, da ima vsak odnos
svoje utelešenje oz. da gredo vsi odnosi čez telo. Tudi RZDT izhaja iz predpostavke, da
vzorci odnosov, ki se ponavljajo v posameznikovem doživljanju, še posebej temeljni
afekti, izhajajo iz psihobioloških stanj in so ohranjeni v somatskem spominu. Za
psihobiološka stanja bi lahko rekli, da so afektivni organski spomini, utemeljeni na
telesnih senzacijah. Vsebujejo predverbalna in najzgodnejša doživetja z materjo v prvih
letih življenja in nezavedno vodijo posameznika v vsem njegovem nadaljnjem psihičnobiološkem razvoju (Gostečnik 2007, 6; 2011, 30; Repič 2008, 117).
Psihobiološka stanja in z njimi povezani afekti se prebudijo tudi v terapevtskem odnosu.
Če terapevt ostaja osredotočen na somatske signale, na desnohemisferno komunikacijo,
potem bo občutil klientova psihobiološka stanja, oblikovana ob njegovih starših
(Gostečnik 2008, 101). Senzitivni terapevt bo tako na podlagi lastnih telesnih senzacij
začutil klientova afektivna stanja, ki so pravzaprav implicitni spomin vzdušja, občutkov,
zaznav in čustvenih regulacij (Gostečnik 2011, 30). S tem, ko si jih terapevt dovoli
začutiti, omogoča, da se psihobiološka stanja prepoznajo, naslovijo, na primernejši
način regulirajo in konstruktivno predelajo.

 Temeljni afekt 5
Kot je že bilo omenjeno, je otrokova psihična struktura sestavljena iz najzgodnejših
doživetij in odnosov s starši. Otrok pa si ne zapomni staršev kot takih, ampak svoja
afektivna doživljanja ob njih. Tako so se v otroka na začetku na povsem organski način
prek telesnega stika z materjo vtisnili bistveni elementi temeljnega afekta. Le–ta je
kasneje dobil še kognitivne, vedenjske in čustvene komponente doživljanja (Gostečnik
2004, 29; 2010, 329-330; 2011, 64).
Z osnovnim afektivnim vzdušjem oz. temeljnim afektom otrok kasneje obarva svoje
doživljanje sebe, drugih in sveta. Vse te vsebine povsem nezavedno vodijo do obljube

Izraz »afekt« in »afektivni« je v RZDT pojmovan kot »čustvo« in »čustveni« in se torej loči od
opredelitve afekta v poglavju 1.1.1.

5
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stika, odnosa in s tem pripadnosti, brez katere posameznik ne bi mogel preživeti
(Gostečnik 2004, 21).
Ločimo šest osnovnih oz. temeljnih afektov: gnus, sram, jeza, strah, žalost in veselje
(Gostečnik 2011, 63). Vedno so povezani s telesom in se izražajo preko močnega
čustveno-telesnega odziva (Kompan Erzar 2006, 42).
Temeljni afekt je tako temeljno psihobiološko stanje, na podlagi katerega se vzpostavi
mehanizem navezanosti. Afekti so namreč temeljni povezovalci vsakega odnosa in
sistema (29). Predstavljajo poglavitno gradivo posameznikovega razvoja, hkrati pa tudi
temeljno strukturo nefunkcionalnosti (Gostečnik 2010, 325). Za terapijo to pomeni, da
se prava sprememba zgodi šele na ravni ozaveščanja in predelave temeljnih afektov, ki
se prebudijo tudi v odnosu med terapevtom in klientom(a) (Gostečnik 2011, 8). Pri tem
pa ne gre za uničenje afekta, ampak za regulacijo afekta. Sposobnost zavedanja afekta,
razdelave čutenj in regulacije pripelje do bolj funkcionalne in fleksibilne čustvene
dinamike pri posamezniku ali v sistemu (Kompan Erzar 2006, 29).

 Afektivni psihični konstrukt
Afektivni psihični konstrukt (APK) je kompleksen obrambni mehanizem, ki zavaruje
posameznikovo osnovno psihično strukturo pred nadaljnjo ranjenostjo in soočenjem s
temeljnim afektom (Gostečnik 2004, 17-18; 2007, 13). V APK so vsebovani vsi
obrambni mehanizmi, kot je zanikanje, racionalizacija, odcepitev in disociacija. Vsi ti
mehanizmi zavirajo zdravo in funkcionalno komunikacijo in preprečujejo posamezniku,
da bi se neposredno soočil s svojim psihičnim zapletom (Gostečnik 2007, 43; 2010,
317-318).
APK lahko predstavljajo čustva, način razmišljanja, vedenje in/ali telesne komponente,
vse pa je utemeljeno na temeljnem afektu. Na ravni čustev so lahko ti konstrukti npr.
občutek krivde in ponižanja, na kognitivni ravni lahko predstavljajo obsesivne misli,
izkrivljena prepričanja, na ravni vedenja kot npr. varanje, neuspešnost, na telesni pa kot
psihosomatske bolezni (Gostečnik 2004, 18-20).
APK je tako gonilna sila vsakega nefunkcionalnega odnosa in sestavni del regulacije
afekta. Hkrati predstavlja tudi najglobljo povezanost s primarnimi odnosi (19-20). Tudi
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partnerski konflikti predstavljajo APK, saj partnerja varuje, da se jima ni treba soočiti z
najbolj bolečimi afekti. Partnerja na ta način regulirata svoja psihobiološka stanja
(Gostečnik 2007, 13).
RZDT skuša to dogajanje razumeti in ovrednotiti kot obrambo pred bolečimi občutji
(Gostečnik 2004, 36). Pri tem je nujno, da se upošteva APK-jevo obrambno funkcijo,
saj lahko nesočutno razgrajevanje obramb nevarno oslabi posameznikovo psihično
strukturo. APK bo presežen le ob izkušnji sočutnega in varnega odnosa, ki bo ponudil
nov način reguliranja afektov (20).

 Regulacija afekta
RZDT daje osrednjo težo predelovanju čustev oz. afektov, pri čemer skuša odkriti
implicitni, organsko afektivni čut, ki ga predstavljajo temeljni afekti in z njimi zvezan
sistem regulacije čustev. RZDT postavlja v ospredje preoblikovanje nezavednega
mehanizma regulacije afekta in predelavo nezavednih afektivnih psihičnih konstruktov
ter s tem posledično spremembo temeljne relacijske strukture oz. (nefunkcionalnega)
vzorca odnosov (Gostečnik 2011, 41-43).
To pomeni, da je vsebina iz posameznikove preteklosti sicer pomembna, vendar pa so
vzdušja in afektivna stanja, ki so prežemala izvirno družino, veliko pomembnejši
psihobiološki material, ki ga bo terapevt skušal odkriti, nasloviti in predelati - regulirati.
Pri tem mora biti terapevt pripravljen te afekte oz. psihobiološka stanja sprejeti, jih
najprej predelati v sebi ter nato v sprejemljivi obliki vrniti klientu (Gostečnik 2007, 2829; 2011, 41). Regulacija afekta pomeni uravnavanje na čustveni in miselni pa tudi na
telesni ravni, vključujoč hormonski sistem, sistem regulacije vzburjenja in napetosti,
sprostitve, kortikalne in subkortikalne povezave med limbičnim sistemom in
kortikalnimi kognitivnimi funkcijami (Gostečnik 2011, 74).
Mehanizem regulacije afektov je tako v bistvu način soočanja s stresnimi situacijami,
razvije pa se v najzgodnejših stikih s starši. Tudi v terapevtskem odnosu se pokaže
naučen načina regulacije afekta, ob terapevtovem empatičnem odzivu pa se ponudi
možnost za preoblikovanje iz neučinkovitega v bolj primeren način regulacije afekta.
Na osnovi tega mehanizma si lahko s pomočjo terapevta partnerja medsebojno
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vzpostavljata njun nov oz. bolj funkcionalen regulativni afektivni sistem (Gostečnik
2004, 22; 2011, 41).

 Trije nivoji regulacije afekta
Pri RZDT gre za zavestno odkrivanje korenin težav, zato je pomembno naslavljati in
regulirati afekte na vseh treh nivojih doživljanja (Gostečnik 2007, 14; 2010, 317; 2011,
9):
1. intrapsihični nivo (notranjepsihični svet, dinamika v posamezniku);
2. interpersonalni - medosebni nivo (dinamika med partnerjema, tudi med
terapevtom in klientom);
3. sistemski (družinski sistem in odnosi v njem).
Mnogo terapevtskih pristopov izpušča sistemski vidik, vendar je človek vedno vpet tudi
v sistem družine. Vsa afektivna doživljanja posameznih članov so v določeni meri
podrejena sistemu, tako da uravnavajo in vzdržujejo njegovo temeljno dinamiko oz.
njegovo homeostatičnost (Gostečnik 2012, 108).
Vsi trije nivoji doživljanja so vzajemno odvisni drug od drugega in hkrati v nenehnem
vplivanju drug na drugega (Gostečnik 2004, 33-34). RZDT z naslavljanjem vseh treh
ravni tako v vsej polnosti ovrednoti posameznikovo, partnersko in družinsko strukturo
(Gostečnik 2010, 350).
Terapevt mora iskati temeljni afekt in z njim zvezano regulacijo afekta postopno in
progresivno po nivojih - najprej na sistemski ravni, potem interpersonalni in nazadnje
na intrapishični. Zato terapevt sprva usmeri svoje intervencije na sistemski nivo in šele
ko tu ne uspe - če na tej ravni ni mogoče najti razrešitve oz. se sistem ne sprosti in ne
postane funkcionalen, pomeni, da je temeljni afekt usidran globlje in da je bil APK
skreiran na globljem psihičnem nivoju (Gostečnik 2004, 20; 2010, 320). Terapevt bo
tako taktično in empatično kot »psihični arheolog« (Gostečnik 2010, 334) prodiral vse
bolj v globino - najprej na interpersonalno in nazadnje na intrapsihično sfero. Seveda je
za to, da se pomakne na globljo raven, potrebno najprej vzpostaviti dovolj varnosti in
razmejitev med podsistemi.
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Terapevtski proces je tako proces, v katerem iz avtomatičnih, ponavljajočih se bolečih
in razdiralnih vedenjskih, čustvenih in telesnih vzorcev preko sočutja in dovolj varnega
odnosa najdemo vir APK. S soočenjem in predelavo temeljnega afekta se razvije tudi
drugačen način regulacije afekta oz. psihobioloških stanj (Kompan Erzar 2006, 219).
Terapevt RZDT je tako pozoren zasledovalec temeljnega afekta. Prepoznati mora
obrambe APK in skrbno zasledovati temeljni afekt, ko sočutno prodira v globlje nivoje od sistemskega k intrapsihičnemu. Šele ko je temeljni afekt naslovljen in dovolj dobro
zreguliran, se lahko sprosti »ujeta« čustvena dinamika. Z novim načinom regulacije
afekta na intrapsihični ravni pa se vzpostavijo spremembe tudi na vseh ostalih ravneh,
saj so sistemi medsebojno soodvisni. Terapevt je vedno aktivni udeleženec terapije, saj
mora biti sposoben regulirati tako svoja kot klientova psihobiološka stanja. To pomeni,
da se uglasi na klienta (na čustveni, miselni in telesni ravni), afekt predela in ga v bolj
obvladljivi obliki vrne.
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4. ČUSTVA, TELO IN UGLAŠEN ODNOS V SVETEM
PISMU
Tudi v Svetem pismu, ki predstavlja enega od najstarejših virov besedil, lahko
zasledimo opise značilnosti čustev, pomena telesa in uglašenega odnosa. Zato si v tem
delu poglejmo, kako stara besedila podpirajo temo doktorske naloge.

4.1 ZNAČILNOSTI ČUSTEV
Sveto pismo nazorno opisuje predvsem vidne telesne značilnosti čustev:
 STRAH
Strah spremljajo močni telesni znaki. Poznan je rek »Navdajal me je strah in trepet« in
tudi v Svetem pismu zasledimo veliko opisov, ko so ljudje drhteli, drgetali ali trepetali
od strahu:
»Poslušam in telo mi trepeta, ustnice mi glasno drgetajo; trohnoba prihaja v moje
kosti; tresem se na svojem mestu« (Hab 3, 16).
»Če pomislim na to, se prestrašim, telo mi drgeta od groze« (Job 21, 6).
»Ljudstva so slišala in vztrepetala; strah je prevzel filistejske prebivalce« (2 Mz 15, 14).
»In zgrozili so se v taboru, na polju in med vsem ljudstvom; celó posadka in uničevalno
krdelo sta bila zgrožena. Tudi zemlja je zadrhtela – to je bil strah Božji« (1 Sam 14,
15).
»Navdal jih je strah in trepet, tako da niso več čakali drug drugega, temveč so se
trumoma razlili po vseh poteh čez ravnino in hribovje in se spustili v beg« (Jdt 15, 2).
»Strah in trepet prihaja name, groza me je pokrila« (Ps 55, 6).
Ob doživljanju strahu lahko pobledimo in čutimo šibkost ali da smo brez moči v telesu.
To lepo opisuje Danijel v njegovem soočenju z v platno oblečenim moškim: »Njegovo
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telo je bilo kakor hrizolit in njegov obraz je bil podoben blisku. Njegove oči so bile
kakor goreče plamenice, njegove roke in noge kakor lesket zglajenega brona. Glas
njegovih besed je bil kakor hrum množice. Samo jaz, Daniel, sem videl prikazen. Možje,
ki so bili z menoj, prikazni niso videli; toda prevzel jih je silen strah, da so zbežali in se
poskrili. Tako sem ostal sam in gledal to veliko prikazen. V meni ni ostalo moči; moja
polt se je popolnoma spremenila, in moči nisem obdržal« (Dan 10, 6-8).
Ob delovanju simpatičnega živčnega sistema se poveča znojenje, zenice se razširijo,
dlake se naježijo (kurja polt). S tem povezan je rek, da se »naježimo od strahu«. Takšno
telesno reakcijo je doživljal tudi Job: »me je spreletel strah in trepet in mi pretresel vse
kosti. Neki duh je šinil čez moj obraz, dlake po telesu so se mi naježile« (Job 4, 14).
Ob doživljanju strahu se poveča srčni utrip, o povezavi med strahom in srcem pa govori
tudi naslednji odlomek: »Poslušaj, Izrael! Danes ste pred bojem s sovražniki. Naj vam
ne upade srce; ne bojte se in ne plašite se in naj vas ne bo strah pred njimi!« (5 Mz 20,
3).
Vse omenjene telesne spremembe – trepetanje, drgetanje, naježene dlake in sprememba
polti kažejo, da je ob strahu aktiven simpatični živčni sistem in da se pod vplivom
čustev vznemirimo. Ta neposredna zveza je omenjena tudi v Lukovem evangeliju: »Ko
ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel: »Ne
boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina.
Daj mu ime Janez« (Lk 1, 12-13).

 JEZA
Za jezo velja, da je »vroče« čustvo. Rek pravi, da nam »Zavre kri v žilah«, v obraz nam
postane vroče. Te telesne reakcije so posledica mobilizacije energije, ob doživljanju
jeze se namreč telo pripravlja na akcijo (bodisi boj bodisi beg). Tako nevronske,
hormonske in ostale telesne spremembe pripravijo telo na povečano dejavnost.
Na številnih mestih v Svetem pismu lahko beremo, kako se je (Gospodova) jeza vnela
(Iz 5,25; Joz 7,1; 2 Kr 13,3; 2 Krn 25,15; 4 Mz 25,3; 4 Mz 11,33; 4 Mz 22,22;
4 Mz 25,3; 4 Mz 32,10; 4 Mz 32,13; 5 Mz 6,15; 5 Mz 29,19; 5 Mz 29,26; Ps 106,40;
2 Sam 6,7; Sod 2,14).
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O vročem čustvu govorijo tudi izrazi, da jeza:
− gori: »Kajti moževa jeza gori in ne bo prizanesel na dan maščevanja« (Prg 6,
34);
− se kadi: Asáfov pouk: »Zakaj, o Bog, nas zavračaš za vedno, se kadi tvoja jeza
proti ovcam tvoje paše?« (Ps 74, 1);
− se primerja z ognjem: »Sicer moja jeza šine kakor ogenj in zagori, da je nihče ne
pogasi – zaradi hudobije vaših dejanj« (Jer 4, 4).
Alonso-Arbiol et al. (2011, 4-5) navajajo, da so pogosti neverbalni izrazi jeze stiskanje
pesti, grozeče, agresivne geste, mrščenje pogleda, škripanje z zobmi, udarjanje s peto ob
tla ipd. Njihova navajanja se povsem ujemajo z odlomkom, ko Job išče pomoč pri
Bogu: »Njegova jeza sika in me preganja, škriplje z zobmi proti meni, moj nasprotnik
me ostro pogleduje« (Job 16, 9).
O moči jeze priča tudi izraz, da jeza divja, kar je razvidno iz naslednjega odlomka:
»Tako govori Gospod: Zaradi treh pregreh Edóma, zaradi štirih tega ne bom odvrnil:
Ker je z mečem preganjal svojega brata in zadušil svoje usmiljenje, ker je večno divjala
njegova jeza in je vztrajno bedela njegova togota« (Am 1, 11).

 ŽALOST
Žalost je normalna čustvena reakcija na soočanje z izgubo, ločitvijo ali razočaranjem.
Srce je pojmovano kot čustveno najbolj občutljiv del človeškega telesa. Poznan je rek
»Od žalosti ji je počilo srce«, o žalosti v srcu pa govorijo tudi naslednji svetopisemski
odlomki:
»Veselje je šlo, žalost me navdaja, moje srce je potrto« (Jer 8, 18).
»V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino« (Rim 9,2).
»Tudi stisko spremlja žalost in življenje reveža je neznosno za njegovo srce« (Sir 38,
19).
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Žalost se lahko zelo očitno odraža na telesu: »Velika žalost se je zgrnila nad Izraela v
vsakem njegovem kraju, veljaki in starešine so zastokali, dekleta in fantje so shirali,
ženskam je lepota zvenela« (1Mkb 1,25-26).
Vključuje vrsto telesnih občutkov:
− napetost v očeh, solzenje in jokanje: »Začutite svojo nesrečo, žalujte in jokajte;
vaš smeh naj se spremeni v žalost in veselje v potrtost« (Jak 4, 9 );
− občutek teže: »Tedaj je spregovoril Job in rekel: O, da bi kdo stehtal mojo
žalost, in obenem položil na tehtnico moje trpljenje! Zdaj bi bila težja kakor
pesek ob morju, zato so bile zmedene moje besede« (Job 6, 1-3);
− otopelost: »Izkaži mi milost, Gospod, ker sem v stiski, moje oko je otopelo od
žalosti, moja duša in moje telo« (Ps 31, 10).
Žalost je namreč povezana z zmanjšano energijo, manjšo aktivnostjo in občutjem
šibkosti. Glava in oči se povesijo, glas postane šibak. Ljudje se počutijo, kot da jih vleče
k tlom oz. da imajo uteži na nogah. Tako je občutek teže značilen za žalost (Kepner
1993, 110), lahko pa je celo tako velika, da ljudje mislijo, da teže žalosti ne bodo
zdržali: »Tam je ležal več dni, kajti zmeraj znova se je grudila nadenj velika žalost.
Pričakoval je, da bo umrl« (1 Mkb 6,9).

 VESELJE
Kot del svetopisemske modrostne literature je tudi Sirahova knjiga, v kateri je opisano
veselje: »Ne vdajaj svoje duše žalosti, nikar se ne trpinči nalašč. Veselje srca, to je
človekovo življenje, veselost, ta možu poveča število dni. Bodi veder v svoji duši,
razveseljuj svoje srce in daleč od sebe naženi otožnost« (Sir 30, 21-23).
Medtem ko neprijetna čustva povzročajo notranje napetosti, občutek teže in nemoči, so
za prijetna čustva značilni občutki lahkotnosti, sproščanje napetosti, smeh, veselje,
petje.

Veselje

spremljajo

občutki

zadovoljstva,

harmonije,

moči,

vitalnosti,

kompetentnosti, samozaupanja in svobode. O lahkotnosti in radosti beremo tudi v
naslednjih svetopisemskih odlomkih:
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»Bujno naj cvete, naj se raduje in radostna vriska« (Iz 35, 2).
»Da, veselite in radujte se na veke tega, kar bom ustvaril: kajti glej, ustvaril bom
Jeruzalem za radost, njegovo ljudstvo za veselje. Radoval se bom z Jeruzalemom in se
veselil nad svojim ljudstvom, v njem ne bo več slišati glasu jokanja ne glasu tarnanja«
(Iz 65, 18-19).
»Da, Gospod bo potolažil hčer sionsko, potolažil bo vse njene razvaline. Iz puščave bo
naredil raj, iz pustinje Gospodov vrt. V njej bodo doma radost in veselje, hvalnica in
glas pesmi« (Iz 51, 3).
»Strah Gospodov je slava in ponos, veselje in venec radosti. Strah Gospodov bo poživil
srce, prinesel veselje, radost in dolgo življenje« (Sir 1, 11-12).
»Pri Judih je bila luč in veselje, radost in čast« (Est 8, 6).

 GNUS
Gnus je v celem Svetem pismu omenjen samo dvakrat:
1. v Molitvi v skrajni stiski: »Moje znance si oddaljil od mene, postavil si me, da
sem jim v gnus, zaprt sem, ne morem iti ven« (Ps 88, 9);
2. pri preroku Joelu, kjer Bog odgovarja: »Njega, ki prihaja s severa, bom oddaljil
od vas in ga pognal v deželo, ki je suha in pusta: njegov prednji roj proti
vzhodnemu morju, njegov zadnji roj proti zahodnemu morju, in njegov smrad se
bo vzdigoval, njegov gnus se bo vzdigoval, ker je poveličeval svoje delo« (Jl 2,
20).
Iz predstavljenih primerov pa lahko razberemo dve pomembni značilnosti gnusa.
Povezava gnus – smrad kaže, kako nekaj, kar nam je gnusno, doživljamo kot odvratno,
neužitno, pokvarjeno ali umazano. Odvratno pa je lahko tudi v moralnem smislu, saj
nemoralna vedenja pogosto vzbujajo gnus in odpor, zdijo se nam neprimerna in
nesprejemljiva, prav kakor piše v Psalmu 88 (9) »da sem jim v gnus«.
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Če je bil gnus sprva na nek način varovalni mehanizem preprečevanja škode na telesu,
je postal sčasoma tudi način za preprečevanje škode »na duši« oz. moralno čustvo in
močno sredstvo socializacije. Rozin, Haidt in McCauley (2008, 758) vidijo gnus kot
čustvo, ki varuje meje telesnega in socialnega sebstva. Gnus tako zaščiti telo, človekov
jaz in/ali družbeni red in družbeni vrednostni sistem.

 SRAM
Sram je eno izmed najbolj neprijetnih in bolečih čustev. Osramočeni se čutijo
razvrednotene, ničvredne, slabe, sebe dojemajo kot pomanjkljive, nesprejemljive ali
kako drugače neprimerne. Sram vključuje čutenje, da nismo vredni povezanosti.
Čutimo, da nismo dovolj dobri oz. da je na nas nekaj, za kar se bo drugim zdelo, da
nismo vredni njihove družbe (Brown 2010). Povezavo med sramom in izolacijo opisuje
tudi naslednji svetopisemski odlomek: »In če kateri ni poslušen temu, kar naročamo v
pismu, si ga zapomnite in se ne družite z njim, da ga bo sram« (2 Tes 3, 14).
S fenomenološkega stališča lahko sram ponotranji pogled in glas drugih. Ta glas ali
pogled nas zavrača, čutimo se ločene od drugih, zato se zapremo vase. Čutimo, kot bi
nekdo kazal s prstom na nas ali nas prediral s pogledom (Fuchs 2002, 227-228). Slednje
zelo nazorno opisuje odlomek iz 2. knjige kraljev: »Uprl je svoj obraz vanj in strmel,
dokler ga ni postalo sram. Božji mož je planil v jok« (2 Kr 8, 11).
Zardevanje, ki je posledica sprememb v krvnem obtoku, je eden najočitnejših znakov
sramu: »Da, potem ko sem se obrnil proč, sem se skesal, potem ko sem bil poučen, sem
se tolkel po kolku: Sram me je bilo in tudi zardel sem, ker sem prenašal sramoto svoje
mladosti« (Jer 31, 19).
»Mar se sramujejo, ker so počenjali gnusobo? Ne, sploh se ne sramujejo, sploh ne znajo
zardeti« (Jer 6, 15).
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4.2 TELO
V tem delu si bomo pomagali s teologijo telesa, avtorja Christopherja Westa, ki se opira
na razmišljanja papeža Janeza Pavla II. Teologija telesa se namreč tiče celotnega
Svetega pisma (West 2008, 120).
Mnogi kristjani mislijo, da je njihovo telo ovira za duhovno življenje, vendar to ni res.
»Ali ne veste, da so vaša telesa deli Kristusovega telesa? Mar ne veste, da je vaše telo
tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili
odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu« (1 Kor 6, 15, 19-20).
Ker smo telesna bitja, je to pravzaprav edini način, kako lahko izkusimo duhovni svet –
v fizičnem svetu in v našem telesu in po njem (West 2008, 3).
Janez Pavel II. govori o telesu kot o »zakramentu«, pri čemer pojmuje telo kot
znamenje, ki naredi nevidno skrivnost Boga vidno. »Telo in samo telo je namreč
sposobno narediti vidno, kar je nevidno: kar je duhovno in božansko« (West 2008, 5).
Poleg tega je Bog »ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril« (1 Mz 1, 27). Bog hoče biti blizu človeku in to je lahko
po človeku: »In Beseda je postala meso in se naselila med nami« (Jn 1, 14). Tako je
Jezus stopil v človeško telo, da bi nas razumel, nam bil blizu. »Medtem ko so jedli, je
vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo« (1 Kor
6, 22). Ko Bog po utelešenju sprejme telo, nas sreča v našem fizičnem, telesnem
človeškem stanju (West 2008, 3).
Božje sporočilo mora biti torej utelešeno, da bi ljudje lahko odkrili svojo povezavo z
njim. Kristusovo telo, ki se daje za nas, razodeva resnico o utelešeni ljubezni (115).
Kristusovo zapoved bi lahko strnili v dva citata: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas
jaz ljubil« (Jn 15, 12) in »To je moje telo, ki se daje za vas« (Lk 22, 19). West (2008,
88) razlaga, da ima Kristusova ljubezen naslednje lastnosti:
1. Kristus svoje telo da svobodno: »Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od
sebe« (Jn 10, 18);
2. svoje telo da popolnoma, brez pogojevanj in preračunavanj: »Izkazal jim je
ljubezen do konca« (Jn 13,1);
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3. svoje telo podari v zvestobi: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,
20).
V teh lastnostih pa že lahko vidimo značilnosti uglašenega odnosa.

4.3 BOŽJA LJUBEZEN KOT UGLAŠEN ODNOS
Ljudje smo bitja odnosov. Že v Stvarjenju lahko beremo: »Gospod Bog je rekel: »Ni
dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna«« (1 Mz 2, 18).
Namenjeni smo za ljubezen, za odnos z drugim. Janez Pavel II. pravi: »Človek ne more
živeti brez ljubezni. Sam sebi ostane nerazumljiv; njegovo življenje je brez smisla, če v
njem ni ljubezni, če ne najde ljubezni [...], če ljubezni ni deležen.« (West 2008, 115).
Lahko bi rekli, da uglašenost opredeljuje čutenje, da sem eno z drugim (Webster New
Millennium 2014). O enosti lahko veliko zasledimo v Svetem pismu npr. »Kakor je
namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko,
tako je tudi Kristus« (1 Kor 12, 12). »Kajti kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti
deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v
Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj« (Rim 12, 5).
West (2008, 57) piše, kako se je Bog ponižal, da bi z nami delil našo človeškost, in da
bi mi v zameno lahko z njim delili njegovo božanskost. Na ta način pravzaprav pride do
medsebojne izmenjave, medsebojne uglašenosti – mi bomo v polnosti udeleženi v Božji
božanskosti in On bo v polnosti udeležen v naši človeškosti. Ali kot pravi Katekizem:
»Božji sin je postal človek, da bi nas pobožanstvil« (KKC 460). Krščanstvo je tako
religija Božje zedinjenosti s človeštvom (West 2008, 6).
»Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega
edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi
vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše
grehe« (1 Jn 4, 9-10). Lahko bi rekli, da gre pri tem za popolno ljubezen, popolno
sprejetje. »Popolna ljubezen [pa] prežene strah« (1 Jn 4, 18). Ko človek čuti, da je zares
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sprejet, najsi bo to v terapevtskem ali partnerskem odnosu, si dovoli in je sposoben
raziskati svoje globine, katerih ga je bilo prej strah.
Božja ljubezen pa je zgled za medsebojno ljubezen, torej uglašen odnos med bližnjimi:
»Kristus uči, da je smisel življenja v tem, da ljubimo, kakor ljubi on« (Jn 15, 12). »Kot
edinost moža in žene, ki sta združena v eno telo« (1 Mz 2, 24).
West (2008, 26) piše, da ne moremo v polnosti najti sami sebe razen z odkritosrčno
daritvijo samega sebe drugemu. Tudi Janez Pavel II. poziva zakonce k vzajemnemu
darovanju samega sebe, k vzajemnemu služenju (West 2008, 78-79). »[…] eno telo in
en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica. Zato opustite laž in
govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega telesa« (Ef 4, 4,
25).
Janezovo pismo pa nas tako nagovarja: »Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od
Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Ljubi, če nas je Bog tako
vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med
seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas postala popolna. Bog je
ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem« (1 Jn 4, 7, 1112, 16).
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EMPIRIČNI DEL
Teoretični uvod je zgrajen okoli treh glavnih tem – čustev, telesa in psihoterapije, zato
tej strukturi sledimo tudi v empiričnem delu.
Z razvojem nevroznanosti se je na področju psihologije zgodil premik od
prevladujočega behaviorističnega in kasneje kognitivnega modela k čustvom in
psihobiološkim procesom (Wylie in Turner 2011, 16-17). V zadnjih dvajsetih letih tako
vse več terapevtskih modelov integrira nevrobiološka spoznanja (Žvelc 2011, 1), Sloan
in Kring (2007, 307) ter O’Brien, Afzal in Tronick (2013, 187) pa ugotavljajo, da so
postala čustva osrednji pojem v sodobnih psihoterapevtskih pristopih različnih
usmeritev (npr. Fosha 2009; Greenberg 2004; Johnson 2009; Schore 2009; Siegel
2009).
Relacijska zakonska in družinska terapija je v tem pogledu sodoben pristop, saj daje
osrednjo težo predelovanju čustev oz. afektov, ki jih pojmuje kot psihobiološka stanja.
RZDT je v svoji osnovi psihobiološki psihoterapevtski pristop (Gostečnik 2004; 2007;
2008; 2010; 2011; 2012; 2013).
Kljub dobri teoretični utemeljenosti pomena telesa v RZDT pa primanjkuje raziskav s
področja telesnega vidika doživljanja in predelovanja čustev. Temeljni afekti so namreč
v svojem bistvu afektivno-organski spomini, utemeljeni na telesnih senzacijah. Kot
poglaviten element psihe posameznika nezavedno vodijo v obdobju najzgodnejših
izkušenj in tudi v vsem njegovem nadaljnjem psihobiološkem razvoju (Gostečnik 2011,
30; Repič 2008, 117). RZDT zato skuša na prvem nivoju odkriti ta implicitni, organsko
- afektivni čut, ki ga predstavljajo temeljni afekti in z njimi zvezan sistem afektivne
regulacije. Ta organska doživljanja, ki se prvenstveno prenašajo na partnerja in pozneje
na terapevta, so osnovni začetni material komunikacije in interakcije med partnerjema
(Gostečnik 2007, 6). Ker gre pri tem za temelje terapevtskega odnosa, je velikega
pomena, da raziščemo te organske komponente afektov oz. fiziološke mere čustev.
S tem namenom se v raziskovalnem delu najprej posvetimo telesu in preverjamo telesne
odzive na različne vrste čustev. Cilj prvega dela raziskave je odkriti morebitno
povezanost doživljanja različnih čustvenih stanj z različnimi telesnimi odzivi.
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V drugem delu so v ospredju čustva in čustveno procesiranje. Zmožnost čustvenega
procesiranja je pomemben dejavnik duševnega zdravja (Aldao, Nolen-Hoeksema in
Schweizer 2010; Gross in Jazaieri 2014; Kazdin 2014; Kring 2010; Mennin in Farach
2007; Nolen-Hoeksema 2012; Siegel 2014). Glede na to, da imajo čustva v RZDT
pomembno vlogo in da je sposobnost čustvenega procesiranja osrednjega pomena za
učinkovito terapijo (Greenberg in Pascual-Leone 2006, 612, 620), nas je zanimalo, ali
lahko RZDT uvrstimo med terapije, ki izboljšujejo čustveno procesiranje? V drugem
delu kvantitativne raziskave tako ugotavljamo spremembe v značilnostih čustvenega
procesiranja, ki se zgodijo v procesu RZDT.
V tretjem, pretežno kvalitativnem delu, se podrobneje lotimo preučevanja telesnih
odzivov ob čustvenem doživljanju v realni psihoterapevtski situaciji. Cilj tega dela, ki
smiselno povezuje in zaokrožuje prva dva, je osvetliti teoretično osnovo modela RZDT
z vidika telesnega odzivanja na čustvena stanja in prispevati k praktičnemu znanju in
učinkoviti uporabi procesa RZDT pri reguliranju telesne (in čustvene) vzburjenosti.
V nadaljevanju bomo predstavili raziskovalno vprašanje in metodologijo posameznega
dela raziskave.
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5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN METODOLOGIJA

5.1 PRVI DEL RAZISKAVE
V prvem delu raziskave smo preverjali telesne odzive na različne vrste čustev. Namen
tega dela je bil odkriti morebitno povezanost doživljanja različnih čustvenih stanj z
različnimi telesnimi odzivi. Naša hipoteza je bila, da obstajajo med čustvi statistično
pomembne razlike v fizioloških merah.

