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UVOD

V teoretičnem delu disertacije smo opisovali, kakšne posledice ima odraščanje ob staršu
alkoholiku na otroke, kako le-to vpliva na njihovo kasnejše življenje v odraslosti ter iskali
poti za preseganje negativnih posledic. V tuji literaturi obstajajo številni viri, ki poročajo
o negativnih posledicah odraščanja v družini z izkušnjo alkoholizma. V slovenskem
prostoru je objavljenih virov na temo odraslih otrok alkoholikov malo. V Sloveniji je
prisotna visoka toleranca do uživanja alkohola, kar ima za posledico, da je v Sloveniji
med 8 in 10 % odraslih prebivalcev verjetno že odvisnih od alkohola, zaradi posledic
alkoholizma pa ne/posredno trpi že skoraj tretjina slovenskega prebivalstva (alkoholiki
skupaj s svojci – z otroki, s partnerji).

V prvem poglavju smo opisali, kdo so odrasli otroci alkoholikov, orisali nekatere
značilnosti odraslih otrok alkoholikov, kot so soodvisnost, doživljajska zagrenjenost in
črnogledost, nagnjenost k odvisnosti ali odnosu z odvisno osebo, zanikanje čustev, strah
pred zapuščenostjo. V prvem poglavju smo predstavili pomen družine za zdrav razvoj
otroka in posledice, ki jih ima odvisnost družinskega člana na družinski sistem in na
otroke v njihovem otroškem ter kasnejšem odraslem obdobju. V drugem poglavju smo
opisali čustvo sramu, ki močno zaznamuje čustveni svet družinskih članov družin, v
katerih je prisotna odvisnost od alkohola. V tretjem poglavju smo izpostavili samopodobo
in posledice, ki jih ima na samopodobo odraščanje ob staršu, ki je odvisen od alkohola.
V četrtem poglavju smo se osredotočili na okrevanje odraslih otrok alkoholikov v
povezavi z uvidom, motivacijo za okrevanje ter potjo v odraslost. V petem poglavju
disertacije smo povzeli razumevanje relacijske družinske terapije.
V šestem poglavju smo predstavili izsledke kvantitativne in kvalitativne raziskave, kjer
smo odgovorili na tri hipoteze in tri raziskovalna vprašanja. V kvantitativnem delu
raziskave smo pokazali, da odrasli otroci alkoholikov prihajajo iz družin, kjer je
funkcioniranje med člani manj zdravo v primerjavi z družinami tistih članov, ki niso
odraščali ob starših, ki so zasvojeni z alkoholom, da je samopodoba odraslih otrok
alkoholikov nižja od drugih, ki so odraščali ob starših, ki niso bili zasvojeni z alkoholom.
V kvantitativnem delu raziskave smo pokazali, da imajo udeleženci terapevtske skupine
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za odrasle otroke alkoholikov boljšo samopodobo po enoletnem terapevtskem procesu,
kot so jo imeli pred vključitvijo v skupino.
V šestem poglavju, v kvalitativnem delu raziskave, smo raziskali spremembe pri
doživljanju odnosov z

družinskimi

člani, spremembe pri funkcioniranju

v

interpersonalnih odnosih in spremembe pri izražanju čustev udeležencev, o katerih so
poročali udeleženci po obiskovanju skupine za odrasle otroke alkoholikov po relacijskem
družinskem modelu terapije.

Kvalitativni del raziskave smo naredili na terapevtski skupini za odrasle otroke
alkoholikov, ki smo jo vodili po smernicah relacijske družinske terapije. Udeleženci so
bili vključeni v skupinsko obravnavo od enega leta do leta in pol. V terapevtskih srečanjih
so predelovali negativne afekte sramu, krivde, žalosti, jeze itd. Udeleženci skupinske
obravnave so na srečanjih razvijali večje sočutje in razumevanje do sebe, pozitivnejšo
samopodobo, funkcionalnejši način delovanja v interpersonalnih odnosih in sposobnost
prepoznavanja in izražanja nezavednih, potlačenih čustev.
V doktorski disertaciji smo integrirali teoretično znanje s področja odraslih otrok
alkoholikov, družinske dinamike, relacijske družinske terapije in praktična znanja s
področja izvajanja skupinske terapije odraslih otrok alkoholikov po relacijskem
družinskem modelu terapije.
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1. ODRASLI OTROCI ALKOHOLIKOV

Kot odrasle otroke alkoholikov navadno razumemo osebe, starejše od 18 let, ki so
odraščale v takšnem okolju, v katerem so odrasli zaradi zlorabe alkohola zanemarjali
ohranjanje družine kot enote (Black 1982, 481). Običajno se izraz odrasli otroci
alkoholikov uporablja za osebe, ki so odraščale v nefunkcionalni družini, v kateri je bil
največji problem alkohol (Pasternak in Schier 2012, 51). Opredeljuje pa tudi odrasle
osebe, ki so odraščale v nefunkcionalnih družinah, kjer ni bilo težav z alkoholom ali
drogami, so pa v teh družinah prisotne zlorabe, sram, zapuščenost in zanemarjenost (ACA
WSO 2006), ki imajo enake značilnosti kot odrasli otroci alkoholikov.
Izraz odrasli otroci alkoholikov ima dvojen pomen. Označuje odraslo osebo, ki je ujeta v
strahove in reakcije otroka, ter otroka, ki je bil prisiljen postati odrasel, ne da bi šel skozi
naravne faze razvoja otroka, ki postopno vodijo do tega, da se razvije v zdravo odraslo
osebo (Ruben 2001, 8). Tako imajo odrasli otroci alkoholikov dve identiteti v smislu, da
so istočasno odrasli in otroci, kajti nerazrešene vsebine iz otroštva in potlačene ter
nepredelane travme iz preteklosti sooblikujejo njihovo funkcioniranje v odraslosti –
funkcioniranje, ki je delno čustveno in socialno nezrelo (Pasternak in Schier 2012, 51–
52). Ko se odrasel otrok sooči s težavnimi situacijami, regresira v stanje otroka, kar
pomeni, da se odzove na različne situacije v odraslosti z dvomom vase, obtoževanjem
sebe, z občutkom, da se moti, da je manjvreden – kakor se je naučil v fazi otroštva (ACA
WSO 2006). Odrasli otroci alkoholikov so na nekaterih področjih v reguliranju svojih
čustev, razmejevanju odgovornosti in postavljanju mej ostali na stopnji otroka, saj ob
starših niso imeli zgleda, kako se naučiti obvladovati, regulirati svoja čustva, kako
razmejevati odgovornosti, kako postaviti meje, kako izražati ljubezen. Obenem pa so bili
prisiljeni kot otroci prevzemati odgovornosti, vloge, ki jim kot otroci niso bili kos, ki bi
jih morali prevzeti njihovi skrbniki, pa jih niso znali, ali niso zmogli.
Otroci, ki odraščajo ob zasvojenem staršu, se morajo boriti za svoje preživetje, ko pa
odrastejo, imajo občutek, kot da nikoli niso doživeli, da bi bili otroci. Veliko prezgodaj
so morali odrasti, globoko v sebi pa se še vedno počutijo kot otroci. Znotraj vsakega
odraslega otroka živi majhen otrok, ki se počuti praznega, nenasitenega, čigar potrebe so
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ostale neizpolnjene. Te neizpolnjene otroške potrebe ostanejo skrite v notranjosti
odraslega otroka alkoholika (Pasternak in Schier 2012, 52).
Vpliv odraščanja v družini z izkušnjo odvisnosti se pozna tudi potem, ko otrok odraste.
Vsi odrasli otroci alkoholikov ne doživljajo problemov. Nekatere študije pa kažejo na to,
da odrasli otroci alkoholikov poročajo o večji ranljivosti na življenjske stresorje in o
večjih prilagoditvenih težavah (Hall in Webster 2007, 425). V večini pa alkoholizem
staršev povzroča številne negativne posledice na njihovih otrocih, med drugimi tudi
psihosocialne probleme, kot so depresija, agorafobija, socialna fobija, generalizirana
anksioznost, problem v medosebnih odnosih, probleme na področju akademskih
dosežkov, zlorabo ilegalnih drog in alkohola, slabo samopodobo (Rangarajan in Kelly
2006, 656), jezo, zanikanje in izogibanje, popačeno razmišljanje, občutek krivde in sramu
(Geddes 1993, 71).
Družinska zgodovina odvisnosti od alkohola poveča ranljivost za prenos odvisnosti od
alkohola na druge družinske člane, pa tudi nastanek motnje razpoloženja in anksioznosti
(Sjoerds in drugi 2013, 1487). Otroci, ki so morali v otroštvu prevzemati starševske vloge,
imajo v odraslosti težave, kot so: intenziven občutek sramu in krivde, slaba samopodoba,
depresija, samomorilna nagnjenja, somatizirajo svoja mentalna stanja, imajo
psihosomatske motnje, imajo občutek, da jim nekaj manjka (Pasternak in Schier 2012,
55). Ena izmed najtežjih posledic odraščanja ob zasvojenem staršu je, da se otroci naučijo
nefunkcionalnega načina vedenja v različnih življenjskih situacijah, kar vpliva na njihove
kasnejše odnose v odraslosti. Primanjkljaj v medosebnih in socialnih odnosih poveča
tveganje, da posameznik postane kronično osamljen. Najtežje posledice osamljenosti so
odkrili med tistimi odraslimi, ki so razvili osebnostne in prilagoditvene motnje, kot so
zloraba alkohola, izguba samospoštovanja, visoka stopnja anksioznosti, nemoč in stres
(Rangarajan 2006, 2).

Odrasli otroci alkoholikov reagirajo ne samo na alkoholikovo pitje, ampak tudi na
odnosne vsebine, značilne za to družino, kot so: jeza, kontrola, čustvena nerazpoložljivost
alkoholika. Nekatere skupne karakteristike odraslih otrok alkoholikov, povzeto po
Bradshawu (1996, 98–103), Stritihu (1993, 84) in Svetovni organizaciji odraslih otrok
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alkoholikov (ACA WSO 2006), ki nastanejo kot posledica zanemarjenosti in sramu
odraščanja ob zasvojenem staršu, so:
1.

Osebe so izolirane in se bojijo ljudi, še zlasti tistih, ki predstavljajo avtoriteto.

2.

Stalno iščejo odobravanje, pri tem pa so izgubili svojo identiteto. Lahko so nagnjeni
k temu, da želijo ustreči drugim in so pripravljeni narediti skoraj vse, da bi jih drugi
imeli radi, ob tem pa ne znajo presoditi, ali so drugi tega sploh sposobni ali ne.

3.

Bojijo se jeznih ljudi in vsake osebne kritike.

4.

Pogosto vstopijo v odnos z osebo, ki je odvisna od nečesa (spolnosti, iger na srečo,
odnosov, alkohola, mamil, pornografije, laganja, samozadovoljevanja, dela,
določenega prisilnega vedenja ali mišljenja …) in s tem zadovoljijo svojo bolno
potrebo po zapuščenosti, lahko pa tudi sami postanejo odvisniki od česa (lahko tudi
oboje).

5.

Sami postanejo odvisniki od alkohola ali katerega drugega kompulzivnega vedenja.

6.

Igrajo vlogo žrtve ali rablja. Pogosto so bili spolno, čustveno, fizično zlorabljeni.
Živijo v vlogi žrtve in so zlorabljeni, kjer koli se pojavijo. Privlačijo jih drugi, ki so
prav tako žrtve ali rablji. Veliko energije porabijo za opisovanje krivic, ki so se jim
zgodile. Njihova identiteta izhaja iz njihove vloge žrtve. Ker niso v stiku z zlorabami,
ki so se jim zgodile, se pogosto znajdejo tudi v vlogi rablja in zlorabljajo naprej. Na
primer žena se pusti zlorabljati s strani moža in sama zlorablja svoje otroke tako, da
jih pretepa, zmerja.

7.

Imajo prekomerno razvit občutek odgovornosti in so zelo odgovorni. Prevzamejo
odgovornost za vsakogar in za vse. Poskušajo reševati probleme drugih, četudi jih ne
prosijo za pomoč. Zanje je lažje, da so zaskrbljeni zaradi drugih kot zase; kar jim
onemogoča, da bi pobliže pogledali svoje lastne napake itd.

8.

Imajo občutek krivde, kadar se postavijo zase. Kadar koli se postavijo zase, so
odločni, ali prosijo za kaj, se počutijo krive, namesto da bi dali občutek krivde tudi
drugim.

9.

Postanejo zasvojeni z razburjenjem.

10. Zamenjujejo ljubezen z usmiljenjem in pomilovanjem. Vstopajo v odnose z ljudmi,
ki jih lahko »pomilujejo«, »rešujejo«, »popravljajo«.
11. Napolnjeni so s čustvi iz travmatičnega otroštva, tako so izgubili sposobnost čutiti
ali izražati svoja čustva. To so naredili, ker je v otroštvu tako zelo bolelo. Tako so
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čustveno otopeli. Zanikajo svoja čustva in ne vedo, kaj čutijo, ne vedo, kako izraziti
svoja čustva.
12. Neusmiljeno kritizirajo sebe in druge (nič ni dovolj dobro). Sebe in svoje delo
neusmiljeno sodijo. Ne zmorejo biti z ničemer zares zadovoljni in niso prepričani, da
so sami ali drugi naredili to, kar so v danih okoliščinah zares zmogli. Posledično
imajo zelo nizko samospoštovanje.
13. So pretirano odvisni od odnosov z drugimi in jih je grozno strah zapuščenosti.
Naredili bodo vse, da bi obdržali nek odnos z namenom, da ne bi čutili bolečega
občutka zapuščenosti, ki so ga pridobili iz sobivanja z bolnimi ljudmi, ki niso bili
čustveno na razpolago samo zanje. Tako ostajajo v odnosih, ki lahko ogrožajo
njihovo življenje, moralo, zdravje in so nefunkcionalni. Oprijemajo se odnosov, v
katerih so, četudi s tem škodijo sebi in drugim.
14. Alkoholizem je družinska bolezen; postali so para-alkoholiki in prevzeli značilnosti
te bolezni, četudi sami niso pili alkohola.
15. So reaktivni in reagirajo na vedenja ter predloge drugih, namesto da bi bili sami
akterji, da bi sami dali iniciativo in pobudo. Težko predlagajo akcije.
16. Zanikajo problem odvisnosti v izvorni družini in pogosto opravičujejo neprimerno
vedenje staršev in jih zagovarjajo. Tako ne morejo ločiti v odraslosti, kdaj se sami
neprimerno vedejo, kdaj se neprimerno vedejo drugi, ali do njih ali do njihovih otrok.
Tako ne znajo primerno zaščititi niti svojih lastnih otrok in zloraba gre naprej iz roda
v rod.
17. Ne znajo izražati svojega stališča, svojega mnenja. Če imajo drugačno mnenje od
drugih, so raje tiho, ali pa se strinjajo z drugim, četudi v sebi mislijo drugače. Kadar
pa povedo svoje mnenje, so pri tem lahko grobi, žaljivi, saj drugače ne znajo.
18. Tolerirajo neprimerno vedenje. Vedno znova ugibajo, kaj je normalno vedenje in v
odnosih dovoljujejo stvari, za katere si rečejo, da jih nikoli ne bodo dovolili.
19. Verjamejo, da je bilo zlorabljanje v njihovem otroštvu bolj ali manj normalno.
20. Imajo težave s sprejemanjem odločitev.
21. Imajo šibko lastno voljo.
22. Poskušajo kontrolirati, kar ni mogoče kontrolirati, na primer vedenje partnerja.
23. Veliko časa porabijo za skrbi in razmišljanje o vedenju drugih, tako jim ne ostane
časa, da bi skrbeli in razmišljali o sebi.
24. Imajo težave s tem, da bi kaj končali. Ostanejo v službi, ki nima prihodnosti.
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25. Lažejo, kadar bi bilo veliko lažje povedati resnico. Pogosto lažejo brez dobrega
razloga, četudi bi bilo veliko lažje, če bi povedali resnico. Večkrat iščejo izgovore v
zvezi z dejanji in dogodki, ko bi bilo veliko bolj umestno reči, kaj se je v resnici
zgodilo, ker bi bili s tem odnosi jasni, bojazen bi se s tem zmanjšala in nikakor ne
povečala.
26. Nekateri so popolnoma zavezani resnici in povedo stvari, za katere bi bilo bolj
modro, če jih ne bi.
27. Imajo nizko samovrednost in ponotranjen sram. Kot ljudje se počutijo neprimerni.
28. V odnosih prevzemajo vloge skrbnika, odgovornega, junaka, zvezde, popolneža,
grešnega kozla.
29. So perfekcionisti, kontrolorji, kritični.
30. So zelo neodgovorni in ne prevzamejo nobene odgovornosti. Od drugih pričakujejo,
da bodo odgovorni za njih.
31. Imajo občutek drugačnosti od drugih ljudi.
32. Imajo težave v intimnih medosebnih odnosih. V trenutku, ko bi lahko prišlo do
občutka bližine, začutijo negotovost, da ne vedo, kaj storiti, če do bližine res pride;
včasih začutijo ob tem nestrpnost in odidejo; včasih postanejo nerodni, nedomiselni.
33. Ob zbližanju z ljudmi drugega spola doživijo občutek, da imajo pred seboj
enosmerno pot v seksualni odnos.
34. So anksiozni in pretirano čuječi. Vedno so na straži. Imajo številne strahove in
katastrofalna pričakovanja. So nervozni in prestrašeni. Dopust je zanje užitek šele,
ko je mimo in ko gledajo slike.
35. So pretirano rigidni, premišljeni, mrki in se redko igrajo ali zabavajo. Življenje je
zanje bolj težavno kot spontano.
36. Na vsakem koraku se morajo dokazovati; če jim to spodleti, so nenadoma na robu
obupa.
37. Imajo težave pri uresničevanju in zaključevanju določenih projektov – od zamisli do
konca. Pogosto se zgodi, da spustijo stvari iz rok takrat, ko se že začenja sklepna
faza, ko delo ni več naporno, ko je treba stvari dodelati, spraviti v primerno obliko in
jih ponuditi v oceno ali prodajo. Ne zaključijo pomembnih zadev, kot je npr. diploma.
38. Imajo težave, da se ustavijo, ko enkrat začnejo.
39. Imajo prekomerno potrebo po kontroli. Kontrolirajo s tem, da so »v pomoč«. Strah
jih je, ko imajo občutek, da nimajo kontrole. Če začutijo, da so izgubili nadzor nad
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spremembami v delovnem okolju, družinskem življenju ali soseski, reagirajo
pretirano. V tem primeru se čutijo upravičene nastopiti z najhujšimi grožnjami, se
umakniti iz situacije ali se zavarovati s podtalnimi zvijačami (Bradshaw 1996, 98–
103; Stritih 1993, 84; ACA WSO 2006).
V relacijski družinski terapiji (Gostečnik 2011) razumemo zgoraj opisane karakteristike
kot afektivni psihični konstrukt (oziroma obrambna vedenja, mišljenja, čustvovanja),
preko katerih posamezniki, ki so odraščali ob zasvojenem staršu, poskušajo regulirati
svoje potlačene afekte sramu, ponižanja, gnusa, nemoči, osamljenosti, zapuščenosti,
strahu, zavračanja, ki jih kot otroci niso mogli občutiti, saj niso imeli koga, ob katerem bi
to lahko doživeli in bi jih v tem lahko sprejel ter jim pomagal na bolj funkcionalen način
regulirati te afekte. Njihovi starši (odvisnik in njegov partner) so polni zanikanj svojih
čustev. Takšni starši bodo naredili vse, da tudi njihovi otroci ne bodo izražali določenih
čustev, ker bi s tem prebudili njihove boleče občutke, kar bi jih preveč ogrožalo.
Odrasli otroci alkoholikov ne ozaveščajo značilnosti nefunkcionalnih družin, v katerih so
odraščali, vsakodnevno oz. zelo pogosto uporabljajo številna vedenja, značilne za odrasle
otroke alkoholikov. Primer: Osebe se lahko bojijo svojega nadrejenega (strah pred
avtoriteto) in se začno obnašati tako, da iščejo odobravanje (iskanje odobravanja), pri
tem doživijo in tolerirajo številne zlorabe na delovnem mestu, ker bi se drugače počutili
krive, če bi zapustili takšno službo (počutijo se krive, kadar se postavijo zase). Počutijo
se kot žrtve (vloga žrtve), odidejo domov k svojemu partnerju, odvisnemu od alkohola
(postanejo alkoholiki ali pa se poročijo z njimi), kar napolni njihov čustveni svet
(zanikanje čustev). Doma prevzamejo številna hišna opravila in postanejo pretirano
odgovorni (pretiran občutek odgovornosti). Želijo zapustiti svojega odvisnega partnerja,
a so zamenjali ljubezen z usmiljenjem in se bojijo soočiti z občutkom zapuščenosti, ki bi
se prebudil s tem, ko bi odšli stran (zamenjujejo ljubezen z usmiljenjem in so nagnjeni k
temu, da »ljubijo« ljudi, ki se jim smilijo in jih lahko rešujejo; strah jih je zapuščenosti).
Krog se ponovi naslednji dan, naslednji teden, naslednje leto. Svoje lastnosti oz.
značilnosti pa tako prenašajo na svoje otroke, vnuke (ACA WSO 2006).
Nasprotja naštetih lastnosti odraslih otrok alkoholikov so ravno tako škodljiva. Primer:
Če se bojijo avtoritete, se morajo zavedati, da tudi sami postanejo avtoriteta svojim
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otrokom, partnerju ali drugim. Ko se ustavijo in razmislijo o tem, lahko spoznajo, da se
jih lahko tudi drugi bojijo kot avtoritete. Če živijo svoje življenje iz perspektive žrtve,
potem številni izmed njih lahko postanejo mučitelji ali rablji, ki ustvarjajo nove žrtve. Če
se počutijo krive, ker se postavijo zase, lahko zmotno mislijo, da so neškodljivi, če
drugega verbalno osramotijo. Številni odrasli otroci alkoholikov radi zanikajo, da so tudi
sami dominantne avtoritete, ampak so. Nočejo razmišljati v smeri, da mučijo ali kaznujejo
druge, ali da v druge projicirajo krivdo, ampak ravno to včasih tudi počnejo. Številni
odrasli otroci alkoholikov ponovno delajo ravno to, kar so drugi storili njim in to
opravičujejo s tem, da je njihovo vedenje upravičeno. Primer: Nekateri odrasli otroci
alkoholikov se zapletejo v prepire, ki gredo čez mejo besed in ob tem v besu udarijo ali
tepejo druge, včasih grozijo s telesnimi kaznimi z namenom, da prestrašijo druge, nekateri
kradejo denar ali druge stvari z opravičili, ki ne zdržijo. Ko razmišljajo o svojih dejanjih,
čutijo sram ali gnus. To je zdrava krivda, ki je različna od strupene krivde, s katero so bili
vzgojeni (ACA WSO 2006).

Otroci alkoholikov kot otroci in mladostniki niso dobili pravega ali trdnega zgleda
ljubezni. Iz tega se poraja vprašanje, kako naj odrasli otroci alkoholikov vedo, kako imeti
rad in kako prepoznati ljubezen. Njihovi starši so jih sramotili, poniževali, ker so bili
ranljivi otroci. V svoji lastni zmoti so njihovi starši temu rekli ljubezen. Dali so samo
naprej, kar so njihovi starši ali skrbniki dali njim, z mislijo, da so skrbni starši. Kar
številni odrasli otroci alkoholikov opisujejo kot ljubezen ali intima, je v resnici
soodvisnost ali stroga kontrola (ACA WSO 2006).
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1.1

NEKATERE

ZNAČILNOSTI

ODRASLIH

OTROK

ALKOHOLIKOV
1.1.1 Soodvisnost in para-alkoholizem
SOODVISNOST
Obstajajo številne definicije soodvisnosti. Beattie (1999, 34) človeka, ki živi ob
alkoholiku, označi kot soodvisnega. Navaja, da je soodvisen tisti človek, ki dovoljuje, da
ga prizadene vedenje druge osebe, in ki je obseden s potrebo, da bi to osebo kontroliral.
WSO opredeljuje soodvisnost kot stalno iskanje ljubezni, potrditve, pozornosti izven
sebe, pri ljudeh, ki ljubezni, potrditve, pozornosti niso sposobni priskrbeti. Obenem pa
soodvisni ljudje verjamejo, da niso vredni ljubezni in pozornosti. Soodvisnost poganja
otroški strah in popačeno mišljenje, ki je znano kot para-alkoholizem. Soodvisniki
izbirajo odvisne ljudi, ki jih zapuščajo, ki niso sposobni jasnosti v svojem življenju, kar
je enako njihovim otroškim doživljanjem (ACA WSO 2006).

Izvorna beseda za soodvisnost je so-alkoholizem, ki so jo uporabljali v Ameriki v
sedemdesetih letih. Izraz soodvisnost je širši kot izraz so-alkoholizem. Soodvisnost je
bolezen izgubljenega jaza, izgubljene osebnosti, izgubljene individualnosti (Whitfield
2006, 28). Pojem soodvisnost je bil ustvarjen, da bi z njim označili nekatere značilnosti
partnerjev in otrok alkoholikov, kot so ponotranjen sram, nizka samopodoba (Wells,
Glickauf–Hughes in Jones 1999, 63–64).
Soodvisniki imajo težave pri doživljanju zdrave samopodobe, postavljanju funkcionalnih
mej, pri izražanju svoje resničnosti, skrbi za svoje odrasle potrebe in želje (Mellody,
Miller in Miller 2003, 5).
Nefunkcionalni, zlorabljajoči družinski sistemi ustvarjajo otroke, ki postanejo
soodvisniki, ko odrastejo (Mellody, Miller in Miller 2003, 4). Soodvisnost je stanje, ki
nastane zaradi nefunkcionalnih odnosov med soodvisnikom in drugimi ljudmi.
Soodvisnik je odvisen od tega, da pomaga drugim. Potrebuje, da je potreben. Soodvisnik
pogosto trpi za »sindromom mesije«, ker vidi probleme v vsakem in sebe doživlja kot
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edinega, ki lahko pomaga. Številni soodvisniki privlačijo druge odvisnike, obtožujejo
ljudi okoli sebe zaradi njihovih problemov in jih uporabljajo kot ščit za to, da se jim ni
treba ukvarjati s svojimi problemi in jih lahko zanikajo. Tipični izjavi sta npr. »Ne
zmorejo sami brez mene.« »Gre samo za to, da me tako zelo potrebujejo.« Dejstvo pa je,
da se morajo ljudje, potrebni pomoči, naučiti skrbeti sami zase in prevzemati
odgovornosti za svoje probleme in jih začeti reševati (Glen 2001). Oseba, ki si izbere
zakonskega partnerja, za katerega mora skrbeti, ker je tako neubogljen, in ga varuje kot
otroka, se ob takšnem partnerju počuti močnega, nepogrešljivega, s tem pa pridobi
dodaten opornik v razmajani stavbi svoje osebnosti. Ta stavba je brez trdnih temeljev,
odvisna je od stebrov uspeha, dosežkov, moči, predvsem pa od zanikanja lastnega
čustvenega sveta v otroštvu. Kar kaže na to, da tej osebi v otroštvu mati ni bila na voljo
in si je morala ustvariti iluzijo njene naklonjenosti in dosegljivosti. Pomanjkanje materine
naklonjenosti in dosegljivosti v otroštvu mora prav tako tajiti kot svoje čustvene odzive.
Pomaga si, da ne zapade v brezvoljnost, notranjo praznino, da skrbi za drugega, ki je v
njegovih očeh nebogljen (Miller 1992, 70–71).