5.1.1 Udeleženci
V prvem delu je sodelovalo 82 udeležencev. Od tega je bilo 42 (51%) študentov
zakonskih in družinskih študij ter zakonske in družinske terapije Teološke fakultete v
Ljubljani in Mariboru ter 40 (49%) terapevtov, svetovalcev in svetovalnih delavcev. To
populacijo smo izbrali na podlagi predvidevanja, da bodo udeleženci lažje prepoznali
različna čustva. Udeleženci so bili stari od 21 do 55 let, povprečna starost je bila 29,6 let
(SD = 6,49). Moških je bilo 18 (22%) in žensk 64 (78%).

5.1.2 Potek raziskave
Zbiranje podatkov je potekalo od oktobra do decembra 2012 ter januarja 2013. Vsem
udeležencem smo predstavili namen raziskave in informirano soglasje: da je raziskava
prostovoljna, da zna vzbujati močna in neprijetna čustva ter da lahko kadarkoli med
potekom raziskave od nje odstopijo. Dovoljenje za izvajanje raziskave smo pridobili od
Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki je preučila postopke in odobrila
izvajanje. Vsi, ki so se povabilu odzvali, so bili naprošeni, da ostalim ne posredujejo
informacij o sami raziskavi, saj bi to lahko vplivalo na rezultate.
Raziskava je potekala v mirnem prostoru, v katerem sta bila prisotna samo udeleženec
in raziskovalka. Raziskovalka je na začetku predstavila potek raziskave in razložila,
kako naj si namestijo napravo za zbiranje podatkov SenseWear. Raziskava se je začela s
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približno 3 min vodenim sproščanjem, da so se udeleženci umirili po začetnem
vznemirjenju 6 in da je bil SenseWear nared za zbiranje podatkov 7. Sledil je ogled
filmskih izsekov na prenosnem računalniku. Filmski izseki so si glede na priporočila
(Christie in Friedman 2004, 146-147; Rottenberg, Ray in Gross 2007, 15) sledili v
naslednjem vrstnem redu: strah, nevtralni, veselje, nevtralni, žalost, nevtralni, jeza,
nevtralni, gnus. Udeleženci so na začetku gledanja vsakega izseka pritisnili na gumb na
SenseWearu, da smo lahko pri analizi podatkov ločili posamezne izseke, po filmskem
izseku za posamezno čustvo pa so reševali vprašalnik. Celoten postopek je trajal
približno 25-30 minut.

5.1.3 Inštrumenti
 Filmski izseki
Za vzbujanje čustev se uporabljajo različne metode: slike (npr. Lang, Bradley in
Cuthbert 2008), poslušanje glasbe (npr. Nylíček, Thayer in Van Doornen 1997), priklic
avtobiografskih dogodkov (Schaefer in Philippot 2005), oblikovali pa so tudi
standardiziran set filmskih odlomkov, ki izzovejo določena čustva pri odraslih (Gross in
Levenson 1995) in otrocih (von Leupoldt et al. 2007). Ker naj bi bili filmski izseki zelo
(Schaefer et al. 2010b, 1154) oz. najbolj učinkovita (Bartolini 2011, 9-10) metoda
vzbujanja čustev, smo za namene naše raziskave uporabili Gross in Levensonov set z
določenimi modifikacijami.
Gross in Levensonov set (1995) je najbolj široko uporabljen standardiziran set filmskih
izsekov, vendar pa novejše študije kažejo, da zaradi starejših filmov ne dosega svojega
namena pri mlajši populaciji. To se je še posebej pokazalo pri izseku za jezo iz filma
My Bodyguard (1980) (Bartolini 2011, 17). Zato smo tako kot Nasoz et al. (2003b) za
jezo uporabili izsek iz filma Schindler's List (1993). Ta izsek, kot tudi izsek za gnus, ki
ga Nasoz et al. (2003b) niso preučevali, ter vse nevtralne izseke smo vzeli iz
Schaeferjeve et al. (2010a) baze podatkov.

Za raziskavo je bilo pomembno, da določimo izhodišče (baseline), na podlagi katerega se določi stopnjo
telesnega vzburjenja.
7
SenseWear potrebuje nekaj časa (do 5 minut), da se ogreje in začne z zbiranjem podatkov.
6
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Tako smo uporabili Gross in Levensonov set (1995) za čustva žalosti (film The Champ,
1979), strahu (Shining, 1980) in veselja (Bill Cosby: Himself, 1983), Schaeferjev et al.
(2010a) pa za jezo (Schindler's List, 1993) in gnus (Trainspotting, 1996).
Iz prvotnih filmov smo po navodilih (dodatek Rottenberg, Ray in Gross 2007, 14;
Schaefer et al. 2010b) pripravili primerne izseke s programom Pitivi (odprtokodni
program za obdelavo video posnetkov v Linuxu).

 Vprašalnik
Da bi raziskava čim bolj nemoteno tekla, smo v orodju za spletne ankete 1KA pripravili
spletni vprašalnik. Vprašalnik se zgleduje po Bartolinijevi (2011) ter Rottenbergu, Rayu
in Grossu (2007).
Vprašalnik je vključeval 26 vprašanj, razdeljen je bil na 3 dele (glej Prilogo 1):
1. V uvodu je bilo na kratko pojasnjeno, po čem bomo spraševali, in ker je
vprašalnik sledil 3-minutnemu sproščanju, smo prosili, da čim bolj natančno
opišejo, kako se počutijo tisti trenutek in kaj občutijo v telesu (npr.
mravljinčenje, vročino, hlad, razbijanje srca, plitko dihanje ipd.)
2. Osrednji del je zajemal 4 vprašanja za vsak »čustveni« odlomek. Prvo vprašanje
je spraševalo, katero je prevladujoče čustvo, ki so ga doživljali. Izbirali so lahko
med šestimi čustvi: veselje, strah, gnus, žalost, sram in jeza. Drugo vprašanje je
spraševalo po tem, kako močno so doživljali prevladujoče čustvo, za kar je bila
na voljo 5-stopenjska Likertova lestvica (1 = skoraj nič; 5 = zelo močno). Ker bi
glede na ugotovite nekaterih raziskav (Bartolini 2011, 59-60; Picard 2011;
Rottenberg, Ray in Gross 2007, 15) na rezultate lahko vplivalo tudi to, ali so
odlomek videli že kdaj prej in ali so vmes (po)gledali proč, smo v vprašalniku
zastavili tudi ti dve vprašanji.
3. V zaključku so bila še demografska vprašanja: spol, starost, fakulteta oz. poklic
in vprašanje, ali jemljejo kakšna zdravila (npr. za visok pritisk, astmo,
anksioznost, depresijo ipd.), ki bi lahko vplivala na doživljanje čustev.
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 SenseWear
SenseWear PRO3, ameriškega proizvajalca BodyMedia Inc., je naprava za merjenje
gibanja telesa in spremljanje psihofizioloških parametrov: temperature kože, ob-telesne 8
temperature, toplotnega toka in prevodnosti kože (BodyMedia 2013). SenseWear se
sicer največ uporablja v raziskavah o gibanju oz. telesni aktivnosti, porabi energije in
hujšanju, vendar pa so z njim delali tudi raziskave o fizioloških odzivih pri gasilcih (Del
Sal et al. 2009), doživljanju stresa učencev v šoli (Geršak, Geršak in Drnovšek 2012) ter
merjenju fizioloških odzivov ob čustvenem vzburjenju (Lisetti in Nasoz 2004).

Slika 21. Namestitev SenseWeara

Slika 22. Elektrode in senzorji v

(BodyMedia 2013).

SenseWearu (BodyMedia 2013).

SenseWear se napaja z 1,5 V AAA baterijo in omogoča uporabo naprave do 14 dni.
Primeren je za 24-urno nošenje. S pomočjo elastičnega traku se namesti na nadlaket
nedominantne roke (slika 21). Na vrhu ima vbočen gumb, na katerega lahko pritisnemo,
če želimo obeležiti specifičen dogodek. Na ta način časovno zaznamujemo dogodek, ki
ga želimo analizirati. SenseWear potrebuje na začetku nekaj časa (do 5 minut), da
senzorji v napravi zaznajo stik s kožo in začnejo meriti parametre (slika 22). Ko je
pripravljen na zbiranje podatkov, dvakrat rahlo zavibrira (BodyMedia 2013).

8

Temperatura okolice ob telesu.
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V naši raziskavi so si takoj po začetnih navodilih udeleženci (sami) namestili
SenseWear, tako da je bil že v času začetnega vodenega sproščenja pripravljen na
zbiranje podatkov. Udeleženci so ga imeli na roki ves čas raziskave. Na začetku
vsakega filmskega izseka so pritisnili na vbočen gumb, ki je (tudi) z zvočnim signalom
označil ter tako ločil izseke med sabo.
SenseWear smo izbrali zaradi njegove neinvazivnosti, majhnosti, ergonomičnosti in
prenosnosti, saj smo želeli čim bolj zmanjšati vpliv merjenja na psihofizično stanje
merjenca. Merilnike smo si izposodili na Fakulteti za šport in na Fakulteti za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

5.1.4 Postopek obdelave in analiza podatkov
Zbrani podatki s SenseWeara so bili preneseni na računalnik s programsko opremo
SenseWear Software 6.1. Le-ta omogoča izvažanje podatkov v program Microsoft
Excel. Ker je merilnik zajemal podatke na 0,25 sekunde, je za vsakega udeleženca
naneslo približno 7200 enot za posamezno telesno mero, in sicer za prevodnost kože
(GSR), temperaturo kože (ST) in toplotni tok (HF). To pomeni približno 1.771.200
podatkov (82 x 3 x 7200). Zaradi tolikšne količine podatkov smo v nadaljevanju
uporabili odprtokodni programski jezik Phyton, s pomočjo katerega smo določili
spremenljivke za nadaljnjo analizo: minimalno, maksimalno in povprečno vrednost
prevodnosti kože, minimalno, maksimalno in povprečno vrednost temperature kože ter
enako za toplotni tok. Vse vrednosti so bile relativne, zato da bi izničili vpliv
individualnih razlik.
Relativno vrednost smo določili po enačbi:

𝑠𝑢𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 − 𝑖𝑧ℎ𝑜𝑑𝑖šč𝑒
𝑖𝑧ℎ𝑜𝑑𝑖šč𝑒

, pri čemer

izhodišče (ang. »baseline«) predstavlja tiste trenutke, ko naj bi bili udeleženci sproščeni
oz. naj ne bi bili čustveno vznemirjeni. V našem primeru je to čas začetnega sproščanja
oz. ogleda nevtralnih izsekov 9. To pomeni, da smo imeli pravzaprav multipla izhodišča,
prvo ob začetnem sproščanju in ostala za vsak nevtralen izsek, kar mnogi avtorji

Seveda morajo biti nevtralni izseki dovolj dolgi, da se vznemirjene po ogledu »čustvenih« odlomkov
poleže, kar pomeni vsaj 6 - 12 sekund (Figner in Murphy 2010, 20).
9
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navajajo kot prednost, če že ne nujnost (npr. Figner in Murphy 2010, 19; Naqvi in
Bechara 2006, 82; Rottenberg, Ray in Gross 2007, 14).
V naši raziskavi smo za izhodišče vzeli povprečno vrednost dane fiziološke mere v
zadnjih 10 sekundah 10 pred pritiskom na gumb (kjer je pritisk na gumb označeval
začetek ogleda »čustvenega« odlomka).
Fiziološka mera GSR nosi informacije na dva načina, en je nivo oz. raven na katerega se
po dražljaju dvigne GSR, drug pa odziv, ki se kaže v vrhovih GSR signala, med drugim
tudi v številu vrhov (glej poglavje 2.1.1). To zadnjo vrednost smo poimenovali kar
frekvenca GSR. Frekvenca je namreč fizikalna količina za število ponavljajočih se
dogodkov v časovni enoti, kar v našem primeru pomeni število vrhov na minuto. Za vrh
smo vzeli vsako spremembo v GSR, večjo od 0,02 µS 11, tako kot Kragel in LaBar
(2013, 5).
Tako smo dobili 10 odvisnih spremenljivk (GSRmin, GSRmax, GSRpovp, GSRfrek,
HFmin, HFmax, HFpovp, STmin, STmax in STpovp) in 5 neodvisnih (strah, jeza,
žalost, veselje, gnus), ki smo jih vnesli in obdelali s statističnim programom SPSS 20 ter
odprtokodnim sistemom za vizualizacijo podatkov in podatkovno rudarjenje Orange 12.

5.2 DRUGI DEL RAZISKAVE
V drugem delu smo ugotavljali spremembe v značilnostih čustvenega procesiranja, ki se
zgodijo v procesu RZDT. V ta namen smo raziskovali spremembe v dveh skupinah, in
sicer v eksperimentalni, ki je bila vključena v proces RZDT, in kontrolni, ki terapije ni
bila deležna. Naša hipoteza je bila, da bo pri eksperimentalni skupini po procesu RZDT
prišlo do statistično pomembnih razlik v značilnostih čustvenega procesiranja za razliko
od kontrolne skupine, kjer ne bo opaznih statistično pomembnih razlik.

10

Vsaka sprememba v GSR, ki se zgodi v 1 - 4 sekundah po dražljaju, se šteje kot odziv na ta dražljaj
(Dawson, Schell in Filion 2007, 164).
11
Večina raziskav sicer upošteva spremembe, večje od 0,05 (npr. Clément in Duvallet 2010, 21) ali 0,04
(npr. Davydov, Zech in Luminet 2011, 72), vendar ker meri SenseWear prevodnost kože na manj
odzivnih/prevodnih delih telesa, smo uporabili najnižjo vrednost spremembe.
12
Orange je programska oprema za strojno učenje in podatkovno rudarjenje, ki so jo razvili na Fakulteti
za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani.
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5.2.1 Udeleženci
V drugem delu je sodelovalo 60 udeležencev (20 moških, 40 žensk), starih od 27 do 55
let, povprečna starost je bila 40,3 leta (SD = 6,1).
Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini – eksperimentalno skupino so predstavljali
udeleženci, ki so bili vključeni v proces RZDT v različnih terapevtskih centrih po
Sloveniji, kontrolno skupino pa tisti, ki v času raziskave niso bili deležni nobene
terapevtske obravnave. Udeleženci so bili izenačeni po začetnih vrednostih na lestvicah
vprašalnika EPS, po spolu in po starosti. Podrobnejše značilnosti obeh skupin so
navedene v tabeli 7.

Tabela 7. Primerjava eksperimentalne in kontrolne skupine glede na spol, starost in
začetne vrednosti lestvic vprašalnika EPS.
KONTROLNA

ZNAČILNOSTI

EKSPERIMENTALNA

Spol

10 moških, 20 žensk

10 moških, 20 žensk

Povprečna starost

40,77 let (SD = 6,1)

39,83 let (SD = 6,3)

Zač. vrednosti IZRAŽANJE

M = 26,37 (SD = 4,8)

M = 26,47 (SD = 4,7)

Zač. vrednosti PRESOJANJE

M = 39,77 (SD = 4,8)

M = 39,97 (SD = 4,9)

Zač. vrednosti STABILNOST

M = 28,00 (SD = 4,8)

M = 28,77 (SD = 4,6)

Zač. vrednosti SKUPEN EPS

M = 94,13 (SD = 10,7)

M = 95,20 (SD = 10,5)

SKUPINA

Opombe: IZRAŽANJE se nanaša na lestvico odprtost izražanja čustev, PRESOJANJE na lestvico
zmožnost presojanja in uporabe čustev, STABILNOST na lestvico čustvena stabilnost, SKUPEN EPS pa
na skupno vrednost vprašalnika EPS

5.2.2 Potek raziskave
Za namene raziskave je bila narejena spletna oblika vprašalnika EPS v orodju za spletne
ankete 1KA. Terapevtske centre po Sloveniji, ki izvajajo RZDT, smo prosili, če lahko
dajo svojim klientom izpolniti spletni vprašalnik. Eksperimentalno skupino so tako
sestavljali udeleženci, ki so bili v času raziskave vključeni v terapevtsko obravnavo po
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modelu RZDT, kontrolna skupina pa je bila vzeta iz splošne populacije in so jo
predstavljali tisti, ki v času raziskave niso bili vključeni v terapevtsko obravnavo.
Obe skupini sta reševali vprašalnik EPS dvakrat, in sicer eksperimentalna skupina na
začetku in ob koncu terapije (po 3. mesecih), kontrolna skupina pa v enakem časovnem
razkoraku kot eksperimentalna skupina, le da vmes ni bila deležna terapevtske
obravnave. Rezultate smo zbirali od decembra 2012 do decembra 2014, da smo lahko
zagotovili dovolj velik nabor za izbor 30 res primerljivih parov.

5.2.3 Inštrumenti
V tem delu raziskave smo uporabili Lestvico čustvenega procesiranja (EPS, ang. »The
Emotional Processing Scale«) avtorjev Reid in Harper (2007a), ki smo jo z orodjem za
spletne ankete 1KA pripravili kot spletni vprašalnik.
Lestvica je sestavljena iz 28 postavk, ki jih udeleženec oceni s 5-stopenjsko Likertovo
lestvico (1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto), pri čemer
ocenjuje v kolikšni meri trditev opisuje njegov način čustvovanja.

Vprašalnik sestavljajo tri dimenzije, in sicer (Cvetek 2013, 154):
1. odprtost za izražanje čustev – posameznikova zmožnost za sporočanje svojega
doživljanja drugim (primer trditve iz vprašalnika: »Zlahka govorim z drugimi o
tem, kako se počutim.«);
2. čustvena stabilnost – posameznikovo doživljanje sebe kot čustveno stabilnega
posameznika, zmožnega učinkovite regulacije svojih čustvenih stanj (primer
trditve iz vprašalnika: »V mojem življenju se čustva hitro in močno
spreminjajo.«);
3. zmožnost presojanja in uporabe čustev – posameznikova zmožnost
prepoznavanja, razumevanja in uporabe svojih čustev (primer trditve iz
vprašalnika: »Zmožen sem videti, kako so moja čustva povezana z drugimi
občutji, ki jih doživljam.«).
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Za rezultat na posamezni podlestvici je potrebno sešteti odgovore na pripadajoče
postavke. V podlestvico odprtosti je vključenih 8 postavk, v podlestvico stabilnosti 9
postavk in v podlestvico presojanja in uporabe čustev 11 postavk. Poleg skupnih
seštevkov za posamezno podlestvico lahko uporabimo tudi skupen rezultat, vsoto vseh
postavk, ki je odraz, kako ljudje v splošnem procesirajo svoja čustva.

Cvetek (2013, 154) piše, da je faktorska analiza slovenskega prevoda vprašalnika
potrdila 3 faktorje, iz njene raziskave pa izhaja tudi, da je vprašalnik zanesljiv merski
inštrument (Cronbachov alfa za celoten vprašalnik je znašal 0,93, za podlestvico
odprtost izražanja čustev 0,85, za podlestvico zmožnosti presojanja in uporabe čustev
0,93 in za podlestvico čustvene stabilnosti 0,89). Tudi naša raziskava kaže na
zanesljivost vprašalnika (Cronbachov alfa za celoten vprašalnik je 0,92) in skladnost s
prej omenjeno raziskavo.

5.2.4 Postopek obdelave in analiza podatkov
Zbrane podatke iz spletne ankete smo prenesli v statistični program SPSS 20. Na
podlagi začetnih vrednosti posameznih lestvic in skupne vsote vprašalnika EPS smo
iskali primerljive pare, ki so bili izenačeni tudi po spolu in starosti. 30 tako izbranih
parov smo obdržali, ostale smo iz nadaljnje analize izločili.
V programu SPSS smo s Kolmogorov-Smirnovim testom preverjali normalnost
porazdelitve. Ker porazdelitev podatkov ni odstopala statistično pomembno od
normalne porazdelitve, smo razlike med začetno in končno vrednostjo vprašalnika ter
razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino preverjali s t testom za odvisne
vzorce in večsmerno analizo variance.
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5.3 TRETJI DEL RAZISKAVE
V tretjem delu raziskave smo želeli osvetliti model RZDT z vidika telesnega odzivanja
na čustvena stanja. V ta namen smo poglobljeno analizirali 3 primere terapevtskega
procesa. Pri tem nas je zanimalo, kako se v procesu RZDT klienti telesno odzivajo na
čustvene teme in ali je možno, da pride do trenutkov povezanosti med njihovimi
fiziološkimi odzivi, kakšne spremembe v ravnanju s čustvi se zgodijo v procesu terapije
in kako se to povezuje s telesnimi odzivi ter kateri terapevtski posegi botrujejo
reguliranju čustvene in telesne vzburjenosti. Postavili smo naslednje hipoteze:
H1: Pričakujemo, da se močno čustveno doživljanje kaže tudi v telesni vzburjenosti.
H2: Pričakujemo, da se ob koncu terapevtskega procesa pri klientih pokaže izboljšano
ravnanje s čustvi, kar je opazno tudi na telesni ravni.
H3: Pričakujemo, da v procesu RZDT pride do trenutkov povezanosti v fizioloških
odzivih med partnerjema.
H4: Pričakujemo, da RZDT vključuje intervencije, ki vplivajo na telesno vzburjenje.

5.3.1 Udeleženci
V proces relacijske zakonske in družinske terapije so bili vključeni trije pari in
terapevtka. Prvi par sta sestavljala gospa, stara 31 let, in gospod, star 35 let, poročena
sta bila 7 let, imela sta 3 otroke. Na terapijo sta prišla, da bi se naučila izražati čustva in
da bi izstopila iz dinamike »jeza-umik«. Drug par sta sestavljala gospa, stara 33 let, in
gospod, star 37 let. Poročena sta bila 7 let, imela sta 2 otroka. Na terapijo sta prišla
zaradi nepremostljivih težav v zvezi. Tretji par sta sestavljala gospa, stara 37 let, in
gospod, star 39 let. Poročena sta bila 12,5 let, imela sta 2 otroka. Na terapijo sta prišla
zaradi težav v komunikaciji in ker sta želela izboljšati medosebni odnos. Terapevtka je
bila stara 29 let.
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5.3.2 Potek raziskave
Vsem udeležencem smo predstavili namen raziskave in dali v podpis obrazec privolitve
po poučitvi, ki med drugim vključuje: da je raziskava prostovoljna, anonimna, da lahko
od raziskave kadarkoli odstopijo, ne da bi to vplivalo na kvaliteto njihove terapevtske
obravnave ter da se lahko terapevt o terapiji posvetuje s svojim supervizorjem.
Dovoljenje za izvajanje raziskave smo pridobili tudi od Komisije Republike Slovenije
za medicinsko etiko, ki je preučila postopke in odobrila izvajanje.
Terapije so potekale na Frančiškanskem družinskem inštitutu od februarja 2012 do
junija 2012. Vsakemu paru je pripadal ciklus 12-ih srečanj. Udeleženci so bili
naprošeni, da pridejo malo pred začetkom terapije, saj SenseWear potrebuje nekaj časa
(do 5 minut), da se ogreje in začne z zbiranjem podatkov. Ko so bile vse tri naprave
pripravljene na zbiranje podatkov, so vsi udeleženci hkrati pritisnili na gumb, ki je
označil začetek terapije (potrebno za časovno ujemanje podatkov). Sledila je terapija po
modelu relacijske zakonske in družinske terapije, med katero so imeli vsi udeleženci
(par in terapevtka) na roki SenseWear, terapija pa se je snemala na diktafon. Celoten
postopek je trajal približno 1 uro.

5.3.3 Inštrumenti
Klienti so na začetku izpolnili vprašalnik o demografskih podatkih in o razlogih za
obisk terapije. Na začetku in na koncu terapevtskega ciklusa (torej 1. in 12. srečanje) so
reševali vprašalnik EPS (več o vprašalniku pod 5.2.3). Vsako terapevtsko srečanje so na
ne-dominantni roki nosili merilnik SenseWear (več o merilniku pod 5.1.3). Terapije so
se snemale z diktafonom Olympus WS-450S. Po vsakem srečanju si je terapevtka
zapisala čustveno dinamiko srečanja, telesne senzacije in svoje kontratransferne občutke
ter posebnosti, ki jih je opazila. Ti podatki so služili kot opombe pri analizi in so bili
upoštevani pri kodiranju.
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5.3.4 Postopek obdelave in analiza podatkov
Zbrani podatki s SenseWeara so bili preneseni na računalnik s programsko opremo
SenseWear Software 6.1, ki omogoča izvažanje podatkov v program Microsoft Excel.
Posnetke z diktafona smo prenesli na računalnik v mp3 obliki. Za vpogled v fiziološko
dogajanje smo morali podatke pripraviti za program Matlab R2011a, ki je omogočal
vizualizacijo obnašanja fiziološkega parametra za vse tri udeležence (to pomeni za vsak
fiziološki parameter GSR, HF in ST svoj graf, na katerem so bile krivulje vseh treh
udeležencev). Za nadaljnjo analizo smo morali uskladiti začetni čas pri vseh
udeležencih, za kar nam je služil trenutek pritiska na gumb na SenseWearu.
Analiza podatkov se je osredotočala na 4 glavna področja:
1. čustva (kako se močno čustvovanje kaže na telesni ravni);
2. ravnanje s čustvi;
3. uglašenost (povezanost med fiziološkimi odzivi klientov);
4. terapevtske intervencije (posegi, ki prispevajo k regulaciji telesnega
vzburjenja).

Čustva
Da bi našli morebitno povezavo med čustvenim in telesnim dogajanjem na terapiji, smo
analizirali posnetke terapij. V ta namen smo določili trenutke, kjer je bilo prisotno
močno čustveno dogajanje (za močno oz. izrazitejše čustveno dogajanje smo se odločili
zaradi slabše ločljivosti Senseweara) in na podlagi teh dogodkov preverjali morebitno
povezavo s telesnim dogajanjem na terapiji.
Pri določanju intenzivnejšega čustvenega dogajanja smo sledili kategoričnemu modelu
čustev. Za našo raziskavo sicer ni pomembno, ali gre npr. za žalost, krivdo ali
razočaranje (ali pa skupek vsega trojega), ampak da gre za (močneje doživeto) čustvo.
Razvrščanje čustev v kategorije je omogočalo lažjo analizo in usklajenost s prvim
delom raziskave.
Posnetke je analizirala avtorica raziskave in še ena oseba, ki je zaključila izobraževanje
iz zakonske in družinske terapije.
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Iz posnetkov terapij smo najprej izbrali 3 izseke: 1 izsek je bil nevtralen, 2 izseka pa sta
vzbujala isto čustvo - pri enem izseku je šlo za rahlo doživljanje čustva, pri drugem pa
za močno. Z izseki smo preverili, ali ocenjevalca čustva enako ocenjujeta, in omogočili,
da sta imela ocenjevalca enako osnovno usmeritev, ko sta iskala trenutke močnega
čustvenega dogajanja.
Ocenjevalca sta iz posnetkov izluščila trenutke, ko je v ospredje stopilo eno izmed
naslednjih čustev - veselje, jeza, žalost, strah, sram, gnus z močno intenziteto. Za vsak
tak dogodek sta napisala številko terapije, čas dogajanja in katero čustvo je bilo v
ospredju. Za nadaljnjo analizo smo izbrali samo tiste izseke, za katere sta oba
ocenjevalca ocenila, da gre za isto čustvo z močnejšo intenziteto.

Uglašenost in terapevtske intervencije
Za namen analize uglašenosti in terapevtskih intervencij smo vsak graf opremili:
- s čustveno dinamiko v terapiji. To pomeni, da smo ob poslušanju posnetkov v graf
vpisovali pomembnejše dogajanje kot npr. naslovitev problema, občutek povezanosti
med partnerjema, močna čustva ipd.;
- s terapevtskimi intervencijami, tj. so posegi, ki jih je terapevtka uporabljala pri
naslavljanju in predelovanju čustvene vsebine;
- grafe smo dopolnili z opombami terapevtkinih zapisov terapij (npr. moževo božanje
ženine roke, podaja robčkov ipd.).
Za vsako terapijo smo naredili tudi pisni povzetek dogajanja in čustvene dinamike
srečanja, uporabljenih intervencij, opis fiziologije in povzetek opažanj.
Pri določanju terapevtskih intervencij smo sledili metodologiji kvalitativnega
raziskovanja, za katerega je značilen proces kodiranja in sekvenčno raziskovanje
(Vogrinc 2008, 61). Z analizo vsebine smo dobili kategorije intervencij, ki smo jih nato
razvrstili še v 2 skupini glede na to, ali povečujejo telesno vzburjenje ali ga
zmanjšujejo. Telesno vzburjenje smo odčitavali z grafov.
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Uglašenost oz. povezanost fizioloških odzivov med partnerjema smo določali s
podobnostjo krivulj telesnih odzivanj na grafu. Sprva smo poizkusili uglašenost iskati z
v ta namen sprogramiranim računalniškim programom, s katerim smo preverjali, ali se v
5 s po spremembi GSR signala (za vsaj 0,05 qS) pri enem partnerju spremeni tudi GSR
signal pri drugem partnerju. Pokazalo se je, da naprave niso bile dovolj natančne pri
časovnem usklajevanju 13, zaradi česar je bilo uglašenost bolj smiselno določati vizualno
na podlagi grafov. Kjer so se pokazale usklajene krivulje klientov (istega para), smo
dodatno preverili še, kakšna je bila takrat čustvena dinamika.
Izseke grafov, ki najbolje ponazarjajo trenutke uglašenosti in uporabljene terapevtske
intervencije, smo za namene predstavitve opremili z opisom dogajanja v tistem
trenutku.
Predstavljen način analize je omogočil poglobljeno raziskovanje subjektivnih čustvenih
izkušenj, povezanih s telesnim dogajanjem.

Ravanje s čustvi
Ravnanje s čustvi smo preverjali z vprašalniki EPS na začetku in na koncu terapije
(prvo in zadnje srečanje) ter analizo vsebine posnetkov. Za analizo vsebine smo vnaprej
pripravili 3 kategorije, ki se ujemajo s podlestvicami vprašalnika EPS, kamor smo
uvrščali odlomke iz terapevtskih srečanj. Predvidevali smo, da vseh pomembnih
informacij ne bo možno razvrstiti v vnaprej določene kategorije, zato smo uporabili še
metodo analitične indukcije, s katero smo (dodatne) kategorije oblikovali naknadno. Pri
tem smo sledili konceptu kvalitativne raziskave. Na ta način smo ugotavljali tudi, ali je
(izboljšano) ravnanje s čustvi opazno na telesni ravni.

Kljub temu, da so udeleženci dokaj istočasno pritisnili na gumb na napravi, je analiza pokazala, da so
se v rezultatih pojavljali zamiki tudi skoraj do 1 minute.
13
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6. REZULTATI KVANTITATIVNEGA DELA RAZISKAVE

6.1 REZULTATI PRVEGA DELA RAZISKAVE
V tem delu najprej z deskriptivno statistiko opišemo filmske izseke, nato pa z
inferenčno metodo fiziološke mere posameznih čustev.
1. Filmski izseki za vzbujanje čustev
Udeleženci 14 so bili na začetku raziskave večinoma umirjeni (79%), ostali so poročali o
razbijanju srca, vznemirjenosti, zvenu v glavi, mravljinčenju, plitkem dihanju, hladnih
rokah ipd. (odgovori se nanašajo na prvo vprašanje iz spletne ankete).
Za 1. filmski izsek so v 99% označili, da je bilo prevladujoče čustvo strah (1
udeleženec je označil gnus). Razpon intenzivnosti, kako močno so občutili strah, je bil
od 3 (srednje) do 5 (zelo močno).
Za odlomek št. 2 so v 95% označili veselje (4-je udeleženci so označili žalost).
Intenziteta veselja je bila od 2 (malo) do 5 (zelo močno).
Pri odlomku št. 3 so vsi (100%) čutili žalost, z intenziteto od 3 (srednje) do 5 (zelo
močno).
Odlomek št. 4 je bil doživljajsko najbolj raznolik, 1 (1%) udeleženec je za prevladujoče
čustvo označil strah, 11 (13%) udeležencev gnus in ostali (86%) jezo. Intenziteta jeze je
bila od 3 (srednje) do 5 (zelo močno).
Za odlomek št. 5 so vsi (100%) označili gnus, intenziteta je bila od 3 (srednje) do 5
(zelo močno).
Iz nadaljnje analize smo izvzeli vse primere, kjer udeleženci niso (prevladujoče) čutili
čustva, ki naj bi ga filmski izsek vzbujal, tiste primere, kjer je bilo čustvo sicer
»pravilno«, vendar ni dosegalo intenzitete 4 (močno) ali 5 (zelo močno) 15 in kjer
14
15

Beseda udeleženec se uporablja tako za ženski kot za moški spol.
Zaradi lastnosti oz. omejitev merilnika.
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udeleženci sploh niso ali pa niso konsistentno pritiskali na gumb (zaradi česar se
posledično ni dalo razločevati med posameznimi filmskimi izseki). Ker nihče od
udeležencev ni napisal, da jemlje kakšna zdravila, to ni bil izločitveni kriterij. Prav tako
tudi nismo izločili izsekov, ki so jih udeleženci videli že kdaj prej oz. so (po)gledali
proč, ker to po novejši raziskavi 16 vpliva samo na intenziteto doživljanja, kar pa smo
kontrolirati že z vprašanjem o intenziteti. Tako je za inferenčno analizo ostalo 58
primerov (udeležencev) oz. 286 vzorcev čustev (58x strah, 57x jeza, 57x žalost, 57x
gnus in 57x veselje).

2. Fiziološke mere
V SPSS programu smo preverjali hipotezo, da obstajajo med različnimi čustvi
statistično pomembne razlike v fizioloških merah. Analiza je potekala po naslednjem
postopku:

Slika 23. Postopek izbora statističnih metod za preverjanje razlik med čustvi v
fizioloških merah.

16

Bartolini (2011, 59-60) je ugotovila, da je filmski izsek intenzivneje vzbujal čustva, če:
naj bi vzbujal neprijetna čustva in so film prvič videli;
naj bi vzbujal prijetna čustva in so film videli že kdaj prej.
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 PREVODNOST KOŽE
Tabela 8. Povprečne relativne vrednosti parametrov prevodnosti kože za posamezna
čustva.
Prevodnost

MS

MV

MZ

MJ

MG

Povprečna 17

0,25832

0,06090

0,03961

0,02027

0,01502

Minimalna

0,02138

-0,00227

-0,00417

-0,00926

-0,00775

Maksimalna

0,78443

0,17889

0,14156

0,11302

0,05979

5,664

6,035

5,376

6,417

6,512

Frekvenca

Opombe: MS = povprečna vrednost pri doživljanju strahu, MV = povprečna vrednost pri veselju, MZ =
povprečna vrednost pri žalosti, MJ= povprečna vrednost pri jezi, MG= povprečna vrednost pri gnusu.
Povprečna, minimalna in maksimalna vrednost so izražene v relativni vrednosti, frekvenca pa v številu
vrhov na minuto

Za povprečno in maksimalno vrednost prevodnosti kože smo računali Kruskal-Wallisov
test (tabela 9), za minimalno vrednost in frekvenco prevodnosti kože pa BrownForsythov preizkus (tabela 10).

Tabela 9. Kruskal-Wallisov test statistične pomembnosti razlik med čustvi pri
povprečni in maksimalni vrednosti prevodnosti kože.
Prevodnost

Hi-kvadrat

df

p

Povprečna

172,273

4

0,000

Maksimalna

159,731

4

0,000

To je pravzaprav dvakratna povprečna vrednost. Eno povprečje se nanaša na povprečno vrednost
prevodnosti kože v okviru trajanja filmskega izseka (lahko bi rekli povprečje v času), drugo povprečje pa
na povprečno vrednost glede na vse odlomke posameznega čustva (lahko bi rekli povprečje v skupini).
Enako velja tudi za ostale fiziološke mere.

17
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Tabela 10. Brown-Forsythov preizkus statistične pomembnosti razlik med čustvi pri
frekvenci in minimalni vrednosti prevodnosti kože.
Prevodnost

statistika

df1

df2

p

Minimalna

11,601

4

144,616

0,000

Frekvenca

3,623

4

187,305

0,007

Iz tabel vidimo, da se kažejo statistično pomembne medskupinske razlike na ravni p ≤
0,01 pri vseh štirih parametrih prevodnosti kože:
•

Povprečna vrednost prevodnosti je najvišja pri strahu, sledi veselje, žalost,
jeza in gnus. Post hoc preizkus (priloga 2) kaže, da obstaja statistično pomembna
razlika med vsemi čustvi, razen med veseljem in žalostjo ter med jezo in gnusom
(raven tveganja p ≥ 0,05).

•

Minimalna vrednost prevodnosti je najvišja in pozitivna pri strahu, sledijo
veselje, žalost, gnus in jeza. Pri slednjih je vrednost negativna, kar pomeni, da je
bila najnižja relativna vrednost nižja od izhodiščne. Games Howellov post hoc
preizkus (priloga 4) kaže, da obstaja statistično pomembna razlika samo med
strahom in vsemi ostalimi čustvi, in sicer med strahom in veseljem na ravni
tveganja p ≤ 0,05, med strahom in ostalimi čustvi pa na ravni tveganja p ≤ 0,01.

•

Maksimalna vrednost prevodnosti je prav tako najvišja pri strahu, sledi
veselje, žalost, jeza in gnus. Post hoc preizkus (priloga 3) kaže na statistično
pomembno razliko med vsemi čustvi, razen med žalostjo in veseljem ter žalostjo
in jezo (raven tveganja p ≥ 0,05).

•

Frekvenca prevodnosti je največja pri gnusu, sledi mu jeza, veselje, strah in
žalost. Games Howellov post hoc preizkus (priloga 4) pa kaže statistično
pomembno razliko samo med žalostjo in jezo.
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Slika 24. Primerjava maksimalne (max), povprečne (povp) in minimalne (min) relativne
vrednosti prevodnosti kože med posameznimi čustvi.
Pri strahu se glede na umirjenost prevodnost kože poveča v povprečju za 25,8%, največ
pa za 78,4%. Najnižja vrednost prevodnosti kože pri strahu je za 2,1% višja od stanja
umirjenosti.
V povprečju se pri veselju glede na umirjenost prevodnost kože poveča za 6,1%,
največ, za kar se poveča, je 17,9%, najmanjša vrednost pa je pravzaprav nižja od
prevodnosti kože pri umirjenosti, in sicer za 0,2%.
Pri žalosti se v povprečju prevodnost kože poveča za 4,0% glede na umirjenost. Poveča
se za največ 14,2%, najnižja vrednost pa je za 0,4% nižja od prevodnosti pri
umirjenosti.
Pri jezi se je prevodnost kože zvišala za največ 11,3%, v povprečju za 2,0%, najnižja
vrednost pa je za 0,9% nižja od prevodnosti kože pri umirjenosti.
Pri gnusu se je prevodnost kože zvišala za največ 6,0%, v povprečju za 1,5%, najnižja
vrednost pa je za 0,8% nižja od prevodnosti kože pri umirjenosti.
Vidimo, da se prevodnost kože ob doživljanju kateregakoli čustva v povprečju
poveča glede na stanje umirjenosti.
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 TEMPERATURA KOŽE
Tabela 11. Povprečne relativne vrednosti parametrov temperature kože za posamezna
čustva.
Temperatura

MS

MV

MZ

MJ

MG

Povprečna

0,009984

0,004224

0,003541

0,002335

0,001579

Minimalna

0,000054

-0,000018

-0,000078

-0,000290

-0,000285

Maksimalna

0,016587

0,007063

0,005878

0,003939

0,003107

Opombe: MS = povprečna vrednost pri doživljanju strahu, MV = povprečna vrednost pri veselju, MZ =
povprečna vrednost pri žalosti, MJ= povprečna vrednost pri jezi, MG= povprečna vrednost pri gnusu

Za povprečno in maksimalno vrednost temperature kože smo računali Kruskal-Wallisov
test (tabela 12), za minimalno vrednost pa enofaktorsko analizo variance za neodvisne
vzorce (tabela 13).
Tabela 12. Kruskal-Wallisov test statistične pomembnosti razlik med čustvi pri
povprečni in maksimalni temperaturi kože.
Prevodnost

Hi-kvadrat

df

p

Povprečna

132,554

4

0,000

Maksimalna

106,779

4

0,000

Tabela 13. Statistična pomembnost razlik med čustvi pri minimalni temperaturi kože.
Temperatura kože

df

F

p

Minimalna

4

17,779

0,000

Iz tabel vidimo, da se statistično pomembne razlike na ravni p ≤ 0,01 kažejo na vseh
treh parametrih temperature kože:
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•

Povprečna vrednost temperature je najvišja pri strahu, sledijo veselje, žalost,
jeza in gnus. Post hoc preizkus (priloga 5) kaže, da obstaja statistično
pomembna razlika med vsemi čustvi, razen med veseljem in žalostjo ter gnusom
in jezo (raven tveganja p ≥ 0,05).

•

Minimalna vrednost temperature je najvišja in pozitivna pri strahu, sledijo
veselje, žalost, gnus in jeza. Pri slednjih je vrednost negativna, kar pomeni, da je
bila najnižja relativna vrednost nižja od izhodiščne. Tukeyev post hoc preizkus
(priloga 7) kaže, da obstaja statistično pomembna razlika med gnusom in vsemi
ostalimi čustvi (na ravni tveganja p ≤ 0,01) in med jezo in vsemi ostalimi čustvi
(na ravni tveganja p ≤ 0,01), razen med gnusom in jezo ni statistično pomembnih
razlik (raven tveganja p ≥ 0,05).

•

Maksimalna vrednost temperature je prav tako najvišja pri strahu, sledi
veselje, nato žalost, jeza in gnus. Post hoc preizkus (priloga 6) kaže statistično
pomembno razliko med vsemi čustvi, razen med veseljem in žalostjo ter jezo in
gnusom (raven tveganja p ≥ 0,05).

Slika 25. Primerjava maksimalne (max), povprečne (povp) in minimalne (min) relativne
vrednosti temperature kože med posameznimi čustvi.
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Pri strahu se glede na umirjenost temperatura kože poveča v povprečju za 1,0%, največ
za 1,7%, najmanj pa za 0,01%.
V povprečju se pri veselju glede na umirjenost temperatura kože poveča za 0,4%,
največ, za kar se poveča, je 0,7%, najmanjša vrednost pa je pravzaprav nižja od
temperature kože pri umirjenosti, in sicer za 0,002%.
Pri žalosti se v povprečju temperatura kože poveča za 0,4% glede na umirjenost.
Poveča se za največ 0,6%, najnižja vrednost pa je za 0,01% nižja od temperature pri
umirjenosti.
Pri jezi se je temperatura kože zvišala za največ 0,4%, v povprečju za 0,2%, najnižja
vrednost pa je za 0,03% nižja od temperature kože pri umirjenosti.
Pri gnusu se je prevodnost kože zvišala za največ 0,3%, v povprečju za 0,2%, najnižja
vrednost pa je za 0,03% nižja od temperature kože pri umirjenosti.
Vidimo, da se temperatura kože ob doživljanju kateregakoli čustva v povprečju
poveča glede na stanje umirjenosti in da so spremembe temperature kože zelo
majhne, večinoma ne dosegajo niti 1%.

 TOPLOTNI TOK
Tabela 14. Povprečne relativne vrednosti parametrov toplotnega toka za posamezna
čustva.
Toplotni tok

MS

MV

MZ

MJ

MG

Povprečna

-0,00177

-0,01577

-0,00639

-0,00904

-0,00448

Minimalna

-0,03535

-0,03034

-0,02350

-0,02045

-0,01570

Maksimalna

0,03446

0,01031

0,02175

0,01656

0,01888

Opombe: MS = povprečna vrednost pri doživljanju strahu, MV = povprečna vrednost pri veselju, MZ =
povprečna vrednost pri žalosti, MJ= povprečna vrednost pri jezi, MG= povprečna vrednost pri gnusu

Za vse parametre toplotnega toka smo računali Brown-Forsythov preizkus (tabela 15)
ter Games-Howellov post hoc test (priloga 8).
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Tabela 15. Brown-Forsythov preizkus statistične pomembnosti razlik med čustvi pri
povprečnem, minimalnem in maksimalnem toplotnem toku.
Toplotni tok

statistic

df1

df2

p

Povprečna

4,087

4

132,053

0,004

Minimalna

11,761

4

194,397

0,000

Maksimalna

8,617

4

136,849

0,000

Iz tabele vidimo, da se statistično pomembne razlike na ravni p ≤ 0,01 kažejo na vseh
treh parametrih toplotnega toka:
•

Povprečna vrednost toplotnega toka je najmanjša pri veselju, sledi jeza,
žalost, gnus in strah. Pri vseh čustvih je vrednost negativna, kar pomeni, da je
bila povprečna relativna vrednost nižja od izhodiščne. Games Howellov post hoc
preizkus (priloga 8) kaže, da obstaja statistično pomembna razlika samo med
veseljem in žalostjo (na ravni tveganja p ≤ 0,05) ter veseljem in gnusom (na ravni
tveganja p ≤ 0,01).

•

Minimalna vrednost toplotnega toka je najmanjša pri strahu, sledi veselje,
nato žalost, jeza in gnus. Pri vseh je vrednost negativna, kar pomeni, da je bila
najnižja relativna vrednost nižja od izhodiščne. Games Howellov post hoc
preizkus (priloga 8) kaže, da obstaja statistično pomembna razlika med strahom
in žalostjo (na ravni tveganja p ≤ 0,05), strahom in jezo ter strahom in gnusom
(pri obeh na ravni tveganja p ≤ 0,01). Statistično pomembna razlika na stopnji
tveganja p ≤ 0,01 obstaja tudi med veseljem in jezo ter med veseljem in gnusom.
Statistično pomembna razlika na stopnji tveganja p ≤ 0,05 pa obstaja med
žalostjo in gnusom.

•

Maksimalna vrednost toplotnega toka je najvišja pri strahu, sledijo žalost,
gnus, jeza in veselje. Games Howellov post hoc preizkus (priloga 8) kaže
statistično pomembno razliko med strahom in veseljem (na ravni tveganja p ≤
0,01) ter med strahom in jezo (na ravni tveganja p ≤ 0,05). Statistično
pomembna razlika obstaja tudi med veseljem in žalostjo (na ravni tveganja p ≤
0,01) ter veseljem in gnusom (na ravni tveganja p ≤ 0,05).
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Slika 26. Primerjava maksimalne (max), povprečne (povp) in minimalne (min) relativne
vrednosti toplotnega toka med posameznimi čustvi.
Pri strahu se glede na umirjenost toplotni tok v povprečju zmanjša za 0,2%, največ, za
kar se zmanjša, je za 3,5%, največja vrednost toplotnega toka pa je za 3,4% višja od
umirjenosti.
V povprečju se pri veselju toplotni tok zmanjša za 1,6%, največ, za kar se zmanjša, je
za 3,0%, največja vrednost toplotnega toka pa je za 1,0% višja od umirjenosti.
Pri žalosti se v povprečju toplotni tok zmanjša za 0,6%, največ, za kar se zmanjša, je za
2,4%, največja vrednost toplotnega toka pa je za 2,2% višja od stanja umirjenosti.
Pri jezi se toplotni tok v povprečju zmanjša za 0,9%, največ, za kar se zmanjša, je za
2,1%, največja vrednost toplotnega toka pa je za 1,7% višja od umirjenosti.
Pri gnusu se toplotni tok v povprečju zmanjša za 0,5%, največ, za kar se zmanjša, je za
1,6%, največja vrednost toplotnega toka pri gnusu pa je za 1,9% višja od umirjenosti.
Vidimo, da se ob doživljanju kateregakoli čustva topotni tok v povprečju zmanjša
glede na stanje umirjenosti.
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S korelacijami smo preverili, ali so posamezne fiziološke mere med seboj povezane:
Tabela 16. Povezanost med posameznimi fiziološkimi merami.
Spearman's
rho

HFmax

HFpovp

HF
povp

ST
povp

,116*

,069

,307**

p

.

,148

,000

,000

,502

,000

,000

,049

,243

,000

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

-,086

1,000

*

**

**

**

**

-,069

**

-,377**

p

,148

.

,022

,000

,000

,000

,001

,246

,000

,000

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

,267**

-,136*

1,000

,351**

-,063

,612**

,402**

,103

-,021

,609**

p

,000

,022

.

,000

,289

,000

,000

,081

,728

,000

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

**

**

**

1,000

**

**

**

*

,054

,570**

,413

-,223

-,136

,351

-,223

,328

,183

-,360

,525

-,197

,789

-,125

,840

p

,000

,000

,000

.

,002

,000

,000

,035

,361

,000

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

KK

,040

**

-,063

**

1,000

,053

*

**

**

,033

p

,502

,000

,289

,002

.

,373

,023

,005

,000

,574

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

,281**

-,360**

,612**

,525**

,053

1,000

,522**

-,084

-,202**

,984**

p

,000

,000

,000

,000

,373

.

,000

,158

,001

,000

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

**

**

**

**

*

**

1,000

-,088

,084

,573**

,562

,328

-,197

,402

,183

,789

,135

,522

,135

-,166

,594

p

,000

,001

,000

,000

,023

,000

.

,139

,155

,000

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

,116*

-,069

,103

-,125*

-,166**

-,084

-,088

1,000

-,105

-,095

p

,049

,246

,081

,035

,005

,158

,139

.

,075

,108

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

KK

,069

,840**

-,021

,054

,594**

-,202**

,084

-,105

1,000

-,206**

p

,243

,000

,728

,361

,000

,001

,155

,075

.

,000

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

**

**

**

**

,033

**

**

-,095

**

1,000

KK
STpovp

GSR
frek

,562**

KK
GSRfrek

GSR
povp

,281**

KK
GSRpov

ST
max

,040

KK
STmax

HF
max

,413**

KK
GSRmax

GSR
max

,267**

KK
STmin

ST
min

-,086

KK
HFmin

HF
min

1,000

KK
GSRmin

GSR
min

,307

-,377

,609

,570

,984

,573

-,206

p

,000

,000

,000

,000

,574

,000

,000

,108

,000

.

N

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

Opombe: KK = korelacijski koeficient, p = statistična pomembnost, N = numerus, GSRfrek = frekvenca
prevodnosti kože, GSRmax = maksimalna vrednost prevodnosti kože, GSRmin = minimalna vrednost
prevodnosti kože, GSRpov = povprečna vrednost prevodnosti kože, HFmax = maksimalna vrednost
toplotnega toka, HFmin = minimalna vrednost toplotnega toka, HFpovp = povprečna vrednost toplotnega
toka, STmax = maksimalna vrednost temperature kože, STmin = minimalna vrednost temperature kože,
STpovp = povprečna vrednost temperature kože, ** korelacija je statistično pomembna na nivoju 1%,
* korelacija je statistično pomembna na nivoju 5%
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Iz tabele vidimo, da obstaja pozitivna povezanost med vsemi parametri fiziološke mere
GSR in ST:
•

GSRmin: nizka povezanost s STmin in STmax ter srednja povezanost s STpovp.

•

GSRmax: srednja povezanost s STmin, visoka povezanost s STmax in STpovp.

•

GSRpovp: srednja povezanost s STmin ter visoka povezanost s STmax in
STpovp.

Prav tako obstaja povezanost med nekaterimi parametri GSR in HF:
•

GSRmax: negativna nizka povezanost s HFmin in pozitivna nizka povezanost s
HFmax

•

GSRpovp: negativna nizka povezanost s HFmin in pozitivna nizka povezanost s
HFmax

Obstaja tudi negativna povezanost med parametri ST in HF:
•

STmin: nizka povezanost s HFmin

•

STmax: srednja povezanost s HFmin in nizka s HFpovp.

•

STpovp: srednja povezanost s HFmin in nizka s HFpovp.

Frekvenca GSR pa je povezana pozitivno in nizko z GSRmin, negativno in nizko z
GSRmax ter negativno nizko s HFmax.
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6.2 REZULTATI DRUGEGA DELA RAZISKAVE
Kot je razvidno iz rezultatov (tabela 17) se je v eksperimentalni skupini povečala
izraženost v vseh značilnostih čustvenega procesiranja, med tem ko je v kontrolni
skupini ostala enaka ali se celo zmanjšala.
Tabela 17. Povprečne vrednosti ocen na posameznih podlestvicah EPS v
eksperimentalni in kontrolni skupini (začetna in končna vrednost) ter povprečne
vrednosti razlik med začetnim in končnim merjenjem pri obeh skupinah (razlika).
LESTVICA
ČUSTVENEGA
PROCESIRANJA

IZRAŽANJE

PRESOJANJE
IN UPORABA

STABILNOST

SKUPAJ EPS

EKSPERIMENTALNA

KONTROLNA
SKUPINA

M

SD

M

SD

začetna

26,37

4,745

26,47

4,659

končna

30,97

4,004

26,47

4,470

razlika

4,60

3,297

0,00

3,939

začetna

39,77

4,812

39,97

4,846

končna

45,50

3,902

39,13

5,871

razlika

5,73

5,483

-0,83

5,688

začetna

28,00

4,807

28,77

4,599

končna

32,10

2,964

27,77

3,830

razlika

4,10

4,759

-1,00

3,151

začetna

94,13

10,715

95,20

10,460

končna

108,43

7,628

93,37

10,928

razlika

14,43

8,545

-1,83

9,270

Opombe: M = povprečna vrednost, SD = standardna deviacija

Zbrani podatki ne odstopajo statistično pomembno od normalne porazdelitve (glej
tabelo 18), zato smo povsod uporabili t-test za odvisne vzorce. Iz tabele vidimo, da se
statistično pomembne razlike na ravni p ≤ 0,01 kažejo na vseh podlestvicah in celotni
lestvici EPS pri eksperimentalni skupini, pri kontrolni skupini pa statistično pomembnih
razlik ni opaziti (glej tabelo 18 in sliko 27).
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Tabela 18. Normalnost porazdelitve podatkov in statistična pomembnost razlik v
spremembi značilnosti (podlestvic) čustvenega procesiranja med začetnim (začetno) in
končnim (končno) merjenjem pri eksperimentalni in kontrolni skupini.
LESTVICA
ČUSTVENEGA
PROCESIRANJA
začetno

IZRAŽANJE

PRESOJANJE
IN UPORABA

končno
začetno
končno
začetno

STABILNOST

končno
začetno

SKUPAJ EPS

končno

EKSPERIMENTALNA
KS
Z = 0,738
p = 0,648
Z = 1,077
p = 0,196
Z = 0,847
p = 0,470
Z = 0,644
p = 0,801
Z = 0,884
p = 0,416
Z = 0,804
p = 0,538
Z = 0,390
p = 0,998
Z = 0,527
p = 0,944

t-test

df

t = - 7,642
p = 0,000

29
29

t = - 5,727
p = 0,000
t = - 4,719
p = 0,000

29
29
29
29

t = - 8,943
p = 0,000

29
29

KONTROLNA
SKUPINA
KS
t-test
Z = 0,757
p = 0,615
Z = 0,653
p = 0,788
Z = 0,828
p = 0,500
Z = 0,661
p = 0,775
Z = 0,688
p = 0,731
Z = 0,724
p = 0,671
Z = 0,518
p = 0,951
Z = 0,657
p = 0,781

t = 0,000
p = 1,000

df
29
29

t = 0,802
p = 0,429

29
29

t = 1,738
p = 0,093

29
29

t = 1,083
p = 0,288

29
29

Opombe: KS = Kolmogorov-Smirnov test, t = t-test za odvisne vzorce, p = statistična pomembnost, df =
stopnje prostosti

Slika 27. Povprečne vrednosti na posameznih podlestvicah in skupni vrednosti
vprašalnika EPS v eksperimentalni (ES) in kontrolni skupini (KS) pred terapevtsko
obravnavo (začetna) in po njej (končna vrednost).
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Preverili smo tudi statistično pomembnost razlike razlik med začetnim in končnim
merjenjem med obema skupinama. Kot je razvidno iz tabele 19, obstajajo na vseh
podlestvicah pa tudi na celotni Lestvici čustvenega procesiranja (SKUPAJ EPS) med
eksperimentalno in kontrolno skupino pomembne razlike na ravni p ≤ 0,01, in sicer v
prid eksperimentalne skupine (glej tabelo 17).

Tabela 19. Normalnost porazdelitve podatkov (razlike med začetnim in končnim
merjenjem) in statistična pomembnost razlik v razlikah med začetnim in končnim
merjenjem med eksperimentalno in kontrolno skupino.
LESTVICA
ČUSTVENEGA
PROCESIRANJA

KS eksp.

t-test

df

KS kontr.

IZRAŽANJE

Z = 0,838
p = 0,484

t = 4,854
p=0,000

29

Z = 0,729
p = 0,662

PRESOJANJE
IN UPORABA

Z = 0,807
p = 0,533

t = 6,280
p=0,000

29

Z = 0,510
p = 0,957

STABILNOST

Z = 1,050
p = 0,220

t = 6,387
p=0,000

29

Z = 0,913
p = 0,375

SKUPAJ EPS

Z = 0,902
p = 0,390

t = 8,576
p=0,000

29

Z = 0,696
p = 0,718

Opombe: KS eksp. = Kolmogorov-Smirnov test za eksperimentalno skupino, KS kontr. = KolmogorovSmirnov test za kontrolno skupino, t = t-test za odvisne vzorce, p = statistična pomembnost, df = stopnje
prostosti

Povzamemo lahko, da je pri kontrolni skupini ostalo stanje praktično enako (ni bilo
statistično pomembnih razlik), med tem ko je pri eksperimentalni skupini prišlo do
statistično pomembnega izboljšanja (glede na začetno stanje in v primerjavi s kontrolno
skupino) na vseh treh podlestvicah in na celotni Lestvici čustvenega procesiranja (EPS).
Z večsmerno analizo variance smo preverili, ali se skupini udeležencev (kontrolna in
eksperimentalna skupina) razlikujeta med seboj v čustvenem procesiranju (EPS) glede
na začetno in končno merjenje.
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Tabela 20. Statistična pomembnost razlik v čustvenem procesiranju med začetnim in
končnim merjenjem med eksperimentalno in kontrolno skupino.
ČUSTVENO PROCESIRANJE

SPLOŠEN
UČINEK

SS

df

MS

F

p

SKUPINA

1470,000

1

1470,000

9,173

0,004

NAPAKA

9294,367

58

160,248

ČAS

1165,633

1

1165,633

28,668

0,000

ČAS*SKUPINA

1952,133

1

1952,133

48,012

0,000

NAPAKA

2358,233

58

40,659

Opombe: SS = vsota kvadratov, df = stopnje prostosti, MS = povprečen kvadrat, F = analiza variance, p =
statistična pomembnost

Pri faktorju skupina gre za neponovljene meritve (nekorelirane podatke), pri faktorju
čas pa za ponovljene meritve (korelirane podatke). Iz tabele lahko vidimo, da se
rezultati čustvenega procesiranja statistično pomembno razlikujejo glede na to, v kateri
skupini so (vpliv skupine), glede na to ali gre za začetno ali končno ocenjevanje (vpliv
časa) in tudi glede na interakcijo med faktorjema čas in skupina (vpliv interakcije med
časom in skupino). Rezultati kažejo, da je vpliv časa statistično pomembno različen v
eni in drugi skupini.
Na podlagi t-testa za odvisne vzorce in večsmerne analize variance ugotavljamo, da
lahko hipotezo, da bo pri eksperimentalni skupini po procesu RZDT prišlo do
statistično pomembnih razlik v značilnostih čustvenega procesiranja za razliko od
kontrolne skupine, kjer ne bo opaznih statistično pomembnih razlik, potrdimo.
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7. INTERPRETACIJA KVANTITATIVNEGA DELA
RAZISKAVE

7.1 INTERPRETACIJA PRVEGA DELA RAZISKAVE
Prvi del raziskave je vključeval 82 udeležencev, vendar smo od tega pri podrobnejši
analizi izločili 29% primerov (24 udeležencev). En izločitven kriterij je bila prenizka
intenziteta vzbujenih čustev, drug pa težave pri merjenju, kot npr. prenehanje delovanja
naprave med merjenjem, izrazit hrup pred prostorom merjenja, v največji meri pa
nekonsistentno pritiskanje na gum na napravi. Čeprav so udeležence vodila navodila
korak za korakom, je procedura vseeno zahtevala zbranost in pozornost, kar potrjuje
tudi odgovor ene izmed udeleženk: »Zdi se mi, da sem se kar precej obremenjevala s
pritiskanjem na gumb.«
Kljub izločenim primerom pa je bil naš numerus (58 udeležencev oz. 286 vzorcev
čustev) v primerjavi s podobnimi raziskavami razmeroma velik. Nasoz et al. (2003a) so
npr. imeli numerus 29 študentov oz. 140 vzorcev čustev, Kragel in LaBar (2013) 20
študentov, Davydov, Zech in Luminet (2011) 26 študentk, Takahashi (2004) 12
študentov, Stephens, Christie in Friedman (2010) 34, Bailenson et al. (2008) pa 41
študentov, pri čemer so ugotovili, da večji numerus ne bi pomembno vplival na
rezultate.

7.1.1 Filmski odlomki
Iz rezultatov ankete se da sklepati, da so filmski izseki dobro vzbujali specifična
čustva. Odlomek iz Trainspottinga je pri vseh (82) udeležencih raziskave vzbudil gnus,
prav tako tudi odlomek za žalost (The Champ). Shining je v 99% vzbudil strah, za
odlomek Billa Cosbya je 95% udeležencev označilo veselje, ostalih 5% pa žalost.
Predvidevamo, da je to specifika izbrane populacije, saj je odlomek iz stand-up
komedije, ki govori o sicer neprimernem (porogljivem) odnosu očeta do sinov, na kar so
terapevti in svetovalci še posebej pozorni in senzitivni. Tako kot v ostalih študijah (glej
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npr. Gross in Levenson 1995, 103-104), je bilo tudi pri nas najtežje vzbuditi jezo (86%).
Poleg jeze so udeleženci ob odlomku iz Schindler's Lista doživljali strah (1%) in gnus
(13%). Tako za strah kot za gnus se da najti razlago. Filmski izsek prikazuje nemškega
oficirja, ki za kratek čas (ali za zabavo) z balkona postreli nekaj ljudi. Strah se verjetno
nanaša na napet del, ko se oficir z naperjeno puško premika od človeka do človeka,
preden naključno ustreli nekaj ljudi. Gnus pa bi se lahko nanašal na moralni gnus ob
pobijanju, saj Rozin, Haidt in McCauley (2008, 763) ugotavljajo, da se lahko nacisti
ljudem gnusijo oz. da bi se marsikomu gnusilo obleči Hitlerjevo oblačilo (Rozin,
Markwith in McCauley 1994, 497).
O intenziteti vzbujenih čustev lahko rečemo, da je bil razen pri veselju razpon
doživljanja čustev od 3 (srednje) do 5 (zelo močno), s čimer smo lahko zadovoljni.
Eden izmed možnih razlogov, da so nekateri veselje občutili malo (ocena 2), bi lahko
bil v tem, da je veselje oz. dobro počutje močneje povezano s pogostostjo in trajanjem
prijetnih občutij kot pa z intenzivnostjo teh občutkov (Diener, Sandvik in Pavot 1991,
119). Drug razlog bi lahko bil, da žalost in ostala neprijetna čustva doživljamo bolj
»usodno« in posledično intenzivneje kot veselje. Larsen in Diener (1987) sta skovala
termin čustvena intenzivnost (ang. »affect intensity«), nanaša pa se na to, kako močno
nekdo doživlja čustva. Čustvena intenzivnost naj bi bila stabilna osebnostna lastnost,
kar pomeni, da posameznik z enako osnovno intenziteto doživlja prijetna in neprijetna
čustva. Če torej nekdo močno doživlja neprijetna čustva, je nagnjen tudi k močnemu
doživljanju prijetnih čustev. Novejše raziskave pa temu nasprotujejo in poudarjajo, da je
potrebno na čustveno intenzivnost gledati kot na multidimenzionalen konstrukt18
(Bryant, Yarnold in Grimm 1996; Cooper in McConville, 1993; Simonsson-Sarnecki,
Lundh in Törestad 2000; Weinfurt, Bryant in Yarnold 1994).
Iz opisanega sledi pomislek, da smo imeli morda za intenzivnost (veselja) prestrog
izločitveni kriterij (vse, kar je nižje od močnega doživljanja – ocena 4). Možno je
namreč, da bi bil tudi pri tistih, ki so označili nižjo intenziteto doživljanja, telesni odziv
vseeno opazen.
Ljudje imamo različno sposobnost prepoznavanja čustev pa tudi zaznavanja svojih
telesnih odzivov. Wiens, Mezzacappa in Katkinova (2000, 425) raziskava je pokazala,
18

Za pregled študij v prid multidimenzionalnemu pristopu glej Simonsson-Sarnecki, Lundh in Törestad
(2000).
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da so tisti, ki dobro zaznavajo svoj srčni utrip, ocenili večjo intenzivnost doživljanja
čustev ob filmskih izsekih, kot ljudje, ki slabše zaznavajo svoj srčni utrip, čeprav med
obema skupinama ni obstajalo razlik v simpatičnemu vzburjenju. To pomeni, da ljudje,
ki bolje zaznavajo svoje telesne odzive, pripišejo doživljanju čustev večjo intenzivnost.
Zaznavanje intenzivnosti je tako povsem subjektivna ocena. Možno bi bilo, da tisti, ki
so v naši raziskavi označili nižjo intenzivnost, samo slabše zaznavajo svoje telesne
odzive, čeprav so lahko njihovi telesni odzivi enaki kot pri ljudeh, ki so označili višjo
intenzivnost doživljanja čustev.
Myrtek in Brügner (1996, 157) razpravi dodajata še eno razsežnost, saj menita, da je
lahko zaznavanje čustev povezano s posameznikovimi kognitivnimi shemami in ne
toliko z dejanskimi telesnimi spremembami. 19 Po drugi strani pa Rottenberg, Ray in
Gross (2007, 22) ugotavljajo, da so vse tri komponente čustvene reakcije (subjektivno
doživljanje, telesni odziv in posameznikovo vedenje) med seboj povezane, res pa je, da
je korelacija med vedenjem in doživljanjem večja kot korelacija katerekoli od teh
komponent v povezavi s fiziološkimi spremembami:

Slika 28. Doživljanje, vedenje in telesni odziv pri odlomku za žalost in za veselje
(Rottenberg, Ray in Gross 2007, 22).
Iz predstavljenega lahko zaključimo, da bi bilo v raziskavi smiselno preverjati, ali je
intenziteta telesnih odzivov povezana z oceno intenzivnosti doživljanja posameznih
čustev in na podlagi te ugotovitve določiti izločitveni kriterij za intenzivnost.
19

Za vprašanje odnosa med kognitivnimi in socialnimi shemami ter zaznavanjem telesnih odzivov glej
tudi Philippot in Rimé (1997).
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V splošnem pa smo lahko z intenziteto vzbujenih čustev zadovoljni. To potrjuje tudi
odgovor enega izmed udeležencev: »Sami filmčki znajo biti kar naporni, na splošno pa
v redu. Lepo, da je bilo poskrbljeno za sproščanje pred začetkom.«
Odlomek, ki se je izkazal kot čustveno najbolj intenziven, torej za katerega je največ
udeležencev (63% vseh za nadaljnjo analizo izbranih primerov) označilo, da so ga
doživljali zelo močno (ocena 5), je vzbujal gnus 20. Procentom v prid govorijo tudi
odzivi 21 udeležencev:
»Dobri odlomki, najbolj intenzivna bila zame žalost in gnus.«
»Najbolj intenzivno čustvo vsekakor gnus.«
Tudi iz opazovanja lahko potrdimo, da so bili najbolj očitni spremljajoči odzivi
udeležencev pri odlomku za gnus. Zaznati je bilo glasno dihanje – vdihi in izdihi, težko
požiranje, kašljanje, veliko nemira (presedanje) in uporaba medmeta »fuj«. Pri strahu in
jezi je bilo večkrat opaziti glasen izdih (predvidevamo, da je šlo za način
samoregulacije), pri veselju smeh, nekateri pa so ob odlomku za žalost tudi jokali.