Soodvisnost je povezana z izjemno skrbjo v odnosih. Nastanek soodvisnosti ima korenine
v otroštvu in do nje lahko pride, če je otrok moral skrbeti za potrebe svojih staršev in se
je tako naučil, da lahko ostane povezan z drugimi, če skrbi zanje. Pogosto se to zgodi v
družinah, kjer starši niso zadovoljili svojih potreb po odvisnosti v svoji primarni družini.
Takšen starš lahko poskuša zadovoljiti svoje potrebe tako, da spodbuja svoje otroke, da
skrbijo zanj. Tovrsten medgeneracijski proces se imenuje postaršenje. V postaršenih
družinah se otrok prilagodi potrebam staršev in žrtvuje svoj pravi jaz, da s tem ohrani
povezanost s staršem (Wells, Glickauf–Hughes in Jones 1999, 64). Tako otrok ne razvije
pravih razmejitev, kaj so njegove potrebe in kaj so potrebe drugega. Človek, ki nima
razmejitev, se bo pogosto počutil dolžnega, da nekomu pomaga, da nekaj naredi in se
tako pusti znova in znova izkoriščati. Pogosto razlaga drugim stvari, ki so zelo intimne in
daje več informacij, kot je nujno potrebno (Repič 2007, 114).
Starš, ki se sooča s soodvisnostjo, pogosto izhaja iz družine, v kateri se je tudi zahtevalo,
da so potrebe družine pred potrebami posameznika, kar največkrat pomeni, da
posameznik ne sme imeti svojih potreb, ne sme razvijati svoje lastne identitete, vsaka
odločitev v življenju mora biti v skladu z družinsko dinamiko in ne sme podreti družinske
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homeostaze, ravnovesja. Posledično bo tak otrok izgubil samega sebe, svoje potenciale
in bo globoko v sebi nosil sporočilo, da se raje prilagaja celemu svetu, je odvisen od
drugih, pozabi na svoje potrebe, nase, skratka naredi vse, da le ne bo zavržen. Biti
samostojen, bi za psiho te osebe pomenilo izgubiti svojo izvirno družino, priti v stik z
bolečino in ostati sam. Zvestoba tem občutjem daje tudi občutek pripadnosti, čeprav na
najbolj negativen način (Knauer 2002; Trepper in Barrett 1989).
Soodvisni ljudje so bolj osredotočeni na želje in potrebe drugih kot na svoje lastne. Na ta
način se izognejo temu, da se jim ni treba soočiti z lastnimi čustvi in občutkom lastne
nevrednosti. Soodvisniki pogosto trpijo zaradi lastnega razbolelega čustvenega sveta in
zaradi resnih ali kroničnih fizičnih bolezni, kot so težave z želodcem, močan glavobol,
nespečnost, težave z izločanjem, bolezni kože (ACA WSO 2006).
Otroci alkoholikov morajo spoznati, da kot otroci niso mogli drugače reagirati, kot so,
glede na nefunkcionalno vzgojo. Kot otroci so bili osredotočeni na čudno in nemarno
vedenje njihovih staršev. Zmotno so pogosto mislili, da so oni krivi, da so njihovi starši
tako razpoloženi, da se tako vedejo, ali pa mislijo, da bi lahko naredili kar koli, da bi
spremenili situacijo. Niso pa spoznali, da so bili samo otroci, da so bili odrasli odgovorni
za svoja lastna čustva in dejanja. Nihče jim ni povedal, da otrok ne more biti kriv za jezo
starša, krivdo, bedno stanje, zato so nezavedno prevzeli nase odgovornost za starševska
čustva in njihovo bedno obnašanje. To zmotno dojemanje, ki je bilo rojeno v otroštvu, je
izvor soodvisniškega obnašanja v odraslosti (ACA WSO 2006).
V družini z izkušnjo alkoholizma otroci pogosto skrbijo za svoje starše in namesto njih
opravljajo naloge, ki bi jih morali opravljati oni sami. Zato se že zelo zgodaj naučijo
skrbeti za druge, naučijo se, da ni prostora zanje, za to, da bi drugi poskrbeli za njihove
potrebe, začnejo se sramovati svojih lastnih potreb in se osredotočijo na potrebe drugih,
ker tako dobijo stik, povezanost, brez katere ne zmorejo biti. Takšni otroci, ko odrastejo,
igrajo isti vzorec, kot so se ga naučili v primarni družini, skrbijo za potrebe drugih ljudi,
svoje pa zanemarjajo. Občutek imajo, da so lahko v odnosih le, če skrbijo za druge. Tako
živijo svoje soodvisniško vedenje in težko uvidijo, da imajo tudi sami težave; da to, kar
se je dogajalo v njihovi primarni družini, ni zdravo; da so bili zanemarjeni in da morajo
začeti ozaveščati svoje lastne potrebe, želje ter skrbeti zanje, se naučiti prositi druge, da
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jim pomagajo zadovoljevati njihove potrebe, se naučiti postavljati bolj zdrave meje glede
odgovornosti za probleme drugih (Trtnik 2010, 11).

Pri prebiranju literature smo naleteli tudi na pojem para-alkoholizem, ki ga opisujemo v
nadaljevanju. Za soodvisnost in para-alkoholizem je značilno, da opisujeta osebo, ki je v
otroštvu odraščala ob alkoholiku (Eden's 2014; Beattie 1999, 34). Soodvisnost bolj
opisuje osebe, ki so odvisne od potrditve s strani drugega in bodo za to pripravljene
narediti

marsikaj.

Para-alkoholizem

pa

bolj

opisuje

vidik

potlačevanja

in

nerazpoznavanja lastnega čustvenega sveta in posledično uporabo obrambnih
mehanizmov in afektivnih psihičnih konstruktov, preko katerih zakrijejo boleča lastna
čustva.

PARA-ALKOHOLIZEM
Para-alkoholiki so tisti, ki odraščajo ob alkoholiku (Eden's 2014). Alkoholizem je
družinska bolezen. Odrasli otroci alkoholikov postanejo para-alkoholiki in prevzamejo
značilnosti te bolezni, četudi sami niso nikoli uživali alkohola. Kadar je kateri koli
družinski član zasvojen z alkoholom, so vsi drugi člani družine, ki živijo z njim, prizadeti
in postanejo bolni. V nekaterih družinah je stalno prisoten obup in čustvena
vznemirjenost, medtem ko v drugih cela družina vloži neverjetno veliko napora v to, da
zgleda normalno. Ne glede na družinsko držo, bolezen odvisnosti od alkohola prizadene
vse družinske člane. Otroci trpijo zaradi stresa na nešteto načinov. Sčasoma ogromni
pritiski v alkoholični družini vodijo do čustvenih motenj. Vsi otroci v alkoholični družini
postanejo čustveno poškodovani in večina izmed njih prenaša te nezaceljene rane v
odraslost, dom in socialno okolje. Noben otrok ne more uiti nepoškodovan, četudi imajo
mnogi lažen vtis oz. občutke, da oni nimajo nobenih posledic zaradi odraščanja v takšni
družini. Najbolj žalostno je, da tako veliko odraslih otrok alkoholikov resnično čuti, da
so preživeli svoje otroštvo z minimalnimi praskami in ranami (Tony in Fitzgibbon 2014).
Para-alkoholizem je prenos čustvenega vidika bolezni iz staršev na otroke. Otroci, ki so
izpostavljeni bolezni, pravzaprav prevzamejo številne karakteristike bolezni. Dejstvo je,
da se številni odrasli otroci alkoholikov upirajo uvidu, kako jih je zaznamovalo sobivanje
z alkoholikom v času njihovega odraščanja, preden začnejo stopati na pot okrevanja
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(Tony in Fitzgibbon 2014). Kaj vse smo sposobni narediti samo zato, da se izognemo
temu, da bi čutili svoja lastna čustva. Prenajedamo se s sladkarijami, po nepotrebnem
nakupujemo in zapravljamo, imamo seksualna prisilna vedenja, v katerih sramotimo sebe
ali druge, smo škodljivo odvisni od dela, odvisni od interneta – vse to so izrazi paraalkoholizma, saj so to načini, kako lahko zbežimo občutenju lastnih čustev na družbeno
sprejemljiv način (Eden's 2014).
Para-alkoholizem vsebuje nakopičen strah, zlorabo, popačeno razmišljanje, priučeno v
času odraščanja v alkoholični ali drugače nefunkcionalni družini. Nakopičen strah in
popačeno mišljenje prevzameta obliko »droge«, ki prihaja od znotraj. Para-alkoholiki
postanejo odvisni od strahu in popačenega razmišljanja zavoljo preživetja (Eden's 2014).

Pojma para-alkoholizem in soodvisnost se prepletata.

1.1.2 Doživljajska zagrenjenost in črnogledost
Doživljajska zagrenjenost in črnogledost je značilna za svojce alkoholikov. Pri
zagrenjenosti je človekova zavest naravnana bolj na dojemanje neugodnih vidikov
resničnosti, kar pomeni, da človek hitreje zazna, opazi, si zapomni negativne izkušnje,
dogodke, spomine, ki so vezani tako na preteklost kot na sedanjost. Ne vidi pa tistega,
kar je lepo, prijetno, veselo. Črnogledost je povezana s tem, da človek v svoji prihodnosti
ne vidi nikakršnih smiselnih možnosti za rešitev težav, hkrati pa ni odprt za to, da bi videl
pozitivne vidike in smiselne možnosti, ki bi mu lahko pomagale pri rešitvi težav, v katerih
je (Ramovš 2001, 18).
Črnogled človek ne samo, da zagrenjeno doživlja preteklost in sedanjost, temveč izgubi
tudi upanje v srečno prihodnost. Upanje pa je temeljna bivanjsko doživljajska izkušnja,
na kateri temelji človeško življenje. Črnogled človek zato živi težje kot zagrenjen. Nima
nikakršnega upanja za izboljšanje stanja, duševno je zlomljen (Ramovš 1990, 129).
Alkoholik ne zna doživljati neizmerne lepote življenja, narave, umetnosti, literature,
ustvarjalnih dosežkov, lepih medčloveških odnosov in išče srečo samo še v alkoholu, vse
ostalo je zanj dolgočasno, prazno. Žena alkoholika pa je običajno polna razočaranj,
praznine, sivine, brezupa, saj ob njem ne doživi nič lepega, spodbudnega, kar bi ji vlivalo
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optimizem. Mož alkoholik je do nje in njene stiske čustveno čisto neodziven. Zato je
njeno doživljanje prežeto z brezupnostjo, zagrenjenostjo in črnogledostjo (Rugelj 1981,
463).
Če so odrasli otroci alkoholikov v času odraščanja doživeli veliko razočaranj, krivic,
zlorab in jim okolje, v katerem so odraščali, ni nudilo varnosti, podpore za izražanje
čustev, prepoznavanje zlorab in krivic, lahko v sebi čustveno otopijo. Spomini na
preteklost so povezani z neizraženo bolečino, zato spomine raje potlačijo, na osnovi
preteklosti pa dvomijo, da bi bila prihodnost lahko kaj lepša (Trtnik 2010, 11).
Dinamika katastrofalnih pričakovanj in anksioznosti lahko igra temeljno vlogo na
intrapsihični, interpersonalni in sistemski ravni. Katastrofalna pričakovanja so lahko
posameznikove ali skupinske fantazije o katastrofalnih posledicah grozljivih misli, čustev
ali vedenja, ki so lahko zavedna ali nezavedna (Gostečnik 2011, 143). S sistemsko
relacijskega gledišča je neki osnovni afekt (npr. anksioznost, bes, depresija, sovraštvo,
evforija, ljubezen), ki služi sistemskemu ravnovesju, prelit na vse člane družine. V družini
alkoholika je pogosto prisoten strah, da bo družina razpadla. Tako na primer anksioznost
pred katastrofalnimi pričakovanji, da bo družina razpadla, vsak posamezni družinski član
doživlja na svoj način in se obenem trudi, da bi notranjo napetost v sebi predelal in s tem
omogočil vzpostavitev družinskega ravnovesja. Anksioznost je v tem pogledu samo
signal, da se v družini dogaja nekaj, kar lahko postavi vse člane v nevarnost za izgubo
varnosti in zavarovanosti (Gostečnik 2002, 336). Ponavljajoče se vzdušje pričakovanja
razpada družine, da se bo alkoholiku kaj zgodilo, da bo oče alkoholik pretepel mamo, da
se bosta starša ločila ipd. postane lahko zasvojitveno in v odraslosti resonira v obliki
ustvarjanja katastrofalnih pričakovanj, preko katerih si poustvarja enako notranje vzdušje,
s katerim je bil posameznik prežet v primarni družini.

1.1.3 Nagnjenost k odvisnosti ali odnosu z odvisno osebo
Odrasli otroci alkoholikov postanejo sami alkoholiki ali odvisniki od drugih drog, se
poročijo z odvisniki, nekateri pa združijo oboje navedeno. Drugi vstopijo v odnos z osebo,
ki ima druge kompulzivne motnje, kot so škodljiva odvisnost od dela, spolnosti, iger na
srečo. Ti ljudje so podobni zasvojenemu ali zlorabljajočemu staršu in jih zapuščajo. Preko
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tega zadovoljujejo svoje škodljive potrebe po zapuščenosti, nezaželenosti (ACA WSO
2006) in tako poustvarjajo občutek zapuščenosti, da oni ne štejejo, da niso pomembni in
svojo pozornost usmerijo na reševaje drugega. Obenem ponovno utelešajo preko tega
lastno nevrednost, zapuščenost, notranjo praznino in utrjujejo obrambna vedenja skrbi za
druge, preko katerih bežijo od lastnih notranjih afektov sramu, osamljenosti, žalosti,
zapuščenosti. Pogosto pa se zgodi, da obrambna vedenja ne morejo za dolgo časa
zamaskirati težkih notranjih čustev, ki jih odrasli otroci alkoholikov nosijo s seboj.
Partnerji ne glede na njihovo skrb in požrtvovalnost pogosto varajo, zapuščajo, sramotijo,
ponižujejo, so čustveno nedostopni in afekti znova priplavajo na površje, saj sami pred
sabo in svojim notranjim razbolelim čustvenim svetom ne morejo zbežati.

Paradoksalno je, da pogosto otroci alkoholikov, ko odrastejo, tudi sami postanejo
alkoholiki. Če pa ne postanejo alkoholiki, se pogosto poročijo z alkoholikom ali z osebo,
ki ima kakšno drugo kompulzivno, odvisnostno osebnostno motnjo (Bradshaw 1996, 97–
98). Skynner (1993, 14) pravi, da je razlog, da nas nekdo zelo močno privlači v tem, da
je v osnovi (v psihološkem smislu) tak, kot smo mi. Navaja tudi, da je tisto, kar v resnici
vleče ljudi skupaj, podobnost, še zlasti pa podobnost v tem, kar nas v temelju določa: gre
za podobnost družin, iz katerih izhajamo.
Tako si otroci iz družin, kjer je nižja stopnja intimnosti in povezanosti med družinskimi
člani, poiščejo partnerja, ki je prav tako odraščal v družini, kjer je bila nižja stopnja
intimnosti in povezanosti (Trtnik 2010, 12). Izbiramo si partnerja, ki ima posebej izražene
karakterne lastnosti oseb, ki so nas negovale v otroštvu, ob katerem poskušamo
poustvariti okolje našega otroštva in to zaradi potrebe po tem, da bi si zacelili rane iz
otroštva. Zaljubimo se zato, ker naši stari možgani ne razločujejo med partnerjem in
našimi starši. Naši stari možgani verjamejo, da smo našli idealnega kandidata, ki bo
popravil psihično in čustveno škodo, ki smo jo utrpeli v otroštvu (Hendrix 1999, 12).
Najpogostejši vzrok, da mladi pijejo je v tem, da so ti mladi v preteklosti videvali svoje
starše, kako so pili, ali se kako drugače omamljali in so se učili od njih (Ramovš 1981,
158). Oseba, ki je kot otrok odraščala ob osebi, ki je svoje čustvene stiske in probleme
reševala tako, da se je zatekala k omamljanju s psihoaktivnimi substancami, lahko v
odraslosti razvije isti način razreševanja svojih čustvenih stisk, saj je to način, ki ga pozna.
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Če pa je med odraščanjem opazovala npr. mamo, ki je tolerirala neprimerno vedenje očeta
alkoholika, lahko ta vzorec sprejme kot nekaj normalnega in lahko to isto vedenje tolerira
tudi pri svojem partnerju (Trtnik 2010, 12).

Rugelj (1981, 139) je pred tridesetimi leti navajal, da se 40 % otrok alkoholikov vda
alkoholu in da se ti otroci ne zapijejo zaradi dednosti, ampak zaradi istenja s staršem
alkoholikom in zaradi poskusa utišanja brezupnosti ob pijanih starših. Hudolin in Rugelj
(1973, 39) navajata, da skoraj 80 % alkoholikov pride iz družin, v katerih je eden od ožjih
članov družine alkoholik.

1.1.4 Izoliranost in strah pred ljudmi, še zlasti tistih, ki predstavljajo
avtoriteto
Odrasli otroci pogosto živijo v strahu, skritem strahu. Nekateri so vedri, pripravljeni
pomagati in samozadostni, večina pa jih živi v strahu pred svojimi starši, partnerji in
delodajalci. Nekateri stalno doživljajo strah pred finančnim zlomom, namišljenimi
zdravstvenimi težavami ali naravnimi katastrofami. Občutek imajo, da jim nič ne uspe,
da jim usoda ni naklonjena. V sebi nimajo občutka varnosti in se počutijo neljubljene.
Njihove misli poganja strah pred sramotenjem in zapuščenostjo, kajti njihove
nefunkcionalne družine so prežete z afekti sramu in zapuščenosti, preko katerega
poskušajo kontrolirati otroke. Odrasli otroci, ki izhajajo iz različnih tipov nefunkcionalnih
družin se počutijo globoko v sebi osramočene in tudi verjamejo, da so oni sami nekaj
sramotnega, da niso v redu, da je z njimi nekaj narobe. Občutek sramu paralizira telo in
duha. Nekateri OOA govorijo o »napadu sramu«, ki lahko povzroči telesne reakcije
(občutek dušenja, panične napade) ali regresijo (ACA WSO 2006) (se počuti zelo
majhnega, se ne spomni stvari, ki jih zna, se odziva kot otrok, ki se stisne v kot, joče,
grize kaj …).
Zapuščenost se lahko pojavi v različnih oblikah. Na primer, ko starš enostavno fizično
odide in pusti otroka samega, ko je starš perfekcionist in otrok nikoli ne more dosegati
njihovih pričakovanj. Starš zapušča svoje otroke, ko ne zmore pohvaliti ali prepoznati
otrokovega prizadevanja, da bi zadovoljil in razveselil starša. Namesto tega je veliko
staršev zelo hitrih pri kritiziranju in popravljanju otrokovega vedenja ob tem, da redko
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najdejo čas, da pohvalijo otroka ali mu utrjujejo samozavest zaradi dobrih izbir, ki jih je
naredil. Rezultat tega je, da ima večina odraslih otrok znotraj sebe kritičnega starša oz.
notranjega kritika. Notranji kritik graja ali minira osebo na vsakem koraku, kar je oblika
samozavračanja (ACA WSO 2006).
Otrok kritičnega, perfekcionističnega starša vidi kot avtoriteto, ki ji ne more zaupati. Ta
strah pa v odraslosti prenese na delodajalce, določene sorodnike ali skupine. Bojijo se
avtoritet ali pa sami postanejo avtoritete, ki se jih drugi bojijo (ACA WSO 2006).
Ena izmed njihovih obrambnih strategij, ki jih ščiti pred občutkom zapuščenosti, je, da
postanejo ustrežljivci in se tako izognejo kritiziranju, sramotenju, zapuščenosti. Prav tako
z vedenjem, preko katerega iščejo odobravanje pri drugih, razorožijo jezne in prestrašene
ljudi. Verjamejo, da bodo na varnem, da ne bodo več zapuščeni, če bodo prijazni, če nikoli
ne bodo pokazali jeze. Cena zadovoljevanja drugih pa je na račun njihovih potreb in
čustev, s čimer stalno prizadenejo sebe in njihove odnose. Številni odrasli otroci nihajo
med tem, da so osladni in eksplozivno jezni. Pogosto eksplodirajo, potem čutijo globoko
obžalovanje in nato obljubljajo, da se bodo spremenili. Ko ne zdržijo več, ponovno
eksplodirajo in se tako vrtijo v krogu. Jedro osebnosti ustrežljivca je prikrivanje, kar
ustvarja škodljivo osnovo za pomembne odnose (ACA WSO 2006).

1.1.5 Zamenjevanje ljubezni z usmiljenjem
Odrasli otroci alkoholikov pogosto zamenjujejo ljubezen z usmiljenjem in ljubijo ljudi,
ki jih lahko pomilujejo in rešujejo. Imajo pretirano razvit občutek odgovornosti in jim je
lažje, da so zaskrbljeni zaradi drugih kot zaradi sebe. To jim preprečuje, da bi pobliže
pogledali svoje lastne napake (ACA WSO 2006). Rozman (2013, 137) opredeljuje osebo,
ki je obsedena z drugo osebo in odvisna od nje, je čustveno zlita oz. zlepljena z njo in
hkrati obsedena s skrbjo za drugo osebo, a ob tem zanemarja skrb zase, kot zasvojenost z
»ljubeznijo«. To je škodljiv vzorec ljubezni, vendar je za zasvojeno osebo, ki še ni
izkusila drugačne ljubezni, avtentično čustvo kot ljubezen. Značilnost zasvojenih z
»ljubeznijo« je, da se zanašajo na drugega, da bi potešili njihovo potrebo po varnosti,
moči, identiteti, pripadanju, smislu, da bi rešili vse težave, ublažili tesnobo, strah,
čustveno bolečino in prevzeli odgovornost za odločanje ter pomagali znajti se v svetu.
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Takšno pričakovanje je čisto ustrezno pri otrocih, kadar pa ima takšna pričakovanja od
svojega partnerja odrasla ženska in se v odnosu podredi, spregleda vse partnerjeve napake
ter v njem išče idealno osebo z magičnimi sposobnostmi, se tako poruši ravnotežje v
partnerskem odnosu. Odnos postane bolj podoben odnosu med staršem in otrokom.
Takšna motnja je pri otrocih alkoholikov pogosta in je tudi drugo ime za soodvisnost
(Rozman 2013, 136–137), o kateri smo pisali v predhodnih poglavjih.

1.1.6 Vloga žrtve
Odrasli otroci alkoholikov pogosto sebe vidijo v vlogi žrtve in to v različnih odnosih s
partnerjem, prijatelji, z otroki. Druge kontrolirajo zato, da bi preprečili situacije, v katerih
bi čutili osramočenost in zapuščenost. Kadar vlogo žrtve prekomerno uporabljajo,
izgubljajo svojo moč. Drugi se pa naveličajo njihovega vedenja in jih zapustijo (ACA
WSO 2006).
Odrasli otroci, ki uporabljajo vlogo žrtve, pogosto preklopijo v vlogo super odgovorneža,
kar je predpriprava za povratek v vlogo žrtve. S tem, ko nase prevzamejo preveč dela in
odgovornosti, lahko preskočijo v naval besa, se zrušijo ali pa se izolirajo. Upajo, da bodo
dobili simpatijo in sočutje in tako ponovno prevzamejo vlogo žrtve. Preko tega se
izogibajo, da se jim ni treba soočiti s svojimi lastnimi čustvi in odgovornostjo nad temi
občutki. Kadar se čisto zapletejo v misli in dejanja drugih, ne živijo svojega lastnega
življenja in so brez zunanje podpore, če pride do prekinitve odnosa z drugo osebo (ACA
WSO 2006).

1.1.7 Občutek krivde, kadar se postavijo zase
Odrasli otroci alkoholikov imajo pogosto močan občutek krivde, kadar se postavijo zase,
namesto da bi se ukvarjali z drugimi. Počutijo se krive, če se drugi zmoti in naredi napako.
Sebe dajejo v nič in predpostavljajo, da se oni motijo, da oni ne znajo, da bi oni morali
kaj narediti, četudi ni nobene osnove za to. Če je drugi prizadet, vznemirjen, se počutijo
krive, da so mogoče oni naredili kaj takšnega, da so povzročili težka občutja v drugih. Na
drugi strani pa lahko krivijo druge in se izogibajo prevzemanju odgovornosti za svoje
lastne napake in neprimerno vedenje (ACA WSO 2006).
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Zaradi pogostega sramotenja v otroštvu, v odraslosti pogosto dvomijo vase in se
samoobtožujejo. To je podobno reakciji refleksa kolena, ki je predvidljiva, a redko
predmet podrobnega opazovanja. Reagirajo, namesto da bi premislili o možnostih in šele
nato delovali (ACA WSO 2006).

1.1.8 Ostro samoobsojanje
Posledica pretiranega kritiziranja in zmerjanja otroka s strani starša ter pomanjkanje
pohvale, je samoobsojanje pri otroku. Če starš otroku pogosto govori: »Tako si sebičen.«
»Ali sploh kdaj misliš še na koga drugega kot nase?« »Ali misliš, da imam polno
denarja?« kadar otrok izraža svoje želje in potrebe, se otrok ob tem počuti osramočenega.
V odraslosti se spomni teh interakcij, ki jih je imel s svojimi starši. Ob tem se jim prebudi
bolečina, ker so bili odklonjeni ali osramočeni, kadar so izrazili, kaj bi radi ali kaj
potrebujejo. Nekateri odrasli se posledično izogibajo prositi za to, kar potrebujejo, saj se
s tem izognejo čustveni bolečini. Drugi pa manipulirajo, da dobijo, kar hočejo. V sebi pa
so nesrečni. Četudi dobijo, kar mislijo, da hočejo, spoznajo, da to spet ni dovolj (ACA
WSO 2006).