7.1.2 Fiziološke mere
Fiziološke mere same po sebi sicer niso predmet hipoteze, vendar ker gre za prvo takšno
raziskavo v slovenskem prostoru, želimo podati čim več uporabnih informacij za
nadaljnje raziskovanje tega področja.
 PREVODNOST KOŽE je v povprečju ob vseh čustvih narasla (od 1,5% glede
na izhodišče pri gnusu, do 25,8% pri strahu - glej tabelo 8).
Rezultati so skladni z zaključki Kreibigove (2010, 407), ki ob pregledu 134 raziskav
ugotavlja, da se ob jezi, gnusu, strahu in veselju (ang. »amusement«) prevodnost kože
večinoma poveča, med tem ko se pri žalosti razlikuje glede na to, ali žalost vključuje
Za primerjavo: žalost so doživljali zelo močno v 46% (za nadaljnjo analizo izbranih primerov), strah v
28%, jezo v 11% in veselje v 7%.
21
Odzivi so bili zbrani iz zadnjega vprašanja ankete, kjer so imeli udeleženci možnost dati povratno
informacijo oz. karkoli sporočiti avtorici raziskave. Odzivi so bili redki in zato toliko bolj dragoceni.
20
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tudi jok ali ne. Da bi lahko naše rezultate primerno interpretirali, bomo v nadaljevanju
predstavili ugotovitve samo tistih 134 raziskav, kjer so za vzbujanje čustev uporabili
filmske izseke, tako kot mi. Metoda vzbujanja čustev igra namreč pomembno vlogo pri
ugotavljanju specifičnosti odzivov AŽS (Christie in Friedman 2004, 144; Kreibig et al.
2007, 801; Schaefer et al. 2010b, 1155).
Povečana prevodnost kože (povečan SCL in/ali SCR) se je pokazala ob jezi (Christie
in Friedman 2004; Ritz et al. 2000), ob gnusu (Britton et al. 2006; Christie in Friedman
2004; Codispoti, Surcinelli in Baldaro 2008; Demaree et al. 2004; Gross 1998a; Gross
in Levenson 1995; Gruber et al. 2008; Kunzmann, Kupperbusch in Levenson 2005;
Palomba et al. 2000; Rohrmann in Hopp 2008), strahu (Gilissen et al. 2008; Kreibig et
al. 2007; Palomba et al. 2000), veselju (Britton et al. 2006; Gross in Levenson 1997;
Hubert in de Jong-Meyer 1990; Ritz et al. 2000; Tsai et al. 2003) in žalosti z jokanjem
(Gross, Fredrickson in Levenson 1994) oz. žalosti, povezani z umikom in izogibanjem
(ang. »avoidance«) (Davydov, Zech in Luminet 2011, 74).
Znižana prevodnost kože se je ob vzbujanju čustev s filmskimi izseki pokazala samo
pri doživljanju žalosti brez joka (Britton et al. 2006; Christie in Friedman 2004; Gross
in Levenson 1997; Tsai, Levenson in Carstensen 2000) in žalosti, povezani z
navezanostjo (ang. »attachment«) (Davydov, Zech in Luminet 2011, 74). V naši
raziskavi žalosti nismo ločevali, vendar so, kot že omenjeno, nekateri ob odlomku tudi
jokali.
Na podlagi naših rezultatov bi lahko sklepali, da fiziološka mera prevodnosti kože
odraža emocionalno vzdraženost, kar je v skladu z ugotovitvami Kreibig et al. (2007,
801). Marci et al. (2007, 104) pa so pri pregledu raziskav prišli do zaključka, da je
prevodnost kože najbolj občutljiva fiziološka mera čustvene odzivnosti oz.
vznemirjenosti.
Prevodnost kože je tudi ena najpogosteje uporabljenih mer za oceno sprememb AŽS
(Mendes 2009, 118) in veliko avtorjev soglaša, da je za ta namen prevodnost kože
najboljša izbira (npr. Cacioppo et al. 2008; Fernández et al. 2012; Lamovec 1991;
Wiens, Mezzacappa in Katkin 2000). Prevodnost kože velja za pokazatelja vzburjenja
AŽS (Sequeira et al. 2009, 51) - večja kot je prevodnost, večja je aktivnost AŽS,
natančneje SŽS (Christie in Friedman 2004, 145; Dawson, Schell in Filion 2007, 167;
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Fernández et al. 2012, 73; Ham in Tronick 2009, 623-624; Lamovec 1991, 233; Loving,
Heffner in Kiecolt - Glaser 2006, 387; Tušak in Tušak 2009, 108; Wiens, Mezzacappa
in Katkin 2000, 425). V tem smislu naši rezultati potrjujejo, da imajo čustva
aktivacijsko funkcijo - aktivirajo posameznikov organizem, da se čim uspešneje sooči z
nastalo situacijo (Bradley in Lang 2007, 590; Kompare et al. 2007, 122-123; Musek in
Pečjak 2001, 66-67).

 TEMPERATURA KOŽE je pozitivno povezana s prevodnostjo kože in je prav
tako ob vseh čustvih v povprečju narasla, vendar pa so razlike glede na izhodišča
minimalne (od 0,2% pri gnusu, do 1% pri strahu, glej tabelo 11).
Ko kri cirkulira pod kožo, jo do določene mere segreva. V primeru, ko je temperatura in
vlažnost zraka ter potenje osebe konstantno, je temperatura kože sorazmerna s pretokom
krvi pod kožo. Z merilniki je sicer pogosto težko zagotoviti konstanten in stabilen stik s
kožo, še večjo težavo za merjenje pa predstavlja časovni zamik med aktivnostjo
krvožilnega sistema in posledično spremembo temperature kože (Suter 2014, 55).
Geršak in Drnovšek (2011, 242) dodajata, da je sprememba pretoka krvi zaradi
psihološkega dražljaja kratkotrajna, upoštevati pa je potrebno tudi, kje se meri
temperatura kože. Rimm-Kaufman in Kagan (1996, 63) sta tako ugotovila, da so se ob
predvajanju čustvenih filmskih izsekov pojavljale večje spremembe temperature kože
na dlaneh kot na obrazu. V našem primeru smo meritve opravljali na nadlahti, ki je
zagotovo fiziološko manj odzivna kot npr. zapestje, dlan ali prsti, ki veljajo za najboljše
mesto merjenja tudi pri prevodnosti kože (Geršak 2013, 65; Mendes 2009, 120-121).
Nadlaket je sicer manj ugodna za velikost merjenja signalov, je pa toliko bolj primerna s
stališča ergonomičnosti in merilne anksioznosti (Geršak osebna komunikacija, maj
2013). Ker je SenseWear neinvazivna, majhna, lahka, izven vidnega polja in za
dejavnosti nemoteča naprava, uporabnik sčasoma pozabi, da ga sploh nosi 22. SenseWear
je (bil) tako najboljši možen kompromis 23 med zanesljivostjo in kvaliteto meritev ter
To je še bolj očitno pri daljših meritvah, kot npr. v tretjem delu raziskave.
SenseWear je bil pravzaprav tudi edina možnost. Po iskanju primerne naprave na Oddelku za
psihologijo FF UL, Inštitutu Jožefa Štefana in več medicinskih ustanovah in oddelkih, nam je rešitev
predlagal izr. prof. dr. Geršak iz Laboratorija za metrologijo in kakovost pri FE UL. Ker so imeli samo
eno napravo, smo si ostale SenseWeare izposodili v Laboratoriju za diagnostiko telesnega in gibalnega
razvoja pri FSP UL.
22
23
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ergonomičnostjo in minimiziranjem merilne anksioznosti. Če zaključimo, eden izmed
možnih razlogov za majhne spremembe v temperaturi kože ob doživljanju čustev bi
lahko bil tudi mesto merjenja.
Naši rezultati kažejo, da bolj kot narašča prevodnost kože, večja je temperatura kože na
nadlahti. To je nekoliko v nasprotju z raziskavami, ki ugotavljajo, da se ob stresnem
odzivu roke ohladijo (Edmonds in Tenenbaum 2012, 8) in da se temperatura kože med
čustveno obremenitvijo zniža (Ohsuga, Shimono in Genno 2001, 211). Tudi Mittelmann
in Wolff sta že leta 1939 (272) zapisala, da se zgodi največji padec temperature na
okončinah, ko so osebe pod čustvenim stresom (ne glede na to, ali so se ga zavedale ali
ne).
Naša raziskava nakazuje, da se ob doživljanju čustev temperatura kože na nadlahti veča.
Kreibigova (2010, 407) metaanaliza daje sicer mešane rezultate, večinoma pa gre za
znižanje temperature na perifernih delih telesa in povečanje na predelu obraza. Redke
raziskave, ki so merile temperaturo kože in so vzbujale čustva s filmskimi izseki,
ugotavljajo, da se temperatura prstov zmanjša ob gnusu (Gross 1998a; Gross in
Levenson 1993), pri strahu (Kreibig et al. 2007) in pri žalosti (Gross, Fredrickson in
Levenson 1994; Kreibig et al. 2007). Nadlaket ni tipičen periferen del telesa, kot npr.
dlan ali prsti, zato je lahko eden izmed razlogov za naše rezultate že omenjeno mesto
merjenja temperature kože. Res je tudi, da se področji glave in dlani najhitreje odzivata
na okoljske spremembe temperature (Weng, Han in Fu 2014, 513). Dejstvo pa je, da
človeški termoregulacijski sistem s svojimi aktivnimi in pasivnimi komponentami še
vedno ni dovolj pojasnjen (Iyoho, Jang in Nair 2009, 484).
 TOPLOTNI TOK je negativno povezan z večino parametrov temperature in
prevodnosti kože. Pri vseh čustvih se je v povprečju zmanjšal glede na izhodišče, in
sicer od 0,2% pri strahu, do 1,6% pri veselju (glej tabelo 14).
Človeški telesni toplotni tok je v raziskavah redko uporabljena in še praktično
neraziskana fiziološka mera z veliko merilno negotovostjo (Geršak, Geršak in Drnovšek
2012, 2). Kljub temu pa Ogorevc et al. (2011, 294) ravno za primer SenseWeara pišejo,
da bi telesni toplotni tok lahko bil dodatna ali pa celo nadomestna mera za temperaturo
kože. V eni redkih raziskav o človeškem toplotnem toku so preučevali učinkovitost

159

štirih po-operativnih naprav za ogrevanje pacientov. Tudi njihova ugotovitev je, da je
skupen telesni toplotni tok dobro koreliral s povprečno temperaturo kože pacientov
(Sessler in Moayeri 1990, 221). Rezultati naše raziskave sicer kažejo, da obstaja
povezanost med toplotnim tokom in temperaturo kože, vendar je ta povezanost
nizka do srednja. Glede na redkost preučevanja telesnega toplotnega toka o razlogih
težko sklepamo, kljub temu pa naša raziskava predstavlja prvo študijo toplotnega toka
ob doživljanju čustev.

Na koncu bi želeli spregovoriti še o parametrih posameznih fizioloških mer. Za najbolj
uporaben parameter se je izkazalo povprečje in večina raziskav po svetu temelji
izključno na povprečnih vrednostih. V naši raziskavi smo kot Lisetti in Nasoz (2004)
poleg povprečne spremljali tudi minimalno in maksimalno vrednost. Obetali smo si
poglobljeno sliko odzivanja fizioloških mer in možnost primerjave z njuno raziskavo,
vendar smo naleteli na težavo. Omenjeno raziskavo kot tudi večino novejših študij ne
zanimajo fiziološki vzorci posameznih čustev samih po sebi, temveč možnost
napovedovanja čustev iz fizioloških odzivov. V ta namen preizkušajo različne vrste
algoritmov in metod, kot je npr. strojno učenje. Razlog za to tiči v izjemnem zanimanju
industrije, gospodarstva, telemedicine in podobnih panog, ki si skušajo z razumevanjem
čustvenega odzivanja posameznikov/pacientov/kupcev pomagati pri personalizaciji
storitev in optimizaciji prodaje. Naše rezultate smo želeli primerjati z zgoraj omenjeno
raziskavo, za kar bi potrebovali njihove »surove« podatke, vendar avtorici nista bili
dosegljivi.
Poglavje zaključujemo s sklepom, da se je izmed predstavljenih fizioloških mer za
najbolj uporabno izkazala prevodnost kože, parameter mere pa povprečna vrednost.
Nedvomno pa omogoča uporaba večih mer in parametrov širši vpogled v spreminjanje
dejavnosti avtonomnega živčnega sistema pri doživljanju čustev.
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7.1.3 Čustva in njihovi telesni odzivi
Namen prvega dela raziskave je bil odkriti, ali obstajajo med čustvi statistično
pomembne razlike v fizioloških merah. Naši rezultati so v skladu z drugimi raziskavami
(npr. Alm 2004; Collet et al. 1997; Damasio 2008; Kragel in LaBar 2013; Levenson,
Ekman in Friesen 1990; Nylíček, Thayer in Van Doornen 1997; Philippot, Chapelle in
Blairy 2002; Rainville et al. 2006; Stephens, Christie in Friedman 2010), ki govorijo v
prid fiziološki specifičnosti čustev, zato si v nadaljevanju poglejmo, po čem se ločijo
posamezna čustva med seboj:
STRAH se od vseh ostalih čustev statistično pomembno razlikuje v prevodnosti kože
(v vseh treh parametrih). To pomeni, da strah vzbudi večjo simpatično reakcijo vzburjenje kot vsa ostala čustva. Razlog za to bi lahko iskali v evolucijskem pomenu
čustva, saj je osnovna funkcija strahu samozaščita (Cvetek 2009, 191; Greenberg in
Paivio 2003, 149; Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar 2004, 121). Ker mora biti telo
pripravljeno, da reagira v čim krajšem času, se napnejo mišice, pospeši se srčni utrip in
dihanje ter poveča prevodnost kože. Očitno je, da prevladuje delovanje simpatičnega
živčnega sistema (Oosterwijk et al. 2010, 65-66; Reevy, Ozer in Ito 2010, 265; Tušak in
Tušak 2009, 106; Van Diest et al. 2009, 212-213).
STRAH – JEZA: strah se od jeze loči po višji prevodnosti kože (povp, min, max) in
višji temperaturi kože (povp, min, max) ter po nižjem minimalnem toplotnem toku ter
višjem maksimalnem toplotnem toku.
STRAH – VESELJE: od veselja se strah loči po višji prevodnosti kože (povp, min,
max), višji povprečni in maksimalni temperaturi kože ter večjem maksimalnem
toplotnem toku.
STRAH – ŽALOST: tudi od žalosti se strah loči po višji prevodnosti kože (povp, min,
max), višji povprečni in maksimalni temperaturi kože, je pa pri strahu minimalni
toplotni tok nižji kot pri žalosti.
STRAH – GNUS: od gnusa se strah loči po višji prevodnosti (povp, min, max) in
temperaturi kože (povp, min, max) ter po nižjem minimalnem toplotnem toku.
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Če vzamemo za merilo število parametrov fizioloških mer, po katerih se dve čustvi
statistično pomembno razlikujeta, vidimo, da se strah najbolj razlikuje od jeze, zatem od
gnusa in enako od veselja ter žalosti.

JEZA se od ostalih čustev statistično pomembno najbolj (v največ parametrih) loči od
strahu, potem veselja in žalosti ter najmanj od gnusa.
JEZA – GNUS: jeza se od gnusa loči samo po večji povprečni temperaturi kože.
JEZA – ŽALOST: jeza ima v primerjavi z žalostjo nižjo povprečno prevodnost kože,
višjo frekvenco prevodnosti 24 in nižjo temperaturo kože (povp, min, max).
JEZA – VESELJE: od veselja se loči po nižji povprečni prevodnosti kože, nižji
temperaturi kože (povp, min, max) ter višjem minimalnem toplotnem toku.

Vidimo, da ima jeza vse parametre temperature kože nižje kot strah, veselje in žalost
(v tem vrstnem redu, glej tabelo št. 11), kar ne govori v prid trditvam, da je jeza »vroče
čustvo« (Izard 1991, 241). Sicer tudi Alonso-Arbiol et al. (2011, 4-5) pišejo, da je za
jezo značilen občutek vročine in zardevanje obraza, Stemmler et al. (2001, 275) pa
ugotavljajo, da je za doživljanje jeze značilna višja temperatura čela.
Poleg tega opažajo Robinson, Rogalin in Smith-Lovin (2004, 87) ter Ekman, Levenson
in Friesen (1983, 1209-1210) višjo temperaturo prstov pri jezi v primerjavi s strahom. V
naši raziskavi je nasprotno strah celo najbolj »vroče« čustvo, saj ima statistično
pomembno višjo temperaturo kože od vseh čustev. Levenson, Ekman in Friesen (1990,
365-366) so v kasnejši raziskavi ugotovili ne samo, da se ob jezi temperatura prstov
zviša, ampak tudi da se ob strahu temperatura zniža. Podobno pišejo tudi Collet et al.
(1997, 45) in Collier (2014, 34-35), in sicer da naj bi se temperatura kože ob jezi (kot
tudi veselju) povišala, ob strahu (in žalosti) pa znižala. Vendar je pri tem potrebno
opozoriti na dve stvari – na mesto merjenja in na metodo vzbujanja čustev, o čemer smo
pisali že v prejšnjem podpoglavju. V predstavljenih raziskavah so za mesto merjenja
uporabljali obraz in prste, v naši raziskavi pa nadlaket, zaradi česar rezultati niso
neposredno primerljivi. Poleg tega za vzbujanje čustev niso uporabljali enake metode
24

To je tudi edini primer statistično pomembne razlike v frekvenci prevodnosti kože (glej prilogo 4).
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kot v naši raziskavi, kjer smo uporabljali filmske izseke. Tako je Rimm-Kaufmanova in
Kaganova (1996, 63) raziskava pokazala celo, da ob filmskih posnetkih, ki vzbujajo
strah, sploh ni prišlo do statistično pomembnih sprememb temperature kože.
Stemmler je sicer že leta 1989 (617) pisal, da jeza in strah vzbujena v laboratoriju ne
kažeta različnih telesnih odzivov, medtem ko obstajajo v kontekstu vsakdanjega
življenja med njima pomembne razlike v fizioloških vzorcih. Tudi Friedman, Stephens
in Thayer (2014, 22-23) predvidevajo, da so vzbujena čustva v eksperimentalni situaciji
najverjetneje manj močna kot bi bila v naravnih situacijah. Razmišljajo, da bi bila s tem
razlogom povezanost fizioloških parametrov in specifičnih čustev v naravnem okolju
verjetno večja, po drugi strani pa lahko v vsakdanjih situacijah na čustvene izkušnje
vplivajo tudi drugi dejavniki, kot npr. miselni procesi, vpliv okolja, mehanizmi
samoregulacije ipd.
Naši rezultati kažejo tudi na nižjo povprečno prevodnost kože jeze v primerjavi s
strahom, veseljem in žalostjo (v tem vrstnem redu, glej tabelo 8). To bi lahko pomenilo,
da je simpatična reakcija telesa ob jezi pravzaprav manjša kot pri žalosti in veselju.
Rezultat nas preseneča, saj je za jezo značilno, da se pojavlja v situacijah, ko se je
potrebno braniti, postaviti zase, za svoje pravice in tudi pravice drugih (Cvetek 2009,
192; Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar 2004, 118; Rothschild 2009, 61). Poleg tega je
za jezo tipična aktivacijska funkcija - aktivno pristopanje k reševanju težav, v nasprotju
z žalostjo, kjer prevladuje umik (Potegal in Stemmler 2010, 5-6; Reevy, Ozer in Ito
2010; 62-63; Rothschild 2009, 61). Res pa je, da opažamo pri jezi v primerjavi z
žalostjo višjo frekvenco prevodnosti kože. S frekvenco smo želeli zajeti drug pokazatelj
vzburjenosti oz. dejavnosti prevodnosti kože, zato moramo biti pri interpretaciji
simpatičnega odziva ob doživljanju žalosti previdnejši. Kljub temu pa rezultati
raziskave nakazujejo, da je simpatična reakcija jeze manjša kot pri veselju, kar je
presenetljivo.

VESELJE se statistično pomembno v največ parametrih loči od gnusa, potem od
strahu, jeze in najmanj od žalosti. Rezultati kažejo, da ne moremo potrditi statistično
pomembnih razlik pri veselju in žalosti niti v prevodnosti niti v temperaturi kože,
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čeprav sta to čustvi, ki veljata za diametralno nasprotni – tako po valenci kot po
vzburjenju (Christie in Friedman 2004, 150).
VESELJE – ŽALOST: veselje se od žalosti loči samo po nižjem povprečnem in
maksimalnem toplotnem toku.
VESELJE – GNUS: od gnusa se veselje loči po višji temperaturi kože (povp, min,
max), nižjem toplotnem toku (povp, min, max) ter višji povprečni in maksimalni
prevodnosti kože.

GNUS se v največ parametrih statistično pomembno loči od veselja, potem od strahu,
žalosti in najmanj od jeze (samo po nižji povprečni temperaturi kože).
GNUS – ŽALOST: gnus se od žalosti loči po nižji temperaturi kože (povp, min, max),
višjem minimalnem toplotnem toku ter nižji povprečni in maksimalni prevodnosti kože.

Iz naše raziskave izhaja, da se najbolj očitno od vseh ostalih čustev razlikuje strah,
najtežje pa je ločiti med jezo in gnusom, saj se statistično pomembno razlikujeta samo
v enem parametru fizioloških mer. Med čustvi pa najbolj razlikujeta povprečna
prevodnost kože (med vsemi čustvi razen med veseljem in žalostjo ter med jezo in
gnusom) ter povprečna temperatura kože (ne razlikuje samo med veseljem in
žalostjo).
Rezultati kažejo na statistično pomembne razlike v fizioloških merah različnih čustev,
vendar zaradi nekaterih presenetljivih rezultatov, kot npr. nižja povprečna prevodnost in
temperatura kože jeze kot veselja in da pri veselju in žalosti ne obstajajo statistično
pomembne razlike v prevodnosti in temperaturi kože, obstaja možnost, da do razlik
prihaja tudi, vendar ne izključno zaradi drugega razloga – nasičenosti oz. prekrivanja
fizioloških odzivov.
Na vseh parametrih prevodnosti kože in temperature kože si po vrednostih zapovrstjo
sledijo strah, veselje in žalost, jeza ter gnus pa se izmenjujeta na zadnjem mestu (tam
kjer je jeza na zadnjem mestu pri prevodnosti, je tudi pri temperaturi kože). Vrstni red je
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pravzaprav enak vrstnemu redu predvajanja odlomkov. To pomeni, da so bile
spremembe v temperaturi in prevodnosti kože proti koncu predvajanja odlomkov
vedno manjše. Možno bi sicer bilo, da gnus povzroči manjšo čustveno vzburjenost,
torej manjšo spremembo v GSR, kot npr. veselje ali žalost, vendar izjave in ocene
udeležencev kažejo, da so gnus doživljali zelo intenzivno.
Tako je lahko poleg samih razlik med čustvi eden izmed možnih razlogov tudi
nasičenost fizioloških odzivov. Pri daljšem merjenju fizioloških parametrov, kot je bilo
naše, lahko namreč pride do prekrivanja fizioloških odzivov, ko latenca prvega vala
GSR prekrije in s tem vpliva na amplitudo drugega vala GSR (Dawson, Schell in Filion
2007, 166). Čeprav so bili nevtralni izseki glede na Fignerjevo in Murphyevo (2010, 20)
priporočilo dovolj dolgi in smo uporabili multipla izhodišča, rezultati porajajo
vprašanje, ali bi morali biti nevtralni odlomki daljši, da bi se vznemirjenje po ogledu
poleglo.
Zdrav elektrodermalni odziv vključuje dvig ob reakciji na dražljaj in padec po
zaključku 25. Anttonen in Surakka (2005, 496) v svoji raziskavi ugotavljata, da je
okrevanje od avtonomnega vzburjenja hitrejše pri prijetnih kot pri neprijetnih čustvih.
Pri slednjih je opazen podaljšan psihofiziološki odziv 26. V naši raziskavi so bili
udeleženci izpostavljeni večinoma doživljanju neprijetnih čustev in ena izmed
udeleženk je zapisala: »Čutim, da me je prvi odlomek s tistim fantkom in nasilnim
moškim precej pretresel in da se potem kar nisem mogla umiriti.«

Da bi res lahko šlo za prekrivanje fizioloških odzivov, dajejo slutiti tudi po odlomkih
naraščajoče vrednosti prevodnosti kože (glej sliko 29 in 30 na naslednjih straneh).

25

Razen pri ljudeh z nizko samopodobo, ki imajo podaljšan elektrodermalni odziv (Elfering in Grebner
2011, 93).
Kar ima med drugim pomembno vlogo v povezavi med doživljanjem neprijetnih čustev in somatskimi
boleznimi (Anttonen in Surakka 2005, 496).
26
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Slika 29. Prikaz naraščanja vrednosti GSR po vrstnem redu predvajanja odlomkov pri
prvih štirih udeležencih. Predstavljeni so surovi rezultati (torej ne relativne vrednosti in
brez upoštevanja multiplih izhodišč).

Da bi si lažje predstavljali, kako je naraščala prevodnost kože v odvisnosti od časa, so
na zgornji sliki prikazani grafi prvih štirih udeležencev raziskave (slika z grafi vseh
udeležencev bi bila nerazpoznavna). Želeli pa smo prikazati tudi rezultate vseh
udeležencev, zato prikazuje naslednja slika povprečne vrednosti prevodnosti kože vseh
udeležencev ob posameznih filmskih odlomkih.
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Slika 30. Prikaz povprečnih vrednosti GSR v odvisnosti od časa za vse udeležence.

Seveda pa so prekrivajoči fiziološki odzivi zgolj predvidevanja. O tem bi se lahko
prepričali, če bi v raziskavi uporabljali različen vrstni red odlomkov, vendar tega nismo
storili, ker smo upoštevali priporočila Christiejeve in Friedmanna (2004, 146-147) ter
Rottenberga, Raya in Grossa (2007, 15).

Zaključimo lahko, da obstajajo med vsemi čustvi statistično pomembne razlike
vsaj v enem parametru fizioloških mer, kar pomeni, da lahko sprejmemo hipotezo,
da obstajajo med čustvi statistično pomembne razlike v fizioloških merah. Vseeno
pa smo pri interpretaciji previdni, saj ne moremo vedeti, koliko k specifičnosti telesnih
odzivov pripomore potencialno prekrivanje fizioloških odzivov.
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7.2 INTERPRETACIJA DRUGEGA DELA RAZISKAVE
Veliko raziskovalcev psihoterapije ugotavlja, da igrajo čustva pomembno vlogo v
procesu spremembe (npr. Greenberg 2008; Greenberg in Paivio 2003; Magnavita 2006;
O’Brien, Afzal in Tronick 2013; Rice in Greenberg 1991; Pace in Sandberg 2012;
Rottenberg in Gross 2007; Sloan 2006; Sloan in Kring 2007; Stalikas in Fitzpatrick
2008). Poudarek na čustvih je tako osrednji pojem v pristopih različnih sodobnih
psihoterapevtskih usmeritev (kot npr. Fosha 2009; Greenberg 2004; Johnson 2009), tudi
v relacijski zakonski in družinski terapiji.
RZDT pojmuje čustva kot temeljne povezovalce vsakega odnosa in sistema, čustva
predstavljajo konstitutivni material posameznikovega razvoja pa tudi temeljno strukturo
nefunkcionalnosti (Gostečnik 2010, 325; Kompan Erzar 2006, 42). Težave in problemi,
zaradi katerih par pride na terapijo, so razumljeni kot simptom čustvenih vzorcev
odnosov, pri čemer partnerja samo poustvarjata stare vzorce. To pomeni, da se prava
sprememba zgodi šele na ravni ozaveščanja in predelave temeljnih čustev (Gostečnik
2004, 22; 2011, 8, 41). Sposobnost zavedanja čustev, razdelava čutenj in njihova
regulacija pripeljejo do bolj funkcionalne in fleksibilne čustvene dinamike pri
posamezniku in v sistemu (Kompan Erzar 2006, 29).
Vse to so pomembni vidiki čustvenega procesiranja, za katerega Greenberg in PascualLeone (2006, 612, 620) ugotavljata, da je osrednjega pomena za učinkovito terapijo.
Zato nas je zanimalo, kolikšne spremembe v značilnostih čustvenega procesiranja se
zgodijo v procesu RZDT.
Rezultati naše raziskave kažejo, da se zmožnost čustvenega procesiranja pomembno
poveča v času od začetka do konca terapije, končen rezultat oz. sprememba pa je
pomembno večja od kontrolne skupine, ki v terapijo ni bila vključena. To pomeni, da
RZDT pripomore k izboljšanju značilnosti čustvenega procesiranja, kar je v skladu
z dognanji Cvetkove (2013, 182-185).

7.2.1 Pomen čustvenega procesiranja
Okrnjena sposobnost čustvenega procesiranja igra pomembno vlogo pri duševnih
težavah. Raziskave kažejo, da imajo slabšo zmožnost čustvenega procesiranja ljudje s
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shizofrenijo (Becerril in Barch 2011, 1027; Kohler et al. 2004, 269; Kohler in Martin
2006, 250), z motnjami hranjenja (Gilboa-Schechtman et al. 2006, 331; Oldershaw et al.
2012, 502), depresijo (Ritchey et al. 2011, 577), panično motnjo (Baker et al. 2004,
1271), anksioznostjo in PTSM (Etkin in Wager 2007, 1476; Morey et al. 2008, 60;
Rauch in Foa 2006, 61).
Mnogi avtorji (npr. Aldao, Nolen-Hoeksema in Schweizer 2010; Eftekhari, Zoellner in
Vigil 2009; Gross in Jazaieri 2014; Kazdin 2014; Kring 2010; Mennin in Farach 2007;
Nolen-Hoeksema 2012; Siegel 2014; Taylor in Liberzon 2007) poudarjajo, da so
pravzaprav vse duševne motnje v določeni meri povezane z okrnjenim čustvenim
procesiranjem. Tako je zmožnost čustvenega procesiranja pomemben dejavnik
duševnega zdravja.
Čustveno procesiranje pa ni pomembno le za posameznikovo počutje, ampak vpliva
tudi na medosebne odnose. Raziskave kažejo na povezanost čustvenega procesiranja27
in stabilnosti ter zadovoljstva v zakonu oz. partnerski zvezi (Bradbury, Fincham in
Beach 2000, 971; Cordova, Gee in Warren 2005, 218; Esmael Mosavi in Iravani 2012,
927; Lavalekar, Kulkarni in Jagtap 2010, 185; Minnotte, Pedersen in Mannon 2010,
747). Mirgain in Cordova (2007, 998) sta ugotovila, da se zadovoljstvo povečuje z
večjim občutkom bližine, na kar vpliva čustvena kompetentnost. To pomeni, da bolj kot
sta partnerja čustveno vešča, bolj se čutita povezana in bolj zadovoljna sta s svojo
zvezo.
Cvetek (2013, 282-283) pa je pokazala, da je ovirana zmožnost čustvenega procesiranja
povezana z manj pozitivnim vzdušjem v partnerskem odnosu pa tudi da je
posameznikova (ne)sposobnost čustvenega procesiranja pomemben dejavnik v procesu
nastajanja in tudi razreševanja problemov.
Glede na to, kako pomembno je čustveno procesiranje za zdravje posameznika pa tudi
celotne družbe, je na mestu vprašanje, kaj se da ukreniti pri tistih, ki imajo okrnjeno to
sposobnost? Čeprav na sposobnost čustvenega procesiranja močno vplivajo izkušnje
zgodnjega okolja pa tudi genetske predispozicije, raziskave (npr. Bornas et al. 2014;

Poleg čustvnega procesiranja se uporabljajo izrazi, kot npr. čustvena inteligenca (ang. »emotional
intelligence«), čustvena zrelost (ang. »emotional maturity«) in emocionalne veščine (ang. »emotional
skills«).

27
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Guastello, Guastello in Hanson 2008; Khalatbari et al. 2013; Madden-Derdich 2002;
Stein 2008) kažejo, da je sposobnost čustvenega procesiranja možno izboljšati v
procesu psihoterapije. To potrjujeta tudi naša raziskava in raziskava Mateje Cvetek
(2013, 182-185).

7.2.2 Dimenzije čustvenega procesiranja
Naša raziskava kaže, da se v procesu RZDT največje spremembe kažejo na področju
zmožnosti presojanja in uporabe svojih čustev, temu sledi izražanje čustev in čustvena
stabilnost.
 Zmožnost presojanja in uporabe čustev se nanaša na več vidikov čustvenega
procesiranja, in sicer na posameznikovo zmožnost zavedanja, prepoznavanja,
razumevanja in uporabe svojih čustev. Vsaka posamezna zmožnost predstavlja
pomemben del predelave čustev. Vse skupaj pa kažejo na to, koliko smo senzitivni in v
stiku s svojim čustvenim doživljanjem, kar pomeni, da prepoznamo, da se (v nas) nekaj
dogaja, da smo temu odprti in na to pozorni. Na tak način poskušamo oceniti
intenzivnost, trajanje in kvaliteto čustvene izkušnje. V tem procesu ugotavljamo, kaj
doživljamo, in čustveni izkušnji pripišemo pomen. Sposobnost presojanja in uporabe
čustev vključuje tudi vpogled v to, kaj nam naša čustva razkrivajo o nas samih in o
naših potrebah (Reid in Harper 2007a, 2; 2007b, 1-2).
Raziskava udeležencev, ki so imeli oškodovano desno hemisfero po kapi, kaže na
pomembno povezavo med prepoznavanjem čustvenih izrazov (obraznih in vokalizacije)
in zadovoljstvom v partnerski zvezi (Blonder, Pettigrew in Kryscio 2012, 634).
Prepoznavanje neverbalnih čustvenih izrazov (svojih in od drugih) igra tako pomembno
vlogo v medosebnih odnosih.