1.1.9 Odvisnost od razburjenja
Odrasli otroci alkoholikov uporabljajo odvisnost od razburjenja in strahu, da se počutijo
žive, ko poustvarjajo prizore iz njihove primarne družine. Ker so odraščali v družinah,
kjer sta vladala kaos in kontrola, je njihov notranji kompas usmerjen proti razburjenju,
bolečini in sramu. Ta notranji svet bi lahko opisali kot »notranje skladišče droge«, kjer so
police polne pločevink razburjenja, strupenega sramu, samosovraštva, dvoma vase in
stresa. Če odrasli otroci alkoholikov niso počistili notranjega skladišča droge, bodo iskali
situacije, kjer se bodo lahko »zadeli« z eno izmed notranjih drog. Lahko poustvarijo kaos,
da čutijo razburjenje. Brez zavestnega dela na predelavi skladiščenih čustvenih vsebin
odrasli otroci alkoholikov vzpostavljajo odnose, ki sprožajo vznemirjenost in
razburjenost iz otroštva, ker je zanje nekaj normalnega, da so vznemirjeni, osramočeni,
preganjani ali pa si takšno vzdušje poustvarijo sami, če povzročajo poškodbe sebi ali
drugim (ACA WSO 2006).
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1.1.10 Zanikanje čustev
Otroci, ki so odraščali v alkoholični družini, so v svoje telo skladiščili tekom celotnega
odraščanja vsa boleča, nepredelana čustva. Ker ni bilo ob njih razsvetljene priče, ki bi jim
pomagala ta čustva ovrednotiti, predelati, se soočati z njimi, jih umiriti, jih je njihovo telo
samo uskladiščilo.
Izgubili so sposobnost, da bi začutili in izrazili svoja lastna čustva, ker je tako zelo bolelo.
Čustvena ali psihična travma ne moreta izginiti brez tega, da se le-ta naslovi in da se
odkrije vir, od kje izvira travma. Zaradi bolečih čustev otroci pogosto odcepijo ta čustva
stran in jih disociirajo. Navzven zgleda, da dobro delujejo, v sebi pa so lahko zaradi tega
depresivni, hiperaktivni, imajo panične napade (ACA WSO 2006).
Zanikanje je lepilo, ki drži skupaj nefunkcionalno družino. Družinske skrivnosti, prezrta
čustva in kaos so sestavni del nefunkcionalne družine (ACA WSO 2006). Odrasli otroci
nefunkcionalnih družin lahko hitro ugotovijo, kaj kdo čuti, zakaj se tako počuti, kako
dolgo se že tako počuti. Svoje življenje posvečajo temu, da se ukvarjajo s čustvi drugih.
Poskušajo popravljati njihova čustva in jih kontrolirati. Nočejo prizadeti, razburiti, užaliti
drugih in se počutijo odgovorni za njihove občutke. Ob tem pa sploh ne vedo, kako se
sami počutijo. Številni zavržejo svoj čustveni jaz ali pa zanj nikoli ne prevzamejo
odgovornosti (Beattie 1999, 147).
Družine, ki trpijo zaradi alkoholizma in drugih težav, odklanjajo čustveno iskrenost,
lahko gredo tudi v drugo skrajnost in občasno zahtevajo neiskrenost in tako prisilijo svoje
člane, da svoja čustva odklopijo (Beattie 1999, 146–147). Omamljen človek je otopel,
brezčuten. Pijan človek ne ve niti zase niti za ljudi okrog sebe, kaj čutijo. Alkoholizem
zlagoma človeka tako čustveno otopi, da v sebi ne zaznava niti veselja niti žalosti, niti
svetlih niti temnih čustev in postane malodušen. Četudi se navzven kaže zelo čustveno
razgiban; je ljubezniv, se dobrika, šali in dvori, strastno objema, žaluje nad seboj,
obljublja sebi in okolici, kar ga prosijo, jezi se, razburja, a to niso pristna čustva, ki bi
prihajala iz globine njegovega srca. Je le videz čustev, ki je v resnici del alkoholne
obrambe (Ramovš 1981, 98–99). Alkoholik je na čustvenem področju tako močno
poškodovan in uničen, da sploh ni sposoben podoživljati stiske in trpljenja sočloveka
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(Rugelj 1981, 48). Če bi poskušali povedati pijancu, kako se počutijo, ko je razbil avto
ali pokvaril proslavljanje rojstnega dne, bi lahko izražanje takšnih čustev s strani
družinskih članov pri alkoholiku izzvalo neprijetne reakcije, na primer jezo. Tako je
izražanje čustev lahko nevarno tudi zavoljo telesnega zdravja družinskih članov, ker
zanihajo družinski čoln (Beattie 1999, 147). Osebe, ki odraščajo ob alkoholiku, niso imele
zdravega modela, kako se naučiti pristno izražati svoja čustva, kako jih prepoznati in
regulirati.

1.1.11 Strah pred zapuščenostjo
Odrasli otroci se zelo bojijo zapuščenosti in bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo
ostali v nekem odnosu. Tako jim ni treba zopet podoživeti bolečih občutkov zapuščenosti,
ki so jim zelo znani iz njihovega otroštva, ko so živeli z bolnimi ljudmi, ki so bili čustveno
odsotni in niso bili na voljo zanje (ACA WSO 2006).

1.1.12 Perfekcionizem
Gonilna sila perfekcionizma je prepričanje, da če se bo oseba obnašala popolno, ne bo
nobenega razloga za to, da bi jo kritizirali in posledično ne bi bilo razloga za bolečino.
Otroci, ki se trudijo biti popolni, se učijo, da ne glede na to, kaj naredijo, ni nikoli dovolj
dobro. Posledično se v svojem prizadevanju, da bi se počutili dobro in se osvobodili vira
bolečine, stalno trudijo biti izvrstni, da bi bili najboljši ne glede na ceno, ki jo morajo za
to plačati, četudi pri tem izgubijo sebe (Black 2001). Izvor perfekcionizma sega v
primarno družino, saj alkoholiki pogosto kritizirajo, kar koli naredi drug. Če dobi 5, bi
moral dobiti 5+. Nič ni dovolj dobro, vedno najde način, da najde napake. Ne glede na to,
kako močno se njegovi bližnji trudijo, zanj nič ni dovolj dobro narejeno (Woititz 1983).
Starši imajo lahko do otroka nerealistična pričakovanja, ki jih otrok ponotranji. Otrok čuti
potrebo, da bi naredil stvari »prav« in s tem pridobil odobravanje staršev ter zmanjšal
strah pred zavrnitvijo. Popolnost kot kriterij pomeni, da ga ne moremo nikoli doseči.
Nedoseganje kriterijev popolnosti pri starših otroci prenesejo na primerjanje z drugimi, v
smislu dober nasproti slabemu, boljši nasproti slabšemu. Kar neizogibno pelje v občutek
manjvrednosti in ustvarja še več sramu. V odraslosti sami sebi poustvarjamo iste občutke,
kot so nam jih v otroštvu ustvarjali drugi od zunaj. Odkar naša prizadevanja niso bila
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nikoli doživeta kot zadostna, primerna, ustrezna, dovolj dobra, nismo razvili notranjega
občutka tega, koliko je dovolj dobro (Black 2001). To pa so semena za pomanjkanje
samosprejemanja (ACA WSO 2006).
Otroci se ob starših počutijo zapuščene, če jih starši ne zmorejo pohvaliti ali prepoznati
njihovega resničnega prizadevanja, da bi ugajali staršem in jih zadovoljili. Večina staršev
je zelo hitrih v kritiziranju in popravljanju otrokovega vedenja, zelo redko pa si vzamejo
čas in pohvalijo otroka, ali pa mu pomagajo izgraditi zaupanje zaradi njegovih dobrih
izbir. Večini izmed odraslih otrok alkoholikov starši niso nikoli rekli: »Dovolj si naredil.
Vzemi si čas in uživaj v tem, kar si dosegel. Sprosti se.« Niso jih naučili, kako se zabavati.
Posledično ima veliko odraslih v sebi ponotranjenega kritičnega starša. Kritični notranji
starš graja ali minira osebo skoraj nepretrgoma. Notranji kritični starš je oblika
samozavračanja (ACA WSO 2006).
Perfekcionizem je vzorec mišljenja, v katerem posameznik obsoja sebe ali druge. Je
gorivo, ki podžiga deloholizem in poželenje po priznanju, s katerim želimo pomiriti naš
manjko po pohvali. Številni odrasli otroci imajo doma polno priznaj, trofej za svoje
dosežke, kljub temu pa niso videti zadovoljni, mirni. Ti ljudje niso gotovi, ali so sposobni,
primerni in to ne glede na vse očitne dokaze, ki podpirajo njihovo sposobnost in
primernost. Ti odrasli ljudje so preokupirani z načrtovanjem novih izzivov. Izgleda kot,
da poskušajo preseči svoj dosežek (ACA WSO 2006).

1.2 DRUŽINA
Družina je prostor, kjer se človek mora naučiti preživeti (Čačinovič Vogrinčič 1998, 19).
Je prostor, kjer se odigravajo najpomembnejše zgodbe življenja, je kraj, ki je zaznamovan
z najsilovitejšimi doživetji, ki za vselej odtisnejo pečat na vse člane družine. V družini se
naučimo osnovnih oblik obnašanja, v družini prvič začutimo globino intimnosti,
pripadnosti, ljubljenosti, hotenosti, želenosti ali pa odvečnosti, zavrženosti in
nepripadnosti. K temu temeljnemu izkustvu se vedno znova vračamo, saj nas ravno
čutenje in mišljenje, ki ga ustvarja družina, določa v vsem našem poznejšem ravnanju.
Na osnovi temeljnih izkustev v družini bomo pozneje iskali sorodna izkustva v vseh
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pomembnejših odnosih v življenju. Domača družina nas določa in opredeljuje ter
zaznamuje v samih temeljih našega bivanja. Vedno bo ostala sestavni del našega
vsakodnevnega doživljanja ter ustvarjanja medosebnih odnosov (Gostečnik 1999, 7). S
tem, ko se otrok v družini uči upoštevati drugega, se uči najpomembnejše lekcije za
kasnejše življenje. Tudi, ko se odrasli v zahtevnem in težkem procesu dogovarjanja
učijo upoštevati drugega kot drugačnega od sebe, se v okviru družine dejansko učijo
spoznavati in upoštevati raznolikost sveta, ki obdaja družino (Stritih in Možina 1995,
310).
Stara Ackermanova (1966) hipoteza o zdravi družini se glasi: »Družina je zdrava, če
uresniči biološke potenciale odnosa roditelj – otrok in mož – žena. Zagotoviti mora
zaščito pred nevarnostmi in materialni obstoj družine; pripadati mora skupnosti in biti
vanjo integrirana; navznoter mora biti enotna, sposobna, da se sama stabilizira in raste;
ohraniti mora sposobnost, da se prilagaja spremembam. Družina mora imeti cilje in
realistične, primerne in uresničljive vrednote. Družina mora zagotoviti vzdušje, v katerem
se bo psihološka identiteta njenih članov uskladila z identiteto družinske skupine, tako da
bo omogočala individualizacijo. Družinske vloge morajo biti v skladu s spolom dobro
definirane in morajo omogočiti zadovoljevanje temeljnih potreb njenih članov. Če pride
do konfliktov in do nezadovoljevanja osebnih potreb, mora imeti družina psihološka
sredstva za korektno percepcijo problema. Sposobna mora biti, da najde rešitev, ki
pomeni zadovoljevanje potreb in rast njenih članov. Sprejemanje identitete posameznika
in družine ustvarja možnosti za individualno avtonomijo in ustvarjalnost. Vzgoja mora
upoštevati telesne in duševne potrebe otroka in preprečiti tekmovalnost med potrebami
staršev in potrebami otrok.« In še: »Pokazatelj zdravih družinskih odnosov je ustvarjalna
komplementarnost v vlogah mož – žena, roditelj – otrok, ne pa odsotnost konfliktov.«
Skoraj pol stoletja stara Ackermanova opredelitev zdrave družine daje opis družine, ki
lahko zagotovi zdravje posameznika. Njegova opredelitev je tudi v današnjem času
aktualna, saj bistvene elemente njegove hipoteze najdemo v nekaterih sodobnih
terapevtskih opisih o zdravi družini (Čačinovič Vogrinčič 1998, 50), kot so sposobnost
za konflikt, enotnost in povezanost staršev, sprejemanje vloge lastnega spola, ohranitev
generacijskih razlik, ustvarjanje enakopravnih in nehierarhičnih odnosov, razmejevanje
odgovornosti, sodelovanje, zadovoljevanje potreb članov družine, dovoljenje za
ustvarjanje individualne avtonomije vsakega družinskega člana.
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Ne moremo preživeti drugače kot v povezanosti, vendar je v tej povezanosti lahko več ali
manj možnosti za spreminjanje, več ali manj prostora za avtonomijo. Vsaka družina išče
svojo, posebno, edinstveno inačico življenja med nebesi in peklom (Čačinovič Vogrinčič
1998, 12). V družini se oblikuje osebnost otroka in vsi člani družine se v medosebnih
odnosih kultivirajo, socializirajo in tudi individualizirajo. Družina je torej okolje, kjer se
vsi, zlasti pa otroci, osebnostno brusijo. Za zdrav razvoj otroka sta pomembna odnosa z
materjo in očetom ter vzdušje, ki preveva vso družino. Prav tako je za razvoj otroka
pomemben tudi odnos, ki ga imajo starši sami do sebe. Otrokove zgodnje interakcije s
starši so temelj otrokovega razvoja in njegovih kasnejših odnosov z drugimi (Perko 2011,
21). Perko (2011) navaja, da si je težko predstavljati, kakšne možnosti za osebni razvoj
imajo otroci, ki žive ob starših, ki so nevrotični ali kako drugače patološko strukturirani.

1.2.1 Družina z izkušnjo alkoholizma
Družina je prepleten sistem več ljudi, ki so medsebojno soodvisni. Vsak družinski član
prispeva svoje v celotni sistem družine. Zasvojenost vpliva na družinski sistem in vpliva
na vse družinske člane, prav tako pa tudi okrevanje enega izmed njih spremeni celoten
družinski sistem na bolje (Rozman 2013, 264).
»Vsaka družina, vsaka žena, vsak otrok – vsi, ki so leta živeli z alkoholikom, so tudi sami
precej nevrotični in čustveno poškodovani. Nič ne morejo za to.« (Wilson 2005).
Alkoholizem družinskega člana v družinsko okolje vnaša neenotnost in predstavlja vir
dolgoročnega stresa za otroke, ki ta stres in gorje doživljajo v lastnem domu. Takšni otroci
čutijo posledice tega še v odraslosti, četudi se je njihov starš mogoče medtem že pozdravil
odvisnosti od alkohola ali pa umrl (Vernig 2011, 535–540).
»Družina pomeni za srečo v človekovem življenju to, kar pomenijo zdrave korenine za
močno drevo. Alkoholikova družina je strupena zemlja, v kateri gnijejo korenine.
Korenine alkoholika, pa naj je to mož – oče, ali žena – mati; korenine sozakonca, ki je
ogoljufan za srečen zakon, in korenine otrok: bolno ozračje v družini bo vanje vtisnilo
globoke sledove: če že ne bodo prestopniki, bo pa skoraj gotovo v globini njihovega srca
zamrznilo upanje v ljudi in v srečno življenje. Zato bodo pozneje v življenju težko
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sproščeno navezovali pristne odnose z ljudmi, težko bodo zdravo ljubili in sprejemali
ljubezen (Ramovš 1981, 39).«
Družinsko okolje označujejo številne karakteristike, kot so: funkcioniranje v družini,
komuniciranje v družini, družinsko procesiranje in družinski stresorji. Otrokovo
zaznavanje družinskega okolja je odvisno od: (i) prisotnosti in intenzivnosti družinskih
stresorjev, kar vključuje brezposelnost staršev, finančne težave in nestabilnost ter (ii)
splošno

dojemanje

starša

kot

nerazpoložljivega,

nedostopnega

(starševsko

omalovaževanje, preziranje otroka). Alkoholizem starša rušilno vpliva na odnos med
staršem in otrokom in ustvarja stesorje, ki slabo vplivajo na razvoj njihovih otrok
(Rangarajan in Kelly 2006, 657).
Vzdušje, ki preveva alkoholično družino, je pogosto prežeto s skrbjo, krivdo, strahom,
žalostjo, osamljenostjo, jezo, užaljenostjo, konfliktom, agresijo (Perko 2011, 27). Strah,
sram, ponižanje in negotovost so v takšni družini zvesti spremljevalci vseh družinskih
članov (Gostečnik 2003, 18).
Otrok se rodi v določeno vzdušje, vzorce odnosov, njegov razvoj pa je odvisen od teh
odnosov. Od odzivnosti staršev na otrokovo doživljanje in čustvovanje bo odvisno, katere
lastnosti in sposobnosti bo otrok imel ter koliko jih bo razvil. Otrok ob zapitem očetu ali
materi ne more dobiti primerne odzivnosti, ki jo potrebuje za zdrav čustveni razvoj. Otrok
je tako lahko samo žrtev, ki se poskuša na različne načine prilagoditi patologiji staršev
(Perko 2011, 23).
Alkoholiki so si zelo različni. Eni pijejo pivo, drugi vino, tretji žgane pijače; eni spijo,
drugi razgrajajo, tretji veseljačijo; eni so skriti in se spretno skrivajo, drugi so odkriti in
vsem na očeh; so različnih starosti, od najstnikov, mladih, srednjih let pa do starosti; so
moški in ženske (Ramovš 1981, 78). V pijanosti se ljudje zelo različno obnašajo: nekateri
so veseli, pojejo in se šalijo, drugi so jezni, nasršeni, razburljivi in včasih tudi nasilni, spet
drugi molčijo in se zapirajo vase in v glavi premlevajo, drugi so družabni, zgovorni in
navezujejo stike z vsakim. Nekateri se napijejo, da načrtno v takem stanju naredijo kakšno
težko dejanje, kot je zločin ali samomor, drugi pa so, ko so omamljeni, dobričine in bi
najraje gostili cel svet ter si sami privoščili vse užitke, četudi pri tem zapravijo vse, kar
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imajo, četudi zaradi tega trpi njihova družina (61). Tako kot so ljudje, ki so si, odvisno
od alkohola, v enih potezah podobni, v drugih pa različni, so si tudi družine z izkušnjo
alkoholizma v nekaterih potezah močno podobne, v nekaterih pa se razlikujejo. Nekatere
družine zaradi opijanja svojega člana trpijo kruto nasilje, pri drugih pa odvisen član
nikomur ne stori nič žalega, ampak gre spat – in je počasi in zanesljivo odpisan. Nekatere
družine postanejo zaradi alkoholizma povsem kaotične in izgubljajo osnovne norme
dostojnega življenja. Nekatere družine, v katerih je doma alkoholizem, so lahko na
nekaterih področjih zelo uspešne in ohranjajo nekatere poteze urejenih družin (RusMakovec 1999).
Otroci alkoholizem v družini globoko v sebi čutijo in posledice se jim zadirajo v globino
njihovega značaja. Če tega niso pokazali z besedami, so svojo stisko pokazali na drugačen
način: močili so posteljo, sesali prst, bili pretirano boječi, bili pretirano divjaški, v šoli so
se slabo učili, mučili so živali (Ramovš 1983, 163–170).
Otroci iz alkoholikove družine nimajo prave mladosti. Ne samo, da so prikrajšani za očeta
(če je oče alkoholik), temveč so največkrat oropani tudi pristnega izkazovanja materine
ljubezni in pozornosti. Mati je namreč zaradi alkoholizma svojega moža zelo razočarana,
žalostna, obupana in živčna. Družina, kjer je alkoholik, je osamljena in izolirana od
okolja, sorodnikov, prijateljev, sosedov in znancev. Ozračje v alkoholikovi družini je zelo
nepredvidljivo in nestalno, otroci pa potrebujejo za zdrav razvoj predvsem
uravnovešenost staršev in varno družinsko ozračje. Zaradi alkoholizma v družini otroci
trpijo naslednje posledice: pestijo jih nervoznost, nemir, močenje postelje, preobčutljivost
in nezmožnost koncentracije. V puberteti in mladostnem obdobju so posledice še bolj
vidne: v procesu odraščanja ne morejo najti sebe in svojega mesta v svetu, imajo pogoste
krize, so občutljivi in malodušni. Za kasnejše obdobje takih ljudi pa je značilno, da
pogosto ne najdejo prave poti do vedrega, radostnega in sproščenega življenja, nimajo
temeljev za globoko zaupanje v ljudi, zato težko navezujejo globoke in trajne odnose.
Očetova odsotnost ali njegovo odklonilno vedenje do otrok puščata v otroku občutek
manjvrednosti, nemoči, tesnobe. Oče ima namreč za doživljanje človekove lastne
vrednosti velik pomen. Takšni otroci imajo pogosto težave pri izražanju agresivnosti in
pri oblikovanju socialnih stikov zunaj družine (Gorenjšček 2004, 52–53). Tudi kvaliteten
način preživljanja prostega časa je verjetno pri alkoholikih in njihovih partnerjih
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opustošen. Tak vzorec preživljanja prostega časa prenesejo tudi na svoje otroke. Otroci
in mladostniki, ki prosti čas po zaključenih šolskih dejavnostih preživijo ustvarjalno in
aktivno (šport, igranje na inštrumente, branje, risanje, delo doma), imajo več možnosti,
da ne bodo pili alkohola kot pa tisti, ki svoj čas preživljajo tako, da gledajo televizijo, se
igrajo z računalnikom, sanjarijo, se dolgočasijo, se potepajo ali zahajajo v lokale. Samo
vključenost v šolske krožke ali organizirane izven šolske dejavnosti na pitje pri otrocih
in mladostnikih nima pomembnega vpliva (Kolšek 2000).
V družinah, kjer je starš zasvojen z alkoholom, obstaja večja nevarnost za to, da bodo
njihovi otroci spolno zlorabljeni. Kajti običajno v takšnih družinah ni zdravih razmejitev,
starši ne znajo zaščititi otroka, otroci so se običajno tudi naučili, da ne smejo postavljati
meja in se potem niti ne znajo zaščititi v drugih okoliščinah, če jih kdo želi zlorabiti.
Knauer (2002) pravi, da je v družinah, kjer je prisotna spolna zloraba, skoraj vedno eden
od staršev zasvojen z neko aktivnostjo, drugi starš pa je soodvisen. Tisti, ki je zasvojen,
je lahko zasvojen z delom, s spolnostjo, z drogami, s hrano, z alkoholom, igrami na srečo,
religijo, besom, močjo, zapravljanjem ... Tisti, ki je soodvisen, bo na vse možne načine
poskušal preusmeriti pozornost na otroke, diete, religijo, stalne obiske …, vse z
namenom, da bo zanikal pomembnost vedenja zasvojenega partnerja. Otroci, ujeti med
očeta in mater, bodo prisiljeni v toge in rigidne vloge, s katerimi bodo poskušali
vzpostavljati ravnovesje v družinskem sistemu. Ko so prisiljeni živeti življenje nekoga
drugega z rigidnimi vlogami, si ne smejo dovoliti izražati pristnih čustev ali biti v stiku s
svojim notranjim jazom, z otrokom v sebi.
Alkoholizem v družini zatira medsebojna čustva, razkraja naravno delitev vlog.
Sprememba v osebnosti alkoholika povzroči spremembe pri vseh drugih družinskih
članih, celotno komuniciranje je zmedeno, izgublja svojo pristnost, odprtost in
spontanost. Komunikacija je prepletena z lažmi. Vloge otrok so razbite. Vsaka družina
oboleva, če je v njej alkoholik. Najbolj in najprej so prizadeta glavna področja, in sicer
čustva, vloge članov in občevanje med njimi. Žene alkoholikov postanejo živčne, napete,
zbegane, razočarane, sram jih je. Nekatere žene alkoholikov ostanejo dolgo, včasih do
smrti, strpne do alkoholika, spet druge hitreje zberejo pogum in moč za to, da naredijo
konkretne korake, da okrepijo svojo moč in poiščejo pomoč, s katero zmorejo pripraviti
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celo družino do tega, da se začne zdraviti, ali pa poskrbijo zase in za otroke ter se ločijo
(Ramovš 1981, 112–117).
Svojci alkoholika bi običajno radi spremenili bedno stanje, v katerem so se znašli zaradi
obnašanja alkoholika, pa so po drugi strani bolezensko prilagojeni nanj in imajo občutek,
da ne morejo narediti ničesar, kar bi res spremenilo njihovo bedo (Ramovš 1981, 13).
Pogosto alkoholika nezavedno podpira v njegovem pitju njegova žena, ki ji je sicer
grozno gledati nezanesljivega, brutalnega in čustveno grobega moža, vendar očeta svojih
otrok kljub temu podpira v njegovi zasvojenosti s tem, da za njim pospravlja, ga zagovarja
pred otroki, prikriva pred drugimi njegove izpade (Gostečnik 2003, 19). Žena alkoholika
mora postopno prevzeti skrb za dom in delo v družini. Postane živčna, zbegana, napeta.
V odnosu do moževega pitja se zaletava iz ene skrajnosti v drugo: obupen jok in mirno
prigovarjanje, sočutna strežba in trdovraten molk ter kuhanje mule, razumevajoče
opravičevanje in sovražno obsojanje (Ramovš 1981, 132).
Žene alkoholikov so pogosto šibke, nemočne in čustveno nezrele. Možev alkoholizem jih
neusmiljeno kali za zrelost in jih hkrati utaplja v propadanju. Običajno se najdeta za zakon
človeka, ki sta približno na isti stopnji notranje, človeške zrelosti (Ramovš 1981, 125–
132).
Otroci se v družinah, kjer se alkoholizem ne zdravi, ali pa se zdravi zelo pozno,
prilagodijo na različne načine. Nekateri prevzamejo vlogo neodgovornega družinskega
člana tako, da namesto njega doma pomagajo pri različnih opravilih, vzgajajo sorojence,
postanejo čustveni partnerji enemu staršu, posredujejo v konfliktih med družinskimi
člani, preusmerjajo pozornost nase s pridnostjo ali pa nagajivostjo in neodgovornostjo
(Ramovš 1981, 134–140).
Za boljše razumevanje značilnosti odraslih otrok alkoholikov, vpliva alkoholizma na
družino bomo v naslednjem delu na kratko predstavili osnove, kaj je to alkoholizem, kako
alkoholik regulira svoja čustva.
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1.2.1.1 Kaj je alkoholizem?
Alkoholizem je odvisnost od uživanja alkohola oz. zasvojenost z uživanjem alkohola. Pri
sindromu odvisnosti od alkohola gre za skupino vedenjskih, kognitivnih in fizioloških
pojavov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju alkohola. Odvisnost od alkohola
lahko opredelimo kot kronično, nenalezljivo, ponavljajočo se možgansko bolezen, za
katero so značilne nevrobiološke spremembe, ki vodijo h kompulzivni rabi alkohola in k
izgubi nadzora nad njegovim uživanjem. Pri sindromu odvisnosti pride tako do
nevrobioloških sprememb v možganih, kot tudi do neprilagojenega vedenja, kjer je
prisoten vedenjski vzorec, v katerem daje človek uživanju alkohola izrazito prednost pred
drugimi načini vedenja, ki so imeli nekoč zanj višjo vrednost (npr. preživljanje prostega
časa z bližnjimi, šport, delo, hobiji). Pri sindromu odvisnosti so vedno prisotne
psihološke, socialne in medicinske posledice. V začetni fazi odvisnosti od alkohola
človek uživa alkohol za doseganje dobrega počutja, v polno razviti odvisnosti pa alkohol
uživa zato, da se izogne zelo neprijetnim znakom odtegnitve (Rus Makovec 2013, 179).
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) definira alkoholizem kot uživanje večjih
količin alkoholnih pijač več kot leto dni, z izgubo nadzora nad pitjem ter pojavom
telesnih, psihičnih in socialnih motenj (Tomori in Ziherl 1999). Merila za odvisnost od
psihoaktivnih substanc (v nadaljevanju PAS) po klasifikaciji MKB-10 so vsaj trije od
naslednjih znakov:
-

Močna želja oz. hlepenje po PAS ali kompulzija po zaužitju PAS.

-

Težave v nadzorovanju oz. obvladovanju uživanja PAS (težave pri nadzorovanju
začetka in zaključka uživanja ter pri nadzoru količine zaužite PAS).

-

Fiziološko odtegnitveno stanje, ko je prekinjeno ali zmanjšano uživanje PAS, ki
se kaže z značilnim odtegnitvenim sindromom za določeno PAS; raba iste ali
podobne PAS z namenom olajšanja ali izogibanja odtegnitvenemu stanju.

-

Razvoj tolerance – višji odmerki PAS so potrebni za dosego učinkov, ki so jih v
začetku sprožali nižji odmerki.

-

Progresivno zanemarjanje drugih ugodij in interesov zaradi rabe PAS,
podaljševanje časa, potrebnega za pridobivanje, uživanje in prebolevanje uživanja
PAS.
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-

Vztrajanje z uživanjem PAS navkljub jasnim škodljivim posledicam (npr.
poškodbe jeter zaradi uživanja alkohola, depresivno razpoloženje po intenzivnem
uživanju PAS ali s PAS povezane težave v kognitivnem funkcioniranju) (Rus
Makovec 2013, 179).

»Alkoholizem je ponavljajoče pitje alkoholnih pijač, ki povzroča kakršne koli težave
človeku, ki pije, ali drugim ljudem« (Ramovš 2007, 134). Človek, ki je opit z alkoholno
pijačo, je bolj ali manj omamljen. Omamljen človek slabše dojema ali presoja svojo
situacijo, v kateri se nahaja. Ne razločuje, kaj je bolj pametno, smiselno in kaj
nespametno, nesmiselno. Pred sabo vidi veliko manj možnosti. Počne stvari, ki jih sicer
pri polni zavesti ne počne in noče početi. Ko je človek omamljen, mu namreč odpovedo
najprej najvišje človeške zmožnosti smiselnega presojanja situacije, usmerjanja samega
sebe in odnosov z drugimi ljudmi. Omamljen človek svojih odločitev pogosto ne more
uresničiti. Človekovo duševno delovanje se spremeni, ko je človek omamljen, njegova
čustva so drugačna, drugače misli, drugače deluje spomin, njegovi refleksi so
upočasnjeni, obnaša se drugače. Močneje kot je omamljen, bolj je podoben dremajočemu,
sanjajočemu človeku. Četudi omamljen človek navzven deluje korajžno, je notranje
negotov, počuti se ogroženega in se posledično hitro brani – napadalno preko besed ali
dejanj. Njegovi bližnji pa so ob tem prestrašeni, ogroženi. Bolj kot je človek omamljen,
slabše in bolj popačeno zaznava samega sebe in okolico ter se odziva nesmiselno (135–
136).
Wegscheider – Cruise (1989) opisuje alkoholizem kot »družinsko bolezen«, kjer drugi
družinski člani čutijo vpliv, ki ga ima alkoholizem družinskega člana nanje in kjer tudi
drugi družinski člani igrajo aktivno vlogo (četudi nevede) pri tem, da pri odvisniku
podpirajo in ohranjajo njegovo neprilagojeno odvisniško vedenje. Vsaka družina, ki ima
z alkoholom zasvojenega člana, ima tudi nekoga, ki bo alkoholika (ne)zavedno podpiral
pri njegovi zasvojenosti (Gostečnik 2003, 19).
Odvisnost od alkohola je za alkoholika podobno, kot je sicer za človeka odvisnost od
hrane. Človek nujno potrebuje hrano, da lahko živi in dela in tako podobno odvisnik od
alkohola nujno rabi alkohol, da lahko sploh funkcionira. Odvisnost od alkohola je lahko
dvojna: duševna in telesna (Gostečnik 2003, 23).
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»Duševna ali psihološka odvisnost je v tem, da ljudje sežejo po alkoholu zato, da bi
zadovoljili določeno duševno potrebo ali odpravili neprijetne občutke, kot so žalost,
razočaranje, strah, groza, občutek izdanosti, zavrženosti in brezizhodnosti. Če zmeraj ali
pa pogosto v teh čustvenih stanjih sežejo po alkoholu, postane alkohol način, kako se
težave odpravijo ali olajšajo. Če ljudje v teh čustvenih stanjih ne dobijo alkohola, se pri
njih pojavijo t.i. abstinenčne krize, ki se kažejo v vznemirjenosti in napetosti, ki še nadalje
spodbuja pitje. Vsekakor lahko človek z duševno odvisnostjo vzdrži precej časa brez
alkohola, in sicer kadar ni notranje vznemirjen, razklan ali kadar ga njegove življenjske
težave ne mučijo preveč; tedaj namreč ne čuti potrebe po alkoholu in je lahko zato povsem
zdržen. Telesna odvisnost pa nastopi tedaj, ko je človeški organizem odvisen od alkohola
in zahteva alkohol, da lahko normalno deluje. Človekova telesna presnova se tako
spremeni, da brez alkohola ne more več delovati. Če telo ne dobi zadostne količine
alkohola, se pojavijo t.i. abstinenčne krize. Takrat govorimo običajno o človeku, ki je
telesno in duševno odvisen od alkohola. Sčasoma se človeški organizem navadi na
alkohol in takšen človek ga vedno več nese. Tudi pri povečanih količinah zaužitega
alkohola je učinek enak, kot je bil prej, ko odvisnik od alkohola še ni toliko pil. Z leti se
po navadi to ustali, odvisnik rabi določeno dozo, vendar se pozneje tudi ta toleranca ali
prenosljivost lahko zmanjša. Zaradi organski okvar začne prenosljivost padati in nastopi
obolenje, ko ga vedno manj nese« (Gostečnik 2003, 23–24).
Zloraba psihoaktivnih substanc, med katere sodi tudi alkohol, opisuje različne zaplete
zaradi uživanja, kot so: neizpolnjevanje pomembnih dolžnosti zaradi ponavljajočega se
uživanja psihoaktivnih substanc in ponavljajočega se uživanja psihoaktivnih substanc v
tveganih situacijah, kot je npr. med vožnjo, pravne zaplete zaradi ponavljajočega se
uživanja psihoaktivnih substanc ter nadaljevanje uživanja kljub socialnim ali
medosebnim problemom (Rus Makovec 2013, 178).
Škodljiva raba psihoaktivnih substanc pomeni vzorec rabe psihoaktivnih substanc (Rus
Makovec 2013, 178), ki povzroča telesno ali psihološko okvaro zdravja, kot je depresivno
razpoloženje zaradi uživanja velike količine alkohola, okvarjena presoja, problematično
vedenje, ki negativno vpliva na medosebne odnose. Škodljiva raba pomeni zavestno in
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namerno uživanje psihoaktivnih substanc. Kadar je človek, ki škodljivo uživa
psihoaktivne substance, ustrezno motiviran, lahko prekine z uživanjem brez pomoči.
Pri odvisnosti je značilno to, da se pri odvisni osebi, ki je nekaj časa abstinirala oz. ni več
uživala psihoaktivne substance, ko je prekinila obdobje abstinence in ponovno začela
uživati PAS, se simptom odvisnosti pojavi znova in to v veliko krajšem času (v nekaj
tednih ali mesecih) kot takrat, ko se je odvisnost šele razvijala (Rus Makovec 2013, 179).
Pomembno je vedeti, kar navaja Ramovš (1981, 10), da nihče, ki pije, ne misli, da je
alkoholik. Alkoholik ima zelo močno razvito obrambo zanikanja, s katero spretno zanika,
da ima težave z odvisnostjo od alkohola. Če mu kdo reče, da je alkoholik, bo običajno
spretno speljal pogovor tako, da bo na koncu težava v tistem, ki mu je to rekel, in ne v
njem in njegovem odvisniškem odnosu do alkohola.
Ljudje smo celostna bitja in ne ocenjujemo škodljivosti uživanja alkohola in drugih
psihoaktivnih substanc le po psihiatričnem in ožjem medicinskem smislu, ampak tudi
glede na duševno trpljenje, ki ga ljudje povzročajo zaradi uživanja alkohola drugim.
Problematično uživanje psihoaktivnih substanc enega družinskega člana, ki še ni nujno
odvisnost, lahko povzroči čustveno bolečino in psihosomatske posledice pri
pomembnejših bližnjih. Iz tega razloga izhaja tudi dejstvo, da je odvisnost tudi bolezen
družine in ne samo odvisnika (Rus Makovec 2013, 180).

Na tem mestu bi opredelili tudi pojme abstinent, zmerni pivec in neozdravljeni alkoholik,
kot jih opredeljuje Ramovš (1981, 58–60):
-

Abstinenti se popolnoma vzdržijo alkoholnih pijač, torej jih sploh ne uživajo.

-

Zmerni pivci alkoholne pijače sicer pijejo, vendar od njih niso odvisni. V njih
samih še ni nikakršne potrebe, sile po alkoholu in njegovem uživanju. Nič jih še
ne vleče, da bi pili. Izključno od njihove svobodne volje je odvisno, ali bodo pili
alkoholno pijačo ali ne. Kadar se opijejo, to naredijo namenoma, hote. Nikdar še
ni bilo na svetu nobenega alkoholika, ki prej ne bi bil zmerni pivec.

-

Neozdravljivi alkoholiki so tisti, ki jih ni mogoče več urediti in ozdraviti, ker jih
je dolgotrajno pitje alkohola preveč uničilo in imajo hude okvare organizma,
preveč uničen živčni sistem in duševnost.
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1.2.1.2 Razširjenost odvisnosti od alkohola v Sloveniji z oceno števila otrok
alkoholikov in odraslih otrok alkoholikov
Slovenija je članica Evropske Unije. Evropska Unija predstavlja regijo, kjer se popije
največ alkohola na svetu, in sicer 11 litrov čistega alkohola na odraslo osebo (staro 15 let
in več) na leto, kar predstavlja 2,5 krat več, kot je ostalo svetovno povprečje. Slovenija
pa se po skupni (registrirani in neregistrirani) porabi alkohola na prebivalca uvršča na
peto mesto med državami, članicami EU (Lovrečič in Lovrečič 2013, 36). Prevalenca
pitja alkohola v letu 2008: 76 % jih je pilo alkohol, 24 % jih je abstiniralo; med Slovenci
jih je 82 % pilo alkohol in 18 % abstiniralo (45). Čezmerno pitje alkohola je povprečno
dnevno pitje alkoholnih pijač v količinah, ki presegajo mejo manj tveganega pitja (za
ženske več kot eno merico = 10 g čistega alkohola dnevno oziroma 70 g čistega alkohola
tedensko; za moške več kot dve merici =20 g čistega alkohola dnevno oziroma 140 g
čistega alkohola tedensko) (Kovše in drugi 2012). Zasvojenost od alkohola je verjetno
najbolj razširjena zasvojenost v slovenski družini, čeprav si tega niti zdaleč ne upamo
priznati. Alkohol je tako premeteno vtkan v našo kulturo, včasih je že skoraj nujen,
nepogrešljivi del vseh naših praznovanj in srečanj, tako da ga zato le stežka
prepoznavamo kot enega izmed osnovnih vzrokov, ne samo družinskih sporov, ampak
tudi enega izmed vodilnih vzrokov smrti: kot v primeru prometnih nesreč, ki se zgodijo
pod vplivom alkohola in raznih organskih obolenj (ciroza jeter …) (Gostečnik 2003, 18–
19).

Raziskava Slovensko javno mnenje, opravljena med polnoletnimi prebivalci Slovenije
leta 1999, je pokazala, da je v Sloveniji okoli 11 % odraslih prebivalcev verjetno že
odvisnih od alkohola (vsak peti odrasli moški in vsaka petindvajseta odrasla ženska).
Ugotovili so, da med njimi izstopajo moški, osebe brez izobrazbe, osebe brez otrok in
osebe, ki se uvrščajo v čisto spodnji družbeni razred. Za večino od njih lahko
pričakujemo, da imajo prizadeto družinsko življenje, prijateljstvo, delo, študij, materialni
položaj in zdravje. Upoštevati moramo, da hkrati z odvisnikom trpi tudi njegova
neposredna okolica, zato je posredno prizadetih zaradi odvisnosti od alkohola že kar velik
del prebivalcev Slovenije (Kovše in Truden – Dobrin 2007, 1). Trend škodljive rabe
alkohola je po raziskavah iz leta 2008 v upadanju, glede na preteklih sedem let. V letu
2008 je bilo v Sloveniji 9,9 % čezmernih pivcev, 71,5 % manj tveganih (zmernih) pivcev
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in 18,6 % abstinentov (Lovrečič in Lovrečič 2013, 38). Ocenjena pogostost odvisnosti od
alkohola je od 8 do 10 % odrasle populacije (Pregelj in drugi 2013, 171). Na inštitutu za
varovanje zdravja nimajo podatkov o številu otrok alkoholikov in o prizadetih družinah
(podatek preko elektronske pošte, pridobljen od Katje Kovše, Inštitut za varovanje
zdravja, april 2010). Pred 30. leti so naredili analizo otrok v občini Trebnje in ugotovili,
da iz alkoholičnih družin izhaja 93 % mladoletnih prestopnikov, 51 % otrok, ki so pod
skrbništvom, vsi rejenci, 62 % otrok, ki obiskujejo posebno osnovno šolo, 45 % otrok, ki
so socialno ogroženi in zanemarjeni, neprespani, podhranjeni, raztrgani, umazani in v šoli
neuspeli. Dejansko stanje pa je še dosti slabše, kajti ta analiza je zajela samo jasne
primere, pri katerih se da ugotoviti, da gre za alkoholizem. Nihče pa ne ve, koliko je v
resnici skritih primerov (Rugelj 1981, 139–140).
Če naredimo projekcijo števila čezmernih pivcev, jih je bilo v letu 2008 9,9 % (Lovrečič
in Lovrečič 2013, 38) na število odraslih prebivalcev (starejših od 18 let), v začetku leta
2014, pa jih je bilo 1.703.0857 (Statistični urad RS 2014a). Tako dobimo podatek, da je
bilo v letu 2014 v Sloveniji cca. 168.605 oseb čezmernih pivcev, ki so verjetno zasvojeni
z alkoholom (število prebivalcev Slovenije v starosti 18 + je bilo 1.703.087, od tega 9,9
% je 168 605). Število otrok (od 0–18 let) je bilo 157.998 (Statistični urad RS 2014a), kar
bi lahko pomenilo, da na enega otroka (do dopolnjenega 18. leta starosti) pride cca. 5,75
odraslih oseb, od teh oseb je 0,57 oseb čezmernih pivcev (9,9 %). Če 9,9 % odraslega
prebivalstva (168.605) delimo s 5,75, dobimo številko 29.286, kar bi lahko pomenilo, da
je cca. 29.286 otrok v letu 2014 živelo z zasvojeno osebo, kar znaša 8,1 % vseh otrok. To
bi lahko pomenilo, da sta v vsakem razredu osnovne šole, v katerem je cca. 20 otrok, cca.
dva otroka, ki imata izkušnjo odraščanja ob zasvojeni osebi. Ti otroci odraščajo v odrasle
otroke alkoholikov, imajo svoje družine in če nimajo ustreznih varovalnih dejavnikov v
okolju, ki bi jim pomagali pri učenju bolj funkcionalnih družinskih vzorcev odnosov, bolj
funkcionalnega izražanja čustev, komuniciranja, bodo ti ljudje naprej vzpostavljali manj
zdrave vzorce odnosov in to prenašali na naslednje generacije (Trtnik 2010, 44).
Oravecz v svoji študiji na slovenskih mladostnikih ugotavlja, da skoraj vsak četrti
anketirani maturant živi z roditeljem, ki pije alkoholne pijače v pretirani meji oz. je že
skoraj zagotovo odvisen od alkohola (Oravecz 2002, 106).
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Walker in Lee (1998) navajata, da je v ZDA 28 milijonov otrok alkoholikov. Johnson
(2001, 127) navaja, da 20 % otrok v ZDA odrašča ob vsaj enem staršu alkoholiku.
V družini z izkušnjo alkoholizma hkrati z odvisnikom trpijo tudi njegovi družinski člani.
Če je bilo v letu 2014 cca. 168.605 alkoholikov in če na vsakega alkoholika štejemo še
tri družinske člane (odrasle in otroke), ki trpijo za posledicami alkoholizma svojca, lahko
ugotovimo, da je bilo v letu 2014 zaradi odvisnosti od alkohola ne/posredno prizadetih
cca 505.816 oseb, kar predstavlja skoraj četrtino slovenskega prebivalstva.

1.2.2 Funkcioniranje alkoholika in njegove družine
V alkoholičnih družinah imajo višjo stopnjo nerešenih konfliktov, prepirov, obtoževanj
in sporov; nižjo stopnjo družinske povezanosti in skupnega sobivanja, nižjo stopnjo
fizičnih in verbalnih izrazov, pozitivnih občutkov, topline in skrbi med družinskimi člani
kot družine, v katerih ni prisotne odvisnosti od alkohola (Johnson 2001, 133).
Pojem funkcionalna/disfunkcionalna družina opisuje, koliko je delovanje/nedelovanje
neke družine zdravo. V kolikor govorimo o »zdravi« družini, večinoma ne mislimo
na zdrava telesa družinskih članov, ampak na njihove odnose, na psihosocialne procese
(Stritih in Možina 1995, 294).
V vsakdanjem funkcioniranju (delovanju) se alkoholiki soočajo s številnimi medosebnimi
problemi, ki so povezani z njegovim zanemarjanjem odgovornosti, odsotnostjo od doma,
izostanek iz službe, impulzivnostjo in agresivnostjo, ki je ne zmorejo obvladati. Nagnjeni
so k razmišljanju v smislu »vse ali nič«, kar dodatno stopnjuje napetosti v odnosih. V
njihovih obraznih izrazih prevladuje jeza. Jeza se v njih stopnjuje, kadar se počutijo
ogrožene, prestrašene. To vodi v škodljiv krog, ki stopnjuje jezo tako pri alkoholikih, kot
pri drugih, s katerimi alkoholiki prihajajo v interakcijo (Dethier in Blairy 2012, 379).
Kronično uživanje alkohola vodi v poslabšanje prepoznavanja neverbalnih čustvenih
izrazov, kar stopnjuje napetost v medosebnih odnosih, pustoši že tako omejene
neverbalne spretnosti (371). Alkoholiki izražajo manj veselja, presenečenja in vzburjenja
ter več žalosti in zaničevanja, s svojimi čustvenimi stanji okužijo druge, s katerimi
prihajajo v stik. Njihovo pomanjkljivo izražanje navdušenja prispeva k njihovim težavam,
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vezanim na socialne interakcije z drugimi, saj ko enkrat vzpostavijo odnos, je le-ta lahko
kmalu prekinjen, kar zopet vodi v osamljenost (378). Alkoholiki imajo omejeno
sposobnost čustvovanja, nekaterim primanjkuje življenjske energije, volje in delovne
moči, kar je značilno za depresijo. Nagnjeni so k negativnim sodbam o drugih, kar tudi
vodi k socialni izolaciji (380).
Uživanje alkohola tudi negativno vpliva na vedenje človeka (lahko postane prepirljiv,
nasilen, brezbrižen, konflikten, nesposoben), izražanja pozitivnih občutkov in
naklonjenosti (Rangarajan in Kelly 2006, 657–758).
Posledica družinske zgodovine alkoholizma je vrojena neobčutljivost na škodljive učinke
alkohola, vključno z možganskim ustrojem, ki posreduje pri vedenju zadrževanja in
ustavljanja (vzorec vedenja, ki vključuje umik, izogibanje, strah pred neznanim,
pretiranim vzburjenjem simpatetičnega živčnega sistema) (Kareken in drugi 2013, 344).
Tako imajo osebe, ki so odraščale ob alkoholiku, v svojem možganskem ustroju zapis,
zaradi katerega so bolj nekritične do uživanja alkohola in drugih škodljivih substanc,
imajo večjo toleranco do drugih, ki uživajo alkohol in druge škodljive substance, imajo
težave pri postavljanju, ustavljanju in zadrževanju nekaterih svojih vedenj.
Oseba, ki se že v mladosti predaja alkoholni omami, se ne nauči spopadati s problemi in
jih ne zna uspešno reševati. To lahko vodi do razvoja duševnih motenj, kot sta tesnobnost
in depresija, ki se lahko stopnjujeta v samomorilno vedenje. Oboje se odraža v njihovih
medosebnih odnosih z družinskimi člani in drugimi, s katerimi oseba prihaja v stik
(Boben-Bardutzky in drugi 2009, 23).
Način komuniciranja v družini, tako usmerjenost k pogovoru kot ustreznost pogovora,
vpliva na navezanost staršev na otroke (Rangarajan 2008, 489). V alkoholičnih družinah
velja neizrečeno pravilo, da se ne govori o ničemer, kar bi lahko vznemirilo zasvojenega
starša in v nekaterih primerih tudi starša, ki ne pije alkohola. Če otrok občasno poskuša
povedati, kar staršu ni všeč, je zaradi tega kaznovan. Starš poskuša preko komunikacije
kontrolirati otroka (Rangarajan in Kelly 2006, 659–660). Več kot je konflikta med
staršema, več nereguliranih čutenj je med njima, manj je prostora za to, da se zmoreta
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starša čustveno naravnati na otroka in njegove potrebe, saj imata energijo komaj za to, da
umirjata sama sebe.
Pogosto so otroci alkoholikov vse manj nagnjeni h komunikaciji s svojimi starši,
istočasno jih je strah posledic, če rečejo kaj »preveč«, kar njihovim staršem ni všeč. Tako
ostajajo nekomunikativni. Sčasoma dojemajo njihovo družinsko okolje kot preveč
kaotično in zmešano, da bi se sami izpostavili in kaj jasno razložili – občutek imajo, da
ne znajo povedati svojih problemov drugim (Rangarajan in Kelly 2006, 660). V
alkoholikovi družini zaradi zanikanja prisotnosti alkoholizma pogosto otroci sploh ne
prepoznajo problema odvisnosti. Še več, pogosto v družini nikoli ne govorijo o njem. Ti
otroci ne zaznavajo drugih, znotraj ali izven družine, kot osebe, ki so jim na voljo za
pomoč. Številni odrasli otroci alkoholikov se sprašujejo, kje so bile njihove tete in strici,
ko so jih potrebovali. Številni se sprašujejo, zakaj njihovi stari starši niso bolj skrbeli
zanje in se več ukvarjali z njimi (Black 2001, 662).
Zaradi kroničnega stresa, ki ga povzroča alkoholikovo pitje, mora vsak član družine najti
način, kako se prilagoditi na leta trajajočo družinsko situacijo. Vsak družinski član
postane do neke mere anksiozen, kronično prestrašen in pretirano pazljiv. V takšnem
okolju je težko za vsakogar, da zadovolji svoje osnovne človeške potrebe in ima
posledično slabo samospoštovanje. Glavna posledica kroničnega stresa v alkoholični
družini pa je občutek zapuščenosti, ki se naseli v vseh družinskih članih. Odkar je
alkoholik odvisen od alkohola, se njegov svet ves čas vrti okoli alkohola. Ali razmišlja o
alkoholu ali pa ga uživa. S takšno preokupiranostjo okoli alkohola nima skoraj nič časa,
da bi skrbel za otroke in bil tudi pozoren do partnerke. Starši alkoholiki, ne glede na to,
kako dobre so njihove namere, fizično zanemarjajo svoje otroke. Zanemarjajo otrokove
osnovne potrebe po odvisnosti, kar je druga oblika zapuščenosti. Tam v resnici ni nikogar
za otroka. Nobeden od staršev otroka ne zrcali, da bi s tem potrdil otrokovo dragocenost
in nobenega od staršev ni tam v resnici za otroka, da bi bil otrok zdravo odvisen od njiju
in se nanju zanesel. Če je oče odvisen od alkohola, je mama odvisna od očeta in tako
soodvisna. Tako ne more biti v resnici čisto na voljo za otrokove potrebe, ker je večino
časa osredotočena na moža alkoholika (Bradshaw 1996, 103–104).
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1.2.3 Faze razkroja družine z izkušnjo alkoholizma
Jackson (1954) navaja, da se družina, v kateri je prisoten alkoholizem pri možu oziroma
očetu, postopno razkraja. Razkroj družine opisuje preko sedmih razvojnih stopenj:
1. obdobje: Družina problem alkoholizma zanika, zatiska si oči, skriva. Nihče ne govori
o tem. Žena poskuša moža odvrniti od pijače. Navzven se vzdržuje videz vzornega
zakona.
2. obdobje: Družina skuša odstraniti problem, ne more pa ga več zanikati. Poskuša ga
prikrivati pred otroki, na delovnem mestu. Zato se družina izolira od okolja in zapre vase.
Ne iščejo še pomoči od zunaj. Žena upa, da bo z večjo ljubeznijo in s še večjim
prizadevanjem sama rešila problem. Postopno postane mučenica. Od alkoholika želi
obljube, da ne bo več pil. On ji obljublja, a se obljub ne drži, zato prihaja v družini do
prepirov in prelaganja krivde z enega na drugega.
3. obdobje: Družina se razkraja. Ne more več prikrivati problema, zato ga opazijo tudi v
javnosti, službi. Žena postopno spozna, da moža s tem, da ga bo imela rada in delala
namesto njega, ne bo odvrnila od pitja, zato postane živčna, se besno prepira z možem,
grozi z razvezo. Včasih lahko nekajkrat odide od doma, a se nato na prošnje moža vrne
nazaj. Nekatere žene v tej fazi tudi same začnejo piti. V družini vlada zmeda, okolica pa
odvisnega člana še ne prepozna za alkoholika.
4. obdobje: Družina se skuša kljub problemom preurediti, žena začne nositi vse štiri
vogale hiše, alkoholik životari, družina se je prilagodila takemu stanju. Moža in očeta vsi
prezirajo in pomilujejo hkrati. Družina se prilagodi situaciji in vzpostavi novo,
prilagojeno ravnotežje, ki bo trajalo, dokler neki hujši dogodek ne bo povzročil razpada
družine ali pa začetka zdravljenja.
5. obdobje: Družina beži od problema. Žena z otroki odhaja od moža. Alkoholik skuša
to preprečiti z grožnjami, nasiljem ali tako, da nekaj časa s skrajnim naporom ne pije.
Večkrat je pripravljen na zdravljenje.
6. obdobje: Del družine se preuredi za samostojno življenje brez alkoholika. Žena se loči
in odseli od moža. Zato jo mož nadleguje in ji ne da miru. Nekatere žene šele takrat
dojamejo, da je mož bolnik. Imajo občutke krivde in so zato včasih pripravljene pomagati.
Nekatere ponudijo še eno priložnost za vrnitev, če se alkoholik res hoče zdraviti.
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7. obdobje: Obnavljanje družine; če je alkoholik pristal na zdravljenje in se skupaj z njim
zdravijo tudi drugi člani družine. Zdravljenje je težko delo. Nekdanji alkoholik mora
postopno spet prevzemati svoje vloge v družini, družinski člani pa mu morajo priznati
vse vloge, ki jih je med boleznijo zapravil. Ustvarjanje nove družinske dinamike zahteva
nenehno sodelovanje med člani (Jackson 1954).
Dolgotrajno in hudo razkrajanje družine, kjer nihče nič ne ukrene, da bi se začelo stanje
urejati je možno zaradi prilagajanja in zapiranja oči pred resničnim stanjem. Kajti pri
družinskih članih se razvijajo enaki obrambni mehanizmi kot pri alkoholiku: zanikajo si
resnico, imajo sto prepričljivih razlogov, zakaj je stanje takšno, krivijo za svoje težave
druge, drobijo dogajanje v majhne koščke in se v tolažbo oprijemajo lepih trenutkov,
težke pa v mislih omilijo (Ramovš 1981, 119). Žene alkoholikov dolgo mislijo, da jih ima
mož raje kot alkohol in da ga bodo lahko s svojo ljubeznijo in potrpežljivostjo odvrnile
od alkohola. Resnica pa je nasprotna, kajti alkoholik ima čedalje raje alkohol in postaja
čedalje bolj nesposoben, da bi imel kogar koli rad in bi ga ljubil (Ramovš 1981, 119–
120). Tako pogosto žene oz. matere veliko svoje energije, truda in čustev vložijo v
spreminjanje alkoholika namesto, da bi ga vlagale v svoje otroke, ki njihovo ljubezen, čas
in ljubečo naklonjenost potrebujejo za svoj zdrav razvoj. Tako se otroci v taki družini
pogosto počutijo zanemarjeni in opravičujejo vedenje svojih staršev na enak način, kot
ga opravičujeta alkoholik in njegov partner. Prav zaradi tega je nujno potrebno
zdravljenje celotne družine.
Matere oz. žene alkoholikov pogosto prikrivajo očetov alkoholizem otrokom, dokler le
morejo in popačeno mislijo, da otroci niso veliko vedeli o očetovem stanju in da niso
občutili težav v družini. Podobno so prepričani nekateri bivši alkoholiki, kar pa je zelo
zmotno, saj so otroci dobri opazovalci in jim nič ne uide. Pogosto vidijo tudi tisto, kar
odrasli prezremo. Hitro prepoznajo kakšno ozračje oz. vzdušje in razpoloženje vlada
doma, četudi jim ga z besedami starši prikrivajo. S tem pa se od odraslih učijo prikrivanja,
laži in hinavščine (Ramovš 1981, 139). Samo prikrivanje alkoholizma pred otroki ne
pomaga čisto nič. Pomaga le zdravljenje in rehabilitacija celotne družine, tako alkoholika,
kot tudi njegovega partnerja in otrok. Če so otroci majhni, je dovolj, da sta v zdravljenje
vključena zakonca. Ko se uredita onadva, postopoma izginejo motnje otrok (140).
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Gostečnik (2003, 18) nazorno opisuje zasvojenost očeta: »Mož po navadi pije že pred
poroko, le da se žena prepričuje, da bo, če ga bo imela dovolj rada in bo potrpela, nehal
piti. Vendar po dolgih letih žalostna in razočarana začne ugotavljati, da vsa njena
prizadevanja niso rodila nobenega sadu. Mož in oče na začetku običajno ne pije vsak dan,
je bolj zmeren, kar daje ženi upanje, da bo pozneje bolje. Včasih žene tudi trdijo, da je
sicer na začetku rad kaj popil, vendar ko sta bila še fant in dekle, ga nikoli ni videla zares
vinjenega. Postopoma začne piti vse več in več in to predvsem ob koncih tedna in med
prazniki, ki so zato v tej družini kmalu zaznamovani z eno samo grozo, strahom in novimi
razočaranji. Mož trdi, da ni odvisen od alkohola, vedno znova obljublja, da bo nehal,
vendar kako mu še verjeti, če pa vse kaže v drugo smer? Vsi člani družine se vnaprej
bojijo konca tedna, zlasti praznikov, ko njihov oče že dan prej pozno popoldne prihaja
domov pod vplivom alkohola in potem razgraja vse do pozne noči. Naslednji dan samo
še nadaljuje in tako vse do konca praznikov. Kmalu ne vzdrži več niti med tednom in tako
se mož in oče kmalu spremeni v pravega alkoholika.«
V družini neznosno alkoholikovo vedenje lahko spravi ob živce osamljeno ženo in otroke,
saj pogosto nimajo ob sebi nikogar drugega, ki bi vsaj malo odtehtal slab vpliv
alkoholikovega zveriženega obnašanja in odnosa do njih. Danes se družina s takšnimi
težavami zdravi ali razbije ali pa se notranje razkrajajo vsi člani (Ramovš 1981, 13).
Vsi družinski člani, ki živijo skupaj z alkoholikom, postanejo bolni, saj se vse življenje v
družini suče samo krog pitja in težav, ki izhajajo iz njega. Vsi mislijo največ o tem, hudo
jim je in trpijo, običajno pa nihče ne ukrene ničesar, kar bi pretrgalo ta začarani krog. Vsi
se nevede in nehote bolestno prilagajajo na čedalje bolj zverižene odnose, v tem pa je
jedro njihovih

težav in družinske bolezni. Sčasoma postaja stanje tako, da pri

podrobnejšem premisleku ni več jasno, kdo je »bolan« oziroma moten: alkoholik
(identificirani pacient) ali njegov zakonski partner ali pa celo otroci. Žal pa običajno vsi
družinski člani mislijo, da je bolan oziroma moten le alkoholik (Ramovš 1981, 117).
Obrambni mehanizem alkoholika je pogosto zanikanje, ki se izraža v stavku: »Saj sem
lahko trezen, če hočem,« kar je samoprevara, ki alkoholiku omogoča, da pije še naprej in
je še naprej odvisen (Stritih 1993, 78). Prav tako se obrambnega mehanizma zanikanja
poslužujejo tudi družinski člani, ker si pogosto zatiskajo oči pred resničnim stanjem in se

41

prilagajajo. Pri družinskih članih se samodejno razvijajo enaki obrambni mehanizmi kot
pri alkoholiku: zanikajo si resnico, imajo sto prepričljivih razlogov, zakaj je stanje takšno,
krivijo za svoje težave druge, drobijo dogajanje v majhne koščke in se v tolažbo
oprijemajo lepih trenutkov, težke pa v mislih omilijo (Ramovš 1981, 119).