 Izražanje čustev se nanaša na posameznikovo zmožnost za sporočanje svojega
doživljanja drugim. Kaže tudi, v kolikšni meri ima posameznik podporno socialno
mrežo ljudi, ki se jim lahko zaupa. Omejeno izražanje čustev lahko kaže na
posameznikove težnje, da bi ugajal drugim, da zatira čustva oz. lahko kaže na znake
aleksitimije. Izražanje čustev predstavlja posameznikov poskus osmišljanja svoje
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(čustvene) izkušnje ali njegovo pripravljenost oz. motivacijo, da ne bi bil čustveno
izoliran (Reid in Harper 2007a, 2-3; 2007b, 1).
Pri preučevanju parov se je pokazalo, da je izražanje čustev pomemben napovedovalec
stabilnosti in zadovoljstva v zakonu oz. partnerski zvezi (Froyen et al. 2013, 42; Wachs
in Cordova 2007, 464; Waldinger et al. 2004, 68). Yelsma in Marrow (2003, 41) sta
ugotovila, da so težave z izražanjem čustev pri posameznem partnerju oslabile tako
njegovo kot tudi partnerjevo zadovoljstvo v zakonu. Njuna raziskava kaže še, da ko ima
en partner slabšo sposobnost izražanja čustev kot drug partner (ne glede na spol), bo to
negativno vplivalo na zadovoljstvo z zakonom.
Raziskava 50-ih parov pa je pokazala, da je ne glede na posameznikovo samooceno
njegovega izražanja čustev za zadovoljstvo pomembnejše, kako drug partner ocenjuje
njegovo zmožnost izražanja čustev. To pomeni, da je bila npr. ženina stopnja
zadovoljstva v zakonu povezana z njeno oceno moževega izražanja čustev, ne glede na
to, kako je mož ocenil sam sebe (in obratno) (King 1993, 601).
Naše ugotovitve kažejo, da se v procesu vključenosti v RZDT pomembno izboljša
klientova sposobnost izražanja čustev (glede na začetno stanje in v primerjavi s
kontrolno skupino), glede na omenjene raziskave pa bi bilo smiselno, da bodoče
raziskave čustvenega procesiranja vključujejo tudi primerjavo sposobnosti med
partnerjema, ob čemer bi upoštevale lastno pa tudi partnerjevo oceno.

 Čustvena stabilnost odraža posameznikovo doživljanje sebe kot čustveno
stabilnega posameznika, zmožnega učinkovite regulacije svojih čustvenih stanj. Kaže na
to, kako prepričan je posameznik in koliko zaupa v svoje sposobnosti regulacije čustev,
odraža pa tudi sposobnost modulacije čustev v primerih, ko doživlja neprijetne občutke.
Ljudje, ki so čustveno stabilni doživljajo življenje bolj pozitivno, izkušajo več
zadovoljstva in prijetnejša razpoloženja. Posamezniki, ki so čustveno nestabilni, so bolj
nagnjeni k samokritiki, iracionalnim in izkrivljenim prepričanjem, so bolj pristranski in
izkušajo višje ravni nevroticizma (Reid in Harper 2007a, 3; 2007b, 2). Tudi Hills in
Argyle (2001, 1357) ugotavljata, da je čustvena stabilnost povezana s posameznikovimi
občutki sreče in zadovoljstva.
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Glede na to, da se v procesu vključenosti v RZDT pomembno izboljša klientova
čustvena stabilnost (glede na začetno stanje in v primerjavi s kontrolno skupino), lahko
sklepamo, da RZDT pripomore tudi k temu, da klienti doživljajo boljše razpoloženje,
več prijetnejših občutkov in zadovoljstva. Khalatbarijeva et al. (2013, 869) raziskava pa
je pokazala, da obstaja tudi povezava med čustveno stabilnostjo in zadovoljstvom v
zakonu.

Pri vsaki od podlestvic lahko opazimo, da raziskave potrjujejo zvezo med posamezno
podlestvico in zadovoljstvom v zakonu. Ta povezava ni nova, saj so že leta 1970 Rogers
et al. (1970, 342) pri preučevanju 100 parov (50, ki so bili vključeni v terapijo in 50
parov, ki terapije niso potrebovali) ugotovili povezavo med čustveno kompetentnostjo
in zadovoljstvom v zakonu. Tako lahko na podlagi raziskav sklepamo, da RZDT
prispeva tudi k večji stopnji zadovoljstva v zakonu. Seveda bi bilo smiselno to domnevo
tudi empirično preveriti.
Da so se pokazale statistično pomembne spremembe na vseh podlestvicah in tudi na
celotni lestvici čustvenega procesiranja, pravzaprav ni presenetljivo, saj RZDT
uporablja terapevtske intervencije, ki so, kot bomo videli, neposredno povezane s
čustvenim procesiranjem. Cvetek (2013, 186, 198) je v svoji raziskavi definirala 5
glavnih vrst terapevtskih intervencij v modelu RZDT:
1. Spodbujanje čustvenega zavedanja: intervencije, s katerimi terapevt spodbuja
klienta, da se zave samega sebe in svojih izkušenj, sebe v odnosu s partnerjem,
ostalimi družinskimi člani, terapevtom, z okoljem, znotraj katerega živi, ter v
odnosu s svojo preteklostjo in prihodnostjo. Sem spada ozaveščanje prenosov
vzorcev čustvene regulacije iz preteklosti v sedanjost, ozaveščanje vzorcev
čustvene regulacije, nereguliranih občutij in nezadovoljenih pristnih potreb ter
ozaveščanje čustvenega doživljanja in razlogov za takšno doživljanje;
2. Spodbujanje razmejevanja čustvene odgovornosti: intervencije, s katerimi
terapevt spodbuja klienta, da klient razmeji svoje čustveno doživljanje o tega,
kar doživljajo drugi, da za svoje stanje prevzame osebno odgovornost in postane
aktiven ustvarjalec svojega življenja. Sem spada razmejevanje sprejemljivega od
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nesprejemljivega

vedenja,

razmejevanje

med

vedenjem

ter

notranjim

doživljanjem, razmejevanje ponotranjenih občutij in prevzemanje odgovornosti
za projicirana občutja;
3. Spodbujanje sprejemanja čustev: intervencije, s katerimi terapevt spodbuja
klienta k sprejemanju vseh delov sebe, zlasti k sprejemanju in toleriranju vseh
čustvenih stanj, ki jih doživlja pri sebi in ob drugih. Sem spada vzdrževanje drže
sprejemanja vsega, kar klient čuti, sprejemanje čustev, iskanje pozitivnih
vzorcev spoprijemanja s čustvi ter razreševanje obramb pred nesprejetimi čustvi;
4. Spodbujanje vzajemne čustvene regulacije: intervencije, s katerimi terapevt
spodbuja klienta, da razvije zaupanje v druge, se z drugimi poveže ter z njimi
vzpostavi vzajemno intimno interakcijo, da se odloči za popravilo ali pa
ponovno vzpostavitev odnosa, ki je skrhal. To vključuje empatično zaznavanje
drugega in sočutno odzivanje nanj, razvoj zaupanja v drugega in čustveno
razkrivanje;
5. Kreativna raba čustev: intervencije, s katerimi terapevt spodbuja klienta, da si
dovoli nove izkušnje in da začne svojo čustveno energijo uporabljati kot gibalo
igrive življenjske ustvarjalnosti. To vključuje prepustitev novemu in neznanemu,
prenos novih izkušenj v nove odnose in na druga življenjska področja.

Iz opisov intervencij kot tudi samega koncepta RZDT je sklepati, da RZDT spodbuja
čustveno procesiranje. To potrjujejo tudi rezultati naše raziskave. Tako lahko RZDT
postavimo ob bok drugim terapijam, ki pripomorejo k izboljšanju čustvenega
procesiranja (npr. Auszra, Greenberg in Herrmann 2013; Feldman et al. 2009; Pos et
al. 2003; Ritchey et al. 2011; Snyder, Castellani in Whisman 2006; Watson in Bedard
2006).

173

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA TRETJEGA DELA
RAZISKAVE
V tretjem delu smo poglobljeno obravnavali 3 pare in terapevtko v procesu RZDT. Ker
gre za pretežno kvalitativno raziskavo, rezultate in interpretacijo predstavljamo skupaj,
in sicer v štirih podpoglavjih. Rezultati in interpretacija podpoglavja Ravnanje s čustvi
temelji na analizi vsebine in vprašalnikov, medtem ko se podpoglavja Čustva,
Uglašenost in Terapevtske intervencije nanašajo na raziskovanje psihofiziologije, zato
ima v tem delu osrednjo vlogo analiza grafov.
Analiziranih je bilo 35 srečanj (1 par se 1 srečanja ni udeležil zaradi bolezni). Za vsako
srečanje smo naredili analizo vsebine in pripravili 3 grafe (1 graf za vsako posamezno
fiziološko mero, na katerem so bile krivulje za vse 3 udeležence), skupno 105 grafov.
Rdeča krivulja vedno označuje klientko, modra klienta in zelena terapevtko. Spodnji
grafi predstavljajo primer enega (istega) srečanja:

Slika 31. Spreminjaje toplotnega toka terapevtke, klientke in klienta na enem
terapevtskem srečanju. Črtkana črta označuje konec umerjanja naprave.
Slika predstavlja enega izmed izrazitejših grafov (v smislu odzivanja krivulj) toplotnega
toka. V mnogih primerih je graf toplotnega toka veliko bolj podoben grafu temperature
kože, kot je to prikazano na naslednji sliki:
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Slika 32. Spreminjanje temperature kože terapevtke, klientke in klienta na enem
terapevtskem srečanju. Črtkana črta označuje konec umerjanja naprave.
Slika predstavlja tipičen graf spreminjanja temperature kože (za vseh 35 srečanj). Na
vseh srečanjih se je temperatura kože od začetka do konca terapije vsem trem
udeležencem povišala, vendar iz krivulj ne moremo določiti odzivov na specifične
(čustvene) dražljaje.

Slika 33. Spreminjanje prevodnosti kože terapevtke, klientke in klienta na enem
terapevtskem srečanju. Črtkana črta označuje konec umerjanja naprave.
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Slika 33 predstavlja primer grafa prevodnosti kože. Iz primerjave slik vidimo, da izmed
vseh treh fizioloških mer prevodnost kože najbolj očitno odraža trenutne
spremembe.
Tudi druge raziskave ugotavljajo, da prevodnost kože najhitreje odraža spremembe v
dogajanju (Geršak osebna komunikacija, maj 2013; Ham in Tronick 2009, 622), Marci
et al. (2007, 104) pa so pri pregledu raziskav ugotovili, da je bila prevodnost kože
najbolj občutljiva fiziološka mera čustvene odzivnosti oz. vznemirjenosti. Ker je bilo za
nadaljnjo analizo pomembno, kako se fiziološke mere spreminjajo od trenutka do
trenutka glede na čustveno dogajanje, se je bilo za namene podrobnejše analize
smiselno odločiti zgolj za fiziološko mero prevodnosti kože. Tako bodo v naslednjih
poglavjih predstavljeni in interpretirani grafi prevodnosti kože.
Rezultate in interpretacijo grafov moramo razumeti v okviru omejitev, ki jih s seboj
prinaša področje raziskovanja psihofiziologije (več o tem v poglavju 9). Pri
psihofiziologiji namreč nikoli ne moremo biti prepričani v vzročno-posledične
povezave, kar pomeni, da smo grafe interpretirali glede na najverjetnejše vplive.
Upravičenost za izpeljavo sklepov oz. predvidevanj nam daje velik numerus (35 srečanj,
3-je pari), saj gre pri tovrstnih raziskavah večinoma za pilotske raziskave, kjer je
vključen 1 par oz. spremljano 1 srečanje (Geršak osebna komunikacija, marec 2015).
Tretji del raziskave predstavlja prvo takšno raziskavo v Sloveniji pa tudi v svetu. S tem
je njena glavna vrednost predvsem v podajanju iztočnic možnih razlag in
postavljanju izhodišč nadaljnjim raziskavam.

8.1 ČUSTVA
Na

podlagi

analize

izbranih

dogodkov

močnega

čustvenega

doživljanja

predpostavljamo, da se (intenzivno) doživljanje čustev lahko povezuje s telesnim
vzburjenjem. Ob vseh čustvih so se pokazale očitne spremembe v obnašanju krivulje
GSR, razen v primeru, ko je najverjetneje šlo za napako pri merjenju ali pa za ne dovolj
natančno merjenje, da bi se spremembe lahko zaznale (slika 34).
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Slika 34. Primer težav pri merjenju signalov fizioloških mer.
Zgornja slika prikazuje tri tipične težave pri merjenju – nepojasnjeno prekinitev
delovanja merilnika pri klientki pri 44. minuti, terapevtko, ki je neodzivna (»nonresponder«) na signalu GSR, in napako pri merjenju ali pa ne dovolj natančno merjenje,
da bi se lahko zaznale individualne razlike (krivulju klienta in klientke do cca. 42.
minute).
Za neznatne spremembe prevodnosti kože sta možni dve razlagi. Prvi razlog je lahko
slab stik elektrod s kožo udeležencev terapije. To težavo je izpostavil že Geršak (2013,
65) pri pregledu prenosnih vrst merilnikov, med katerimi je bil tudi uporabljeni
SenseWear. Ugotovil je, da so tipične slabosti takšnih merilnikov njihova relativna
nerobustnost in nezanesljivost zunaj laboratorijev, predvsem glede pritrditve elektrod.
Po drugi strani pa lahko neznačilen potek GSR signala pripišemo (slabši) ločljivosti
merilnika. To pomeni, da se ob ločljivosti naprave npr. 0,03 µS, spremembe 0,02 µS
sicer zgodijo, vendar tega merilnik ne bo zaznal. Poleg tega imajo različni ljudje zelo
različno prevodnost kože (glede na vlažnost kože, osnovni nivo prevodnosti itd.) in tudi
odziv. Pri nekaterih ljudeh bo določen (psihološki) dražljaj povzročil velike spremembe,
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pri drugih pa zanemarljive ali celo nične, kot v primeru »non-responderjev« 28 (Geršak
osebna komunikacija, marec 2015). Ker je merilnik z relativno nizko ločljivostjo
uporabljen tako pri udeležencih terapije, ki se močneje odzovejo na psihološki stimulus,
kot tudi pri tistih z nizko odzivnostjo, se lahko zaradi iste skale na vertikalni osi
individualne razlike zabrišejo.
Poleg tega se je glede ločljivosti signalov pokazalo, da mora imeti merjenje frekvenco
vsaj 4 Hz, če želimo, da je dobro vidna dinamika fizioloških mer (velja predvsem za
GSR, za ostale signale je dovolj 1 Hz) 29. Tako je za prvih 8 srečanj v primerjavi z
ostalimi značilna slabša ločljivost prevodnosti kože.

 Žalost
Analizirali smo 28 trenutkov močne(jše) žalosti. Od tega so bili pri 9 dogodkih grafi
neuporabni zaradi težav z merjenjem, ob vseh ostalih trenutkih žalosti pa so bile opazne
spremembe v telesnem vzburjenju. Te spremembe so se kazale na 2 načina:
1. Krivulja se je ob doživljanju žalosti spremenila vsaj za 0,05 µS:

Slika 35. Sprememba prevodnosti kože (povečan odziv) ob doživljanju žalosti.
28

V normalni populaciji naj bi bilo približno 25% (Geršak osebna komunikacija, maj 2013) oz. 10%
(Dawson, Schell in Filion 2007, 173-174) »non-responderjev« oz. neodzivnih ljudi.
29
Ker so bili Senseweari sposojeni in smo jih vmes tudi vračali, je prišlo do različnih nastavitev
frekvence meritev.
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2. Frekvenca vrhov se je povečala:

Slika 36. Sprememba prevodnosti kože (povečana frekvenca vrhov) ob doživljanju
žalosti.

 Jeza
Analizirali smo 24 trenutkov močne(jše) jeze. Od tega so bili pri 6 dogodkih grafi
neuporabni zaradi težav z merjenjem, ob vseh ostalih trenutkih močne(jše) jeze pa so
bile opazne spremembe v telesnem vzburjenju. Kazale so se na 2 načina:
1. Krivulja se je ob doživljanju jeze spremenila vsaj za 0,05 µS:

Slika 37. Sprememba prevodnosti kože (povečan odziv) ob doživljanju jeze.
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2. Frekvenca vrhov se je povečala:

Slika 38. Sprememba prevodnosti kože (povečana frekvenca vrhov) ob doživljanju jeze.

 Veselje, zadovoljstvo
Analizirali smo 6 trenutkov izrazitejšega veselja. Krivulja prevodnosti kože se je ob
doživljanju veselja spremenila vsaj za 0,05 µS:

Slika 39. Sprememba prevodnosti kože (povečan odziv) ob doživljanju veselja.
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 Strah
Analizirali smo 17 trenutkov močne(jše)ga strahu. Od tega so bili pri 5 dogodkih grafi
neuporabni zaradi težav z merjenjem, ob vseh ostalih trenutkih močne(jše)ga strahu pa
so bile opazne spremembe v telesnem vzburjenju. Krivulja se je ob doživljanju strahu
spremenila vsaj za 0,05 µS:

Slika 40. Sprememba prevodnosti kože (povečan odziv) ob doživljanju strahu.

 Gnus
Močnega gnusa ocenjevalca nista zaznala.

 Sram
Analizirali smo 4 trenutke močne(jše)ga sramu. Ob vseh trenutkih so bile opazne
spremembe v telesnem vzburjenju. Krivulja se je ob doživljanju sramu spremenila vsaj
za 0,05 µS:
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Slika 41. Sprememba prevodnosti kože (povečan odziv) ob doživljanju sramu.

Vsaka sprememba v GSR, ki se zgodi v 1 - 4 sekundah po dražljaju in ima amplitudo
večjo od 0,05 µS 30 (Clément in Duvallet 2010, 21) ali pa se v tem času poveča
frekvenca vrhov (Geršak osebna komunikacija, maj 2013), se šteje kot odziv na ta
dražljaj. V naši raziskavi se pri vseh čustvih, razen pri gnusu, ki ga v terapiji
ocenjevalki nista zaznali, kažejo spremembe, večje od 0,05 µS, pri jezi in žalosti pa tudi
povečana frekvenca vrhov. Zato lahko sklepamo, da gre najverjetneje za (telesni)
odziv na (čustven) dražljaj. To pomeni, da se pri močnejšem doživljanju čustev
poveča vzburjenost telesa, kar je v skladu tudi s prvim delom naše raziskave, kjer se je
pokazalo, da je ob doživljanju kateregakoli čustva povprečna prevodnost kože glede na
stanje umirjenosti narasla, pa tudi s Fignerjem in Murphyem (2010, 10), ki pišeta, da
GSR kaže na intenziteto čustvenega doživetja (intenzivnejše kot je doživetje, večji je
odziv GSR).
Poleg tega lahko iz grafov opazimo, da med posameznimi čustvi ni specifičnih razlik
v prevodnosti kože. Tudi iz Takahashijeve (2004, 189) raziskave lahko vidimo, kako

30

Kolikšno amplitudo vzeti kot odziv na dražljaj je sicer stvar presoje. Možen razpon je od 0,01 µS (pri
bolj preciznih merilnikih) do 1,0 µS (Dawson, Schell in Filion 2007, 164-165), vendar večina raziskav
upošteva zgoraj omenjeno amplitudo.
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podobni so si grafi prevodnosti kože ob različnih čustvih (glej sliko 19, str. 79) oz.
skupinah čustev (prijetnih in neprijetnih), kot je razvidno iz Bradleyeve raziskave
(2000, 622).

Slika 42. Prevodnost kože pri čustveno prijetnem, neprijetnem in nevtralnem stimulusu
(Bradley 2000, 622; Bradley in Lang 2007, 588).
Veliko avtorjev starejših raziskav je pričakovalo, da bodo pri različnih čustvih lahko
opazili različne vzorce prevodnosti kože (Lamovec 1991, 236). Domnevali so tudi, da
se pri mirnih čustvih, kot so potrtost, žalost in zadovoljstvo, aktivira parasimpatični
živčni sistem, pri aktivnih čustvih, kot je jeza, strah in navdušenje, pa simpatični živčni
sistem (Hayes in Orrell 1998, 112). Prevodnost kože kot mera, ki je izključno pod
vplivom simpatičnega živčnega sistema (Ham in Tronick 2009, 623-624; Lamovec
1991, 233; Loving, Heffner in Kiecolt - Glaser 2006, 387), bi se tako morala ob jezi,
strahu in presenečenju povečati, ob potrtosti, žalosti in zadovoljstvu pa zmanjšati.
Vendar sedanje raziskave kažejo na mešano in ne na izključujoče delovanje SŽS in PŽS
(Palomba et al. 2000, 46), precej raziskav (npr. Codispoti, Mazzetti in Bradley 2009,
731; Dawson, Schell in Filion 2007, 159, 163; Robinson, Smith-Lovin in Rogalin 2004,
91) pa kaže, da prevodnost kože ne razločuje med čustvi, ampak nakazuje zgolj
emocionalno vzdraženost, torej prisotnost kateregakoli čustva. S tem so skladni tudi
rezultati naše analize grafov.
Na podlagi ugotovljenega lahko izpeljemo zaključek, da se pri obravnavanih dogodkih
močno čustveno doživljanje kaže tudi v telesni vzburjenosti, s čimer potrdimo
hipotezo (H1).
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8.2 RAVNANJE S ČUSTVI
8.2.1 Čustveno procesiranje
Na podlagi analize rezultatov EPS na prvem in zadnjem terapevtskem srečanju lahko
vidimo, da vsi udeleženci zaznavajo porast v splošnem čustvenem procesiranju (vsota
posameznih lestvic). Tako imajo udeleženci občutek 31, da po zaključeni terapiji
nekoliko bolje zaznavajo, presojajo in uporabljajo čustva, se počutijo čustveno bolj
stabilne in lažje izražajo čustva.
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Slika 43. Splošno čustveno procesiranje (EPS) za vse tri pare na začetku (začetna) in na
koncu terapevtskega procesa (končna). M1 je moški prvega para, Ž1 je ženska prvega
para in tako dalje.
Iz rezultatov vidimo, da so vsi trije pari zaznali izboljšanje v sposobnostih čustvenega
procesiranja. O tem pričajo tudi izjave klientov z zadnjih srečanj, predvsem zadnjega
srečanja, ki je namenjeno pregledu celotnega terapevtskega procesa, naslavljanju
sprememb pa tudi izražanju pomislekov, strahov in negotovosti glede prihodnosti.
Izjave klientov smo razvrstili v kategorije, ki ustrezajo podlestvicam EPS:

31

Rezultati temeljijo na njihovi samooceni.
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 Ena izmed podlestvic EPS je izražanje čustev. Klienti so v zvezi s tem navajali:
»Se mi zdi, da zdaj več povem. [...] moja čustva sem zadrževal…«
»Zdaj se zelo trudim, mislim trudim, ne da se obremenjujem, ampak sem pozorna, ja, da
prej izčrpam vse druge možnosti (op.a. preden se razjezi), ti rečem prej… to se mi zdi,
da se je izboljšalo.«
»Povem ti, kaj si mislim, in potem tudi ti lažje razumeš, kaj se z mano dogaja.«
»Si poskušava čim bolj sproti povedat in se pozna, no…«

 Čustvena stabilnost se nanaša na posameznikovo doživljanje sebe kot čustveno
stabilnega posameznika, zmožnega učinkovite regulacije svojih čustvenih stanj:
»Znam nekako zbalansirat zdaj to (op.a. čustveno napetost).«
»Vem, kaj mi pomaga v takih trenutkih. Če mu ne morem povedat, pokličem prijateljico,
napišem v dnevnik, če pa sem jezna, grem pa tečt.«
»Mi je uspelo malo bolj obvladovat stvari (op.a. čustva). Sem prav zadovoljna.«
»Ta žalost me zdaj ne preplavi več toliko… kot da jo bolj sprejemam. No, pa sebe tudi.«

 Klienti

govorijo

o

izboljšani

zmožnosti

presojanja

(prepoznavanja,

razumevanja) in uporabe čustev:
»Mi očitno vse to (op.a. terapija) tudi doma pomaga. Se potem bolj zavedam vseh teh
svojih občutkov in se potem lažje odločam in je izid malo boljši.«
»Ja, jaz sem se želela malo bolj mirno počutit, sploh razumet, kaj ta čustva so, pa kako s
tem… se mi zdi, da sem zdaj malo bolj doma sama pri sebi.«
»Še vedno se ponavljajo te napetosti, ampak jih znam bolj začutit pa…ne vem, poiskat
vzrok ali poimenovat in ne krivim tako zelo sebe, se probam naučit nekaj iz te situacije.«
»Zdaj razumem, zakaj sem se tako počutil. In tudi zakaj sem hodil od doma.«
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»Če pogledam na začetek, so bili ti moji izbruhi, reakcije res eno tako breme, ko nisem
vedela, kam naj to dam, kaj to sploh je. Zdaj pa lažje umestim pa vem, kaj je, pa da z
mano ni nič narobe, če to počnem. To se mi zdi najbolj pomembno in mi daje dobre
občutke za naprej.«

Tako lahko ne samo na podlagi vprašalnika EPS, ampak tudi iz izjav klientov vidimo,
da je v procesu terapije prišlo do sprememb v smeri izboljšanja čustvenega
procesiranja, kar je v skladu z ugotovitvami drugega dela naše raziskave in raziskavo
Mateje Cvetek (2013, 182-185).

8.2.2 Neposredna čustvena komunikacija
Pri analizi vsebine smo poleg že omenjenih kategorij, ki se pokrivajo z lestvicami EPS,
izluščili še kategorijo neposredne čustvene komunikacije.
Klinična praksa kaže, da se partnerja na začetku pogosto pogovarjata »preko« terapevta,
kar pomeni, da si misli in čustev ne izrazita neposredno, ampak jih sporočata terapevtu.
Terapevt v takih primerih partnerja spodbuja, da se obrneta drug k drugemu in si
neposredno izrazita svoje misli in čustva, kot to prikazuje spodnji izsek terapije:
Mož: »Ona je super žena, super mama…«
Terapevtka: »Pa če bi to njej direkt povedal, saj sedi tu poleg vas.«

To dinamiko lahko ponazorimo z naslednjo sliko:

Slika 44. Od komunikacije »preko« terapevta do direktne komunikacije. Leva stran
prikazuje moževo (M) sporočanje ženi (Ž) preko terapevta (T), pri čemer polne puščice
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nakazujejo dejansko smer komunikacije, prazne pa smer, kamor je bilo sporočilo
resnično namenjeno. Desna stran predstavlja primer neposredne komunikacije med
možem (M) in ženo (Ž).
Analiza terapevtskih srečanj kaže, da je pri vseh parih ob koncu terapevtskega
procesa v primerjavi z začetkom opaziti več neposredne izmenjave čustvene
komunikacije, pri enem paru pa je bilo to še posebej izrazito. Na prvem srečanju je
terapevtka k neposredni komunikaciji usmerila prvi par sedemkrat, drugi par štirikrat in
tretji par trikrat. Na zadnjem srečanju je bila takšna intervencija potrebna samo enkrat
(pri tretjemu paru), pri čemer je za zadnje srečanje značilno, da partnerja govorita drug
o drugem (npr. o opaženih spremembah pri partnerju). Analiza srečanj je pokazala, da
se je usmerjanje k neposredni komunikaciji pojavljajo do vključno šestega srečanja,
potem pa le še izjemoma, kot npr. pri tretjem paru na zadnjem srečanju.
Če je terapevt najprej izredno vpet in neposredno udeležen v proces izmenjave, postaja
sčasoma vedno bolj »stranski udeleženec« oz. »coach«, kot njegovo vlogo imenujeta
Solomon in Tatkin (2011, 63). To pomeni, da intervenira in usmerja partnerja, ko je to
potrebno. Cilj terapije je, da se zmoreta partnerja sama regulirati in sama skomunicirati
svoj notranji svet.

8.2.3 Telesna raven ravnanja s čustvi
Nekatere že predstavljene izjave o izboljšanem čustvenem procesiranju govorijo tudi o
reguliranju vzburjenja na telesni ravni. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je čustveno
doživljanje povezano s telesnim vzburjenjem, zato bi lahko imelo reguliranje čustev
vpliv tudi na reguliranje telesnega vzburjenja. To ponazarja naslednji primer klientka je opazila napredek, da je zaznala, kako ji narašča napetost, in se je znala
zregulirati, še preden je izbruhnila v jezi in obtoževanju:
Klientka: »Prav čutila sem, kako mi raste pritisk, prav od spodaj navzgor je šel…
ampak je bilo tako, kot da sem ga uspela ustaviti, še preden je prišel do ust (smeh).«
Terapevtka: »Kako vam je to uspelo, kaj ste naredila?«
Klientka: »Ja, res, prav neverjetno! Prav spremljala sem… čutila sem, kako postajam
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vse bolj jezna, no, takrat se še nisem zavedala, da je to jeza. Bolj je šlo za to, da sem
čutila, kako se kopiči ta napetost in da bom vsak čas izbruhnila... In potem je bilo kot
neka pavza, nek premor, v katerem me je prešinilo, da sem pravzaprav jezna, ker se ni
držal dogovora, in že to je bilo… je kot da se je del naboja zmanjšal. Potem pa še, da bo
to veliko bolj dojel, če mu povem mirno, kot če se derem.«

Podobno govorijo tudi naslednje izjave:
»Ko se zavem, kam paše ta jeza, potem je tudi to (op.a. vznemirjenje) bolj obvladljivo.«
»Sem stal pred šefom, prav paraliziran postanem. In sem se spomnil naših srečanj in
mojega strahu pred očetom… me je kar razjezilo, da se ponavlja. In potem je bilo, kot
da je to stopilo moj strah in spet sem se lahko premikal in govoril.«

Čustveno in telesno vznemirjenje je vzajemno odvisno drug od drugega (Ogden 2012,
23). Ko nekdo regulira svoje telesno vznemirjenje ob doživljanju čustev, se s tem
lahko regulirajo tudi čustva:
»Me je zgrabilo to moje ljubosumje, ta strah… tako me je stiskalo, da še dihat nisem
mogla. In potem sem se spomnila vaših besed in te vaje, ki smo jo naredili tukaj. Sem
postala pozorna na dihanje… naredila vajo. Še vedno me je ščipalo, ampak vsaj dihala
sem lahko. Je ostalo boleče (op.a. čustva), ampak ni šlo na hujše.«
»… lile so solze z mene, sem se počutila tako samo… kar pod odejo bi šla... potem sem
si dala roke, tako kot tukaj. Čutila toploto na srcu, moje roke… kot eno olajšanje je
prišlo…«
Tudi Ferčak (2013, 187) ugotavlja, da se je naslavljanje telesne dimenzije izkazalo za
učinkovito pristopanje k regulaciji čustev.
V prejšnjem poglavju smo videli, da se v terapiji izboljša sposobnost izražanja čustev.
Ule (2005, 255) piše, da je v naravi čustev težnja, da so skomunicirana. Govorjenje o
čustvenem doživljanju prinese olajšanje (Lieberman et al. 2007, 421-422; Matejka et al.
2013, 260-261; Rimé 2009, 76-77). Lieberman et al. (2007, 421, 426) so v raziskavi
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pokazali, da ubesedenje čustev ublaži delovanje amigdale, Mendesova (2009, 130-131)
pa je ugotovila, da so imeli tisti, ki so bolj izražali svoja čustva, nižje vzburjenje
simpatičnega živčnega sistema kot tisti, ki so manj razkrivali svoja čustva. Tako lahko
predvidevamo, da si klienti z izboljšano sposobnostjo izražanja čustev posledično
lažje pomagajo tudi pri reguliranju telesnega vzburjenja:
»Je kot da ko ti povem, kaj me skrbi, in me ti poslušaš, no, slišiš, se kar malo umirim…
Samo da ti povem o tem mojem strahu, je kot da se porazdeli še malo nate ali kaj… in je
potem meni lažje.«
»Nemirna sem cel dan, ker čakam, kdaj boš prišel domov, da ti končno lahko povem, da
se bova končno lahko pogovorila. Najhuje mi je čakat, držat to (op.a. čustva) v sebi…«
Klient je navadno ob nestrinjanju z očetom ostal tiho, vendar je to v njem povzročalo
napetosti, zaradi česar je pogosto predčasno odšel z obiska (»Toliko se mi je nabralo, da
nisem več zdržal, sem moral it«). V procesu terapije pa je prišlo do spremembe: »V
nedeljo sem prvič povedal očetu, kar mu gre. Je kar dobro sprejel... Najbolj čudno pa
je, da sem se potem počutil tako dobro, da sem kar še ostal...«
Butler et al. (2003, 60) so v svoji raziskavi ugotovili, da ima zadrževanje čustev za
posledico povečano telesno vzburjenje ne samo pri osebi, ki zadržuje čustva, pač
pa tudi pri njegovemu partnerju. To ponazarja naslednji primer:
Klient: »A potem če ti povem, kako se počutim, boš bolj mirna?«
Klientka: »Ja, Andrej 32, samo to bi rada od tebe… Ne pa da ugibam. Potem samo
čutim, vem pa ne. Ker to me najbolj razjeda...«
Proces artikulacije čustev prispeva k postopnemu distanciranju od izkušnje in k
razširjanju slike, vpogledu v situacijo (Rimé 2009, 80). Ko ljudje izrazijo čustva, lahko
reflektirajo to, kar čutijo, ustvarjajo nove pomene, ocenjujejo lastno čustveno izkušnjo
in delijo svojo izkušnjo z drugimi (Greenberg in Pascual-Leone 2006, 617).