1.2.4 Alkoholizem in čustvena regulacija
Pri uživanju dovoljenih drog (alkohola, cigaret, zdravil) gre včasih za poskus zapolniti
prostor, ki ga je zapustila mati. Otrok ni dobil čustvene hrane, ki bi jo od nje potreboval,
in je tudi pozneje ni več mogel najti. Kadar organizem ni pod vplivom mamil, je to
duševno lakoto mogoče občutiti dobesedno kot telesno, kot krč v želodcu. Verjetno
nastane temelj narkomanije čisto na začetku življenja, podobno tudi temelj bulimije in
drugih motenj hranjenja. Telo razločno pove, da je (v preteklosti) nekaj nujno potrebovalo
kot čisto majčkeno bitje, toda sporočilo ostane nerazumljeno, dokler so čustva izključena.
Pozneje so potrebe odraslega napačno razumljene – ne kot oglašanje potreb iz otroštva,
temveč kot njegove sedanje potrebe, zato vsi poskusi, da bi jih zadovoljili v sedanjosti,
nujno propadejo (Miller 2005, 129).
Nefunkcionalen poskus regulacije težkih afektov je poseganje po psihoaktivnih
substancah. Miller navaja, da nekateri odrasli ljudje, ko se počutijo čustveno zapuščene
oziroma osamljene, pogoltnejo tablete, vzamejo mamila, gredo v kino, obiščejo prijatelje,
po nepotrebnem telefonirajo, da bi nekako zapolnili »luknjo« (Miller 1992, 563). Miller
(2005, 96–97) navaja tudi, da nekatere odrasle osebe s pomočjo alkohola, mamil in
zdravil varajo same sebe in na ta način ohranjajo iluzijo, da bodo ljubezen staršev
vendarle še »zaslužili«, in na ta način vzdržujejo zanikanje tega, kar se je zgodilo. Ta
iluzija se zruši, če se odločiš pogledati resnico z vso njeno razvejenostjo in opustiš varanje
samega sebe preko uživanja psihoaktivnih substanc. Pričakovanja iz otroških let so lahko
tako močna, da se človek odreče vsemu, kar bi bilo zanj dobro, da bi bil končno tak, kot
so si ga starši želeli, da le ne bi izgubil iluzije ljubezni. Nikakor pa ne moremo narediti
prav, če se ravnamo po drugih in delamo to, kar mislimo, da drugi želijo od nas. Lahko
smo samo to, kar smo, staršev pa ne moremo prisiliti, da bi nas ljubili. Nekateri starši
lahko ljubijo samo masko svojega otroka in brž, ko otrok masko odloži, pogosto pravijo:
»Želim si le, da ostaneš takšen, kakršen si bil prej.«
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Na račun idealiziranja notranjih objektov (odnosa s starši) pa alkoholik žrtvuje odnos s
svojimi otroki, saj mu je brez tega, da pride v stik s svojo razbolelo notranjo ranjenostjo,
v povezavi z lastnimi starši, onemogočen stik s samim seboj in tudi z njegovimi otroki.
In rane gredo naprej na naslednje rodove.
Nekateri se s pomočjo uživanja alkohola soočajo z bolečino, žalostjo, potrtostjo,
porazom, vznemirjenostjo, dramatično razdiralnimi doživetji v družini in širši družbi.
Tako alkohol postane lažno pomirjevalno sredstvo in način nefunkcionalnega
razreševanja težkih čutenj oz. afektov. Alkoholik tako pije, da bi pozabil na svoje notranje
bolečine, potem pozabi, da pije, njegovi bližnji pa nosijo njegove bolečine, ki so vedno
prežete z bolečimi občutji krivde, sramu in negotovosti (Gostečnik 2003, 19). Človek, ki
pije ali jemlje pomirila, ne more polno doživeti stiske in trpljenja, ki ga povzroči s svojim
neustreznim odnosom do soljudi, ampak svoj glas vesti utopi s pitjem (Rugelj 1981, 162).
Uživanje alkohola poveča možnost, da oseba zmotno prepozna pri drugem človeku
negativne obrazne izraze, kot je npr. jeza. To lahko posledično privede do tega, da
omamljena oseba prepozna čisto ne grozeče namige iz okolja kot provokativne in se na
zaznano provokacijo odzove z agresijo (Attwood in drugi 2009, 333).
Zloraba alkohola in drog sproža občutja ugodja v posamezniku, ravno tako kot smejanje,
zabava, uživanje okusne hrane, sproščujoče dejavnosti, spolni akt. Vse te situacije
stimulirajo možgane, da izločajo dopamin, ki je povezan s prijetnimi občutji, ki krepi
posameznikovo željo ponavljati akcije, ki mu prinašajo ugodje. Tako je posameznik od
znotraj motiviran, da aktivno išče in ponavlja take situacije, ki mu zbujajo prijetna občutja
(Cvetek 2013, 17–18). Dopamin je nevrotransmiter, kar pomeni, da omogoča
komunikacijo med možganskimi celicami. Naše možganske celice sprejemajo
»dopaminske injekcije«, ko se nam zgodi kaj prijetnega, nas to motivira, da si želimo
izkušnjo ponoviti. Znanstveniki, ki proučujejo zasvojenost, menijo, da vbrizgi dopamina
ljudi pripravijo do tega, da ohranijo neko navado ali zasvojenost, četudi vedo, da jim to
škoduje. Dopamin je kemikalija ugodja – ugodje pa lahko dosežemo po naravni poti preko
igre, zabave (Siegel in Payne 2013, 126), ukvarjanja z aktivnostmi, ki so nam všeč in
nam prinašajo veselje, ali pa preko umetnih vnosov v telo, kot je uživanje alkohola ali
drugih psihoaktivnih substanc.
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Po zaužitju določene količine alkohola postane človek vesel in sproščen, zavore mu
»popustijo«, postopoma ne čuti več potrebe, da bi pametno govoril in ravnal, pretirano je
pogumen, izginja mu čut dolžnosti in odgovornosti, čustva se sprostijo, postanejo
enostransko poudarjena tako, da izraža veselje, jezo, spolno slo … brez zadržkov. Ne čuti
več teže, resnosti in odgovornosti vsakdanjega življenja, postane blaženo vzvišen nad
okolico in nad svojimi težavami. Ko je v tem stanju, uživa in pot do srečnega občutka
preko uživanja alkohola je ena najlažjih (Ramovš 1981, 54).
Ljudje, ki posegajo po uživanju alkohola, navajajo različne vzroke, s katerimi zagovarjajo
svoje pitje. To so: zabava, občutek sprostitve, kot zdravilo proti žalosti, tesnobi, jezi,
strahu, občutek sramu in razočaranja nad drugimi ljudmi in nad sabo. Drugi v alkoholu
utopijo svojo osamljenosti, pomanjkanje pristnih odnosov in svoj moralni jaz, svojo vest,
zato so bolj prizanesljivi s sabo. Nekaterim alkohol nadomešča izgubljeni občutek moči
in samozavesti. Kadar se počutijo nemočne, jim pitje da lažni občutek, da so z lastno
aktivnostjo ponovno kos svojim čustvom in življenjskim okoliščinam (Židanik 2007, 5).
Če se posameznik v stanju stresa umakne, zapre vase ali se odzove z neregulirano jezo,
besom in agresijo, išče umiritev s pomočjo nedovoljenih sredstev, kot sta na primer
alkohol ali droga, če se poskuša umiriti s samouničevalnim vedenjem (npr.
samopoškodovanjem), nasiljem, pretiranim zauživanjem hrane ali katero koli drugo
obliko odvisnega vedenja, to pomeni, da posameznik ni razvil zmožnosti čustvenega
samoumirjanja (Cvetek 2013, 64–65). Zmožnost čustvenega umirjanja in zanimanja za
svet posameznik doseže, ko je sposoben čustvene samoumiritve tudi, ko je v stanju
močnih čustev. V odraslem življenju se kaže neustrezno razvita zmožnost čustvenega
samoumirjanja kot pretiran nemir, razpršenost in begajoča pozornost (Greenspan in
Wieder 1998, 126).

Avtorica Cvetek (2013, 62) navaja, da je zelo pomembna naloga odrasle osebe
pomirjujoče delovanje na otroka in njegov organizem, kar pri otroku nadomesti
pomanjkljivo razvito delovanje parasimpatetične veje avtonomnega živčnega sistema.
Dojenček se namreč na močne in nepričakovane dražljaje iz okolja pretirano odziva, ker
še nima nevrološke osnove za oblikovanje vedenja, s katerim bi se samoumiril. Za
otrokove skrbnike to pomeni, da je potrebno otroku zagotoviti urejeno in umirjeno okolje,
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ki bo otroku pomagalo vzpostaviti fiziološko in čustveno ravnotežje. Preko urejenega
dnevnega ritma spanja, budnosti, hranjenja in negovanja lahko starši postavijo varen
okvir dnevnih aktivnosti, ki se ritmično ponavlja in s tem pomaga ohranjati dojenčkovo
telo v stanju fiziološkega ravnotežja. S predvidljivim in pomirjujočim odzivanjem na
dojenčkove čustvene odzive pa postavijo okvir varnih odnosov, znotraj katerih lahko
dojenček ohranja tudi čustveno ravnotežje (62).
Tako otrok ob sebi nujno potrebuje odraslega, ki s svojim zrelim, predvidljivim načinom
odzivanja na otroka omogoči regulacijo otrokove fiziološke vznemirjenosti in tudi
regulacijo otrokovih afektivnih občutij (Cvetek 2013, 60–61). Otrok se tako uči umirjati
samega sebe preko staršev. Če se starši ne znajo umiriti, ne bodo znali biti dober model
umirjanja za otroka. Otrokova preplavljajoča čustva jih iritirajo in spominjajo na njihove
lastne občutke, ki so zanje ogrožajoči. V njih sprožajo razne odzive (telesne, afektivne),
soočanje z njimi pa je zanje nevarno. Tako bodo raje pripravili otroka tako, da bo zatrl
izražanje občutij, s katerimi starši niso sproščeni oz. s katerimi se ne želijo soočati. To se
ne dogaja na zavestni način, ker starši ne bi hoteli dobro otroku. To se dogaja na
nezavedni način. Starši se pač odzivajo na otroka podobno, kot so se njihovi starši
odzivali nanje oziroma na nove načine, če so se uspeli soočiti s svojo nesposobnostjo
umirjanja določenih lastnih afektov in jih ustrezno regulirati.

1.2.5 Otroci alkoholikov
Otrok, ki odrašča v družini, kjer je prisoten alkoholizem, lahko razvije številne težave,
kot so (Allen in drugi 2009):
-

Občutek krivde, ker si v svojem svetu naslika, da je on kriv za materino ali očetovo
pitje.

-

Anksioznost, ker je otrok nenehno zaskrbljen zaradi situacije doma. Lahko se boji,
da bo alkoholik zbolel ali se poškodoval, lahko ga je strah morebitnega nasilja nad
njim ali pa med staršema.

-

Sram. Starši lahko otroku sporočajo, da ne sme govoriti drugim o tem, kaj se
dogaja doma. Otrok varuje sramotno skrivnost in ne povabi prijateljev domov.
Boji se vprašati za pomoč druge.
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-

Nesposobnost za ustvarjanje zaupnih odnosov. Ker je bil otrok večkrat razočaran
nad alkoholikom in je bilo tako njegovo zaupanje večkrat izigrano, posledično ne
zaupa niti drugim.

-

Zmedenost. Alkoholikovo razpoloženje se lahko nenadoma spremeni, npr. iz
ljubeče v besno osebo, ne glede na otrokovo vedenje. Predvidljivost in ustaljenost
sta za otroka zelo pomembni, ob alkoholiku pa to ni mogoče. Ni rednega ritma
prehranjevanja in odhajanja v posteljo.

-

Jeza. Otrok običajno čuti jezo do alkoholika zaradi njegovega pitja, včasih je jezen
na drugega starša, ki ni alkoholik, zaradi pomanjkljive podpore in zaščite, ki ju ne
dobi od njega.

-

Depresija. Otrok čuti osamljenost in nemoč, da bi kaj spremenil (Allen in drugi
2009).

Četudi si otroci prizadevajo ohraniti družinsko skrivnost, da je eden od staršev alkoholik,
lahko učitelji, sorodniki, socialni delavci in drugi odrasli ugotovijo, da nekaj v otrokovi
družini ni v redu. Simptomi, ki jih kažejo otroci alkoholikov, so (Allen in drugi 2009):
-

neuspeh v šoli, pogosta odsotnost od pouka,

-

imajo malo prijateljev, izmikajo se stikom s sošolci,

-

prestopništva, kot so tatvina ali nasilje,

-

pogosto pritoževanje zaradi telesnih bolečin, kot so glavobol ali bolečine v
trebuhu,

-

zloraba drog ali alkohola,

-

agresivno vedenje do drugih otrok,

-

nevarno obnašanje, ki vsebuje visoka tveganja,

-

depresivne, samomorilne misli ali vedenje (Allen in drugi 2009).

Otroci alkoholikov so pogosto vsak dan pod velikim pritiskom sprememb obnašanja
svojih staršev. Tako so stalno v nekakšni pripravljenosti in se ne znajo sprostiti, umiriti.
Pogosto so vzgojeni z občutki krivde in s slabim samospoštovanjem (Perko 2011, 33). Za
otroka je skrbnikovo škodljivo uživanje alkohola lahko prevladujoča življenjska zgodba,
ko jo preboleva še dolgo v odraslosti (Rus Makovec 2013, 180). Večina otrok, ki so v
prevzgojnih zavodih, so žalostne žrtve alkoholizma v družini (Ramovš 1981, 38). Oče, ki
je občasni alkoholik, in sicer ni agresiven, zna biti v svojih treznih obdobjih zelo ljubeč,
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poln razumevanja in obžalovanja. Takrat zna svojim otrokom dajati ljubezen in jo od njih
tudi sprejema. Tako si otroci oblikujejo lik dobrega očeta. Ko pa ga kmalu po tem vidijo
pijanega, se v njihovi duši vse podre. Otrok je potem izpostavljen menjajočim se
izkušnjam pretiranih upanj in bolečih razočaranj. Takšnega otroka nekateri primerjajo s
poskusno živalco, ki jo lačno zapeljujejo s hrano in jo obenem prizadevajo z
nepričakovanimi ovirami, da si ne upa vzeti grižljaja. Takšen proces pri poskusnih živalih
povzroči krče in celo živčni zlom. Lahko si samo predstavljamo, kako podobna doživetja
škodujejo otroku (Rugelj 1981, 140–141). Otroci alkoholikov nimajo prave mladosti,
tako kot je nimajo tisti otroci, ki so živeli v vojnem času. Ne glede na to, ali je alkoholik
miren ali nasilen, je za otroke hudo, če morajo gledati razočarano mater, ki je žalostna in
sitna. Kako naj se takšna mati z njimi sproščeno igra in z njimi prepeva? Vzdušje v njihovi
družini nima nobene stalnosti, ko je oče trezen, je morda vse lepo in razigrano, ko pa je
pijan, v družini vlada napeta tišina. Otroška nežna čustva pa potrebujejo za zdrav razvoj
predvsem uravnovešenost staršev in varno ozračje v družini (Ramovš 1981, 136).
Duševnost otrok iz alkoholičnih družin je razbrazdana, preobčutljiva, zverižena,
iznakažena in otopela. Otroci bi se morali v svojem otroštvu brezskrbno igrati v varnem
zavetju svojih staršev, se od njih učiti dela in obnašanja, imeti radi in ljubiti. Pa jih
neusmiljeno posrkajo družinske težave, ki so jim priča, da jih sami s svojo mamo rešujejo:
tolažijo obupano, žalostno mamo, ji svetujejo, mirijo razdraženega očeta, mladostniki
pogosto branijo mater, ko jo oče pretepa. V takšnem okolju imajo otroci dve izbiri. Ali
hitro dozorijo ali pa omagajo (137). Za nemoteno in dolgotrajno čustveno simbiozo z
otrokom potrebuje mati tudi trajen, močan vir ljubezni partnerja. Če ni ljubljena, se njen
»akumulator ljubezni« hitro izprazni, postane tesnobna, nezadovoljna, vzkipljiva. Tako
pogosto ni zmožna z otrokom mirno in preudarno ravnati in otroku ne more dajati, kar bi
otrok potreboval za zdrav razvoj. Za otroka sicer skrbi, da je nahranjen, čist, a otrok živi
v čustveni revščini. V kolikor pa je otrokova mati deležna s strani pijanega moža še
sitnobe, zaničevanja, žalitev, sovražnosti in nasilja, ki so pogosto pri alkoholikih prej
pravilo kot izjema, se pogosto mati pri svojih otrocih ne uspe več obvladati in brez potrebe
vzkipi, vpije, žali, udari in je do otrok krivična. Že tako zelo neugodne razmere za počutje
in razvoj otrok se še poslabšajo, če so otroci priče prepirom in celo pretepom med starši,
ali pa je tudi oče nasilen do otrok. Tako so otroci stalno pod pritiskom: zdaj nasilnega
očeta in objokane, žalostne, jezne, vzkipljive matere. Če v opisanih primerih otrok ni
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nikjer drugje deležen (npr. pri starih starših, tetah, učiteljicah, sosedih) razumevanja, je
nepopravljivo prizadet v svojem razvoju (Rugelj 1981, 141–142).
Nekateri otroci alkoholikov lahko prevzamejo vlogo odgovornih »staršev« v družini in
med prijatelji. Z alkoholizmom starša se lahko spopadajo tako, da začnejo nadzorovati
stvari, ki jih lahko, npr. začnejo dosegati zelo dobre uspehe v šoli in se istočasno počutijo
čustveno izolirane od drugih otrok in učiteljev. Njihove čustvene težave se lahko
pokažejo šele, ko odrastejo (Trtnik 2010, 20).
Ne glede na to, ali se njihovi starši, ki so odvisni od alkohola, odločijo za zdravljenje
odvisnosti ali ne, lahko tem otrokom koristi vključitev v izobraževalne programe in
skupine za vzajemno pomoč, kot so programi za otroke alkoholikov. V Sloveniji imamo
program Al-Anon in Al-Ateen. Ustrezna zgodnja pomoč otrokom alkoholikov je
pomembna pri preprečevanju nastanka ali razvoja resnejših težav, vključujoč
alkoholizem. Pomembno je pomagati otrokom alkoholikov razumeti, da niso krivi za pitje
svojih staršev (Trtnik 2010, 20), pomagati, da se naučijo funkcionalnejših načinov
komuniciranja, izražanja čustev, vstopanja v odnose, zaupanja v ljudi.
Programi, namenjeni otrokom alkoholikov, lahko vključujejo skupine z drugimi mladimi,
kar zmanjšuje izolacijo otrok alkoholikov in jim pomaga pri vzpostavljanju bolj zdravih
načinov navezanosti oz. navezovanja na druge osebe. Prav zato je smiselno tudi, da se v
primeru, če se alkoholik odloči za zdravljenje, v obravnavo vključi cela družina in se
postopno uči bolj zdravih načinov funkcioniranja v družini (navezanost, komunikacija,
izražanje čustev ...) (Trtnik 2010, 20).
Glede na to, da je v družinah z izkušnjo alkoholizma višja stopnja prisotnosti nasilja
(psihičnega, fizičnega, verbalnega) s strani odraslih oseb (med odraslimi ali s strani
odraslih na otroke), so otroci alkoholikov izpostavljeni številnim travmam, povezanim z
nasiljem doma (Trtnik 2010, 20).
Pomembno vlogo pri pomoči otroku alkoholika, ki ima npr. težave v šoli (učne težave,
vedenjske težave), imajo šolski svetovalni delavci, učitelji, tudi sošolci, ki lahko s
primerno ozaveščenostjo, znanjem, sodelovanjem z drugimi službami (npr. socialnimi
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delavci) in primernim pristopom do otroka in njegovih staršev pomagajo otroku in družini
(Trtnik 2010, 20).
Če je v družini oče alkoholik in je mati odvisna od očeta, je mati soodvisna. Potem ne
more biti na voljo za zadovoljevanje otrokovih potreb. Normalen otrok ima zdrave
narcistične potrebe, ampak v takšni družini ni možno, da bi bile zadovoljene. Zato se
otrok obrne navznoter, si ustvari navidezno vez s starši in razvije samozadostne navade,
s katerimi »ubija« bolečino v sebi (Bradshaw 1996, 104).
Starši lahko s tem, kakšne izkušnje nudijo otroku, neposredno vplivajo na razvoj
možganov svojih otrok. Ure, ki jih npr. porabi za igranje video iger, gledanje televizije,
pošiljanje sporočil po telefonu, bodo v možganih ustvarile vezi na en način, izobraževalne
dejavnosti, šport in glasba pa na drug način. Preživljanje časa z družino in s prijatelji ter
učenje o odnosih, posebej v neposrednih stikih, ustvari možganske vezi spet drugače. Na
razvoj možganov vpliva vse, kar se nam zgodi. Otroci, katerih starši se pogovarjajo o
njihovih izkušnjah, lažje dostopajo do spominov o teh izkušnjah. Otroci staršev, ki se s
svojimi otroki pogovarjajo o njihovih občutjih, razvijajo čustveno inteligenco in lahko
bolje razumejo svoja občutja in občutja drugih. Imajo besede, smejo se spomniti, govoriti
o tem, kaj se v njih dogaja. Plahi otroci, katerih starši na razvoj njihovega poguma
vplivajo tako, da jim zagotavljajo pomoč pri raziskovanju sveta, izgubijo svojo
zadržanost. Tisti otroci, ki pa so preveč zaščiteni ali brez podpore pahnjeni v izkušnje, ki
vzbujajo zaskrbljenost, ostanejo plahi (Siegel in Payne 2013, 23).
Družinski terapevti spoznavajo, da če majhni otroci izhajajo iz družin, kjer jih starši
zanemarjajo, čustveno, verbalno ali fizično zlorabljajo, ali so odvisni od alkohola, se
otroci pogosto počutijo nezaželeni, neljubljeni in brez varnosti (Turner-Shults 2002, 233).

1.2.5.1 Otroci alkoholikov – zloraba in travma
Življenje z alkoholikom prinaša prikrito obliko medosebne zlorabe, ki je vrsta medosebne
travme (Pasternak in Schier 2012, 52). Otroci, ki odraščajo v problematičnih družinah,
ravno tako potrebujejo zaščito in varnost, kot vsi drugi otroci. Običajno pa jih vzgajajo
odrasle osebe, ki so odsotne, nemarne, raztresene, nerazpoložljive in so vir stresa in
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bolečine. Otrok, ki je izpostavljen travmi, se običajno zateče domov, vprašanje pa je,
kam se lahko zateče otrok, katerega vir travme je znotraj njegovega doma. Naravni odziv
na travmo je beg, boj, zamrznitev. Otroci, katerih vir travme je pri njih doma, ne morejo
zbežati stran ali se boriti. Tako v bistvu zbežijo vase (ACA WSO 2006).
Če so bili otroci izpostavljeni domačemu nasilju, poniževanju, kar v družini z izkušnjo
alkoholizma pogosto so, razvijejo okrnjeno sposobnost zaupanja v druge ljudi
(Rothschild 2000, 83). Številni otroci alkoholikov vsakodnevno živijo v tihem obupu, ki
ga je z besedami težko opisati (ACA WSO 2006). Otroci ostanejo prepuščeni
travmatičnim dejanjem, ki se zapišejo v njihovo telo, ki je »pomnilnik« dojemanja sveta.
Otrokom je nerodno in jih je sram, kadar starša kričita, se pretepata, zmerjata in take
občutke, ki so zapisani v njihovem telesnem »pomnilniku«, odnesejo v svet. Posledično
imajo nizko zaupanje vase, so negotovi, nezaupljivi, pripisujejo si nevrednost,
pripravljeni so občasno narediti več, kot bi bilo potrebno v službi in drugod, da bi bili
vredni in cenjeni vsaj nekje, saj tega občutka pogosto niso bili deležni v domačem okolju.
Vendar je taka oblika oziroma umetno dvigovanje samopodobe z zunanjimi dosežki lahko
ponovno izkoriščanje samega sebe oziroma prikrivanje bistva, ki je boleče prepojeno z
afekti sramu, prezira, gnusa. Potrebno je priti k jedru in se »ljubeče razkrinkati« (Čujež
2013, 84).
Študije so pokazale, da sta zanemarjanje in čustvena zloraba enako uničujoči za
razvijajočega otroka kot fizična ali spolna zloraba (Whitfield 2006, viii). Običajno se
otroci, ki odraščajo ob staršu alkoholiku, soočajo z nekaterimi od naštetih travm (Mackrill
in Morten 2011, 1102):
-

So priča fizičnemu nasilju nad drugim staršem in/ali so sami žrtev fizičnega
nasilja s strani staršev.