32

Ime je izmišljeno zaradi varstva osebnih podatkov.
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8.2.4 Povzetek
Na podlagi rezultatov vprašalnika, analize vsebine in osnovane teorije lahko
zaključimo, da se pri obravnavanih klientih ob koncu terapevtskega procesa pokaže
izboljšano ravnanje s čustvi, kar je opazno tudi na telesni ravni, s čimer potrdimo
hipotezo (H2).
Zakaj je pomembno, kako spretni smo pri ravnanju s čustvi? Ugotovitve raziskav
kažejo, da so višje vrednosti čustvene kompetentnosti povezane s splošnim boljšim
počutjem in z zadovoljstvom z življenjem (Gannon in Ranzijn 2005, 1353) in da ljudje,
ki so čustveno bolj stabilni, doživljajo življenje bolj pozitivno, izkušajo več
zadovoljstva in prijetnejša razpoloženja (Hills in Argyle 2001, 1357; Reid in Harper
2007a, 3; 2007b, 2). Domnevamo, da se tudi pri naših klientih zaradi boljših
sposobnosti ravnanja s čustvi ob koncu terapije poveča občutek optimizma in
psihičnega blagostanja. To potrjujejo tudi njihove izjave:
»Boljše se počutim, lažje shajam iz dneva v dan.«
»Se kaže ena sprememba, tudi drugi vidijo. So me pohvalili, da dobro zgledam.«
»Oba se boljše počutiva, v družini je drugače. Bolj smo povezani, se mi zdi.«

Armstrong, Galligan in Critchley (2011, 331) so v raziskavi s 414 udeleženci ugotovili,
da so zavedanje, izražanje, predvsem pa regulacija čustev ključni za razvoj psihološke
odpornosti (ang. »resilience«), ki igra pomembno vlogo v primeru negativnih
življenjskih dogodkov. Poleg tega raziskave (npr. Bradbury, Fincham in Beach 2000;
Cordova, Gee in Warren 2005; Esmael Mosavi in Iravani 2012; Lavalekar, Kulkarni in
Jagtap 2010; Minnotte, Pedersen in Mannon 2010; Mirgain in Cordova 2007) kažejo na
povezanost čustvenega procesiranja in stabilnosti ter zadovoljstva v zakonu,
pritrjujejo pa jim tudi naslednje izjave klientov:
»Lepše nama je (smeh).«
»Mislim, da je pomembno, da sva prišla sem. Je bila že kar kriza… vesela sem, da zdaj
kaže boljše.«
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»Včeraj na poti domov sem se prav veselil, da vas bom spet videl. In da boš ti doma.«
»… kot da je zdaj eno zaupanje, mislim, da vem, da si tu… da se bova pogovorila, če bo
kaj narobe, da se da pogovorit pa da mi ni treba vsega tiščat v sebi. Da mi ni treba
vsega razrešit sami...«

Glede na raziskave in rezultate drugega dela naše raziskave, smo izboljšano sposobnost
ravnanja s čustvi pri klientih pričakovali. V povezavi s tem smo po tihem pričakovali
tudi, da bo na koncu terapije telesna vzburjenost ob naslavljanju problema, zaradi
katerega je par prišel na terapijo, manjša kot na začetku. V ta namen smo na zadnjem
srečanju vsak par vprašali, kako sedaj gleda na težave, ki so ju pripeljale na terapijo.
Analiza grafov prvih in zadnjih terapij pa je pokazala, da teh razlik ne moremo opaziti.
Predvidevamo, da je zaključevanje terapije prav tako stresen dogodek kot začetek.
Klienti so lahko vznemirjeni zaradi poslavljanja, negotovosti, kako naprej, strahu, ali
bodo spremembe trajne ipd. Tako je npr. klientka previdno rekla: »Me kar malo stiska,
da se danes končuje…«, dva para pa sta vprašala, ali je možno nadaljevati s terapijo, če
bi se pokazalo, da jo še potrebujejo.
Pričakovanje, da bi primerjali telesno vzburjenost na prvem in zadnjem srečanju ter na
podlagi tega sklepali na spremembe, se je izkazalo za preveč poenostavljeno in naivno.
Celotna raziskava doktorske naloge namreč nedvoumno kaže, in to je tudi eno glavnih
spoznanj, kako zelo kompleksen sistem je človeško telo. Še kompleksnejša situacija pa
nastane, ko je v interakcijo vključenih več teles, kar bomo nazorno videli v
nadaljevanju.

8.3 UGLAŠENOST IN MEDSEBOJNO ODZIVANJE PARTNERJEV
V raziskavi nas ni zanimalo samo, kako se klienti telesno odzivajo na čustva oz.
čustvene teme, ampak tudi ali je možno, da med partnerjema pride do trenutkov
povezanosti med njihovimi fiziološkimi odzivi. V ta namen smo se se podrobneje lotili
preučevanja telesnih odzivov v realni psihoterapevtski situaciji.
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Analiza grafov je pokazala, da obstajajo trenutki fiziološke uglašenosti med
partnerjema, s čimer lahko potrdimo hipotezo (H3). Odkrili smo 6 takšnih
ujemanj. 33 Vsi primeri so iz terapevtskih srečanj enega para. Grafi drugih dveh parov so
v tem smislu žal neustrezni, ker se ni dalo primerjati krivulj partnerjev. To pomeni, da
je bila največkrat dovolj razvidna samo krivulja enega partnerja, drugega pa ne, zato o
uglašenosti ne moremo ničesar sklepati. O možnih razlogih smo govorili na začetku 8.
poglavja. Res pa je, da je »uglašeni par« predstavljal par, ki je imel v terapiji čustveno
najbolj intenzivno dinamiko, pri katerem smo identificirali največ čustveno intenzivnih
dogodkov (ob preverjanju hipoteze 1) in pri katerem je prišlo do največjega napredka v
sposobnosti čustvenega procesiranja (glej graf 43, M1 in Ž1).
V vseh primerih telesne uglašenosti je šlo za trenutke razumevanja, sočutja, nežnosti in
povezanosti med partnerjema (primer slika 45).

Slika 45. Prikaz fiziološke uglašenosti med partnerjema na terapiji. 34

Od 40. minute dalje klientka odpira preteklost, zlomi se ji glas, joka. V terapevtkinih
zapisih beremo, kako je partner narahlo primaknil stol, da je bil bližje ženi in bolj
obrnjen k njej. Zaznati je njegovo nežnost in podporo. Lahko bi rekli, da se ji je partner
Večina psihofizioloških raziskav je zasnovanih tako, da ne ugotavljajo, ali pride do povezanosti ali ne,
temveč ali pride do večje/manjše povezanosti fiziologije s preučevanim stanjem oz. ali je povezanost nad
nivojem slučajnosti. Menimo, da je 6 primerov uglašenosti pri enem paru nad nivojem slučajnosti.
34
Potrebno je upoštevati, da lahko pride do manjšega časovnega zamika med krivuljama partnerjev.
33
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približal ne samo čustveno (z nežnostjo in sočutjem), ampak tudi povsem telesno, na
ravni svojih fizioloških odzivov.
Raziskave diadnih interakcij (npr. Ferrer, Gonzales in Steele 2013; Saxbe in Repetti
2010; Sbarra in Hazan, 2008; Schoebi 2008) kažejo, da so čustvena stanja med
partnerjema močno soodvisna. Bližje kot sta si dva, tem bolj in hitreje se uskladita drug
z drugim (Rezaei 2013, 3). Zato ni presenetljivo, da obstaja velika povezanost med
kvaliteto odnosa in sinhroniziranostjo partnerjev (Cacioppo et al. 2014, 842; Delaherche
et al. 2012, 11-12; Ferrer, Steele in Hsieh 2012, 162; Hove in Risen 2009, 949; Johnson
2009, 258-259; Yun, Watanabe in Shimojo 2012, 3-6).
Med trenutki povezanosti pa ne gre samo za uskladitev čustvenih stanj, ampak tudi za
pojav delitve enake fiziologije, kar dokazujejo izsledki nevroznanosti (npr. Carr et al.
2003; Decety in Chaminade 2003; Farrow et al. 2001). Metodološko so naši raziskavi
sicer bližje študije medosebne fiziologije, zato si poglejmo nekatere njihove ugotovitve.
Redke raziskave, ki so preučevale fiziološko uglašenost med klientom in terapevtom,
ugotavljajo, da je le-ta povezana z empatijo. DiMascio, Boyd in Greenblatt (1957, 99)
so že leta 1957 spremljali srčni utrip treh diad klient – terapevt. Njihova raziskava kaže,
da se ob trenutkih empatije klientov in terapevtov srčni utrip spreminjata v »soglasju«.
Robinsonova, Hermanova in Kaplanova (1982, 195) raziskava je pokazala pozitivno
povezanost med trenutki usklajenih odzivov prevodnosti kože terapevta in klienta ter
med klientovo oceno terapevtove empatije. Enake rezultate daje tudi novejša raziskava,
in sicer bolj kot je prevodnost kože med terapevtom in klientom usklajena, bolj verjetno
klient zaznava terapevta kot empatičnega. Čustvena distanca je povezana z manjšim
fiziološkim ujemanjem med terapevtom in klientom in z nižjo klientovo oceno zaznane
empatije (Marci et al. 2007, 103; Marci in Orr 2006, 115). Zadnja takšna raziskava pa je
pokazala, da obstaja povezanost med terapevtovo in klientovo osnovno frekvenco glasu
F0 (glej poglavje 2.1.7) in da je ta povezanost večja ob trenutkih empatije (Imel et al.
2014, 146). Povezanost med fiziološkimi odzivi terapevtke in klientov smo želeli
raziskati tudi v naši raziskavi, vendar tega žal ni bilo mogoče ugotavljati, ker je bila
terapevtka neodzivna na signalu GSR (primer slika 34).
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Obstaja tudi nekaj raziskav fiziološke odzivnosti parov. McAssey et al. (2013, 48) ter
Ferrer in Helm (2013) 35 so ugotovili, da je prišlo do povezanosti v srčnem utripu in
dihanju, vendar samo med partnerji (za razliko od ne-partnerjev) ter med nalogo
posnemanja (in ne ko so počivali ali zrli drug v drugega). To pomeni, da se je
uglašenost fiziologije pokazala samo v trenutkih medsebojne usklajenosti.
Podobno ugotavljajo tudi Levenson (2003, 357-358) ter Ham in Tronick (2009, 624625), in sicer da lahko pride do soodvisnosti AŽS samo med dvema, ki sta povezana in
v čustveni interakciji. Čeprav mehanizem, ki pripelje do fiziološke uglasitve, še ni
dovolj pojasnjen, pa je očitno, da se uglašenost vzpostavi samo med tistimi, ki so si
blizu, naj si bo to med partnerji, otroki in starši ali med terapevti in klienti (O’Brien,
Afzal in Tronick 2013, 189-191).
Vse omenjene raziskave potrjujejo ugotovitve naše raziskave v dveh točkah:
1. da je fiziološka uglašenost med partnerjema možna;
2. kaže se, da ima pri tem pomembno vlogo čustvena povezanost in
empatija.

Relacijska zakonska in družinska terapija v svoji osnovi razvija sposobnost za
ranljivost, sočutje in povezanost med partnerjema, zato predvidevamo, da spodbuja tudi
uglašenost. Temu v prid govori dejstvo, da se grafi uglašenosti pojavljajo šele od 4.
terapije dalje. Sprva je potrebno ustvariti dovolj varen in sočuten odnos (tako med
terapevtom in klientoma kot tudi med samima klientoma) ter vzpostaviti zaupanje, da se
sploh lahko odpre pot do ranljivosti. Hkrati se povečuje tudi sposobnost ravnanja s
čustvi (hipoteza 2). Vidimo, da je za ta proces potrebnih več srečanj in menimo, da je to
osnovni pogoj za nastanek uglašenosti.

8.3.1 Uglašenost ob predelavi afektivnega psihičnega konstrukta
Korak naprej, v smislu da je za to potrebna še večja mera varnosti, uglašenosti in
čustvene kompetentnosti, je predelava afektivnega psihičnega konstrukta, gonilne sile
Gre pravzaprav za enako metodološko zasnovano raziskavo, le število udeležencev in način analize je
drugačen.
35
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vsakega nefunkcionalnega odnosa (Gostečnik 2007, 13). To je na nek način cilj RZDT,
zato ni presenetljivo, da se je predelovanje APK pojavljalo šele od 6. terapije dalje. Ker
gre za preoblikovanje nezavednih dinamik, sklepamo (pa tudi klinična praksa kaže), da
gre za močna transformirajoča čustvena doživetja. Na podlagi dosedanjih ugotovitev pa
lahko pričakujemo tudi močno telesno dogajanje.
V nadaljevanju bomo zato podrobneje analizirali proces predelave APK na enem izmed
srečanj, ki ga prikazuje spodnji graf:

Slika 46. Prikaz telesne in čustvene dinamike ob predelovanju afektivnega psihičnega
konstrukta.
Srečanje se je začelo nekoliko zadržano in ker je bilo čutiti jezo, jo je terapevtka
naslovila (»A ste jezna?«). Naslovljeno čustvo je toliko »razrahljalo« čustveno
dinamiko, da se je odprla pot naprej do konflikta med partnerjema. Pokazalo se je, da se
zakonca pogosto prepirata glede pospravljanja stanovanja, kar je bil povod tudi za
tokratni nesporazum. Z obeh strani je bilo čutiti jezo. Ker se njunega konflikta ni dalo
razrešiti na medosebni ravni (v času od cca. 12. do 25. minute) in ker je bila moč
konflikta nesorazmerna z vsebino, je dalo slutiti, da je njun nesporazum v vlogi APK.
Partnerski konflikti lahko predstavljajo APK na način, da partnerja varuje pred
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ranjenostjo in soočenjem z bolečimi in najglobljimi čustvi (Gostečnik 2004, 17-18;
2007, 13). Kompan Erzar (2006, 30) piše, da so v nerazumljivih dejanjih, pretirani
odzivnosti in v na videz nelogičnih stavkih skrite možnosti za regulacijo nezavednega
temeljnega afekta.
Ko se konflikt ne uspe razrešiti na medosebni ravni, pomeni, da je APK in z njim
povezan temeljni afekt usidran na globljem psihičnem nivoju (Gostečnik 2004, 20;
2010, 320). Terapevt takrat kot neke vrste »psihični arheolog« empatično, obzirno in
postopno prodira v vse globlje psihične sfere, v našem primeru z medosebnega na
intrapsihični nivo (Gostečnik 2010, 334). S terapevtkinim sočutnim naslavljanjem (»Kaj
je ta žalost?«) okoli 26. minute je v sistem vstopila žalost (skok v krivulji GSR), to pa je
naredilo prostor za pot do ženinega otroštva. Vidimo, da sta se s prehodom na
intrapsihični nivo ženina raven pa tudi odziv prevodnosti kože očitno spremenila,
kar je povsem v skladu s trditvijo Kompan Erzarjeve (2006, 42), da se temeljni afekti
izražajo preko močnega čustveno-telesnega odziva.
S prehodom na intrapsihični nivo se je izkazalo, da je žena še kot dekletce veliko
pospravljala, kar je bil njen način poskušanja, da bi jo starši sploh opazili:
Žena (hlipajoče): »Da bi me vsaj malo opazila, ne pa kot da me ni…«
Terapevtkina intervencija (»Gre prav za to, ali me opaziš… me imaš rad…«) naslovi
njen temeljni afekt, ki se je skrival pod APK, in sicer strah pred odvečnostjo in še
globlje strah pred zavrženostjo. To pri njej povzroči veliko spremembo v prevodnosti
kože, ki svoj vrh doseže v ženini »prošnji« možu: »V naši družini si želim, da bi me imel
rad, tudi če ne bi pospravljala…« (se ji zlomi glas).
Ker s tem proces še ni bil končan, jo je terapevtka nežno in sočutno vodila naprej po
intrapsihičnem svetu. Šele ko klientka prepozna svoje notranjepsihične potrebe in
izgube (Terapevtka: »A imate to malo punčko pred sabo? Ko se je tako trudila... In vse,
kar je hotela, je, da bi jo imeli radi.« …[žena kima]… »Kaj bi ta mala punčka takrat
potrebovala?«), ko to začuti v vsej polnosti, zmore dati sebi sočutje kot neke vrste
notranji starš (Terapevtka: »…jo vzamete malo v naročje, kako bi jo bilo vzeti malo v
naročje? In ji lahko poveste, da jo imate radi. Da jo imate vi radi.«).
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Pri partnerski terapiji pa se ne smemo ustaviti na tej točki, ampak moramo partnerja
povezati v njuni zgodbi. Kompan Erzar (2003, 181) piše, da je za spremembo ključno,
da partnerja začutita vzajemnost svojih čutenj, »da čustva enega odsevajo v drugem in
obratno ter da njun stik temelji na teh najglobljih čutenjih«. Zato mora na tej stopnji
terapevt ovrednotiti prenos afektov in psihobioloških stanj iz intrapsihične nazaj v
interpersonalno sfero doživljanja (Gostečnik 2011, 39).
Tako terapevtka povabi moža, da se aktivneje vključi (»Gospod, kje ste pa vi, kaj lahko
rečete na to?«) in mož sočutno odgovori: »Žal mi je, da sem očitno v podobni vlogi, kot
je bila tvoja mama…, da ti vzbujam podobne občutke.« Partnerja v svojem odnosu
namreč »samo« poustvarjata oz. ponavljata boleče vzorce iz lastne preteklosti
(Gostečnik 2010, 315; 2011, 30-31; Repič 2008, 118-119). Vendar ko partnerja vidita,
kako drug drugemu vstopata v čevlje stare zgodbe, kako sta si »valentna«, potem lahko
iz tega začaranega kroga tudi izstopita. Da bi to lahko storila, pa se je potrebno najprej
sploh zavedati afekta, ki je bil zablokiran pod APK, in ga zatem ustrezno regulirati
(Kompan Erzar 2006, 107).
Učinkovita regulacija notranjih čustvenih stanj vključuje tako medosebno kot
samoregulacijo (Ogden, Minton in Pain 2006, 221; Schore 2003b, 143). Terapevt je
tisti, ki zagotavlja pogoje (razumevanje, ranljivost, sočutje) in pomaga pri razvoju obeh
regulativnih oblik. Z opisanega primera lahko vidimo, kako je ženin temeljni afekt ob
pomoči terapevtke reguliran s strani nje same (notranjega starša) pa tudi medosebno s
strani moža. Mož ji pride sočutno nasproti z uvidom, kako vstopa v njeno zgodbo, poleg
tega pa naslovi njeno osnovno hrepenenje, ko ji pove, da jo ima rad. Z grafa se nazorno
vidi, kako se ob tem ženino vzdraženje občutno umiri.
Terapevtka po čustveno in telesno napornem procesu pri ženi preveri, kako se počuti:
Žena: »Eno olajšanje je... kot umirjenost, kot eno zadovoljstvo...«
Terapevtka: »Ta mala punčka je bila opažena danes…«
Žena: … (kima, solze ganjenosti)

Med predelovanjem APK je potekalo intenzivno telesno dogajanje, opaziti pa je tudi
uglašenost krivulj prevodnosti kože med partnerjema (od cca. 35. do 41. minute).
Uglašenost se prične ob vstopu ženine žalosti in prehodu na intrapsihično raven.
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Menimo, da je ranljivost ob vzniku žalosti, odprla prostor za partnerjevo sočutje in
nežnost. Čeprav je mož ob predelovanju APK večino časa tiho, pa je v samem procesu
intenzivno udeležen. Ko žena joka, jo nežno gleda, ponudi ji robčke, čuti se njegova
podpora. Ko se oglasi, je njegov glas sočuten in počasen. Njegova čustvena vključenost
omogoča občutek povezanosti in bližine.
Ne le iz obnašanja, ampak tudi iz grafa lahko sklepamo, da je mož ženo zares začutil in
se nanjo uglasil. O usklajenih odzivih prevodnosti kože med trenutki empatije govorijo
tudi druge raziskave (Marci et al. 2007, 103; Marci in Orr 2006, 115; Marci in Riess
2005, 221; Robinson et al. 1982, 195; Slovák et al. 2014). Pri tem gre za medosebno
izmenjavo čustvenih in fizioloških informacij (Marci, Moran in Orr 2004, 694) oz. za
uskladitev psihobioloških stanj, kot temu reče Siegel (1999, 290).
Na doživljanje klientke pa se je najverjetneje uglasila tudi terapevtka, sicer je ne bi
zmogla voditi po labirintu čustvenih spominov. Pri relacijskih terapevtskih pristopih se
od terapevta »zahteva«, da ostane v »desni možganski polovici« in s tem tudi sam izkusi
čustva in občutke klienta (Wylie in Turner 2011, 10-11). Simonič (2010, 299) piše, da
terapevt ob klientovem doživljanju dopusti, da v njem zraste njegovo lastno občutje, ki
ga vodi pri delu s klientom. Šele srečanje v vzajemnem afektu ima moč spremembe.
Istočasno pa mora terapevt vzdrževati tudi »levo možgansko« povezavo s klientom, da
bi lahko soustvarjala koherentno pripoved o klientovih neizraženih, do takrat pogosto še
nezavednih čustvenih izkušnjah. Terapevt ima tako nekakšen »binokularen vid«, kjer z
enim očesom spremlja klienta, z drugim pa sebe. Terapevt mora namreč ostati prisoten
in uglašen ne samo na psihobiološka stanja klienta, ampak tudi na svoja (Wylie in
Turner 2011, 10-11).
Beebe in Lachmann (2005) sta s kamero, ki posname 24 sličic na sekundo, pokazala,
kako se terapevt in klient uglasita v govorjenju, in sicer na ravni intonacije, ritma in
glasnosti. Čeprav je bila terapevtka neodzivna na signalu GSR in tako ne moremo
primerjati uglašenosti na ravni prevodnosti kože, je s posnetkov razvidno, kako
terapevtka uskladi glas s trenutnim dogajanjem. Tako npr. ob trenutkih žalosti govori
nežno in potiho, da se jo na posnetku komaj razloči.
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O terapevtkini uglašenosti pa govorijo tudi naslednji izseki iz terapije:
Terapevtka: »Jaz slišim zadaj, kot da bi kar moral znat, moral obvladat… Žena se
nasmiha, kaj to pomeni?«
Žena: »Se smejim, ker so to prav točno te besede, ki ti jih on (op.a. oče) govori v
delavnici, »To bi pa ti že moral vedet«, tudi če si šele stopil skozi vrata.«

Izsek iz zadnje terapije:
Žena: »Se mi zdi, da ste naju vi tako dobro začutili in včasih sem prav rekla, ko sva šla
domov, pa kako je točno vedla, kaj mora rečt? Res tako… v pravem trenutku prave
besede, ki so se me zelo dotaknile in me spodbudile.«
To ne bi bilo možno, če terapevtka ne bi bila uglašena na klientova psihobiološka
stanja. Schore (2003a, 52-53) piše, da se samo s terapevtovo uglašenostjo pojavi dovolj
močna čustvena izkušnja, ki lahko vodi do preseganja starih vzorcev, s tem ko omogoči
preoblikovanje zavednega - izrečenega pomena pa tudi nezavednih vidikov, ki so
posledica »desnohemisfernih procesov«. To diadno psihobiološko korektivno čustveno
doživetje pripelje do resnične spremembe v psihičnih in telesnih strukturah klienta
(Schore 2014).
Da gre pri predelavi APK in posledično pri regulaciji temeljnega afekta za resnično
transformativno izkušnjo potrjuje ženina izjava na naslednjem srečanju: »Moram reči,
da je bilo zadnje srečanje zame tako zelo… zelo doživeto. Sem se še večkrat med tednom
spomnila na to, me je še zelo dolgo spremljalo. Me še v bistvu. Se vidi, da je bilo res…
ammm… neko tako globoko doživetje. Ko te pravzaprav preseneti, taka moč… In mi je
bilo čez teden prav… prijetno. Sem čutila eno tolažbo in mi je potem večkrat kar
odleglo.«
Tudi na zadnjem srečanju, ob pregledu celotnega procesa je rekla: »Gotovo me je
zaznamovalo tisto srečanje.«
Terapija je proces, v katerem se v avtomatičnih in ponavljajočih se bolečih zapletih išče
vir APK. To naredi terapevt tako, da se poveže s parom prav na tistih točkah, kjer se
partnerja sicer spreta ali umakneta drug od drugega (Kompan Erzar 2006, 187). Na
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analiziranem primeru smo lahko videli, kako so konflikti okoli nepospravljanja v vlogi
APK, ki je omogočal, da se zakoncema ni bilo potrebno soočiti z občutjem zavrženosti,
neljubljenosti in neželenosti (Gostečnik 2007, 41). Ko so ti konstrukti ozaveščeni, se
pogosto pokaže, da se v njih skriva čustveni pomen tega, kar so otroci doživljali ob
svojih starših (Kompan Erzar 2006, 43). Tako se je žena kot mala punčka spraševala, ali
jo sploh imajo radi, ker je doživljala, da je bila opažena samo, ko je pospravljala. Z
nepospravljanjem pa je nezavedno preverjala, ali jo ima mož res rad.
Z razgradnjo APK se lahko s temeljnim afektom soočimo in ga predelamo. Ker gre za
resnično globok proces, se ob tem pojavi močna telesna in čustvena reakcija (glej sliko
46). Pomembno pa je, kako se to visoko vzdraženost regulira, saj v tem leži priložnost
za vzpostavitev novega načina regulacije psihobioloških stanj. Uglašen terapevt na
empatičen način naredi dovolj varen prostor, da klient tvega nove načine
samoregulacije. Učinkovita regulacija notranjih čustvenih stanj pa vključuje ne le
samoregulacijo, ampak tudi medosebno regulacijo, zato je nujno, da je del tega procesa
tudi partner. Terapevt pomaga zgraditi prostor, kjer sta partnerja uglašna, sočutna in na
voljo drug drugemu. To omogoča ne samo medosebno regulacijo, ampak tudi trenutke
globoke povezanosti in intimnosti.
Relacijska zakonska in družinska terapija daje partnerjema možnost, da se drug
ob drugem preoblikujeta tako čustveno kot tudi telesno.

8.3.2 Uglašenost na predzadnji terapiji
Z nevrološkega vidika gre pri čustveno uglašeni komunikaciji za sinhronizacijo
vzburjenja avtonomnega živčnega sistema (Levenson 2003, 357-358). Če je prejšnje
poglavje dalo slutiti, da se telesna uglašenost pojavi ob močnih in globokih čustvenih
izkušnjah, kot npr. ob naslavljanju izkušenj iz otroštva, pa spodnji graf prikazuje, da je
telesna sinhronizacija možna tudi ob »vsakdanji« čustveni uglašenosti.
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Slika 47. Uglašenost (padec krivulj) ob predelovanju vsakdanjih partnerskih težav.
Graf prikazuje isti par na predzadnjem srečanju. Možno bi bilo, da je »sposobnost«
uglasitve ob predelovanju vsakdanjih težav odraz njunega napredka in izboljšanega
čustvenega procesiranja (rezultati njunega končnega EPS), v smislu da se je njuna
sposobnost čustvenega procesiranja do predzadnje terapije toliko povečala, da sta se
zmožna uglasiti tudi ob predelovanju vsakdanjih težav.
Izsek tega dela terapije bi zgornjo domnevo lahko potrjeval, saj terapevt samo na
začetku spodbuja uglaševanje, potem pa partnerja proces izpeljeta sama:
Terapevtka: »Če jo samo začutite. Ni potrebno rešitev iskati. Če samo pogledate vašo
gospo in jo začutite v tem, kar je rekla. Kaj bi ji rekli iz tega ven?«
Mož: »Težko to razumem, ti rečeš, grem spat, jaz to razumem, kot da lahko ostanem in
delam naprej. Ti pa v bistvu misliš »Pogrešam te«.
Žena: »Ja, res je, ja. Vedno tako rečem…«
[malo kasneje]
Terapevtka: »Ampak ste postal pravi mojster v tem (op.a. uglašenosti, čutenju žene)!«
Žena (se smeje): »Res je, ja, dobro si to… mhm, mhm…«
Terapevtka: »Vas želim prav pohvaliti, kako berete vašo ženo.«
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Žena: »Ja, se mi zdi, da me sedaj boljše razumeš, da vidiš večjo sliko.«
Mož: »Ja, jaz vidim, da ni toliko povezano z mano, ampak je to tvoj način reševanja
problemov. Da je to tvoj klic na pomoč.«

Solomon in Tatkin (2011, 63-64) pravita, da so varno navezani partnerji mojstri v
reguliranju živčnega sistema drug drugega. Tudi Sbarra in Hazan (2008, 143) sta
mnenja, da je vzajemno vzdrževanje fiziološke homeostaze lastnost dobrega razmerja.
Dodajamo, da je prava kvaliteta in odraz (terapevtskega) napredka to, da se zmoreta
partnerja uglasiti ne samo ob intenzivnih čustvenih trenutkih, ampak tudi ob reševanju
vsakodnevnih težav.

8.3.3 Drugi vzorci medsebojnega odzivanja
Poleg uglašenosti so se pokazali še nekateri drugi vzorci medsebojnega odzivanja, ki
neposredno sicer niso predmet raziskovalnih hipotez, vendar pa so lahko pomembni za
psihoterapevtsko prakso:


Drug (partner) čeprav je tiho, reagira na govorjenje prvega (partnerja): ko

partner pove kaj kočljivega oz. razkriva svoj odnos do drugega partnerja, se drugi
partner fiziološko odziva, čeprav molči oz. tega navzven ni videti.

Slika 48. Telesno odzivanje na govorjenje partnerja.
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Z grafa vidimo, kako se je žena telesno odzvala, ko je terapevtka vprašala moža, kdaj (v
pogovoru z ženo) je postal jezen. Ker je odkrito izražanje jeze za moža nekaj novega, je
bilo pri ženi čutiti strah pred tem, kaj bo povedal.
Do podobne ugotovitve so prišli v raziskavi, kjer so preučevali terapevta in klienta in
njuno odzivanje na smeh v terapiji. Eno izmed spoznanj raziskave je, da terapevt reagira
na vsebino oz. smeh, ne da bi to eksplicitno pokazal. Terapevtova prevodnost kože se je
statistično pomembno zvišala, med tem ko se je klient smejal, ne glede na to, ali se je
terapevt pridružil smejanju ali ne (Marci et al. 2004, 693).
Z drugim človekom smo vselej povezani zavestno pa tudi povsem telesno in organsko
(Kompan Erzar 2006, 43). Tudi Leijssen (2006, 129) pravi, da ko smo drug ob drugem,
smo vedno tudi v telesni interakciji (ang. »bodies interacting«). Slika 48 pa nam kaže,
kako zelo (telesno) odzivni smo v odnosih, tudi ko navzven tega ni opaziti.

 Prekinitev doživljanja čustev (enega partnerja) z interakcijo - govorjenjem
drugega partnerja:

Slika 49. Prekinitev doživljanja čustev z govorjenjem.
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Graf ponazarja izsek ene začetnih terapij, ko žena tvega, postane ranljiva in odkrito
izrazi svojo bolečino. Ker je to (v tistem trenutku) preveč za njuno običajno
funkcioniranje, mož prevzame pobudo in s svojim govorjenjem prekine njeno
doživljanje žalosti. V klinični praksi pogosto vidimo, kako partnerja skrbita drug za
drugega, da ne postaneta preveč ranljiva, npr. s prekinjanjem govorjenja, menjavo teme
ali prepiranjem. Gostečnik (2011, 107) to imenuje »psihična ekonomija«, saj gre za
uravnavanje nezavedne dinamike afektov. Na ta način ne pride do soočenja s temeljnim
afektom, ki je gonilo in hkrati vezivo odnosa. Temeljni afekt tako ostaja prikrit pod
APK, ki je v svojem bistvu način, kako se posameznik zavaruje pred ranljivostjo in
nadaljnjo bolečino.

 Odprtje problema je za partnerja stresno in vznemirjujoče, kar so
nakazovale izjave kot npr. »Saj boš ti povedala« in »Ti začni«, prikaz takšnega primera
je na spodnjem grafu:

Slika 50. Prikaz vznemirjenja ob odprtju problema.

Izsek grafa je iz prve terapije. Ko terapevtka vpraša po razlogih za prihod na terapijo, se
želi mož izogniti odgovoru in preda besedo ženi: »Ti začni«. Ob začetku terapije je
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ženina vznemirjenost na cca. 0,15 µS, ob odpiranju problema pa se ženina krivulja v
dobrih 2 min povzpne celo do 0,40 µS. Omeniti je potrebno, da krivulja na začetku
terapij na naraste vedno.
Naslavljanje težkih tem vodi v povečan fiziološki odziv (Ham in Tronick 2009, 623;
Steffen et al. 2014, 1), enak učinek pa opažamo tudi pri odpiranju problema. Vidimo,
kako težko se je klientom razkrivati, tvegati in se pokazati neznancu - terapevtu, zato je
še kako pomembno, da je terapevt že od vsega začetka, ko sprejema kliente,
sprejemajoč in empatičen, da ustvarja občutek varnosti in zaupanja.

 Smeh kot regulacija stiske:

Slika 51. Prikaz smeha kot načina regulacije stiske.
V izbranem odseku je bilo očitno, kako je na točki, ko je postalo za moža preveč
ranljivo biti v stiku s svojimi čutenji in jih izraziti, smeh služil za regulacijo njegove
stiske. Po prvi epizodi smeha, ga je terapevtka sočutno usmerila nazaj na čutenja, z
grafa pa lahko razberemo, da je kmalu sledila nova epizoda smeha. Vettin in Todt
(2004, 93) pravita, da služi smeh v pogovoru predvsem za regulacijo interakcije. Smeh
namreč povečuje občutek povezanosti in spodbuja sodelovanje (Vugt et al. 2010, 2). Za
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naš primer pa je še posebej relevantna Keltnerjeva in Bonannova (1997, 687)
ugotovitev, in sicer da je lahko smeh prilagoditveni odziv na stres, na način da
vzpostavi psihološko distanco do stiske, hkrati pa krepi medosebne odnose.