-

So žrtev psihičnega nasilja med staršema in s strani staršev na otroke, sem sodi
ponavljajoče besedno nasilje, sistematično poniževanje, konstantno pretirana
kontrola vedenja drugega (npr. stalno popravljanje otroka, da ne je pravilno, da se
ne zna obnašati, da kar reče, ga starš popravi …), ponavljajoče poniževanje.
Psihično nasilje se lahko dogaja na samem, ko je otrok sam z alkoholikom, ali pa
pred drugimi družinskimi člani ali zunanjimi osebami.
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-

Grožnje s strani starša, da bo naredil samomor, ali ga je že poskušal narediti ali
pa ga je tudi naredil.

-

Negativne posledice ločitve staršev.

-

Spolni zlorabi s strani starša ali pa s strani drugih (Mackrill in Morten 2011, 1102).

Čustvena zloraba vključuje omalovaževalne komentarje, osovražene izjave, usmerjene na
osebo. Čustvena zloraba ne pušča vidnih znakov, ampak se uskladišči v naše telo prav
tako, kot puščajo udarci znake na našem telesu (ACA WSO 2006).
Otroci alkoholikov se soočajo s kroničnim občutkom izgube in zanemarjenosti (ACA
WSO 2006). Rothschild pravi, da če je otrok doživel zgodnje travme, povezane z
zanemarjanjem, s fizično (trpinčenje, tepenje) in spolno zlorabo, pomanjkanje varne
navezanosti, ali zgodnje travme, povezane s travmatičnimi dogodki (hospitalizacija, smrt
starša, prometna nesreča itd.), ima lahko omejeno zmožnost reguliranja stresnih situacij
in omejeno zmožnost razumevanja ter predelave travmatičnih doživetij v kasnejšem
življenju. Možno je, da je to zaradi zmanjšane aktivnosti hipokampusa, ker ni bil nikoli
polno razvit (zaradi pomanjkanja varne navezanosti), ali pa je postal okrnjen (zaradi
travmatičnih dogodkov). S takšno predispozicijo se lahko posameznik kasnejših
travmatičnih dogodkov spomni samo kot močnih čustvenih odzivov in telesnih senzacij.
Spet drugi pa lahko uporablja za soočenje s travmo obrambni mehanizem disociacije ali
zamrznitve. Navedeni obrambni mehanizmi lahko postanejo navada in tako utečeni, da
posameznik, ali nikoli ne razvije boljših prilagoditvenih mehanizmov za predelavo
travmatičnih dogodkov ali pa jih izključi iz repertuarja preživetih strategij (Rothschild
2000, 24–25).
Naš implicitni spomin, v katerem so hranjena groba telesna občutja, čustva in podobe, je
nastal na osnovi naših pozitivnih ali negativnih izkušenj. Na osnovi tega nastanejo v nas
neka pričakovanja. Na primer, če so nas starši večkrat potolažili, kadar smo bili žalostni,
bomo, kadar koli bomo žalostni, pričakovali, da nas bodo starši potolažili. Če pa imamo
npr. ponavljajoče nasprotne izkušnje s starši, ki jih naša stiska moti, ali pa jih sploh ne
zanima, ne bomo pričakovali tolažbe od njih, ampak bomo pričakovali poniževanje,
sramotenje z njihove strani. Problem pri bolečih in negativnih izkušnjah, ki se vtisnejo v
implicitni spomin, je, da postane zakopana mina, če spomina ne ozavestimo. Lahko nas
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močno omejuje in ohromi v našem prihodnjem delovanju, saj v situacijah, ki samo bledo
spominjajo na travmatični ali boleči dogodek, ki se je vtisnil v naš implicitni spomin, v
nas sproži

enaka vedenja, zaznave in vse telesne in čustvene reakcije, kot bi se

travmatični dogodek odvijal sedaj. Pri tem se morda sploh ne zavedamo, kako preteklost
vpliva na nas v sedanjem trenutku (Siegel in Payne 2013, 79, 91). Na osnovi tega se naši
možgani brez razmisleka odzovejo in nas poskušajo zaščititi, saj zaznajo nevarnost in nas
hočejo zavarovati. Tak način odzivanja prekinemo s sestavljanjem implicitnih
travmatičnih spominov v eksplicitni spomin, ki da pomen, in časovno ter prostorsko
organizira spomin na dogodek. Tako manj intenzivno doživljamo manj prijetna čustva,
povezana s travmo.
Charlson in Dalenberg (2000, 4) definirata travmatični dogodek kot kateri koli dogodek,
ki je ekstremno negativen, ga ni mogoče nadzorovati, je nepredvidljiv ali nenaden.
Travme so disfunkcionalno shranjene stresne izkušnje, kjer gre za specifično spominsko
shranjevanje nepredelanih izkušenj (Cvetek 2009, 15).
Neraziskani (ali neintegrirani) spomini odraslemu človeku, ki skuša živeti zdravo,
odnosno življenje, povzročajo številne težave. Otroci se lahko navzamejo občutij groze,
stiske ali pomanjkljivosti staršev, četudi se starši ne zavedajo, da jih doživljajo. Ko so
starši razburjeni, je otroku zelo težko ostati miren in srečen. Implicitni spomini lahko
sprožijo določne odzive, ki povzročijo, da delujemo tako, kot si ne želimo. Stara občutja
zanemarjenosti, zapuščenosti ali ponižanosti, ki so jih povzročili drugi ali naši lastni
starši, nam lahko preprečijo, da bi s svojimi otroki in z drugimi bližnjimi ravnali zrelo,
ljubeče in spoštljivo (Siegel in Payne 2013, 91).
Najbolj znana posledica nepredelanih travmatičnih ali hujših stresnih dogodkov je
postravmatska stresna motnja (Cvetek 2009, 17), druge posledice pa so depresija,
agresija, zloraba psihoaktivnih substanc, telesne bolezni, negativna samopodoba, zmeda
identitete, težave v medosebnih odnosih, krivda, sram (Carlson in Dalenberg 2000, 4),
depersonalizacija, kompulzivno vedenjsko ponavljanje travmatičnih scenarijev,
sprememba vrednostnih sistemov. Težave žrtev travm vključujejo tudi afektivno
disregulacijo, amnezijo in disociacijo, somatizacijo, nezaupanje, obtoževanje, sovraštvo
do sebe, samodestruktivno vedenje, notranji občutek, da so trajno poškodovani (Cvetek
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2009, 17). Neprimeren strah pred zapustitvijo, pomanjkanje ljubezni, strah pred napako,
stalno duševno bolečino, ki uničujejo sedanje bivanje osebe, lahko pogostokrat
zasledujemo do izkušenj iz zgodnjega otroštva (20).
Postravmatska stresna motnja je anksiozna motnja, kjer oseba podoživlja travmatični
dogodek ali več dogodkov na različne načine. Najpogosteje se pojavljajo vsiljeni spomini
na dogodek, ki vsebujejo podobe, misli in zaznave, povezane z dogodkom, ki jih
spremljata velika telesna in duševna stiska, občasno tudi občutek čustvene otopelosti, kjer
pa običajno ni telesnega vzburjenja. Nekatere osebe imajo mučne sanje o dogodku ali pa
dobijo občutek, da se dogodek ponavlja. Če so izpostavljene notranjim ali zunanjim
dražljajem, ki so podobni različnim vidikom travmatičnega dogodka (barve, vonj, zvok,
dotik, misli, dihanje, srčni utrip …), osebe izkušajo stisko in odzive iz časa dogodka
(Cvetek 2009, 21–22). Posledično se osebe lahko trudijo, da bi se izognile dražljajem,
povezanim s travmo, in otopelosti za splošno odzivnost. Otopelost za splošno odzivnost
se kaže tako, da se oseba izogiba mislim, občutkom ali pogovorom, povezanim s
travmatičnim dogodkom, in dejavnostim, krajem ali ljudem, ki povzročajo vnovično
spominjanje travme. Nekateri se ne morejo spomniti pomembnih vidikov travme.
Zmanjša se sodelovanje pri dejavnostih, ki so mu bile ljube, upade mu zanimanje.
Vzniknejo občutki odmaknjenosti, odtujenosti, doživljanje afektov se omeji (oseba ni
zmožna občutiti ljubezni), pojavi se občutek neke prikrajšanosti v prihodnosti, na primer,
da oseba ne bo imela kariere, otrok, običajno dolgega življenja, trdne partnerske veze
(22).
Številni odrasli otroci konstantno kontrolirajo svoje domove ali odnose in iščejo situacije,
ki bi lahko vodile k sramotenju ali kakšni drugi obliki kritike. Strah jih je kritike in
zapuščenosti, so stalno na preži, kar so znaki posttravmatske stresne motnje (PTSM)
(ACA WSO 2006). Kronični šok med odraslimi otroci alkoholikov lahko enačimo s
PTSM (Whitfield 2006, 55). PTSM najpogosteje povezujemo z vojnimi veterani ali
osebami, ki so preživele travmatične dogodke, kot so prometna nesreča ali drugi
katastrofalni dogodki. Odrasli otroci tudi trpijo za posledicami PTSM. Dogodek ali
dogodki, ki ustvarjajo PTSM, ustvarijo v telesu tako visoko stopnjo grožnje ali
nevarnosti, da to spremeni kemični ustroj telesa. Še dolgo potem, ko je nevarnost že
minila, žrtve PTSM ostajajo v pripravljenosti, da bi odvrnile prihodnje dogodke, ki bi
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lahko ponovno sprožile strah predhodnih groznih dogodkov (ACA WSO 2006). PTSM
je še bolj uničujoča in težka za zdravljenje, kadar (1) se travma dogaja daljše obdobje,
npr. več kot šest mesecev; (2) še zlasti, če travma izvira iz primarne družine prizadete
osebe in (3) se osebe, ki obkrožajo prizadeto osebo, nagibajo k zanikanju obstoja
stresorjev ali stresa. Vse tri so prisotne v družini z aktivnim alkoholikom in v drugih
problematičnih družinah (Whitfield 2006, 56).

1.2.6 Postaršenje
Postaršenje v družini pomeni čustveno in/ali funkcionalno zamenjavo vlog, v katerih
otrok žrtvuje svoje potrebe in se prilagodi z namenom, da poskrbi za instrumentalne ali
čustvene potrebe svojih staršev. Primeri instrumentalne zamenjave vlog so, ko otrok skrbi
za svoje sorojence (jih uspava, ker staršev ni doma, jih uči, odpravlja v šolo, oblači, jim
pomaga delati domače naloge …), varčuje denar in z njim plačuje npr. elektriko, vodo,
da ju ne bi odklopili zaradi dolgov, kuhajo za celo družino (ne samo, da se učijo kuhati
ali prostovoljno včasih skuhajo, ker tako želijo, ampak morajo skuhati, ker od njih to
zahtevajo starši, saj drugače ni skuhano in so lačni), pospravljajo, ker je drugače
razmetano in kaotično, ali ker tako od njih zahtevajo in pričakujejo starši … Primeri
čustvene zamenjave vlog so, ko si starši izberejo svojega otroka za svojega prijatelja in
zaupnika, mu govorijo o svojih zelo osebnih zadevah, npr. o nezadovoljstvu v spolnosti
z njihovim očetom ali materjo, o zakonskem konfliktu, o zamerah do drugih. Primeri
čustvene zamenjave vlog so tudi, ko morajo otroci postati mediatorji in blažilci konfliktov
med staršema, ju miriti, se postavljati na stran enega ali drugega, ko morajo podpirati
sorojence, ker tega starši ne zmorejo, ko ščitijo svojo mater pred fizičnimi napadi očeta,
so čustveni ali spolni partnerji starša (Pasternak in Schier 2012, 52). Otrok si prevzemanja
starševske vloge ne izbere prostovoljno, ampak je dobesedno prisiljen v to vlogo, da s
tem pomaga ohranjati družino kot celoto.
Različni travmatični dogodki vplivajo na to, da so otroci prisiljeni prevzemati starševske
vloge. Drugače je, kadar mora otrok prevzeti starševsko vlogo, kadar eden izmed staršev
(lahko je to tudi edini starš skrbnik, v primeru da starša nista skupaj) resno zboli in se v
nekem krajšem obdobju pozdravi, prevzame nazaj svoje vloge, ki jih je prej prevzel otrok.
Drugače pa je, kadar mora otrok prevzeti starševsko vlogo zaradi kronične in dolgotrajne
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instrumentalne in/ali čustvene zlorabe otroka z namenom, da zadovolji fizične in čustvene
potrebe enega ali obeh staršev (Pasternak in Schier 2012, 52). Postaršenje je lahko
»zdravo«, kadar se otrok uči delovati kot odrasel, tako se uči, kaj pomeni biti odgovoren,
in »patološko«, ko se otrok ne zaveda svoje vloge, oziroma kako in kaj deluje (fizično ali
umsko) in to njegovo delovanje presega njegove sposobnosti (Chase 1999, 3–34).
Nesrečna in opeharjena žena alkoholika ima v svoji globini nezadovoljene čustvene
potrebe. Najbližja pot iz tega je pogosto, da se na nezdrav način naveže na svoje otroke,
ki ji v nekem smislu nadomeščajo moža. Tovrstna navezanost na otroke povzroča z ene
strani, da otroci prehitro zorijo v odrasle, z druge pa, da mati na tak način nezdravo
priklepa nase otroke in jim ne dopušča osamosvajanja in svobode, ko odraščajo. Kajti
osamosvajanje in odhajanje otrok v samostojno življenje ter v lastne zakone je zanjo težko
breme, saj ostaja sama in se mora soočati z notranjo osamljenostjo, bolečino, pred katero
se je tolažila z otroki (Ramovš 1981, 133). Postaršena vloga, ki so jo otroci prisiljeni
prevzeti, je običajno neprimerna razvojni stopnji in sposobnosti otroka, kar ima za
posledico to, da otrok ne more biti v polnosti otrok. To predstavlja za otroka medosebno
travmo, ki ga globoko v njegovi biti zaznamuje. Ta medosebni travmatični vzorec, ki ga
je otrok razvil v otroštvu, bo odrasel otrok ponavljal v njegovih medosebnih odnosih v
odraslosti. Nekateri med njimi tudi v odraslosti verjamejo, da je njihova glavna skrb ta,
da skrbijo za svojo mamo in očeta. Tako je njihovo življenje bolj osredotočeno na to, da
so še naprej »dobri otroci«, kot pa na to, da so »dobri partnerji in starši« (Pasternak in
Schier 2012, 52).
Joyce (2005, 5–24) navaja, da so za očiščenje patološke vloge postaršenja potrebne
najmanj tri generacije. Verjame, da je postaršenje v družini povezano z osebno zgodovino
staršev in z njihovimi travmatičnimi doživetji, s katerimi se ne morejo ali nočejo soočiti
in jih predelati. Starši, ki so sami doživeli postaršenje, tega niso ozavestili in predelali,
so nesposobni čutiti ali se identificirati z bolečino lastnega otroštva, ki resonira z njihovo
potlačeno bolečino in nemočjo iz preteklosti. Starši so tako zaščitili sami sebe in se
poslužili nezavedne identifikacije s storilcem izvorne travme in vsilili podobne izkušnje
na svoje otroke. Zato, da bi otrok preživel in prejel osnovno fizično nego s strani svojih
staršev, mora otrok razviti svoj sistem preskrbe, ker obupa, da bi kdaj to dobil od
skrbnikov. Ko se to zgodi, otrok enkrat in za vselej izgubi svoje otroštvo (5–24).
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1.2.7 Družinske vloge
Kadar je starš zasvojen z alkoholom (ali pa je kako drugače nefunkcionalen in v polnosti
ne zmore odigravati vloge skrbnika), se mora celotni družinski sistem prestrukturirati in
prilagoditi svoje delovanje okoli alkoholikove »bolezni«. Družinski člani so pogosto
prisiljeni, da se odpovejo svojim potrebam z namenom, da se osredotočijo na alkoholika.
Otroci tako začnejo nezavedno odigravati različne vsiljene vloge kot so odgovoren otrok
oz. družinski heroj, grešni kozel, skrbnik, klovn, izgubljeni otrok (Solliday-McRoy 2008).
Te vloge so skoraj predvidljive v vsaki družini, kjer sta starša nefunkcionalna. Družinske
vloge so namenjene, da v dom, kjer ni varnosti, prinesejo vsaj malo varnosti. Otroke je
pogosto strah za njihovo varnost, zato prevzamejo vloge, s katerimi pomirijo svoje starše
(ACA WSO 2006). Vloge otrok v alkoholični družini so razbite. Namesto, da bi bili otroci
v varnem zavetju svojih staršev, morajo nasilno odrasti in sprejeti naloge odraslih.
Pogosto morajo postati starši svojim lastnim staršem, ko tolažijo obupano, razočarano
mamo, namesto da bi ona tolažila njih, ali pa mladoletni skrbijo za hišo, morda celo
kmetijo namesto pijanega očeta (Ramovš 1981, 115).
Bradshaw pravi, da družinske vloge same po sebi niso slabe, ob tem pa citira
Shakespearjevo misel, da vsi igramo številne vloge v našem življenju. Vloge v
nefunkcionalnih družinah pa so vsiljene s strani prikritih in odkritih družinskih potreb.
Njihov namen je, da ohranjajo družinski sistem v ravnovesju. V družini z alkoholikom bo
en otrok prevzel vlogo heroja, ker družinski sistem potrebuje dostojanstvo. Če sta v
družinskih članih prisotni neizraženi jeza in bolečina, bo en otrok prevzel vlogo grešnega
kozla in odigraval ves neizražen bes ter bolečino. Otroci, ki prevzamejo določene vloge,
se morajo odreči svoji enkratnosti zato, da bi ohranili družino v ravnovesju. V
nefunkcionalnih družinah posameznik služi temu, da ohranja sistem v ravnovesju. Tako
je cela družina bolna. Ker kronični stres ni razrešen, vsak družinski član živi v reakciji na
stisko, ki jo povzroča zasvojena oseba (Bradshaw 1996, 86–87).
Sistem družine vsebuje določene vloge. Vloga staršev je, da ustvarijo varno okolje in
občutek sprejetosti, ljubljenosti, zaželenost, hotenosti. Prav tako pa je vloga staršev, da
pokažejo model moškosti, ženskosti, očetovstva, materinstva, odnosa med možem in
ženo, način, kako biti skupaj, kako razreševati in uravnavati konflikte ter ostala močna
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čustva. Vloga otrok je ubogati, biti radoveden, se učiti, slediti in posnemati odrasle v
njihovih vedenjskih, mišljenjskih, čustvenih in psiho-organskih modelih. Če je zakon
staršev funkcionalen, dobijo otroci možnost, da postanejo funkcionalne, zrele, samostojne
in integrirane osebnosti. Če pa se starša ne razumeta, bodo otroci morali skrbeti zanju
oziroma prevzeti določene nezdrave vloge, jih kompulzivno ponavljati ter s tem skrbeti
za zakon svojih staršev. Na ta način otroci vzdržujejo sistem družine v ravnotežju in sami
sebi omogočajo preživetje (Gostečnik 2011, 119). Čim večji kot bo konflikt med
staršema, tem bolj bodo te vloge v otrocih poudarjene, saj bodo ti otroci skušali v zakon
in družino vnesti mir, čustveno potešenost, izražali bodo prepovedana in skrita čustva
svojih staršev in skrbeli za njihovo funkcionalnost (Gostečnik 1999, 216). Običajno se
vloge otrok razporedijo glede na vrstni red rojstva otrok. Vsak otrok tako že od rojstva
dobi tisto vlogo, ki bo zadovoljila trenutno najbolj nezadovoljeno sistemsko potrebo
(Gostečnik 2011, 120).
V nadaljevanju bomo našteli nekaj najbolj tipičnih vlog, ki jih prevzemajo otroci. Te
vloge so stereotipi, ki so nastali na podlagi številnih raziskav vlog otrok v družini in
kažejo na čustveno dinamiko, ki jo družina ustvarja na osnovi projekcijsko-introjekcijske
identifikacije ter kompulzivnega ponavljanja. Navedene vloge so stereotipi oz. pogosto
ponavljajoče se oblike, kako se posamezne vloge izražajo v nefunkcionalnih družinah.
Torej, ne velja isti vrstni red vlog za vse družine, se pa pri večini družin kaže ravno tak
vrstni red. Izraznost posameznih vlog pri otrocih je odvisna predvsem od potreb, ki jih
ima zakonski sistem. Če je odnos med staršema urejen, potem so te vloge minimalno
izražene pri otrocih, bolj kot je odnos med staršema konflikten, bolj izrazite so te vloge.
Pri tem gre za močno nezavedno organsko povezanost med starši in otroci, kar pomeni,
da je lahko otrokovo vedenje odsev starševskih nerazrešenih psihično-organskih vsebin
(Gostečnik 2011, 121).

Otroci preko sprejemanja in odigravanja sistemskih vlog vznemirjajo sistem, po drugi
strani pa prav na ta način znova vzpostavljajo sistemsko stabilnost in tako skrbijo tudi za
zakon staršev. Če otrokom ne uspe v tem njihovem prizadevanju, da starša obdržijo
skupaj, se bodo čutili krive, osramočene, nekoristne, razvrednotene in prizadete
(Gostečnik 2011, 121). Otroke nefunkcionalnih staršev bodo njihove vloge močno
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zaposlovale, tako da ne bodo zmogli najti prave energije in motivacije, da bi razvili svojo
lastno identiteto (127).
Družinska pravila urejajo družinski sistem in določajo način, na osnovi katerega so vloge
otrok razdeljene in odigrane. Družinska pravila in vloge so v funkciji vzdrževati družinski
sistem v ravnovesju, ustvarjajo in ohranjajo sistem regulacije afekta v družini in
ustvarjajo obrambe v obliki afektivnih psihičnih konstruktov. Obstajajo zavedna in
nezavedna družinska pravila. Med zavedne štejemo hišni red, socialno življenje družine,
praznovanje, zasebnost, razmejitve, finance, šolanje, poklic, vrednote, načela, pravila
starševstva itd., med nezavedna pravila pa štejemo izražanje ali neizražanje čustev, katera
čustva je mogoče ali dovoljeno pokazati in kako, kdaj in do katere mere se dovoli,
spodbuja in vzdržuje konflikt, dovoljeno toleranco notranje napetosti, intimnosti, bližine
in ranljivosti (Gostečnik 2011, 118–119).
V sistemu je lahko problematično vedenje otroka, ki vzdržuje čisto določene vzorce
odnosov, odraz sistemskega afektivnega konstrukta, ki pogosto zavira zdravo
funkcioniranje celotnega sistema (Gostečnik 2012, 18). Problematično vedenje je odsev
afekta strahu, jeze, žalosti in je rezultat izkrivljene regulacije afekta, hkrati pa tudi
problematično vedenje vedno znova vpliva na regulacijo afekta. Gre za recipročnost med
regulacijo afekta in problematičnim vedenjem, ki drug drugega spodbujata, povzročata
drug drugega, ga ohranjata, in sicer vse z namenom, da bi drugi regulirali posameznikove
boleče zaplete in z njimi zvezane afekte (21).
Grešni kozel je izrazit afektivni psihični konstrukt, ki ga lahko ustvarja posameznik,
zakon, družina ali tudi celotna skupnost (Gostečnik 2012, 19).
Družinske vloge se bodo porazdelile na toliko otrok, kot jih je v družini. Potreba
družinske vloge, ki jo prevzame otrok nase, je v tem, da s svojim vedenjem nezavedno
poskuša ohraniti družino kot celoto skupaj. Otrok bo prevzel tisto vedenje oz. tisto vlogo,
ki jo v tistem trenutku družina rabi, da ostane v ravnovesju.
Takšne preživete vloge ostanejo zasidrane v naši osebnosti še dolgo po tem, ko fizično
zapustimo svoje nezdrave domove. Na primer nekateri 50-letniki še vedno igrajo vlogo
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heroja, nekateri 40-letniki živijo v vlogi izgubljenega otroka in se izogibajo vsakim
prazničnim obredom in redko kličejo domov. Pri okrevanju zaradi posledic odraščanja ob
zasvojenem staršu moramo biti sposobni spustiti svojo vlogo, ki smo jo prevzeli kot
otroci. Nikoli nismo prestari, da spreminjamo nefunkcionalne vloge in vzorce, ki smo se
jih nezavedno naučili v otroštvu (ACA WSO 2006).

1.2.7.1 Prvi otrok – odgovoren otrok
Odgovoren prvi otrok mora v družino prinesti ponos, ji vrniti izgubljeno dostojanstvo in
nadomestiti očetovo odsotnost. Ta otrok je v marsičem očetov otrok; nosil bo očetove
nezavedne, potlačene vsebine, ki so za očeta preveč boleče, nedosegljive, sramotne.
Organski prenos med očetom in prvim otrokom je utemeljen na projekcijskointrojekcijski identifikaciji. Včasih prvi otrok v številnih pogledih nadomešča odsotnega
očeta tako, da opravlja naloge, ki so nujne za preživetje družine in so v funkcionalnih
družinah v domeni očeta. Tako bo prvi otrok pogosto čustveni partner svoji mami, skrbel
bo za svoje mlajše brate in sestre, jim dajal občutek, da so ljubljeni in preskrbljeni, branil
bo alkoholika pred drugimi, delal bo namesto očeta, družinskim članom bo prinašal
občutek varnosti, boril se bo z očetom in proti njemu, ga hotel narediti bolj odgovornega,
branil bo svojo mamo in sorojence pred očetovimi uničujočimi čutenji, ki jih oče na
družinske člane prenaša preko kritiziranja, očitanja, vpitja, fizičnega nasilja, zmerjanja,
podtikanja, umikanja, odsotnosti, nepredvidljivosti. Odstranjeval bo katastrofalna
pričakovanja in anksioznost, da se zakon ne bo razdrl. Na ta način prvi otrok postane oče
in mati družini ter tako pomaga, da družina deluje naprej, da se starša ne rabita v vsej
globini soočiti z njunim razpadlim, razbolelim odnosom in z očetovo zasvojenostjo. Tako
bo prvi otrok s tem, da je bil prisiljen prevzeti v marsikaterih pogledih vlogo očeta, očetu
alkoholiku nehote pomagal ostati zasvojen (Gostečnik 2011, 124). Če prvega otroka,
katerega starš je alkoholik, vpraša kakšna zunanja oseba, kaj se dogaja pri njih doma, bo
dogajanje doma predstavil kot neproblematično in s tem zanikal svoj notranji strah, da je
nevreden, neprimeren in nemočen. Prvi otrok si nikoli ne more vzeti časa, da bi spoznal
svoje potrebe in čustva, ker je tako odtujen od svojih občutkov in od samega sebe. V sebi
se počuti neizpolnjenega, praznega in brez občutka za kontrolo (Solliday-McRoy 2008).
Prvi otrok nikoli ne bo dobil priznanja za svoje žrtve, da je žrtvoval svojo mladost zato,
da bi družina ostala skupaj (Gostečnik 2011, 124). Drugo ime za odgovornega otroka bi

59

lahko bilo »mali starš« (Solliday-McRoy 2008). Nekatere vloge otroku omogočijo, da
postane najbolj priljubljen pri svojih starših, ki se tako začasno izmaknejo škodljivemu
vedenju staršev, ki ga le-ti zato preusmerijo na njihove brate ali sestre (ACA WSO 2006).

Odgovoren otrok bo tudi v odraslosti igral naprej svojo vlogo, bo odgovoren za vse in
vsakega, bo nezmotljiv in običajno postane odvisen v svojem zakonu. Njegovi cilji so
realni, vendar ga njegova potreba, da odgovarja samemu sebi in ureja stvari za druge,
onesposobi, da bi se na druge oprl in jim zaupal. To jih pogosto vodi v osamljenost (Perko
2011, 24). Odgovorni otroci v odraslosti odigravajo notranje nerazrešene psiho-organske
zaplete svojega očeta. Tako bo npr. prvorojeni otrok, katerega oče je zasvojen z
alkoholom, tudi sam v odraslosti postal odvisen od alkohola ali česa drugega, ali pa se bo
vezal s partnerjem, ki bo odvisen. S tem bo vedenjsko odigraval potlačena in zanikana
čustva svojega očeta. Globoko v sebi se bodo počutili osramočene, zaničevane,
zapuščene. Na nezavedni ravni bodo prenašali ta nerazrešena občutja na svoje partnerje
in otroke, ali pa na novo ustvarjali pogoje, v katerih bodo spet sramotili sami sebe, se
zaničevali, podcenjevali, ob tem pa se počutili tako, kot so se nekoč ob očetu. Otrok ne
more kriviti očeta za njegovo nedoslednost, tako se začne doživljati kot nevrednega
očetove ljubezni in na ta način ohranja očeta v svojem doživljanju prisotnega in
funkcionalnega, saj lažje živi kot nevreden ob vrednem očetu, kot bi se soočil s tem, da
očeta nima. Pozneje si bo izbral partnerja, ki ga bo vedno znova prebujal, ker je
neodziven, pa tega ne vidi, mu dopuščal nedopustljivo ravnanje, kot je moral tak otrok
nekoč dopuščati nedopustljivo svojemu očetu. Tako bo vztrajal ob partnerju navkljub
vsem razočaranjem, saj je to njihov model, kako biti moški ob ženski, ali kako biti ženska
ob moškem. Poustvarjal bo podobno vzdušje v svojih partnerskih in družinskih odnosih,
kot ga je doživljal doma ob svojem staršu alkoholiku. To vzdušje zanje pomeni
domačnost in varnost (Gostečnik 2011, 124), saj so bili v otroštvu leta in leta psihoorgansko prežeti z njim in je to edino, kar poznajo.

1.2.7.2 Drugi otrok – upornik oziroma grešni kozel
Drugi otrok je v nefunkcionalnih družinah, kamor sodi tudi družina z izkušnjo
alkoholizma, pogosto v vlogi upornika oziroma grešnega kozla. Vloga odgovornega
otroka je že zasedena, tako je drugi otrok v nasprotju s prvim lahko veliko bolj spontan,
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čustven, kreativen in zmožen tveganja. Je v marsičem materin otrok, saj nosi materine
skrite, potlačene vsebine, njena potlačena, boleča čutenja, ki jih organsko odigrava. Tako
je med njim in materjo posebna notranja čustveno-organska povezanost. Drug drugega
čutita, ne da bi o čutenjih odprto govorila na glas. Upornik bo obnavljal materine vzorce
vedenja, uporabljal njene obrambne mehanizme in se v odraslem življenju branil pred
notranjimi čustvenimi viharji, travmami in konflikti na podoben način kot mati. V
skrajnih primerih drugi otrok odigrava agresivne vsebine matere in celotnega družinskega
sistema v smislu, da se stalno upira, postane neodgovoren, se pretepa, je brutalen, večkrat
zasvojen z mamili in alkoholom, postane problematičen v šoli ter uteleša družinski
problem. Obseg njegovih problemov je odvisen od travmatičnosti zakonskega konflikta
med staršema, od resnosti patologije ali agresije, ki je lahko pri posameznem staršu, zlasti
pri materi, čisto potlačena. S svojo vlogo upornika ohranja sistem družine v ravnovesju,
tako se staršem ni treba v polnosti soočiti z njunimi lastnimi, nerazrešenimi agresivnimi,
anksioznimi, katastrofalnimi in razdiralnimi elementi njunega notranje psihičnega ali
medosebnega doživljanja, saj ju drugi otrok nenehno zaposluje s svojo problematičnostjo
in ju povezuje v njunem naporu, da bi popravila njegovo neprimerno vedenje (Gostečnik
2011, 124–125).

V odraslosti bo v odnosu do partnerja ponavljal materin vzorec, kako si biti blizu, kako
razreševati konflikte, kako regulirati notranje afekte. Postal bo kot njegova mati –
depresiven, tabletoman, alkoholik, jezno se bo odzival na svet okoli sebe, se čutil nenehno
ogroženega, ljubosumno in zavistno se bo odzval na vsak sum, tudi če je izmišljen, kadar
bo čutil, da so mu bližnji nezvesti. Druge bo dojemal na način, kot je nekoč doživljal
svojo mater, deloval bo tako, da bo poustvarjal materine nerazrešene čustvene zaplete.
Perko (2011, 28) navaja, da se običajno grešni kozli trudijo, da bi bilo v družini izrečeno
vse tisto, kar je zamolčano. Da ne prenesejo skrivanja, hinavščine in laži. Ker pa jim
običajno tega ne uspe razrešiti, postanejo uporni, problematični ter nosilci jeznih, grobih
čustev matere in očeta. Pogosto prevzemajo tudi občutja drugih družinskih članov in ne
zmorejo ločiti med svojimi lastnimi občutji ter občutji drugih. Grešni kozli pogosto bežijo
od doma. S tem želijo povedati, da gre pri njih doma marsikaj narobe, da je hudo (28).
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1.2.7.3 Tretji otrok – tešitelj ali čustveni otrok
Tretji otrok je izrazit predstavnik partnerskega odnosa med staršema, je ogledalo
partnerskega odnosa. Iz njegovega vedenju je možno razbrati, ali je starševski odnos
obarvan z mirnim sožitjem ali poln nepredvidljivega strahu in groze, ali je čustveno
hladen in nepotešen ipd. Čustveni otrok si bo prizadeval, da bi med starša vnesel soglasje
(Gostečnik 2011, 126). Čustveni otrok je precej podoben tipu družinskega heroja. Je zelo
občutljiv za vsak najmanjši čustveni nemir med staršema in ima v družini močno potrebo
po tem, da ublaži konflikte. Drugim pomaga, da se prilagodijo, napravi, kar lahko, da
razbremeni, posluša izpovedi pijanega očeta, prevzema obveznosti očeta in mame (Perko
2011, 28). Če očeta ali mater preplavljajo agresivna čutenja, bo čustveni otrok zelo hitro
skušal vsrkati njun notranji nemir in anksioznost, ju preusmeril tako, da ju bo opozoril
nase. Vedno bo prišel ob pravem času in nase preusmeril pozornost s tem, da bo lahko
kaj razbil, se neprimerno vedel, miril. Tako bo lahko tudi on postal grešni kozel, saj bosta
starša pogosto tudi v njem videla glavni problem družine in pri tem čisto zanikala, da je
čustveni otrok samo nosilec njunih lastnih, nerazrešenih, predvsem pa nenaslovljenih
čutenj v njunem zakonu. Če ne bo zmogel s svojim vedenjem priklicati pozornosti staršev,
lahko postane obupan, brezvoljen, apatičen. Pogosto bo zaradi psihosomatskih motenj
zbolelo tudi njegovo telo, ki bo preko tega opozarjalo, da se v družini prepletajo strah,
groza, jeza, sram in gnus, afekti, ki jih partnerja, še manj pa njun otrok, ne morejo
predelati (Gostečnik 2011, 126–127). Doživetja iz mladosti, ki so v čustvenem otroku
ustvarila družinsko vzdušje, in odnosi v njej, ga zaznamujejo tako, da bo v odraslosti
izbiral podobne odnose, ki so vladali v njegovi izvirni družini, saj so mu le-ti najbolj
domači (127–128).

1.2.7.4 Četrti otrok – družinski otrok
Četrtemu otroku je družina največja skrb. Nezavedno bo pripravljen storiti marsikaj, da
bi družina ostala skupaj. V družinsko vzdušje vnaša smeh, veselje in sproščenost, zato se
ga družinski člani veselijo. S svojim vedenjem skuša razelektriti napetost, stisko, žalost,
anksioznost, ki nastaja v odnosu med staršema in se odraža v celi družini. S svojim
vedenjem skuša obdržati skupaj družino kot celoto (Gostečnik 2011, 128).
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1.2.7.5 Peti otrok in druge vloge
Peti otrok je ponovitev prvega otroka. Šesti otrok je ponovitev drugega otroka in tako
naprej (Gostečnik 2011, 129).
Izgubljeni otrok je neviden otrok in ostaja tiho, v tišini. Ta otrok ve, da ni varno govoriti.
Umika se v svojo sobo in se zaposli z branjem knjig ali fantaziranjem o tem, da živi nekje
drugje (ACA WSO 2006).

1.2.8 Medgeneracijski prenos
Selvini Palazzoli in drugi (1992) navajajo, da korenine različnih motenj (npr.
alkoholizma) segajo precej daleč v prejšnje generacije. Posebno pomembne so motnje v
komunikacijskem sistemu družin, ki se razvijajo v več stopnjah in prenašajo med
generacijami:
-

Prva generacija v družini se pogovarja, kot da so potrebe po nežnosti in človeški
bližini znak osebne šibkosti ljudi oz. članov družine. Družinski člani se pogosto
posmehujejo otrokom, kadar le-ti izražajo potrebo po nežnosti in bližini.

-

V drugi generaciji pride do stroge delitve vlog na področju družinskega življenja
in dela. Vsak »tabor« govori omalovažujoče o drugem »taboru«; družinski člani
se težko pogovarjajo o delu in drugih stvareh z vidika družine kot celote. S
posmehom in omalovažujoče govorijo drug z drugim o potrebah in željah drug
drugega.

-

V tretji generaciji se razvije simptom, ki je gradnik za urejanje nezadovoljivih
odnosov v družini. V primeru, da je simptom alkohol, številne družine, ki se
srečujejo s prekomernim pitjem družinskega člana, nihajo med fazo »suhega
alkoholičnega ozračja« in fazo »mokrega alkoholičnega ozračja«. Alkoholna
pijača in besede, ki označujejo doživetja v zvezi z alkoholom, dobijo pomembno
funkcijo v vseh razgovorih v družini (Selvini Palazzoli, Cirillio in Selvini 1992).

Alkoholizem je družinska bolezen, otroci alkoholikov postanejo para-alkoholiki in
prenašajo naprej značilnosti te bolezni, četudi sami ne pijejo alkohola (ACA WSO 2006)
in četudi njihovi starši ne pijejo. Para-alkoholizem je jedro medgeneracijskega prenosa
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vedenj, ki so značilna za alkoholike. Ni jedro prenosa uživanje alkohola, ampak način
mišljenja, vedenja in čustvovanja (Eden's 2014).

Knauer (2002) navaja, da so potrebne tri generacije, ki ne jemljejo nobenih substanc, da
se lahko očistijo in osvobodijo vpliva zasvojenosti iz preteklosti, prejšnjih generacij.
Vsak posameznik je lahko obdan in prežet z najrazličnejšimi izkrivljenimi
samopodobami, afektivnimi psihičnimi konstrukti, ki ga zavirajo, da bi se psihično in
duhovno razvijal, zato je tudi na tem področju nujno razreševanje. Te podobe in vsebine
so velikokrat posledica prenosov iz generacij v generacije. Zato lahko rečemo, da ta
posameznik, ki se sedaj skuša očistiti svoje preteklosti, s tem očiščuje cele generacije,
zaznamovane s temi vsebinami (Gostečnik 2012, 20). Odrasli otroci posrkajo vase
medgeneracijski sram, zapuščenost, zavrženost, jezo že tekom njihovega odraščanja in
poustvarijo podobne odnose ali družine, v katerih nezavedno dajo naprej ponotranjen
sram, zapuščenost, zavrženost, jezo (ACA WSO 2006).

Osnovni mehanizem prenosa mentalnih in organskih vsebin skozi cele generacije je
mehanizem projekcijsko introjekcijske identifikacije (Gostečnik 2012, 23). Starševski
odnos do otroka je obenem ponovno utelešenje odnosa staršev z njihovimi starši.
Starševske projekcije doživljanj, afektov, telesnih senzacij, odnosov, ki so jih ponotranjili
v svojih primarnih družinah, niso samo obramba, ampak imajo tudi funkcijo obnavljanja,
ki naj bi starše privedle nazaj v njihovo pravo, dejansko doživljanje preko osebnosti
njihovih otrok (Gostečnik 2002, 325). Ko si posameznik ustvari svojo družino, lahko
preko poustvarjanja starega vzdušja, starih afektivnih odnosov v njegovi novi družini
pride v stik s tem, kaj se je njemu dogajalo v njegovi primarni družini, a le, če se je
pripravljen soočiti s čustveno bolečino. V nasprotnem primeru bo notranje nepredelane
rane prenesel na svoje otroke.
Miller (1992, 99) na preprost način preko primera opisuje, kako se prenaša določen vzorec
tlačenja čustev iz generacije v generacijo. Pravi, da v prenekaterih družbah majhne
deklice še dodatno diskriminirajo kot deklice. Ker pa imajo ženske oblast nad
novorojenčkom in dojenčkom, prenesejo nekdanje deklice zaničevanje, ki so ga bile same
deležne, na svojega otroka v najnežnejšem obdobju. Odrasli moški potem idealizira svojo
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mater, ker ohranja predstavo, da je bil resnično ljubljen, in zaničuje druge ženske. Tem
se lahko maščuje, materi se ne more. Te odrasle, ponižane ženske spet večinoma nimajo
druge možnosti, kot da svoje breme odložijo na svojega otroka. Vse se seveda dogaja
skrivaj in brez kazni; otrok vendar tega ne more nikjer povedati, razen mogoče pozneje v
kompulzivnem ponavljanju določenega vedenja, mišljenja, vendar je govorica tega toliko
zamaskirana, da matere ne izda.

Na sramu osnovano jedro osebnosti ohranja medgeneracijski prenos nagnjenosti k
soodvisnosti. Kadar oseba dobi občutek, ki izhaja iz nje, da je »manj kot«, se začne
avtomatično obnašati, misliti in čutiti kot soodvisnik. Nekateri starši ne zmorejo zadržati
občutka sramu, zato se ga znebijo tako, da ga prenesejo na otroka s tem, ko ga čustveno
in fizično zlorabijo ali zanemarjajo. Otroci, katerih notranji jaz je osnovan na sramu, ko
odrastejo, prenašajo svoj nepredelani sram na svoje otroke. Tako gre proces sramotenja
iz generacije v generacijo (Mellody, Miller in Miller 2003, 112).
Pomembno je, da se starši in stari starši zavedo svoje odgovornosti in ne spoštujejo svojih
prednikov na račun otrok in vnukov, ki jih nepremišljeno tepejo, spolno zlorabljajo ali
kako drugače mučijo, menda v njihovo dobro. Velikokrat starši razbremenijo svoje lastno
telo s tem, da svoja, preveč obremenjujoča, njihovim staršem namenjena čustva, sprostijo
na lastnih otrocih. Lahko pa se zgodi, da bodo prav hitro zboleli, če se jim ti otroci pozneje
vsaj na zunaj oddaljijo (Miller 2005, 139).

Rozmanova pravi, da veliko ljudi, ki v njenem programu zdravljenja dobro delajo, to
počne zaradi ljubezni do svojih otrok. Pravi, da se ti starši zavedajo, kako je njih same
bolelo, ko so odraščali v disfunkcionalni družini. Trdno so odločeni, da bodo svojim
otrokom nudili lepše otroštvo. S tem, ko ozdravijo, najbolj obvarujejo svoje otroke pred
zasvojenostjo, ali pa so svojim otrokom dober zgled, če je preprečevanje že prepozno
(Rozman 2013, 264–265). S tem, ko starši predelujejo nefunkcionalne vzorce, ki so jih
pridobili v nefunkcionalni družini, prekinejo medgeneracijski prenos disfunkcionalnih
vsebin iz generacije v generacijo.
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1.2.9 Varovalni dejavniki pri zmanjšanju vpliva alkoholizma starša na
otroke
Travmatizirani otroci niso nujno obsojeni na nefunkcionalnost. Mnogi otroci, ki so bili
prikrajšani za kvaliteten odnos s starši, lahko do neke mere ta manjko nadomestijo kasneje
v življenju – z najboljšim prijateljem, izvrstnim učiteljem ali sočutnim sosedom. Mnogi
najstniki in odrasli ustvarijo zdravilno navezavo v zrelem ljubezenskem odnosu. Številni
morajo prehoditi dolgo pot, da nadomestijo to, kar jim je manjkalo v otroštvu, zaradi
česar so trpeli. Drugi pa lahko najdejo potrebno navezavo v psihoterapevtskem odnosu
(Rothschild 2000, 25–26). Zaščitni dejavniki so tudi uspeh v šoli in pri delu, delavnost,
ustvarjalnost, moč, odločnost, volja do življenja, odhod iz travmatičnega okolja, nekaj
možnosti pogovora, pomoč sorodnikov, bratov, sester in podobno (Cvetek 2009, 32).
Nekateri otroci alkoholikov imajo v času odraščanja lahko številne težave (učne težave,
vedenjske težave …), spet drugi ne. Nekateri otroci alkoholikov, ko odrastejo, postanejo
tudi sami alkoholiki, ali pa si za partnerja izberejo alkoholika, spet drugi ne. Nekateri
odrasli otroci alkoholikov imajo lahko številne negativne posledice odraščanja v družini
z izkušnjo alkoholizma, spet drugi ne. Ob tem razmišljanju se nam pojavlja vprašanje, kaj
lahko vpliva na to, da jo nekateri otroci alkoholikov in odrasli otroci alkoholikov bolje
odnesejo kot drugi (Trtnik 2010, 21). Jasno je, da številni otroci alkoholikov doživljajo
težave znotraj njihove družine, jasno pa je tudi, da lahko številni faktorji prispevajo k
pozitivni prilagoditvi in dobremu izidu. Garmezy (1991, 49) je ugotovil tri sklope
varovalnih faktorjev: (1) miren temperament, dobre strategije reševanja problemov,
komunikacijske sposobnosti; (2) družinska socializacijska praksa, ki spodbuja zaupanje,
avtonomijo in ljubeča povezanost ob stabilni, skrbni, kompetentni odrasli osebi; (3)
zunanji podporni sistem iz soseske, šole, cerkve ali skupnosti, ki krepi samopodobo in
samorealizacijo. Odrasli otroci alkoholikov, ki imajo močno socialno podporno mrežo,
imajo manj težav s škodljivim pitjem in lahko razvijejo dobro obvladovanje nekaterih
razvojnih nalog (npr. samopodoba, identiteta, izražanje čustev, kontrola, zaupanje,
samoučinkovitost, intimnost) (2007, 49–50), saj lahko od sorodnikov dobijo čustveno
podporo, ki jo rabijo, da lažje predelajo stresne dogodke v njihovi družini.
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Na to, kakšne posledice bo imel otrok, ki odrašča ob staršu alkoholiku, vpliva: Ali se
zasvojeni starš zdravi zgodaj, pozno ali sploh ne, čas trajanja alkoholizma družinskega
člana, ali starša ostaneta skupaj ali ne, ali je odvisna mati ali oče, ali ima otrok druge
osebe, h katerim se lahko zateče, ko mu je težko (sorodniki: tete, strici, bratje, sestre, stari
starši, krušni starši ali zunanje osebe: starševi prijatelji, socialni delavci, učitelji, sosedje,
otrokovi prijatelji, profesionalni svetovalci), ali so drugi vedeli za problem odvisnosti, s
katerim se soočajo v družini, ali so zunanje osebe poskušale intervenirati zaradi problema
alkoholizma v družini, kdo je interveniral, ali so imeli otroci koga, s katerim so lahko
govorili o problemih, povezanih s pitjem starša, v kateri fazi razkroja je družina, ali je bil
kdo od staršev fizično nasilen do drugih družinskih članov, koliko časa je trajalo nasilje,
ali so bili otroci žrtev tudi spolne zlorabe (Mackrill in Morten 2011, 1102).
Če mati ne more biti otroku zadostno na voljo in ga zrcaliti, ustvariti prijaznega
čustvenega ozračja in razumevanja, lahko kljub temu v odraščajočem otroku počasi
nastaja zdravo občutje samega sebe, če otroka mati ne ovira. Če dovoli, da otrok pri
drugih lahko vzame, česar ne najde pri svoji materi, da ga pri navezovanju na druge ne
omejuje. Različne raziskave potrjujejo neverjetno sposobnost zdravega otroka, da izrabi
vsako, še tako skromno čustveno »hrano« (spodbudo) v okolju (Miller 1992, 57), ki je
lahko s strani vzgojiteljev, učiteljev, prijateljev, sorodnikov, sosedov ali drugih oseb, na
katere se lahko zdravo naveže.
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2. SRAM