8.4 TERAPEVTSKE INTERVENCIJE
Z analizo grafov in vsebine se je pokazalo, da RZDT vključuje intervencije, ki
vplivajo tudi na telesno vzburjenje, s čimer lahko potrdimo hipotezo (H4) pa tudi
trditev Gostečnika et al. (2013, 647), da RZTD naslavlja tako regulacijo afekta, kot tudi
regulacijo organskih stanj. Ugotovili smo, da lahko intervencije razdelimo glede na to,
ali povečujejo ali zmanjšujejo telesno vzburjenje.

8.4.1 Intervencije, ki povečujejo telesno vzburjenje
Telesno vzburjenje je povečalo naslavljanje čustev, prehod na intrapsihično raven in
prekinitev »nizko vzdraženega« čustvenega vzdušja.

 Naslavljanje čustev (terapevt odpre poln dostop do čutenja)

Slika 52. Prikaz odziva na terapevtsko intervencijo naslavljanja čustev.
206

Schore (1994, 463) pravi, da klient mnogokrat ne bo sposoben ubesediti čustvenega
doživljanja, če ga prej ne bo začutil in ubesedil terapevt. Naslavljanje čustev v tem
smislu pomeni, da terapevt pomaga ozavestiti in s tem omogočiti klientu dostop do
čustev.
Za učinkovito čustveno predelavo je namreč potrebno čustvo izkusiti. To seveda
pomeni tudi določeno stopnjo vzburjenja. Če ni vzburjenja, pomeni da klient ni v stiku s
čustvom in ga ne (po)doživlja (Greenberg in Pascual-Leone 2006, 612-613, 615).
Naravna človekova težnja je sicer izogibanje bolečim občutkom in ta težnja pogosto
preprečuje doživljanje čustev. Zato je terapevtova vloga, da s sočutnim pristopom
ustvarja varen odnos, v katerem si bo klient dovolili priti v stik z vznemirjujočim
čustvom.
Dinamiko naslavljanja čustev bi lahko opisali z metaforo jezu. Ko naslovimo čustva, je
kot bi se odprl jez, ki je prej zadrževal vodo - čustva. Voda sprva preplavi, potem pa
vzpostavi enakomeren tok. Tako je tudi s čustvi. Ko je čustvo naslovljeno, je kot da bi
dobilo dovoljenje, da se v polnosti izrazi, zato se vzburjenje ob tem poveča (slika 52).

 Prehod na intrapsihično raven

Slika 53. Prikaz odziva na terapevtsko intervencijo prehoda na intrapsihično raven.
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Relacijski zakonski in družinski terapevt išče korenine APK in sam temeljni afekt
postopno in progresivno po nivojih – na sistemskem, interpersonalnem in nazadnje na
intrapsihičnem nivoju (Gostečnik 2004, 20; 2010, 320). Ko ni mogoče najti razrešitve v
medosebnem odnosu, pomeni, da je temeljni afekt usidran globlje, zato se bo terapevt
osredotočil na posameznikovo intrapsihično raven. Pri tem gre za odkrivanje
klientovega notranjepsihičnega sveta, predvsem čustev, ki jih je klient doživljal ob
svojih starših (Gostečnik 2011, 46).
Prehod na intrapsihično raven napoveduje stik (soočenje in zavedanje) s temeljnim
afektom. Šele naslovljen in dovolj dobro zreguliran temeljni afekt namreč sprosti
»ujeto« čustveno dinamiko. Ker se s prehodom na intrapsihično raven bližamo srčiki
problema, ni presenetljivo, da se vznemirjenje poveča (glej sliko 53). Tudi Kompan
Erzar (2006, 42) piše, da stik s temeljnih afektom vzbudi močan čustveno-telesni odziv.

 Prekinitev čustvenega vzdušja

Slika 54. Prikaz odziva na terapevtsko intervencijo prekinitve čustvenega vzdušja.
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Včasih je potrebno določeno čustveno vzdušje tudi prekiniti. Ko klient »tone« v nizko
vzdraženo čustveno vzdušje npr. obup, krivdo ali depresivno vzdušje, je smiselno
uporabiti to intervencijo. To ne pomeni, da terapevt ni empatičen, ampak želi s
prekinitvijo regulirati hipovzburjenje, tj. stanje pod-vzburjenega živčnega sistema.
Na tem mestu želimo predstaviti koncept tolerančnega okna (ang. »Window of
Tolerance«), ki je pomemben pri razumevanju vseh regulacijskih intervencij.

Slika 55. Prikaz tolerančnega okna.

Posameznikovo vzburjenje se od trenutka do trenutka spreminja, vendar ostaja
optimalno, dokler je znotraj njegovega tolerančnega okna. Hipervzburjenje je stanje
prevelike vzdraženosti, prevladuje delovanje simpatičnega živčnega sistema. Za to
stanje je značilno vznemirjenje, napetost, panika, impulzivnost, izbruhi nasilja, besa,
čustvena reaktivnost, obsesivne misli, nespečnost ipd. Hipovzburjenje je na drugi
strani stanje prenizke aktivacije, ko prevladuje delovanje parasimpatičnega živčnega
sistema. Značilna je otopelost, počasne misli, nemoč, odsotnost, depresivnost, obup,
slabost, občutek prazne glave ipd. (Ogden, Minton in Pain 2006, 26-40; Siegel 1999,
253-258).
Regulacija je v tem smislu sposobnost uravnavanja posameznikovih čustvenih in
telesnih stanj z namenom, da ostaja njegovo vzburjenje znotraj tolerančnega okna.
Regulacija lahko vključuje povečanje vzburjenja, če je vzdraženost prenizka (kot v
primeru prekinitve čustvenega vzdušja) ali zmanjšanje vzburjenja, če je vzdraženost
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previsoka. Gostečnik (2013, 54) piše, da je regulacija psihobioloških stanj posameznika
bistvena pri vsaki globinski terapiji.

8.4.2 Intervencije, ki zmanjšujejo telesno vzburjenje
Analiza grafov in vsebine terapevtskih srečanj je pokazala naslednje terapevtske
intervencije, ki vplivajo na znižanje vzburjenja:

 Spodbujanje klientove samoregulacije

Slika 56. Prikaz odziva na terapevtsko intervencijo spodbujanja samoregulacije.
Samoregulacija čustvenih stanj je sposobnost, da posameznik modulira težavna občutja
z uporabo lastnih zmogljivosti. To pomeni, da se zmore pomiriti, ko se vzburjenje
dvigne do zgornje meje tolerančnega okna, in se spodbuditi, ko je vzburjenje prenizko
(Ogden, Minton in Pain 2006, 221).

210

Ob nereguliranih čustvenih stanjih, še posebej ob stiku s temeljnimi afekti, pa je klient
pogosto nemočen. Tako kot je reguliranje čustev na začetku posameznikovega razvoja
odvisno predvsem od medosebne regulacije, torej uravnavanja od staršev (Ayers
Denham 2010, 298; Cvetek 2013, 58; Feldman, Greenbaum in Yirmiya 1999, 223;
Gostečnik 2008, 56; Yogev 2012, 342), tako je tudi za klienta ob takšnih trenutkih
dobrodošla pomoč terapevta, saj kontakt s podporno, varno osebo pomirja človekov
živčni sistem (Schore 2003, 244). Schore (2014) zato pojmuje terapevta kot
medosebnega psihobiološkega regulatorja, ki posoja svoje regulativne zmogljivosti
disreguliranemu klientu in mu na ta način pomaga razvijati sposobnost samoregulacije.
Ferčak (2013, 187) piše, da se je naslavljanje telesne dimenzije (kot v tem primeru
pritiska) izkazalo za učinkovito pristopanje k regulaciji afekta.

 Namensko vključevanje drugega partnerja za regulacijo prvega

Slika 57. Prikaz odziva na terapevtsko intervencijo vključevanja partnerja.
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Učinkovita regulacija čustvenih stanj vključuje tako samo- kot medosebno regulacijo
(Schore 2003b, 143; Ogden 2013). Terapija je že sama po sebi primer medosebne
regulacije, pomembno pa je, da terapevt še posebej spodbuja partnersko regulacijo, kot
ponazarja slika 57. Solomon in Tatkin (2011, 44-45) namreč pišeta, da sta uspeh in
stabilnost partnerstva odvisna od sposobnosti vsakega od partnerjev za reguliranje
svojih notranjih telesnih, čustvenih in mentalnih stanj pa tudi drug od drugega.
Z grafa lahko vidimo tudi, da terapevtske intervencije niso izolirani pojavi, ampak se
mnogokrat prepletajo. V tem primeru je bilo uporabljeno naslavljanje čustev in
vključevanje drugega partnerja.

 Vmesna regulacija drugega partnerja (partnerja, ki tisti trenutek ni v središču
pozornosti)

Slika 58. Prikaz odziva na terapevtsko intervencijo vmesne regulacije drugega
partnerja.
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Da bi terapevt lahko zaznal in reguliral vznemirjenje klientov, kot npr. na sliki 58, mora
biti uglašen na afektivni in telesni ravni. Terapevtovo telo je na nek način kot
»resonančna opna za občutke klienta« (Slovensko društvo za globinsko psihološko
psihoterapijo 2010). Terapevt lahko tako preko telesa pride do najbistvenejših notranjih
in intuitivnih sporočil o klientovem doživljanju (Gostečnik 2012, 213). Ferčak (2013,
130) v svoji raziskavi ugotavlja, da so za 91% terapevtov RZDT lastne telesne senzacije
pomemben vir informacij. Poleg tega pa še, da sta terapevtki s pomočjo spremljanja
telesnih odzivov pri sebi in pri klientih ter preko naslavljanja teh odzivov prišli do
globlje ravni doživljanja in s tem do napredka v terapevtskem procesu (187).
Vendar sama uglašenost ni dovolj za vzpostavitev novih, funkcionalnejših načinov
regulacije afekta. Za to mora biti terapevt pripravljen sprejeti klientova disregulirana
čustva, jih v sebi regulirati in jih predelane vrniti. To pomeni, da terapevt regulira
najprej svoja, potem pa še klientova psihobiološka stanja (Gostečnik 2011, 39). Siegel
(2010, 41) s tem v zvezi poudarja, da je terapevtovo empatično razumevanje oz.
uglašenost z drugim povezana s sposobnostjo zavedanja njegovih lastnih notranjih stanj.
Iz predstavljenih intervencij in analize grafov lahko nazorno vidimo, kako »odnosi z
drugimi spreminjajo naše regulativne funkcije« (Loving, Heffner in Kiecolt - Glaser
2006, 391). Cvetek (2013, 301) zaključuje, da RZDT vključuje terapevtske intervencije,
ki so se že v drugih terapevtskih pristopih izkazale kot primerne in učinkovite pri
obravnavanju čustvene regulacije, mi pa dodajamo, da (nekatere) RZDT intervencije
poleg čustvene regulacije omogočajo tudi regulacijo telesnega vzburjenja.
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9. DILEME, OMEJITVE IN PREDLOGI
Specifične dileme, omejitve in priporočila so bila predstavljena pri interpretaciji
posameznega dela raziskave, na tem mestu povzemamo glavne vidike in splošne dileme
naše pa tudi drugih raziskav, ki se osredotočajo na preučevanje psihofiziologije.
Razdelimo jih lahko na 3 področja: merjenje avtonomnega živčnega sistema, merjenje
čustev in medosebno preučevanje.

9.1

IZZIVI

PRI

MERJENJU

AVTONOMNEGA

ŽIVČNEGA

SISTEMA
Včasih je veljalo, da je delovanje simpatičnega in parasimpatičnega živčnega sistema
izključujoče oz. antagonistično – če se aktivira en sistem, se delovanje drugega zmanjša
in obratno. Danes vemo, da lahko oba sistema delujeta tudi istočasno in sinergistično
(Berntson, Cacioppo in Quigley 1993a; Berntson et al. 1994; Porges; 1995; 2001; 2007;
2014). Obe veji živčnega sistema se tako dopolnjujeta in usklajujeta (včasih
antagonistično, včasih sinergistično), vedno pa delujeta z namenom vzdrževanja
homeostaze (Lamovec 1991, 215; Marci et al. 2007, 109; Zafošnik 2007, 53).
To pripelje do veliko večje kompleksnosti razumevanja delovanja živčnega sistema in
hkrati nevarnosti poenostavljenih oz. napačnih interpretacij. Kaj s tem mislimo, lahko
ponazorimo na primeru delovanja srca – lahko se zgodi, da povečano vzburjenje AŽS
ne bo imelo pomembnega učinka na delovanje srca, saj bo aktivnost SŽS omejena z
dejavnostjo PŽS (Alm 2004, 126). Po drugi strani pa se lahko povišan srčni utrip
napačno razlaga kot odraz večjega delovanja SŽS, čeprav lahko do takšnega odziva
pravzaprav pripelje umik parasimpatične zavore (Mendes 2009, 139).
Poleg tega imata SŽS in PŽS vzbujevalne učinke v nekaterih organih in zaviralne v
drugih, večino organov pa oživčujeta tako simpatik kot parasimpatik, zato je načeloma
težko določiti vpliv posamezne veje avtonomnega živčnega sistema (Cacioppo et al.
2008, 189).
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Kot vidimo, je delovanje živčnega sistema izjemno kompleksno. Kljub temu, ali pa
ravno zato, je področje psihofiziologije »vroča tema« sodobnega raziskovanja. Odziv
AŽS se pogosto uporablja za ocenjevanje posameznikovega čustvenega stanja, njegove
mentalne obremenitve (npr. miselne naloge, trema) in drugih psiholoških značilnosti
(Geršak 2013, 64; Myrtek in Brügner 1996, 149). Spremembe fiziologije ob psiholoških
dražljajih pa niso zanimive samo za znanost, ampak tudi za industrijo in marketing, ki si
na ta način skušata pomagati pri personalizaciji storitev in optimizaciji prodaje.
Temu trendu se prilagaja tudi klasično meroslovje 36, ki se v zadnjih letih zaradi potreb
industrije in moderne človeške družbe vedno bolj usmerja k individualizaciji merilnih
metod in merilnih instrumentov. S tem, ko se ukvarja z merjenjem človeških čutov (npr.
senzorično meroslovje), z duševnimi, vedenjskimi in kognitivnimi procesi, sega preko
tradicionalnega fiziološkega meroslovja, posledično pa se srečuje s problemi doseganja
soglasja o tem, kako se lahko meroslovna vprašanja, metode, merilne negotovosti ipd.
uporabljajo pri merjenju oseb (Geršak in Drnovšek 2011, 242).
Glaven problem takšnih fizioloških meritev je v njihovi nespecifičnosti: nikoli ne
moremo z gotovostjo trditi, da zares odražajo preiskovano stanje. Spremembe v AŽS so
lahko med drugim posledica govorjenja, jokanja, zadrževanja diha, gibanja in
premikanja, kot je npr. nagib glave ali drgetanje (Lamovec 1991, 233-234; Sloan in
Kring 2007, 311). Za fiziologijo je značilna tudi velika variabilnost fizioloških
parametrov (iste) osebe ob različnih časovnih trenutkih in v različnih psiholoških
stanjih 37 (Geršak 2013, 64).
Izziv predstavljajo tudi težave pri merjenju AŽS. Spremembe v zapisu so lahko
posledica tudi povsem tehničnih dejavnikov, kot npr. depolarizacije elektrod,
elektromagnetnih motenj, prekinjenega stika naprave s kožo - pogosto je težko
zagotoviti konstanten in stabilen stik s kožo, zaradi česar senzorji ne beležijo podatkov
dovolj natančno. V poletnih mesecih je lahko ovira tudi potna oz. mastna koža. Tehtno
vprašanje je tudi namestitev senzorjev oz. mesto merjenja in če gre za ponavljajoče se
merjenje, Iyoho, Jang in Nair (2004, 4367) opozarjajo na pomembnost konstantne
temperature in vlažnosti okolja.
36

Znanost o merjenju.
Zato se spremembe fizioloških parametrov načeloma primerja s stabilnim začetnim stanjem (Geršak
2013, 64).
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Kompleksnost psihofiziologije je tako obširna, da potekajo psihofiziološka merjenja
večinoma v kontroliranih okoljskih in eksperimentalnih razmerah, s skrbno načrtovano
in nadzorovano metodologijo in protokoli. V tem primeru pa se zastavlja vprašanje
zunanje veljavnosti, koliko lahko takšne rezultate posplošujemo na druge kontekste in
okolja, predvsem vsakdanjega življenja oz. v našem primeru običajne psihoterapevtske
situacije. Geršak (2015) v svoji misli zajame pomen in težave naše raziskave:
»Najzanimivejša psihofiziološka merjenja pa seveda potekajo v realnem življenju,
polnem interakcij, sinergij in medsebojnih povezav dogodkov, aktivnosti in človeških
stanj«. Raziskovalci so tako primorani sklepati kompromis med metodološkimi
prednostmi in omejitvami. Ena ključnih s tem povezanih dilem je izbor merilne
naprave.

Naprava
V našem primeru predstavlja SenseWear najboljši kompromis med napravami, ki jih je
bilo mogoče dobiti v Sloveniji. Za merilniki smo poizvedovali na Oddelku za
psihologijo, na Medicinski fakulteti, na Inštitutu Jožefa Štefana, Fakulteti za šport ter
Fakulteti za elektrotehniko. Največja pomanjkljivost je bila okornost (žice, elektrode,
napajalniki) in neprenosljivost možnih naprave. To bi občutno vplivalo na zaznavanje
ter psihofizično stanje merjenca in s tem na vrednost zbranih podatkov. Tako smo bili
pred dilemo, ali meriti fiziološke znake na prstih, s čimer bi bili zbrani podatki bolj
precizni, vendar bi naprava omejevala gibanje, ali meriti na nadlahti, s čimer tvegamo
slabše rezultate, vendar se bolj približamo realni situaciji in ne motimo samega poteka
terapije. Ker smo želeli minimalizirati merilno anksioznost, smo se odločili za slednje in
izbrali SenseWear zaradi njegove neinvazivnosti, majhnosti, ergonomičnosti in
prenosnosti. Pomemben dejavnik je bila tudi možnost izposoje treh enakih naprav, saj
smo samo tako lahko opazovali vpliv medosebnih interakcij.
Geršak (2013, 65, 70) je ob pregledu enostavnih prenosnih merilnikov prevodnosti kože
(kamor spada tudi SenseWear) ugotovil, da imajo zaradi svoje strukture in zasnove
nekaj omejitev. Običajna slabost je njihova relativna nerobustnost in nezanesljivost
zunaj laboratorijev - predvsem glede pritrditve elektrod. Pri enostavnih merilnikih se
namreč namesto mokrih elektrod, ki omogočajo boljši stik med kožo in merilnikom,
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večinoma uporabljajo suhe elektrode v obliki nerjavečega jekla ali drugega prevodnega
materiala. Omejitev predstavlja tudi majhna ločljivost cenenih 10-bitnih AD
pretvornikov, ki ne omogočajo optimalne obdelave izmerjenih vrednosti, predvsem v
primeru ločevanja signala prevodnosti kože na nivo in odziv.
Po drugi strani pa so se enostavni merilniki izkazali uporabni tudi zunaj kontroliranih
laboratorijskih razmer v realnem življenju opazovane osebe, na primer v študijah
obremenjenosti zračnih kontrolorjev prometa, psihologije udeležencev v cestnem
prometu, rehabilitaciji, psiholoških testih pa tudi v industriji računalniških igric ipd.
(71). SenseWear se sicer največ uporablja v raziskavah o gibanju oz. telesni aktivnosti,
porabi energije in hujšanju, vendar pa so z njim delali tudi raziskave o fizioloških
odzivih pri gasilcih (Del Sal et al. 2009), doživljanju stresa učencev v šoli (Geršak,
Geršak in Drnovšek 2012) ter merjenju fizioloških odzivov ob čustvenem vzburjenju
(Lisetti in Nasoz 2004).
Pomembno vprašanje, ki se nanaša tudi na izbor merilnika, je, katere fiziološke mere
je vredno raziskovati? Geršak (2013, 64) navaja, da so frekvenca srčnega utripa,
arterijski krvni tlak, temperatura kože, elektrodermalna aktivnost kože in kožna
mikrocirkulacija tisti fiziološki parametri, ki močno korelirajo z aktivnostjo
avtonomnega živčnega sistema in s tem kažejo na psihofiziološko stanje opazovane
osebe. Rezaei (2013, 7) je z metaanalizo raziskav potrdila, da so nekatere fiziološke
mere boljši kazalniki čustvenega dogajanja od drugih. Šest fizioloških mer - srčni utrip,
dihanje, prevodnost kože, temperatura kože, krvni tlak in aktivnost mišic obraza - je
pokazalo najmočnejšo povezanost s čustvenim stanjem posameznika.
SenseWear omogoča meritve štirih fizioloških parametrov, med katerimi sta tudi dva
izmed naštetih: prevodnost kože, temperatura kože, ob-telesna 38 temperatura in toplotni
tok. Želeli bi si sicer vključiti še kardiovaskularne mere, še posebej HRV, saj raziskave
kažejo, da je spremenljivost frekvence srčnega utripa dober pokazatelj regulacije čustev
in duševnih obremenitev (Denson, Grisham in Moulds 2011, 14-15; Lee et al. 2013,
249; O’Brien, Afzal in Tronick 2013, 189). Pri tem je še posebej pomembno
visokofrekvenčno območje spremenljivosti frekvence srčnega utripa, ki ga odraža mera

38

Temperatura okolice ob telesu.

217

RSA - respiratorna sinusna aritmiji (glej poglavje 2.1.3). RSA velja za indikator
parasimpatičnega tona in čustvene regulacije (Ham in Tronick 2009, 622).
Z večjim številom specifično izbranih fizioloških mer bi tudi bolj sledili priporočilom
raziskav tega področja - šele multimodalne študije se namreč lahko približajo
razumevanju kompleksnosti psihofizioloških procesov (Collet et al. 1997, 45; Friedman
2010, 387; Hagemann, Waldstein in Thayer 2003, 83-84; Kragel in LaBar 2013, 682683; Rainville et al. 2006, 17). Vendar smo bili pri tem omejeni na dva načina:
1. s kvaliteto in lastnostmi merilnika, ki je bil na voljo;
2. z resursi. Za tako kompleksno analizo bi poleg primernih naprav potrebovali tudi
dober softwear in ekipo, ki bi zbrane podatke sinhronizirala in primerno analizirala.
Multimodalnih raziskav psihofiziologije se praviloma lotevajo ekipe strokovnjakov z
različnih področij (računalništva, matematike, medicine, psihologije, fiziologije ipd.).
S tega stališča je bila naša raziskava velik zalogaj in razumljivo je, da se je analiza 3.
dela raziskave osredotočala zgolj na eno fiziološko mero (čeprav je bila to bolj
posledica lastnosti fiziološke mere temperature kože 39). Tudi za prevodnost kože veljajo
že opisane dileme raziskovanja živčnega sistema, hkrati pa še nekatere specifike, zato si
v nadaljevanju poglejmo, s katerimi izzivi smo se soočali pri tej meri.

Prevodnost kože
Prevodnost kože velja za indikator vzburjenja AŽS (Sequeira et al. 2009, 51) in veliko
avtorjev soglaša, da je v ta namen prevodnost kože najboljše merilo (npr. Cacioppo et
al. 2008; Fernández et al. 2012; Lamovec 1991; Wiens, Mezzacappa in Katkin 2000).
Prevodnost kože je namreč za razliko od večine drugih fizioloških mer izključno pod
vplivom simpatičnega živčnega sistema (Christie in Friedman 2004, 145; Dawson,
Schell in Filion 2007, 167; Ham in Tronick 2009, 623-624; Lamovec 1991, 233;

Pokazalo se je, da so spremembe v temperaturi kože veliko počasnejše (Blascovich et al. 2011, 17;
Suter 2014, 55) v primerjavi s prevodnostjo kože (Geršak osebna komunikacija, maj 2013; Ham in
Tronick 2009, 622). Za ponazoritev glej graf št. 32 in 33.
39
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Loving, Heffner in Kiecolt - Glaser 2006, 387; Marci et al. 2007, 104; Mendes 2009,
120; Tušak in Tušak 2009, 108).
Vsaka sprememba v GSR, ki se zgodi v 1 - 4 sekundah po dražljaju, se šteje kot odziv
na ta dražljaj. Obstajajo tudi spontane spremembe v GSR, in sicer približno 1 - 3 na
minuto, ki se zgodijo brez kakršnegakoli očitnega dražljaja (Dawson, Schell in Filion
2007, 164; Mendes 2009, 119-121). Ker na prevodnost kože vplivajo številni dejavniki
kot npr. globok (v)izdih, premikanje, miselni procesi, spomini, čustva, prebava
(Dawson, Schell in Filion 2007, 164-165; Laird in Lacasse 2014, 28), smeh (Marci,
Moran in Orr 2004, 689) in celo odpiranje oči 40 (Barry, Clarke in Johnstone 2011,
2010), lahko pojav spontanih sprememb najbolje opazujemo v globokem spanju (Picard
2011).

Slika 59. Sprememba v GSR, ki ni posledica očitnega čustvenega vzroka.
Pri prevodnosti kože je potrebno ločevati med nivojem in odzivom, kar je lepo vidno na
zgornji sliki (nivo je okoli 0,45 µS, odziv pa cca. 0,05 µS). Nivo zelo variira od
posameznika do posameznika pa tudi pri istem posamezniku glede na njegovo duševno
stanje. Značilno je, da je nivo umirjenega stanja nižji kot vzburjenega, vendar pa kot že
omenjeno, nivo npr. 0,45 µS pri nekom odraža sproščeno stanje, pri drugem pa
vzburjeno. V večini raziskav (tudi v naši) se pri analizi signalov uporablja odziv
prevodnosti kože, pri čemer velja, da je amplituda odziva reakcija na nek dražljaj. Pri
Raziskava je pokazala, da se prevodnost kože statistično pomembno spremeni ob prehodu iz stanja
zaprtih oči v odprte (Barry, Clarke in Johnstone 2011, 2010).
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tem je pomembno vprašanje in stvar presoje, kolikšno amplitudo vzeti kot odziv na
dražljaj. Možen razpon je od 0,01 µS, pri bolj preciznih merilnikih, do 1,0 µS (Dawson,
Schell in Filion 2007, 164-165). Večina raziskav sicer upošteva spremembe, večje od
0,05 (npr. Clément in Duvallet 2010, 21) ali 0,04 µS (npr. Davydov, Zech in Luminet
2011, 72).
V prvem delu naše raziskave, pri raziskovanju odzivov na čustvene izseke filmov, je
prišla do izraza še ena težava merjenja prevodnosti kože, opazna predvsem pri daljšem
časovnem merjenju. Zgodi se lahko, da je amplituda drugega vala (odziva) popačena
zaradi latence prvega vala. Poleg tega moramo opozoriti še na habituacijo, ki ima za
posledico manjši odziv na poznane dražljaje (Dawson, Schell in Filion 2007, 166-167).
Zgornje dileme se nanašajo predvsem na analizo prevodnosti kože, pri merjenju pa je
pomembno vprašanje mesto namestitve senzorjev merilnika. Kot mesto merjenja se
najpogosteje uporabljajo dlani in prsti rok, pri čemer Mendes (2009, 120-121)
priporoča, da so senzorji nameščeni na sosednja prsta (2. in 3. prst ali 4. in 5. prst), zato
da so oživčeni z istim živcem. Geršak (2013, 65) dodaja, naj bodo senzorji na zadnjih
členkih prstov. Namestitev pa je seveda odvisna tudi od zasnove merilnika, SenseWear
tako npr. meri signale na nadlahteh.
Glede merjenja na dominantni oz. nedominantni roki so rezultati dvoumni in mnenja
nasprotujoča (Dawson, Schell in Filion 2007, 163). Običajno se meri prevodnost kože
na nedominantni roki, nedavna študija (Picard, Fedor in Ayzenberg v tisku, 29-30) pa
dokazuje, da obstaja pri večini ljudi (rahla) asimetričnost vzburjenosti (in posledično
prevodnosti kože). Njihova raziskava je pomembna tudi zato, ker je pokazala, da pri 6ih udeležencih od 25-ih, ki so imeli najbolj izrazito asimetrijo vzburjenja, klasično
merjenje na nedominantni roki ne bi pokazalo vzburjenosti, medtem ko so meritve na
njihovi dominantni roki pokazale precejšnje dogajanje v prevodnosti kože. To je
pomemben podatek tudi za našo raziskavo, kjer smo sklepali, da je terapevtka »nonresponder« na signalu GSR, vendar se s predlagano teorijo multiplega vzburjenja
(ang. »multiple arousal theory«) postavlja vprašanje, ali bi do enakih zaključkov prišli,
če bi terapevtkino prevodnost merili na drugi roki. Ker je raziskava in predlagana teorija
Picardove in ostalih povsem nova, predvidevamo, da bo v prihodnjih letih teorija
multiplega vzburjenja predmet mnogih raziskav.
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9.2 IZZIVI PRI MERJENJU ČUSTEV
Pri pregledu raziskav so Marci et al. (2007, 104) ugotovili, da je bila prevodnost kože
najbolj občutljiva fiziološka mera čustvene odzivnosti oz. vznemirjenosti. Zato ni
presenetljivo, da je prevodnost kože ena najpogostejših, če že ne najpogosteje
uporabljena fiziološka mera pri raziskovanju čustev.
Že takoj na začetku moramo poudariti, da čeprav navadno govorimo o čustvenih stanjih,
so to le redko »stabilna« stanja, ampak prej nenehno spreminjajoči se procesi (Scherer
2005, 702). Čustvene reakcije niso izolirani in »čisti« dogodki, saj lahko še preden
izzveni eno čustvo, doživljamo že drugo. Ker pravzaprav ne obstaja noben kriterij za
določanje, koliko časa traja čustvo, je le-to težko oceniti (Rottenberg, Ray in Gross
2007, 10). Nekateri čustveni odzivi lahko trajajo minute, drugi ure, v določenih
psihopatoloških stanjih tudi dneve in mesece, kot npr. pri motnjah razpoloženja
(Alonso-Arbiol et al. 2011, 2). Čustva tudi ne izzvenijo takoj, ko izgine razlog za to
(Gard in Kring 2007, 429).
Picard, Fedor in Ayzenberg (v tisku, 2) opozarjajo, da je pomembno razlikovati med
konceptoma čustvenega vzburjenja (ang. »arousal«) in čustvene intenzivnosti (ang.
»intensity«). Pogosto se ju zamenjuje oz. enači. Razlika je očitna na primeru depresije –
ob intenzivni depresiji posameznik komaj vstane iz postelje (nizko vzburjenje). To
pomeni, da je stopnja intenzivnosti depresije v obratnem sorazmerju s stopnjo
vzburjenja, kar dokazuje, da sta to dva različna teoretična konstrukta.
Raziskave tudi kažejo, da lahko istočasno doživljamo različno valentna čustva
(Davydov, Zech in Luminet 2011, 67). Prej omenjeni avtorji (Picard, Fedor in
Ayzenberg v tisku, 4) poudarjajo, da je to odraz dvodimenzionalnosti valence čustev.
To pomeni, da si lahko npr. vesel, ko zmagaš, in hkrati razočaran, ker si zbral tako malo
število točk. Zato bi morali pri valenci upoštevati, kje je nekdo na kontinuumu od manj
do bolj prijetnega in kje na kontinuumu od manj do bolj neprijetnega čustvenega stanja.
To je pravzaprav prava slika kompleksnosti in multidimenzionalnosti našega živčnega
sistema.
Iz predstavljenega izhaja, da je fiziološko raziskovanje čustev precej zahtevno.
Raziskovalci se zato navadno omejijo na kratke časovne izseke, kategoričen model
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čustev in namensko vzbujanje čustev (Davydov, Zech in Luminet 2011, 67; Friedman,
Stephens in Thayer 2014, 22-23), kot smo to storili tudi mi v prvem delu raziskave.
Vendar takšen način ni enakovreden realnim življenjskim situacijam, zato smo v tretjem
delu raziskovali čustva v vsakdanji psihoterapevtski situaciji. Mnogi avtorji (npr. Picard
2010; Porges 2014; Schore et al. 2014) poudarjajo, da bi bilo potrebno raziskovati
realne čustvene situacije. Čustva odražajo, kaj je za nekoga pomembno. To je seveda
povsem subjektivno in se lahko razlikuje od tistega, kar raziskovalci mislijo, da je
pomembno. Zato je raziskovanje spontanih čustvenih izrazov v vsakdanjih situacijah
ključnega pomena za razumevanje in ne nazadnje verodostojnost znanstvenih spoznanj.

Vzbujanje čustev
V povezavi z zunanjo veljavnostjo raziskav fiziologije čustev Friedman (2010, 387)
piše, da je stopnja specifičnosti odzivov AŽS ob čustvih odvisna od konteksta vzbujanja
čustev, pri čemer naj bi bili odzivi najbolj čustveno specifični v kontekstu
vsakdanjega življenja. Za vzbujanje čustev se namreč uporabljajo različne metode,
med drugim slike (npr. Lang, Bradley in Cuthbert 2008), priklic spomina (npr. Witvliet
van Oyen in Vrana 1995), poslušanje glasbe (npr. Nylíček, Thayer in Van Doornen
1997), oblikovali pa so tudi standardiziran set filmskih odlomkov, ki izzovejo določena
čustva pri odraslih (Gross in Levenson 1995) in otrocih (von Leupoldt et al. 2007).
Tudi Christie in Friedman (2004, 144), Kreibig et al. (2007, 801) ter Schaefer et al.
(2010b, 1155) ugotavljajo, da je metoda vzbujanja čustev ključnega pomena pri
specifičnosti odzivov AŽS. Pokazalo se je celo, da je gledanje žalostnega filma z
vsebino, povezano z umikom in izogibanjem (ang. »avoidance«), pripeljalo do
povečanega odziva prevodnosti kože, med tem ko je gledanje žalostnega filma,
povezanega z navezanostjo (ang. »attachment«) vodilo do zmanjšanega srčnega utripa
in odzivov prevodnosti kože (Davydov, Zech in Luminet 2011, 74). Ottaviani et al.
(2013, 57) so podobno odkrili, da imata »fizični« in »moralni« gnus različne fiziološke
vzorce. Prvega spremlja aktivacija parasimpatičnega živčevja, drugega pa aktivacija
simpatičnega živčnega sistema. Kreibig et al. (2007, 801) zato poudarjajo, da je pri
primerjavi raziskav in podajanju zaključkov nujno upoštevati kontekst vzbujanja čustev.
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Pri raziskovanju in merjenju čustev se je potrebno zavedati, da se čustva odražajo na
mnogo različnih načinov in fiziologija je le eden izmed njih. Posamezni načini med
seboj niso v vzročno posledičnih, ampak v kompleksnih odnosih. Kragel in LaBar
(2013, 683) tako pišejo, da fiziologija sicer razlikuje med čustvi, vendar ne tako
natančno kot samoocena doživljanja. Rottenberg et al. (2007, 22) ugotavljajo, da so vse
tri komponente čustvene reakcije (subjektivno doživljanje, telesni odziv in
posameznikovo vedenje) med seboj povezane, vendar je korelacija med vedenjem in
doživljanjem večja kot korelacija katerekoli od teh komponent v povezavi s fiziološkimi
spremembami (glej sliko 28, str. 155). Sloan in Kring (2007, 317) tako zaključujejo, da
je za celovito oceno potrebno upoštevati več načinov odražanja čustev.

9.3 IZZIVI PRI MEDOSEBNEM PREUČEVANJU
V prejšnjem poglavju smo omenjali dileme pri raziskovanju čustev. Le-te postanejo v
kontekstu medosebnih interakcij še toliko bolj pomembne. Godboldova (2015, 167)
piše, da so kategorije čustev kot npr. jeza, strah in veselje pri preučevanju sicer
uporabne, vendar pa zahteva raziskovanje čustev v medosebnih odnosih razumevanje
čustev kot procesov, ki vplivajo na procese (v) drugih.
Medosebni odnosi so vedno dvosmeren in interaktiven proces (Ham in Tronick 2009,
628-629). Sprememba fizioloških signalov ene osebe lahko povzroči spremembo v
sovpadajočih fizioloških signalih druge osebe (Rezaei 2013, 17). Posameznikova
fiziologija se tako spreminja v funkciji dveh komponent – lastnih sprememb in
sprememb pri drugem (Ferrer in Helm 2013, 305; Sbarra in Coan 2013, 221). To
pomeni, da vsak regulira svoje notranje stanje, istočasno pa spremlja odzivanje drugega.
V tem pogledu so vse socialne interakcije pravzaprav hkratno produkt samo- in
medosebne regulacije (Beebe 2014, 10).
To dodaja novo dimenzijo k že tako kompleksnemu raziskovanju čustev in
psihofiziologije. Fiziološke raziskave psihoterapevtskega procesa so zato izjemno
zahtevne; upoštevati je potrebno kopico spremenljivk, vključno z večplastnim
prepletanjem posameznikovih in medosebnih procesov (Marci et al. 2007, 103). Ham in
Tronick (2009, 624) sta predvidevala, da je to razlog, zakaj je le nekaj raziskovalcev,
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med seboj ločenih desetletja (DiMascio, Boyd in Greenblatt leta 1957, Robinson,
Herman in Kaplan leta 1982, Marci in ostali leta 2006 oz. 2007 41), poskušalo
raziskovati psihofiziologijo v kontekstu psihoterapije. Na podlagi novejših objavljenih
raziskav (Imel et al. 2014 ter Weiste in Peräkylä 2014) sklepamo, da interes v zadnjem
času narašča. Pri čemer pa je naša raziskava prva, ki ne preučuje fiziologije med
klientom in terapevtom, ampak med partnerjema v psihoterapevtski situaciji.
V naši raziskavi se je za eno večjih tehničnih težav izkazalo časovno usklajevanje med
fiziološkimi signali partnerjev. Kljub temu, da so udeleženci dokaj istočasno pritisnili
na gumb na napravi, je analiza pokazala, da so se v rezultatih pojavljali zamiki tudi do 1
minute. To je sicer stvar merilnih naprav, vendar ni odveč opozoriti na ta, za učinkovito
analizo, pomemben vidik.
Analiza grafov je omogočila poglobljeno raziskovanje subjektivnih medosebnih
čustvenih izkušenj, povezanih s telesnim dogajanjem. Prve raziskave tako kažejo, da se
fiziološke mere lahko uporabljajo za preučevanje relacijskih procesov, regulacijskih
kapacitet ter uglašenosti (Ham in Tronick 2009, 628-629; O’Brien, Afzal in Tronick
2013, 189-190). Sbarra in Coan (2013, 222) sta prepričana, da ponujajo raziskave
fiziologije v medosebnih odnosih enkratno priložnost za poglobitev znanja na različnih
področjih psiholoških znanosti.
Tako se porajajo še nekatere nove ideje in vprašanja: zanimivo bi bilo raziskati, ali je
fiziološka uglašenost med terapevtom in klientom(a) povezana z izidom terapije in ali je
uglašenost med partnerjema povezana z izidom partnerske terapije. Kako je terapevtova
sposobnost za telesno regulacijo (čustev) povezana s terapevtskim procesom in
uspešnostjo terapije? Mikaven je tudi Schorov predlog, in sicer raziskati, ali se v
psihoterapiji lahko spremenijo klientovi psihobiološki parametri (Schore et al. 2014).
Smiselno pa bi bilo preučiti tudi možnost uporabe fizioloških mer pri treningu bodočih
psihoterapevtov.

41

Gre za del iste, večje študije.
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10. SKLEP
V okviru pričujoče disertacije smo želeli poiskati odgovore na vprašanja s treh glavnih
področij. V prvem delu raziskave nas je zanimalo, ali obstaja morebitna povezanost
doživljanja različnih čustvenih stanj z različnimi telesnimi odzivi. Prišli smo do sledečih
ugotovitev:
-

Med vsemi obravnavanimi čustvi (strahom, jezo, veseljem, gnusom in žalostjo)
obstajajo statistično pomembne razlike v vsaj enem parametru prevodnosti kože,
toplotnega toka in/ali temperature kože. Iz rezultatov ne moremo sklepati, ali k
temu pripomore tudi potencialno prekrivanje fizioloških odzivov zaradi daljšega
časovnega merjenja.

-

Najbolj očitno se od vseh ostalih čustev razlikuje strah, najtežje pa je ločiti med
jezo in gnusom, saj se statistično pomembno razlikujeta samo v enem parametru
fizioloških mer, in sicer v povprečni temperaturi kože.

-

Prevodnost in temperatura kože sta pozitivno povezani in njune vrednosti se ob
doživljanju kateregakoli čustva v povprečju povečajo glede na stanje
umirjenosti. Pri tem velja omeniti, da so spremembe temperature kože zelo
majhne, večinoma ne dosegajo niti 1%. Toplotni tok pa se nasprotno ob
doživljanju kateregakoli čustva v povprečju zmanjša glede na stanje umirjenosti.

V drugem delu raziskave so nas zanimale spremembe v značilnostih čustvenega
procesiranja, ki se zgodijo v procesu RZDT:
-

Rezultati vprašalnika EPS kažejo, da se zmožnost čustvenega procesiranja v
času vključenosti v terapevtsko obravnavo po modelu RZDT bistveno izboljša
od začetka do konca terapevtske obravnave, končen rezultat oz. sprememba pa
je pomembno večja od kontrolne skupine, ki v terapijo ni bila vključena.

-

Do največjega izboljšanja pride na področju zmožnosti presojanja in uporabe
čustev, temu sledi izražanje čustev in čustvena stabilnost.
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V tretjem – pretežno kvalitativnem delu pa smo želeli poglobiti razumevanje o tem,
kako se čustvena vzburjenost v procesu RZDT kaže na telesni ravni. Pri tem nas je
zanimalo, kako se v procesu RZDT klienti telesno odzivajo na čustvene teme in ali je
možno, da pride do trenutkov povezanosti med njihovimi fiziološkimi odzivi, kakšne
spremembe v ravnanju s čustvi se zgodijo v procesu terapije in kako se to povezuje s
telesnimi odzivi ter kateri terapevtski posegi botrujejo reguliranju telesne vzburjenosti.
-

Na podlagi rezultatov vprašalnika in analize vsebine ugotavljamo, da se pri
obravnavanih klientih ob koncu terapevtskega procesa pokaže izboljšano
ravnanje s čustvi, kar je opazno tudi na telesni ravni.

-

Na podlagi analize grafov ugotavljamo, da se močno čustveno doživljanje kaže
tudi v telesni vzburjenosti, natančneje v spremembi prevodnosti kože.

-

Na podlagi analize grafov in vsebine ugotavljamo, da je fiziološka uglašenost
med partnerjema možna. Kaže se, da ima pri tem pomembno vlogo čustvena
povezanost in empatija.

-

RZDT vključuje tudi intervencije, ki vplivajo na telesno vzburjenje. Razdelimo
jih lahko glede na to, ali vzburjenje povečujejo ali zmanjšujejo. Vzburjenje
povečuje naslavljanje čustev, prehod na intrapsihično raven in prekinitev »nizko
vzdraženega« čustvenega vzdušja. Znižujejo pa ga intervencije spodbujanja
klientove samoregulacije, namensko vključevanje drugega partnerja za
regulacijo prvega ter vmesna regulacija drugega partnerja.

Če strnemo ugotovitve, lahko izpeljemo naslednje zaključke:
1. Prvi del raziskave je pokazal, da sicer ni (bilo) mogoče določiti vzorca
fizioloških mer, značilnega za posamezno čustvo (v smislu padca prevodnosti kože in
dviga toplotnega toka ob žalosti, porasta prevodnosti kože ob jezi ipd.), očitno pa je, da
se fiziološke mere ob doživljanju čustev spreminjajo – najopazneje prevodnost kože. Na
podlagi prvega in tretjega dela raziskave ter tujih študij lahko potrdimo, da obstaja
povezanost med čustvenim dogajanjem in spremljajočim telesnim odzivom prevodnosti
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kože. Čustva povzročijo določeno (telesno) vzburjenje in v tem smislu naše ugotovitve
pritrjujejo, da imajo čustva aktivacijsko funkcijo (Bradley in Lang 2007, 590; Kompare
et al. 2007, 122-123; Musek in Pečjak 2001, 66-67).
2. Na podlagi drugega in tretjega dela raziskave lahko sklepamo, da RZDT daje
klientom priložnost, da preoblikujejo svoj način procesiranja čustev iz manj v bolj
učinkovitega.
3. Tretji del raziskave nazorno prikazuje, kako nekatere RZDT intervencije
omogočajo regulacijo telesnega vzburjenja. Vključevanje telesnih vidikov čustvenega
doživljanja je pomembno tako za regulacijo čustvenih kot tudi telesnih stanj. Na tem
področju je še veliko prostora za nadaljnje raziskovanje, Gross (2010, 215) celo piše, da
je preučevanje načrtne in spontane regulacije ena od najbolj aktualnih raziskovalnih
tem.
4. Pretežno kvalitativen del raziskave kaže, kako se lahko partnerji uglasijo ne
samo čustveno – z nežnostjo in sočutjem, ampak tudi povsem telesno, na ravni svojih
fizioloških odzivov. Lahko rečemo, da gre za telesno sozvočje partnerjev. Menimo, da
grafi prikazujejo to, kar Schore (2009, 115) imenuje medosebna nevrobiologija - dialog
telesno osnovanih čustvenih izmenjav v odnosu z bližnjim. Veliko terapevtskih
pristopov integrira spoznanja medosebne nevrobiologije, a le redko kateri uspejo to
pri/dokazati tudi na empirični ravni.
Če povzamemo, lahko rečemo, da RZDT naslavlja in regulira tenkočuten »ples«
partnerjev na afektivni in somatski ravni ter partnerjema omogoča, da se drug ob
drugem preoblikujeta tako čustveno kot telesno.

Zaključke moramo razumeti z upoštevanjem omejitev, ki jih predstavlja kompleksnost
področja psihofiziologije in inovativen način raziskovanja. Poleg že omenjenih dilem in
omejitev, predstavljenih v posebnem poglavju, moramo omeniti tudi specifičnost vzorca
iz prvega dela raziskave in dejstvo, da so obravnavani terapevtski primeri vzeti iz
prakse ene terapevtke. Kljub temu pa je disertacija pomemben prispevek, saj predstavlja
eno redkih raziskav psihofiziologije v terapevtski praksi. Različni avtorji, npr. Ham in
Tronick (2009, 624), Heesacker in Bradley (1997, 204), Sloan in Kring (2007, 310)
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opozarjajo, da je še vedno premalo psihofizioloških raziskav o psihoterapevtskem
procesu, čeprav bi bile nujne. Heesacker in Bradley (1997, 216) menita, da so razlogi za
to v predsodku, da »klasično raziskovanje« nima veliko skupnega s psihoterapijo.
Vendar so rezultati dosedanjih raziskav zelo obetajoči, zato bi pričakovali večje
zanimanje za vključevanje nevrofizioloških znanosti v klinično terapevtsko prakso in
njene raziskave. Pri tem je pomembno, da se psihofiziologija preučuje v:
1. medosebnih odnosih
2. vsakdanjih situacijah
1.) V času nastajanja disertacije sta Sbarra in Coan (2013, 222) v uvodniku International
Journal of Psychophysiology zapisala, da se veselita trenutka, ko bodo medosebne
študije pri raziskovanju norma in ne izjema. Večina raziskav na področju čustev in
psihofiziologije (op.a.) se osredotoča na posameznikovo izkušnjo, redke pa so raziskave
kot naša, ki bi ugotavljale odziv na čustva drugih. Walle in Campos (2012, 420-421)
trdita, da bi moralo preučevanje čustev preseči intrapsihični pristop in se premakniti v
smer medosebnih procesov. Čustva bi bilo tako potrebno raziskovati kot dvosmerno
interakcijo in to v različnih socialnih kontekstih. Tudi Schore (2014) je nedavno
opozoril na nujnost medosebnih raziskav v psihoterapiji.
Da bi lahko razumeli medosebno regulacijo čustev in psihofiziološko uglašenost parov,
potrebujemo metode, ki so dostopne, hkrati pa zmorejo upoštevati kompleksnost in
obseg fiziološke in afektivne soodvisnosti v odnosih (McAssey et al. 2013, 44; Sbarra in
Coan 2013, 297). Neravnovesje med teorijo in empiričnimi raziskavami izhaja delno
tudi iz pomanjkanja orodij, ki so na voljo raziskovalcem (Ferrer in Helm 2013, 297).
Ham in Tronick (2009, 624) sta pri pregledu področja našla le nekaj raziskovalcev,
ločenih z desetletji (1957, 1982, 2006 oz. 2007), ki so poskušali preučevati
psihofiziologijo v psihoterapevtskem procesu. V zadnjem času se povečuje zanimanje,
kar lahko sklepamo po objavah iz leta 2014 (Imel et al. 2014 ter Weiste in Peräkylä
2014), nastala pa je tudi naša raziskava. Omenjene tuje raziskave preučujejo fiziološko
uglašenost med klientom in terapevtom, med tem ko se je naša osredotočila na proces
med klientoma (zasnovana je bila sicer kot raziskava med klientoma in terapevtom,
torej tremi udeleženci, vendar so bili terapevtkini signali premalo ločljivi).
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2.) Kompleksnost psihofiziologije je tako obširna, da potekajo raziskave večinoma v
nadzorovanih okoljih in/ali z načrtno vzbujenimi čustvi. Tako obstaja nekaj raziskav
fiziološkega odzivanja oz. usklajenosti parov, vendar le pri načrtovanih dejavnostih.
McAssey et al. (2013, 48) ter Ferrer in Helm (2013) 42 so ugotovili, da je med partnerji
pri nalogi posnemanja (in ne ko so počivali ali zrli drug v drugega) prišlo do
povezanosti v srčnem utripu in dihanju. Tudi v ostalih raziskavah je šlo za naloge oz.
navodila o (ne)posnemanju drugega, npr. med zrcalno igro premikanja ročic vzdolž
vzporednih tirov (Hart et al. 2014), pri premikanju prstov (Yun, Watanabe in Shimojo
2012), plesu podobnem gibanju (Reddish, Fischer in Bulbulia 2013) ali pri guganju v
gugalnikih (Richardson et al. 2007). Letnice vseh omenjenih raziskav razen zadnje
kažejo na to, da so nastajale v času naše raziskave.
Študije, ki preučujejo čustvene reakcije v vsakdanjem življenju, so redke. Mnogi
raziskovalci čustev poudarjajo pomembnost študij, kjer udeleženci doživljajo čustva
»naravno« in ne z načrtnim vzbujanjem (npr. Fourie et al. 2012; Stemmler et al. 2001).
Picard (2010, 252) celo piše, da je samo v takšnem pristopu prihodnost raziskovanja
čustev.

Predstavljeni pogledi potrjujejo vrednost in pomembnost naše raziskave. Po pregledu
področja ugotavljamo, da je to prva študija, ki raziskuje psihofiziologijo parov od
trenutka do trenutka med dejanskimi terapevtskimi srečanji. Na ta način ovrednoti
spontano medsebojno fiziološko uglaševanje partnerjev v realni situaciji, s čimer
prispeva k razvijajočim se kliničnim in raziskovalnim modelom medosebne
psihofiziologije. Disertacija tako predstavlja pomemben znanstveni doprinos. Seveda
o(b)staja še veliko možnosti za nadaljnje delo, zato je vrednost disertacije tudi v
podajanju iztočnic in možnih razlag nadaljnjim raziskavam psihofiziologije.
Poleg tega disertacija nazorno prikaže terapevtski proces na telesni ravni. Pretekle
raziskave so že ugotavljale povezanost med trenutki usklajenih odzivov prevodnosti
kože terapevta in klienta ter klientovo oceno terapevtove empatije, vendar še nikoli v
povezavi s čustvi oz. terapevtskim procesom, kot npr. predelovanjem APK.

Gre pravzaprav za enako metodološko zasnovano raziskavo, le število udeležencev in način analize je
drugačen.
42
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Doktorska naloga z vključevanjem telesnih vidikov doživljanja čustev pomembno
prispeva k ovrednotenju modela RZDT in razširja podlago psihoterapevtskega
zdravljenja nasploh. Namen vseh psihoterapevtskih pristopov je, da spodbudijo
transformirajoče procese, katerih del je tudi telesno doživljanje. Leijssen (2006, 144)
pravi: »Psihološka sprememba mora biti doživeta fizično, izkušena telesno, če naj traja.
Živeti konec koncev pomeni obstajati v telesu in življenje je predvsem telesna
izkušnja.«
Naj zaključimo z besedami udeleženca raziskave, ki povzema zgornje misli:
»Takrat točno veš, da govoriš o svojih najglobljih občutkih, ko čutiš na telesu
spremembe. Prav fizično. Takrat veš, da si globoko in da res čutiš stvari!«
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11. POVZETEK
Relacijska zakonska in družinska terapija (RZDT) je psihobiološki psihoterapevtski
pristop, ki integrira spoznanja psihologije jaza, objekt-relacijske teorije, interpersonalne
analize in sistemske teorije, vključuje pa tudi spoznanja teorije navezanosti in
nevroznanosti, še posebej medosebne nevrobiologije. Osrednjo težo daje predelovanju
čustev oz. afektov, ki jih pojmuje kot psihobiološka stanja. Kljub dobri teoretični
utemeljenosti pomena telesa in čustev v RZDT pa primanjkuje raziskav s področja
telesnega vidika doživljanja in predelovanja čustev. V ta namen avtorica v pričujočem
delu podrobneje predstavi in raziskuje fiziološke mere čustev in njihov pomen v
procesu RZDT.
Disertacija je zgrajena okoli treh glavnih tem: čustev, telesa in psihoterapije. Teoretičen
del vsebuje poglobljen pregled tematike – avtorica predstavi področje čustev in
fizioloških odzivov telesa, obe področji integrira in prikaže relevantne raziskave,
spoznanja

pa

umesti

v

kontekst

psihoterapije.

Empirični

del

predstavlja

interdisciplinarno raziskavo, razdeljeno na tri dele – prva dva predstavljata
kvantitativno, tretji del pa pretežno kvalitativno raziskavo.
V prvem delu raziskave avtorica preverja telesne odzive na različne vrste čustev, pri
čemer išče morebitne razlike v prevodnosti kože, toplotnem toku in temperaturi kože.
Sodelovalo je 82 udeležencev, študentov zakonske in družinske terapije ter terapevtov,
svetovalcev in svetovalnih delavcev. Avtorica s spletno anketo ugotavlja njihov
čustveni odziv na filmske izseke, pridobljene iz Schaeferjevega et al. (2010a) ter Gross
in Levensonovega (1995) standardiziranega seta. Spremembe v fizioloških merah
spremlja z merilnikom SenseWear. Avtorica na primeru 286 vzorcev čustev ugotavlja,
da obstajajo med vsemi čustvi (jezo, strahom, veseljem, gnusom in žalostjo) statistično
pomembne razlike vsaj v enem parametru fizioloških mer. Najbolj očitno se od vseh
ostalih čustev razlikuje strah, najtežje pa je ločiti med jezo in gnusom, saj se razlikujeta
samo v enem parametru - povprečni temperaturi kože. Upoštevati je potrebno, da je
lahko k specifičnosti telesnih odzivov pripomoglo tudi potencialno prekrivanje
fizioloških odzivov zaradi daljšega časovnega merjenja.
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V drugem delu avtorica raziskuje spremembe v značilnostih čustvenega procesiranja, ki
se zgodijo v procesu RZDT. Pri tem primerja udeležence, ki so bili deležni terapevtske
obravnave po modelu RZDT (eksperimentalna skupina), in udeležence, ki v terapijo
niso bili vključeni (kontrolna skupina). V vsaki skupini je bilo 30 udeležencev, ki so
dvakrat v enakem časovnem razmiku izpolnjevali vprašalnik čustvenega procesiranja
(EPS). Rezultati so potrdili, da se zmožnost čustvenega procesiranja pomembno poveča
v času od začetka do konca terapije, končen rezultat oz. sprememba pa je pomembno
večja od tiste v kontrolni skupini.
V tretjem delu se avtorica podrobneje loti preučevanja telesnih odzivov ob čustvenem
doživljanju v realni psihoterapevtski situaciji. Cilj tega dela, ki smiselno povezuje in
zaokrožuje prva dva, je osvetliti model RZDT z vidika telesnega odzivanja na čustvena
stanja in prispevati k praktičnemu znanju ter učinkoviti uporabi procesa RZDT pri
reguliranju telesne (in čustvene) vzburjenosti. V proces RZDT so bili vključeni trije pari
in terapevtka. Na podlagi rezultatov vprašalnika EPS ter analize grafov prevodnosti
kože in vsebine terapij avtorica ugotavlja, da se ob koncu terapevtskega procesa pri
obravnavanih klientih pokaže izboljšano ravnanje s čustvi, kar je opazno tudi na telesni
ravni. Poleg tega rezultati kažejo, da je fiziološka uglašenost med partnerjema možna,
da se močno čustveno doživljanje kaže tudi v telesni vzburjenosti in da RZDT vključuje
intervencije, ki vplivajo tudi na regulacijo telesnega vzburjenja. Raziskava predstavlja
pomemben znanstveni doprinos, saj prispeva k razvijajočim se kliničnim in
raziskovalnim modelom medosebne psihofiziologije.
Zaključke je potrebno razumeti z upoštevanjem omejitev, ki jih predstavlja
kompleksnost področja psihofiziologije in inovativen način raziskovanja. Zaradi
slednjega je vrednost disertacije med drugim tudi v podajanju iztočnic možnih razlag in
postavljanju izhodišč nadaljnjim raziskavam.
Doktorska naloga z vključevanjem telesnih vidikov doživljanja čustev pomembno
prispeva k

ovrednotenju

modela RZDT in

razumevanju

psihofiziologije v

psihoterapevtskem procesu, s čimer razširja podlago psihoterapevtskega zdravljenja
nasploh. S tem prispeva k učinkovitejši in celostnejši psihoterapevtski obravnavi.
KLJUČNE BESEDE: čustva, telesni odzivi, psihofiziologija, uglašenost, relacijska
zakonska in družinska terapija.
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12. ABSTRACT
Relational marital and family therapy (RMFT) is a psychobiological psychotherapeutic
approach that integrates the knowledge of self psychology, object relational theory,
interpersonal psychoanalysis and systemic model, but also includes the knowledge of
attachment theory and neuroscience, especially interpersonal neurobiology. The RMFT
focuses on processing the emotions and affects, which are regarded as psychobiological
states. Although the notions of body and emotions are theoretically well established in
the RMFT, the model lacks research on experiencing and processing emotions from
physiological perspective. Therefore in this thesis, the author presents detailed overview of
the aforementioned topic and conducts a research on physiological measures of emotions
and their role in the process of RMFT.
The thesis tackles three major subjects: emotions, body and psychotherapy. The theoretical
part of the thesis offers a comprehensive overview of the scientific area,
concerning emotions and body’s physiological responses. The author then integrates
the two subjects and presents the relevant literature. The findings are placed
in the context of psychotherapy. The empirical part of the thesis consists of
an interdisciplinary research, divided into three parts: the first two are quantitative, whereas
the third part is mainly qualitative.
In the first part, author analyses body response on different types of emotions, by detecting
differences in skin conductance, heat flux and skin temperature. 82 participants in the study
were counsellors and relational marital and family therapy students. With an online survey
the author was determining their emotional response on a set of standardized emotional film
stimuli by Schaefer et al. (2010a) and Gross and Levenson (1995). Participants’
physiological measures were monitored with SenseWear equipment. Comparing 286 sets of
results, the author discovered that statistically significant differences exist between all the
emotions (fear, anger, amusement, sadness, disgust) in at least one parameter of
physiological measures. The most discernible emotion is fear, while anger and disgust are
the most difficult to distinguish, because they differ in only one parameter (average skin
temperature). It has to be noted that the possibility of overlapping due to continuous
physiological measurements could contribute to the specific physiological responses.
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In the second part changes in the characteristics of emotional processing during the process
of RMFT are investigated. To do so, two separate groups of 30 participants were
compared: one was involved in the RMFT therapeutic treatment (the experimental group),
while the control group was not subjected to the treatment. Participants were asked to fill
in the emotional processing scale (EPS) questionnaire twice in a specific time
interval. Results confirmed that the experimental group’s capacity of emotional
processing considerably increased over the duration of therapy.

Consequently

their capacity is significantly better than that of the control group.
In

the

third

part,

the

author

thoroughly investigates physiological

responses

during an emotional experience in real psychotherapy situation. This part, which
meaningfully connects the previous two parts, aims to assess the RMFT model from the
perspective of physiological responses on emotional states. Essentially, it contributes to the
knowledge of practical implementation of RMFT process in regulating physiological and
emotional arousal in an efficient manner. Three couples and a therapist were involved in
RMFT process. Based on the EPS questionnaire results, skin conductance graph analysis
and therapy content analysis, the author notes that at the end of the therapeutic process
clients improved their emotion management, which was also noticeable on the
physiological level. Moreover the results suggest that physiological attunement of both
partners is feasible, that intensive emotional experience reflects in the physiological
response and that RMFT includes interventions that also regulate physiological arousal.
The thesis contributes to the scientific development of clinical and research
models of interpersonal psychophysiology. Analyses of physiological aspects of
experiencing and processing emotions represent an important step toward physiological
assessment of RMFT. Furthermore, the thesis is important for understanding of
psychophysiology in the process of psychotherapy and thereby contributing to more
effective and comprehensive psychotherapeutic treatment. However, when interpreting the
findings, one has to take into account the complexity of the psychophysiology and the
limitations of innovative research methods. Due to the latter, the thesis could be used as a
foundation for further research or as a cue for additional interpretations.
KEYWORDS: emotions, physical responses, psychophysiology, attunement, relational
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14. PRILOGE

Priloga 1. Vprašalnik o doživljanju čustev
Doživljanje čustev
Anketa je narejena tako, da boste za vsak odlomek posebej označili prevladujoče čustvo
in kako močno ste ga čutili. Prosimo, da ogovarjate tako, kot čutite, ne tako, kot mislite,
da je «prav«.
Preden pa začnete z gledanjem filmskih odlomkov, prosimo, čim bolj natančno opišite,
kako se počutite ta trenutek in kaj občutite v telesu (npr. mravljinčenje, vročino, hlad,
razbijanje srca, plitko dihanje ipd.)

Naslednja vprašanja se nanašajo na ODLOMEK 1
Označite prevladujoče čustvo, ki ste ga občutili ob gledanju odlomka
veselje
strah
gnus
žalost
sram
jeza
Označite, kako močno ste občutili prevladujoče čustvo:
skoraj
nič

malo srednje močno

intenziteta
prevladujočega
čustva
Ali ste ta odlomek videli že kdaj prej?
da
ne
i

zelo
močno

Ste med gledanjem tega odlomka zaprli oči ali (po)gledali proč?
da
ne

Naslednja vprašanja se nanašajo na ODLOMEK 2
Označite prevladujoče čustvo, ki ste ga občutili ob gledanju odlomka
veselje
strah
gnus
žalost
sram
jeza
Označite, kako močno ste občutili prevladujoče čustvo:
skoraj malo
nič

srednje močno zelo
močno

intenziteta
prevladujočega
čustva
Ali ste ta odlomek videli že kdaj prej?
da
ne
Ste med gledanjem tega odlomka zaprli oči ali (po)gledali proč?
da
ne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Naslednja vprašanja se nanašajo na ODLOMEK 3
Označite prevladujoče čustvo, ki ste ga občutili ob gledanju odlomka
veselje
strah

ii

gnus
žalost
sram
jeza
Označite, kako močno ste občutili prevladujoče čustvo:
skoraj malo
nič

srednje močno zelo
močno

intenziteta
prevladujočega
čustva
Ali ste ta odlomek videli že kdaj prej?
da
ne
Ste med gledanjem tega odlomka zaprli oči ali (po)gledali proč?
da
ne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Naslednja vprašanja se nanašajo na ODLOMEK 4
Označite prevladujoče čustvo, ki ste ga občutili ob gledanju odlomka
veselje
strah
gnus
žalost
sram
jeza
Označite, kako močno ste občutili prevladujoče čustvo:
skoraj malo
nič

srednje močno zelo
močno

intenziteta
prevladujočega
čustva

iii

Ali ste ta odlomek videli že kdaj prej?
da
ne
Ste med gledanjem tega odlomka zaprli oči ali (po)gledali proč?
da
ne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Naslednja vprašanja se nanašajo na ODLOMEK 5
Označite prevladujoče čustvo, ki ste ga občutili ob gledanju odlomka
veselje
strah
gnus
žalost
sram
jeza
Označite, kako močno ste občutili prevladujoče čustvo:
skoraj malo
nič

srednje močno zelo
močno

intenziteta
prevladujočega
čustva
Ali ste ta odlomek videli že kdaj prej?
da
ne
Ste med gledanjem tega odlomka zaprli oči ali (po)gledali proč?
da
ne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

iv

Sledi še nekaj osnovnih demografskih vprašanj.
Spol:
ženski
moški
Starost:

Fakulteta, ki jo obiskujete, oz. polic, ki ga opravljate?

Ali jemljete kakršnakoli zdravila (npr. za visok pritisk, astmo, anksioznost, depresijo
ipd.)? Katera?

Bi želeli izvajalcem raziskave še kaj sporočiti?

v

Priloga 2. Post hoc preizkus stat. pomembnih razlik med posameznimi
čustvi za parameter povprečne prevodnosti kože.

Opombe: S temno sivo barvo so označene statistično pomembne razlike na ravni 1%
tveganja, p = statistična pomembnost, prilag. p = prilagojena pomembnost

vi

Priloga 3. Post hoc preizkus stat. pomembnih razlik med posameznimi
čustvi za parameter maksimalne prevodnosti kože.

Opombe: S temno sivo barvo so označene statistično pomembne razlike na ravni 5%
tveganja, p = statistična pomembnost, prilag. p = prilagojena pomembnost

vii

Priloga 4. Games-Howellov post hoc preizkus stat. pomembnih razlik med
posameznimi čustvi za parametra frekvence (GSRfrek) in minimalne
prevodnosti kože (GSRmin).

Opombe: 1 = strah, 2 = veselje, 3 = žalost, 4 = jeza, 5 = gnus, p = statistična
pomembnost, * korelacija je statistično pomembna na nivoju 5%

viii

Priloga 5. Post hoc preizkus stat. pomembnih razlik med posameznimi
čustvi za parameter povprečne temperature kože.

Opombe: S temno sivo barvo so označene statistično pomembne razlike na ravni 5%
tveganja, p = statistična pomembnost, prilag. p = prilagojena pomembnost

ix

Priloga 6. Post hoc preizkus stat. pomembnih razlik med posameznimi
čustvi za parameter maksimalne temperature kože.

Opombe: S temno sivo barvo so označene statistično pomembne razlike na ravni 5%
tveganja, p = statistična pomembnost, prilag. p = prilagojena pomembnost

x

Priloga 7. Tukeyev Post hoc preizkus stat. pomembnih razlik med
posameznimi čustvi za parameter minimalne temperature kože.

Opombe: 1 = strah, 2 = veselje, 3 = žalost, 4 = jeza, 5 = gnus, p = statistična
pomembnost, * korelacija je statistično pomembna na nivoju 5%

xi

Priloga 8. Games-Howellov post hoc preizkus stat. pomembnih razlik med
posameznimi čustvi za parametere povprečnega (HFpovp), minimalnega
(HFmin) in maksimalnega toplotnega toka (HFmax).

Opombe: 1 = strah, 2 = veselje, 3 = žalost, 4 = jeza, 5 = gnus, p = statistična
pomembnost, * korelacija je statistično pomembna na nivoju 5%

GRAF SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI

xii

Opombe: 1 = strah, 2 = veselje, 3 = žalost, 4 = jeza, 5 = gnus, p = statistična
pomembnost, * korelacija je statistično pomembna na nivoju 5%
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