Sram je oblika strahu, ki ga oseba občuti, ko oceni, da je s svojim ravnanje povzročila, da
neka pomembna oseba o njej misli negativno. Te predstave, kaj je sprejemljivo in kaj ni,
so lahko določene s strani drugega (družbe, staršev, drugih oseb), ali pa jih je oseba
postavila sama sebi v želji, da bi bila čim bolje sprejeta pri drugih. Človeka je sram takrat,
ko naredi nekaj, kar odstopa od predstave, za katero bi želel, da bi jo o njem imele
pomembne druge osebe. Zato je prepričan, da ga drugi ne sprejemajo, da ga zavračajo ali
prezirajo (Milivojević 2008, 563). »Za sram je potreben nekdo drug kot priča. Bolj ko se
osebi zdi pomembno, da ima drugi o njej pozitivno sliko, bolj ko drugega doživlja kot
pozitivno avtoriteto, večja kot je želja, da je sprejeta od drugega, močnejši je občutek
sramu. Priča lahko obstaja v realnosti kot realna oseba, lahko pa je prisotna tudi miselno
kot mentalna predstava (npr. Kaj bi si oče mislil, ko bi me zdajle videl?). Neprijetnost, ki
jo občuti oseba, ki se sramuje, pripomore, da se v prihodnje izogiba vedenju ali
situacijam, s katerimi je neprijetnost (sram) povezana (564).« Oseba lahko čuti sram v
povezavi z neko drugo osebo (družinski član, partner …), kadar ocenjuje, da bo imel drugi
o njej negativno mnenje, ker je povezana z osebo, ki se neprimerno vede. Takrat se počuti
osramočenega s strani drugega, se sramuje zaradi drugega. Oseba, ki jo je sram, se izmika
pogledu iz oči v oči, lahko gleda stran, v tla, se obrača stran, se skrije. Kadar pa je sram
zelo močan, lahko oseba tudi pobegne iz situacije, postane nasilna do prič svoje
neustreznosti, ali pa se obrne proti samemu sebi in naredi samomor. Kadar se oseba
sramuje vedenja drugega, s katerim je povezana, lahko zapusti situacijo, zvezo, se
distancira tako, da obsoja drugega. Čustvo sramu je povezano z izogibanjem vseh situacij,
v katerih ga človek doživlja. Tako nekateri razvijejo življenjski slog, s katerim se
izogibajo novemu, neznanemu, javnosti in sami sebe ovirajo pri socialni uspešnosti.
Nekateri posamezniki sebe doživljajo kot socialno neustrezne. Oseba, ki se sramuje, se
boji reakcij druge osebe, za katero meni, da je videla njeno neustreznost. Njen strah ni
vezan samo na to, ali se drugi odzove s posmehom, kritiko, z umikom, ali je samo tiho,
saj lahko oseba fantazira sama pri sebi, da bo priča razkrila sramotni dogodek, tako da
bodo vsi, vključno z zanjo pomembnimi osebami, izvedeli za sramotni dogodek in za to,
kakšna oseba je v resnici. V tem pomenu je sram strah pred zavrnitvijo. To, ali se bo
oseba sramovala ali ne, ni odvisno samo od dejanskega mišljenja in reagiranja druge
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osebe, ampak od tega, kar oseba misli, da drugi misli o njej. Tako oseba lastna merila
projicira v drugega in s tem, ko jih pripiše drugemu, reagira tako, kot da bi to bila dejanska
merila drugega. Nekatere osebe, ki se pretirano sramujejo, imajo v sebi izdelan
mehanizem nenehnega kritičnega samoopazovanja in je sama v sebi hkrati oseba, ki
opravlja določeno dejanje in obenem oseba, ki kritično gleda in komentira njegovo
neustreznost (564–569).
Osebe, ki se odzivajo s pretiranim sramom, v sebi nosijo prikrit občutek samoprezira,
manjvrednosti, ničvrednosti. Sramežljivost je osebnostna poteza oseb, kjer se oseba
kronično odziva s pretiranim občutenjem sramu. Nekatere sramežljive osebe se poskušajo
organizirati tako, da se skrajno izogibajo socialnim situacijam, ali pa v družbi naredijo
vse, da ne bi bile opažene. S takšnim vedenjem si oseba lahko zoži življenjski, poklicni
in socialni prostor, sama sebe ovira in onemogoča pri zadovoljevanju njenih želja,
uresničevanju ciljev ter potencialov. Nekateri pa se pred občutenjem manjvrednosti
zaščitijo tako, da poskušajo graditi persono, ki bo druge prepričala, da je oseba nekaj
vredna, da je lahko spoštovana in ljubljena. Takšna oseba ima tudi takrat, ko je vse v redu,
notranji občutek, da je prevarant, sramuje pa se takrat, ko domneva, da so jo drugi
prepoznali, da se samo pretvarja, da so jo prepoznali kot manjvredno bitje (Milivojević
2008, 569–570). Odrasel, ki je bil v otroštvu izpostavljen pogostemu ponavljajočemu
pomanjkanju uglašenosti s starši, je ranljiv za občutke nevrednosti, neprimernosti,
okvarjenosti, kadar koli je podvržen že majhni stopnji kriticizma ali pomanjkanja resnične
prepoznave (Greenberg in Goldman 2008, 316).
Sram se razvije v obdobju razvoja, ko otrok pokaže željo, da bi ga drugi sprejeli, ko lahko
dojame, da bi lahko bil nesprejet ozirom zavrnjen. Otrok se ne čuti, da je vreden sam po
sebi, ampak svojo predstavo o lastni vrednosti oblikuje v odnosu z drugimi. Še najbolj v
odnosu s starši ali z drugimi pomembnimi skrbniki. Tako bo otrok dojel, da je vreden, če
mu bodo drugi, zanj pomembni, pokazali, da je tako. Otrokova logika je: »Če me
sprejmejo, sem vreden.« »Če me ne sprejmejo, nisem vreden.« Če starši otroka vzgajajo
neustrezno, tako da verjame, da je neljubljen in prezrt, otrok pridobi zmožnost za razvoj
čustev samoprezira in manjvrednosti. Nekateri starši otroku grozijo z zavrnitvijo, če ne
neha z nesprejemljivim vedenjem, če se ne bo obnašal, kot oni hočejo. Kaznujejo ga in
mu ob tem govorijo: »Sram te bodi.« Tako otroku ne pomagajo ločiti med njim in
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njegovim vedenjem, kar mu preprečuje, da bi bil v odraslosti sposoben razviti
samosprejetje. Kajti samosprejetje je značilnost odrasle, avtonomne in integrirane
osebnosti. Občutek manjvrednosti je povezan s ponotranjeno, prezirajočo avtoriteto, ki
je stalni stanovalec njegovega mentalnega aparata. Tako se človek, ki ima ponotranjen
občutek manjvrednosti, lahko počuti manjvredno vedno, ne glede na situacijo, ne glede
na to, ali je zunanja avtoriteta prisotna ali ne. Človek, ki se počuti manjvrednega, se
odzove s sramom tudi takrat, ko ga pohvalijo, mu dajo neko priznanje, saj v sebi ocenjuje,
da sta pohvala in čast nezasluženi (Milivojević 2008, 571–576). Če je oseba dolgo časa
stalno prekomerno izpostavljena, postane sram toksičen (Bradshaw 2005b, 11).
Sram je čustvo neustreznosti lastnega bitja, krivda pa je občutje neustreznosti lastnega
vedenja. Sram je povezan z umikom, begom in izogibanjem situacijam, krivda pa je
povezana z učenjem, s spremembo vedenja v sedanjosti in prihodnosti, pa tudi z
opravičilom in popravljanjem škode. Oseba, ki jo je sram, v sebi utrjuje prepričanje, da
je neustrezna, medtem ko ima oseba, ki se počuti krivo, možnost, da se nauči, kako
popraviti napako, kako se drugače vesti v prihodnosti (Milivojević 2008, 573).
Sram je stanje, v katerem ima posameznik občutek razgaljenosti, ranljivosti in
razvrednotenja sebe, ko se izpostavi pred drugimi. Osebe, ki so pretirano nagnjene k
doživljanju sramu, v sebi neprestano doživljajo proces ocenjevanja, pri katerem vse
interakcije z drugimi, sebe ocenjujejo z določeno stopnjo kriticizma, posmeha, obsojanja
in ponižanja. Ta proces imajo vklopljen cel čas, ko so v odnosu s kom, ko so sami s sabo,
nikoli ni čisto izključen, včasih je samo v mirovanju, kot računalnik. Sprožijo ga lahko
kateri koli medosebni dogodki, notranji procesi, kot so spomin, fantazije, asociacije, ali
pa notranja stanja vzburjenja telesa, kot so spolno vzburjenje, bes (Zaslav 1998, 154).
Živeti z občutkom manjvrednosti in toksičnim (strupenim) sramom pomeni čutiti
odtujenost in potlačenost, poteptati medsebojno zaupanje in notranjo varnost. Pomeni, da
v sebi nisi nikoli dovolj dober, da bi komu pripadal. Posameznikov jaz skrivoma čuti
grajanje. Sram je rana, narejena od znotraj, ki nas loči od sebe in od drugih. Čutiti sram
pomeni, da se čutiš videnega na zelo nizkoten način (Kaufman 1989, 16–18, 24). Telesni
odziv na sram je takšen, da se posameznik poskuša zakriti in zmanjšati svojo opaznost,
ker za posameznika predstavlja boleče trpljenje (19).
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Sram je mehanizem, ki zmanjšuje afekt navdušenja, vzburjenja, zadovoljstva, je
dolgoročni zaviralec interesov in veselja. Reducira afekta interes – vzburjenje in veselje
– sreča, zavira ponos, odreže vzhičenost in zmanjša posameznikovo pozitivno doživljanje
sebe (Sečnik 2013, 3). Postavljanje mej z besedo »ne« v otroku izzove zdravo obliko
sramu, ki je drugačen kot pri strupenih prekinitvah sramu in ponižanja (Siegel in Hartzell
2004, 31). Otrok je sposoben tolerirati razočaranje staršev brez dlje časa trajajočega
sramu, če si starš vzame čas in otroka posluša, ga poskuša razumeti, četudi starš otrokovo
prošnjo mogoče zavrne ali zanika. Tako se otrok čuti sprejetega s potrebo, ki je
razumljena in ima notranjo izkušnjo, da so njegove potrebe ovrednotene. Sicer bo otrok
občutil in izrazil žalost, bo godrnjal, vendar se bo po krajšem času vsak sram sprostil.
Tako se sram v otroku ne bo internaliziral, ne bo se povečal in ne bo postal strupen. Straši
otroku ne morejo vedno reči DA. Pomembno je, da imajo ob tem, ko otroku postavljajo
meje, čut za otroka, da ostaneta otrok in starš kljub NE-jem in mejam povezana. Starši,
ki si lahko prikličejo lastna čustvena doživetja iz svojega otroštva, lahko zrcalijo otrokove
potrebe in želje ter so empatični do otroka, ne da bi izpolnili otrokovo željo (Sečnik 2013,
36). Ne glede na starševsko oporo in podporo, ne glede na to, kaj starši rečejo ali storijo,
lahko otrok vseeno čuti vznemirjenje, razburjenje in zbeganost glede svoje želje. Če starši
dopustijo otroku, da doživi ta stres, ne da bi ga za to kaznovali ali mu popuščali, mu
ugodili, je to za otroka priložnost, da se nauči sprejemati svoja nelagodna čutenja. Staršem
je težko otroku pustiti, da to doživlja, mu hkrati dati vedeti, da ga razumejo, obenem pa
mu ne dati tega, kar hoče. Vendar je ravno to otroku najbolj v pomoč in zanj najbolj
prijazno, četudi je čustveno naporno (Siegel in Hartzell 2004, 189). Če je otrok zaščiten
z močnimi, a s sočutnimi mejami, če lahko raziskuje, testira in ima izbruhe jeze, brez da
bi mu njegovi skrbniki za to odtegnili ljubezen, prekinili stik z njim oz. razdrli medosebni
most, potem lahko otrok razvije zdrav občutek sramu. Ta občutek sramu je bistven, kot
meja za novo nastajajočo avtonomijo posameznika. Zdrav občutek sramu nam signalizira,
da nismo vsemogočni, ampak imamo normalne človeške pomanjkljivosti (Bradshaw
2005a, 12).
Strupene prekinitve stika med staršem in otrokom so tiste, ki vsebujejo ostre in močne
čustvene stiske ter brezupne nepovezanosti med njima. Za otroka so lahko škodljiva
izkušnja doživljanja jaza. Otroci se ob takšnih zavrnitvah v prepirljivih in nesložnih
trenutkih lahko počutijo zavrnjene in brezupno osamljene, zapuščene, same. Take
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strupene prekinitve so za otroka najbolj stresne oblike nepovezanosti, saj jih pogosto
spremlja močan občutek silnega in poraznega sramu. Otrok tako lahko v svoji stiski
razvije toge obrambe, negativne efekte, kar lahko popači razvoj otrokove osebnosti in
občutek za jaz (Siegel in Hartzell 2004, 193). Toksičen sram zbudi v posamezniku boleče
strahove o zavrnitvi, skrajne izolacije, nepričakovane ločenosti in osamljenosti
(Nathanson 1987, 250). Otroci čutijo sram in krivdo ter ostanejo sami s temi bolečimi
občutki, kadar starši uporabljajo umik in tišino kot kazen pri njihovem načinu vzgoje
(Middelton-Moz 1990, 4). Če otroku po prekinitvi stika uspe ponovno vzpostaviti stik z
okolico, bo zanj postal sram signal, da je z njim vse v redu, da se je v okolju zgodilo
nekaj, kar zahteva spremembo v njegovem delovanju. Če pa bo otrokova iniciativa
doživela ob postavljeni meji, ob katero je trčil, posmeh in zaničevanje, ki pomenita
zavrnitev otroka, bo otrok čutil v sebi, da je z njim nekaj narobe, saj so ga zavrnili,
obenem pa ne bo imel nobenega orodja, ki bi mu pomagalo pri tem, kaj lahko stori, da bi
spet vzpostavil stik z materjo. Tako ne more ločiti med sabo in svojim vedenjem in počasi
preneha biti spontan (Schore 1994, 382–384). Če je spontan, ne more ohraniti stika z
materjo ali zanj pomembnim skrbnikom, ne ve pa, kaj dela narobe. Če otroka prizadene
njegov, s težkimi čustvi preplavljen skrbnik, se počuti ogroženega in v nevarnosti, pa
ravno s strani tistih oseb, ki bi mu naj nudili varnost in zaščito. To je za otroka travmatična
izkušnja, saj mora vzpostaviti ljubečo povezanost z lastnim rabljem (Real 1997, 106).
Strahovi zavrnitve so tipično povezani s sramom, kajti prekinjen medosebni most aktivira
sram. Otroci doživljajo sram kot zavrnitev, če njihovi starši v svojih odzivih na sram ne
delujejo pomirjevalno. Primeri boleče zavrnitve za otroka so, kadar se starši tiho
umaknejo od otroka, odklonijo odnos in dobesedno izključijo otroka, ko je starš
zaničevalen in vzvišen do otroka preko besed in dejanj, otroku grozijo, da ga bodo
zapustili, ali pa popolnoma odtegnejo ljubezen, ki lahko traja v nedogled (Kaufman
1989, 33–34). Najpogostejši načini starševskega prenašanja sramu na otroke v obdobju
poznega otroštva so, da starši otroku govorijo: »Sram te bodi.« »Te ni nič sram?« »Na
živce mi greš!« »Tako sem razočaran nad tabo, kako lahko moj otrok naredi kaj takega?«
Starši lahko otroka vztrajno in stalno dražijo, zbadajo, kar lahko drugega smeši, uporabijo
namesto imen vzdevke, kar je razširjena oblika psovanja (npr. norček, klovn, sisi, jokica,
bajsi, prekla …), ga grajajo z obtoževanjem, zvračajo otroka in se obračajo od njega stran,
ga zaničujejo preko kritike, popustljivosti, prijaznosti, vzorca iskanja napak, ga
ponižujejo, mu jasno povedo, kaj pričakujejo od njega in tako nanj pritiskajo, kar
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povzroča vznik sramu (Kaufman 1989, 36–41). Tudi starši so lahko polni sramu, ki izvira
iz različnih virov: Lahko se sramujejo svojih sebičnih misli, so pod pritiskom pričakovanj
in standardov drugih, se počutijo, da jih njihovi bližnji, kot so starši, bratje, sestre in drugi
obsojajo, ker niso takšni starši, kot naj bi bili. Pogosto starši občutijo sram, kadar se
njihovi otroci ne obnašajo, kot naj bi se, delajo napake in prekrške (Tangney in Dearing
2002, 185–186). Odrasla oseba z izkušnjo sramotenja, poniževanja, prekinitve stika v
njegovem otroštvu ima možnost, ko sam postane starš, da na novo poišče stik sam s sabo.
To lahko stori preko sočutja do sebe, vpogleda v lastne notranje zaplete, saj si tako
omogoči, da razvije ustrezno držo do otroka in mu tako omogoči zdrav razvoj (Fireston
2000, 43).
Razlika med sramom in krivdo je v tem, da se krivda nanaša na naše vedenje, ravnanje,
dejanje, zaradi katerega se počutimo slabo, ker smo ga naredili, ali pa ga nismo naredili,
in naj bi ga naredili. Sram pa občutimo, ko spoznamo, da je del nas defekten, slab,
neprimeren. V nasprotju z občutkom krivde, ki ga čutimo, ko naredimo nekaj narobe,
občutimo sram, ko občutimo, da je nekaj narobe z nami, da smo slabi (Whitfield 2006,
43–44).
Nathanson (1994, 4) pri opisovanju sramu navaja različne avtorje, saj meni, da ima vsak
avtor svojo različno definicijo sramu, osramočenosti, ponižanja in občutka, da te nekdo
tlači dol.

Nekateri posamezniki postanejo alkoholiki, ker jim prav alkohol pomaga, da se znebijo
notranjih zadržkov in se ne sramujejo (Milivojević 2008, 578). Občutek sramu lahko
zamaskiramo v kakšno drugo čustvo ali dejanje in ga projiciramo v druge ljudi. Nekatera
čustva in dejanja, ki lahko zamaskirajo sram, so: jeza, negodovanje, bes, krivda,
zaničevanje, napad, kontrola, perfekcionizem, umik ali zanemarjanje, opuščanje česa,
razočaranje in kompulzivna vedenja. Kadar delujemo ali čutimo v teh maskah, je to v
korist lažnega jaza kot obrambe pred občutenjem sramu (Whitfield 2006, 54).
Ženo alkoholika je pred vsem svetom sram, da ima za moža alkoholika, da je takšen,
kakršen je. Pogosto bi se najraje vdrla v zemljo. V njej je pogosto polno očitkov, da je
ona kriva za njegovo odvisnost (Ramovš 1981, 133). Mnogi otroci iz alkoholikove
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družine se pogosto počutijo med vrstniki tujce, saj poleg sramu zaradi očeta in doma niso
opremljeni za pristne odnose in se ne znajo z drugimi zbližati. Obenem imajo zaradi
svojega prehitrega odraščanja občutek, da so drugi preotročji zanje. Tako se pogosto
vržejo v učenje in so odličnjaki, drugi pa se uveljavljajo kot glavni v skupini razgrajaških,
razbijaških in tatinskih otrok ali mladostnikov (Ramovš 1981, 137).

2.1 DRUŽINA, KI JE ZAZNAMOVANA S SRAMOM
Kadar so vsi družinski člani v nefunkcionalni družini osnovani na sramu in komunicirajo
z drugimi na osnovi sramu, jih lahko opišemo kot družino, ki je osnovana na sramu
(Whitfield 2006).
Rigidne vloge v nefunkcionalnih družinah služijo kot lažni jaz, ki jih sramu polni
družinski člani uporabljajo zato, da imajo občutek kontrole nad stisko, ki jo družina
doživlja. Kontrola je posledica šibke volje in je glavna obramba proti sramu. Sram je
občutek, da s tabo nekaj ni v redu, zato si manjvreden. Taka oseba, ki je zaznamovana s
sramom, pogosto počne določene stvari na skrivaj (Bradshaw 1996, 87).
Prvi otrok – nosi ponos družine … Oseba, ki druge izrablja za to, da bi ga občudovali,
ponavlja travmo iz otroštva: v sebi je še vedno materin občudovani otrok, hkrati pa čuti,
da ne bo ljubljen tak, kakršen je, dokler bodo občudovali njegove lastnosti. Nevarno blizu
ponosa na otroka se skriva sram, če otrok ne izpolni tistega, kar se od njega pričakuje
(Miller 1992, 65). Miller ob tem navaja raziskavo, kjer so preučevali družinska polja
bolnikov z manično depresivno psihozo. »V raziskavi so ugotovili, da so vsi bolniki
izvirali iz socialno izoliranih in v svoji okolici malo cenjenih družin. Zato so si te družine
zelo prizadevale, da bi si s prilagodljivostjo in posebnimi dosežki pri sosedih dvignile
svoj ugled. V tem prizadevanju je bila otroku, ki je pozneje zbolel, namenjena posebna
vloga. Družini je moral zagotavljati ugled in je bil samo toliko ljubljen, kolikor je zaradi
posebnih sposobnosti, nadarjenosti, lepote ... uspeval izpolnjevati družinske zahteve. Če
je pri tem odpovedal, so ga kaznovali s popolno izrinjenostjo, ga izgnali iz družinske
skupnosti in ga prepričali, da je svoje ljudi zelo osramotil« (65).
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2.2 STIGMA IN PREDSODKI, POVEZANI Z ODVISNOSTJO OD
ALKOHOLA
S tem poglavjem želimo osvetliti razumevanje, kako odnos družbe do družine
alkoholikov vpliva tudi na kasnejše čustvovanje, razmišljanje in vedenje odraslih otrok
alkoholikov. Nekateri otroci alkoholikov se ne srečujejo samo s travmo, povezano z
osebo, ki pije, in z dogajanjem v družini, ampak tudi z odklonilnim odnosom ter
predsodki celotne družbe. Občutek izločenosti jih lahko, če ga ne predelajo, spremlja celo
življenje in se prebuja v najrazličnejših situacijah v njihovi odraslosti (Trtnik 2010, 39).
Počutijo se neprimerni, manjvredni v interakcijah z drugimi, poskušajo biti »normalni«,
ker se v sebi pogosto počutijo nenormalne in slabše od drugih. Ta občutek manjvrednosti,
neprimernosti, nesprejetosti ali strah pred tem, da bi se tako počutili, nosijo v sebi že iz
otroških let. Kajti pogosto so morali prikrivati, kaj se pri njih dogaja, strah jih je bilo, da
jih bodo drugi obsojali, če bodo vedeli, kako je z njihovimi zasvojenimi starši. Če je bil
alkoholizem starša odkrite oblike, so se v sebi počutili osramočeni, neprimerni, da imajo
takšnega starša. Občutek primernosti, sprejetosti so želeli pridobiti tako, da so poskušali
biti uspešni, pridni. Ali pa so šli v drugo skrajnost in poskušali na negativne načine
pridobiti pozornost preko delikventnega vedenja, uživanja psihoaktivnih substanc,
odigravanja vloge grešnega kozla in so naprej poustvarjali sram v odnosih s tistimi, s
katerimi so prihajali v stik.
V družbi so pogosto alkoholiki, za katere se javno ve, da so alkoholiki, stigmatizirani,
ljudje imajo negativne predstave o njih in polno predsodkov. Prav tako so predmet
stigmatizacije svojci alkoholikov, ki se jih ljudje raje izogibajo, ker imajo strah pred
vedenjem alkoholikov, pa tudi pred vedenjem njihovih bližnjih.
Raziskava z naslovom Socialne predstave o alkoholikih (Židanik, Pastirk in Mrzlekar –
Svetel 2007, 11–17) je pokazala na skrb vzbujajočo stigmatizacijo alkoholikov v našem
kulturnem okolju. Ugotovili so, da so strahovi alkoholikov pred širšo družbeno
stigmatizacijo upravičeni. Avtorji se sprašujejo, ali je naloga terapevtov, ki se ukvarjajo
s pomočjo odvisnim od alkohola, tudi spreminjanje socialnih predstav glede alkoholizma.
Pravijo, da kjer ni vedenja in znanja, je prostor za predsodke in stigmatizacijo, kar je
naravni socialni proces. S spreminjanjem socialnih predstav in destigmatizacijo bo imela
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socialna rehabilitacija alkoholikov večji uspeh, prognoza abstinence pa bo boljša. V
današnjem času so trezni alkoholiki, ki so bili vključeni v proces zdravljenja alkoholizma,
praviloma bolj stigmatizirani kot pijani alkoholiki, ki še nimajo identitete alkoholika.
Podobno navaja Room (2005, 152), da je visoka stopnja stigmatizacije med tistimi
odvisniki od alkohola in drog, ki so morali na zdravljenje. Vključitev v zdravljenje
odvisnosti od drog in alkohola je lahko ponižujoč dokaz neuspešnosti samoobvladovanja.
Uživanje drog in alkohola lahko služi kot instrument za družbeno vključitev in
izključitev. V smislu družbene izključitve je uživalec drog in alkohola lahko
stigmatiziran, rezultat tega pa je lahko družbena izključitev (152). V smislu družbene
vključitve pa je z uživanjem drog in alkohola povezanih veliko pozitivnih asociacij
druženja, kot so zdravica ob šampanjcu, kajenje marihuane v krogu, vino ob družinskemu
nedeljskemu kosilu (144).
Značilnosti stigme so, da označi nekoga z nekim stanjem, mu pripiše določene
značilnosti, oblikuje razlikovanje med skupino vzvišenih »nas« in skupino slabših »njih«
ter jih diskriminira na podlagi stigmatizirajoče nalepke. Stigmatizacija je način družbene
diskriminacije na podlagi razlikovanja normalnih ljudi in ljudi s stigmo. Družba oziroma
družbeno dominantna skupina določa načine kategorizacije oseb in nabor lastnosti, ki se
za člane vsake od teh kategorij zdijo običajni in naravni. Pojem stigma se uporablja za
lastnost, ki je hudo diskreditirajoča in zreducira nosilca stigme iz normalne osebe na
pokvarjeno, manjvredno, čudno in podobno. Stigma je podobna neželeni drugačnosti
(Goffman 1990). Stigma velikokrat predstavlja socialno smrt za stigmatiziranega
posameznika in pogosto tudi za njegove bližnje. Nestigmatizirani ljudje pogosto izrinejo
stigmatizirane iz socialnega življenja z izogibanjem in s socialnim zavračanjem, kot bi
bili nevidni, kot da ne obstajajo, kot da so mrtvi (Coleman 1999, 210). Svojce alkoholika
je pogosto sram zaradi vedenja alkoholika, kadar je pijan. Nekateri alkoholiki se po
uživanju alkohola neprimerno vedejo, npr. kričijo, so nasilni in pretepajo, razbijajo,
obtožujejo, razgrajajo, zbujajo družinske člane, zmerjajo, preklinjajo ali pa se umikajo v
spanje. Tako družinski člani, še zlasti otroci, ostajajo z občutkom sramu, osamljenosti.
Družinski člani običajno ne govorijo o tem, kaj se v družini dogaja, ne govorijo o občutku
sramu in ga potlačijo. Občutek sramu pa se jim zato prebuja v občutju neprimernosti,
manjvrednosti, nezaželenosti, osramočenosti, odvečnosti, kadar so sami s sabo in kadar
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so v stiku z drugimi. Pogosto se izolirajo od drugih, saj ne želijo, da bo drugi ugotovili,
kaj se dogaja pri njih doma.
Po zaslugi Goffmana danes stigmatizacijo razumemo kot družbeno marginalizacijo
(Ramšak 2008). Danes se pojem stigma uporablja za označevanje nečesa sramotnega,
nečastnega. Stigma pomeni negativno zaznamovanost in družbeno diskreditiranost oz.
ožigosanost posameznika kot manjvrednega subjekta v družbeni skupnosti zaradi
njegovih preteklih izkušenj, težav, hib, pomanjkljivosti ali prizadetosti (npr. duševna ali
telesna bolezen, zasvojenost, zaporna kazen, brezposelnost itd.), kar ima za posledico
družbeno osamitev posameznika (Goffman 2008, 11–15).
Goffman (2008) v grobem razlikuje tri vrste stigme. Prvič; telesno odbojnost, torej
različne fizične iznakaženosti. Drugič; značajske slabosti, ki jih pripisujemo
neodločnosti, nebrzdanim strastem, nevarnim ali okostenelim prepričanjem in
nepoštenosti, o katerih sklepamo na podlagi znanih dejstev. Npr. o duševni bolezni,
zaporni kazni, razvadah, odvisnosti, alkoholizmu, homoseksualni spolni usmeritvi,
brezposelnosti, poskusih samomora in radikalnem političnem obnašanju. Tretja vrsta so
skupinske stigme rase, narodnosti in veroizpovedi, ki se lahko prenašajo iz roda v rod in
v enaki meri prizadenejo vse člane družine. Pri vseh oblikah stigme pa je mogoče najti
iste sociološke značilnosti: posameznik, ki bi bil v običajnih družbenih odnosih zlahka
sprejet, ima lastnost, ki priteguje pozornost in odvrača od njega vse, ki ga srečajo, pri
čemer njegove druge (boljše) lastnosti niso več pomembne. Tak posameznik je nosilec
stigme, nezaželene drugačnosti, ki neprijetno odstopa od pričakovanj »normalnih«.
Že v osnovi ne verjamemo, da je oseba s stigmo čisto pravi človek. Ker izhajamo iz te
domneve, jo na različne načine diskriminiramo, s čimer učinkovito zmanjšujemo njene
življenjske možnosti, čeprav se tega pogosto ne zavedamo. Nagnjeni smo k temu, da
posamezniku, ki ima neko hibo, pripisujemo še druge napake, nezaželene lastnosti. V
vsakdanjem govoru uporabljamo stigmatizirajoče izraze, kot so alkoholik, pijanec,
pijandura, kripelj, pankrt, bebec in številne metafore ter podobe, ne da bi sploh pomislili
na njihov prvotni pomen. Stigmatizirani posameznik se na svoj položaj odziva tako, da
poskuša popraviti to, v čemer vidi objektivno osnovo svoje pomanjkljivosti. Četudi je
pomanjkljivost mogoče odpraviti, posameznik pogosto s tem ne pridobi popolnega
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statusa normalnega, temveč se samo spremeni – iz nekoga z določenim madežem v
nekoga, ki je odpravil določen madež. V svoji želji po biti normalen pogosto postane žrtev
sleparjev, ki izkoristijo njegovo situacijo, da mu poskušajo prodati »meglo« oz. ga
prepričati v kakšna skrajna sredstva, da bi si izboljšal svojo telesno in duševno podobo.
To razkriva, kako boleča je stigma in kam vse se stigmatizirani zatekajo v svojih
prizadevanjih, da bi popravili poškodovano identiteto. Nekdo, ki se sramotno razlikuje
od drugih, in mu ne uspe omiliti stigme, lahko dokončno pretrga zvezo z resničnostjo, se
osami, postane sumničav, potrt, sovražen, zaskrbljen, zmeden, se oprime lastne
nekonvencionalne razlage svoje identitete, postane predrzen in spreten pri obvladovanju
velikokrat pokroviteljsko-zlonamernih situacij, ki se nanašajo na njegovo stigmo. Lahko
pa svojo stigmo izrabi tudi kot opravičilo za neuspehe, ki ga doletijo iz različnih vzrokov
(Goffman 2008, 12–19). Nekateri otroci alkoholikov se lahko zaradi notranjega občutka
neprimernosti, ki je povezan tudi z njihovim izoliranjem od sovrstnikov, zaradi stigme,
povezane z alkoholizmom njihovega starša, trudijo biti sprejeti na pozitiven način. Če jim
to ne uspe, se lahko zatekajo k iskanju pozornosti drugih ljudi preko delinkventnega
vedenja, ker v sebi tako zelo hrepenijo po sprejetosti, občutku spoštovanja, ljubljenosti
(Trtnik 2010, 42).
Značilnost stigme je, da posameznik, ki je v socialnih interakcijah sicer sprejet, poseduje
lastnost, ki zahteva veliko pozornosti, in odvrača ljudi, s katerimi se srečuje; pri tem
diskreditirajoča lastnost prevlada nad ostalimi lastnostmi. Stigmatizirani in osebe, s
katerimi prihaja v interakcijo, v medsebojnem odnosu doživljajo neugodje in čustvene
odzive (odpor, gnus, strah, sramoto), zato se na obeh straneh razvijajo strategije za
preseganje tega občutka. Stigma tako pomembno vpliva na posameznikov življenjski
potek, saj povzroča marginalizacijo, socialno izolacijo. Druženje z drugimi s podobno
stigmo lahko močno okrepi »občutek samega sebe«, ambivalentnost v odnosu do sebe se
zmanjša z večjo omejenostjo pomembnih socialnih interakcij z nestigmatiziranimi
osebami. Bistven problem stigmatiziranega je negotovost njegovega statusa, saj reakcije
okolja na njegovo stigmo ne more predvideti, zato se konstantno sprašuje, kako ga drugi
vidijo in kakšen vtis so si o njem ustvarili (Goffman 1990). Ozaveščanje javnosti o
bolezni odvisnosti od alkohola in o težavah, s katerimi se srečujejo alkoholikovi partnerji,
otroci in drugi, s katerimi prihajajo v stik, lahko doprinese do večjega razumevanja družbe
do teh družin in njihovih članov. Skupine, kjer se lahko srečujejo in družijo partnerji in
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otroci alkoholikov, lahko zmanjšajo njihovo socialno izključenost in povečajo občutek
sprejetosti ter razumevanja. V takšnih skupinah lahko svojci alkoholika dobijo občutek
moči, zmanjša se občutek osamljenosti, da so edini, ki se soočajo s težavami, dobijo večji
občutek primernosti, sprejetosti, povezanosti. V teh skupinah lahko spregovorijo o
težavah, s katerimi se soočajo, če pa še ne morejo govoriti, zaradi dolgoletne prepovedi,
da se o družinskih težavah ne sme govoriti, jih lahko nagovori in razbremeni že to, da
poslušajo druge, ki govorijo o sebi, se s katerimi izpovedmi tudi poistovetijo. To jih lahko
pripelje do tega, da začnejo preokvirjati svoje vzorce razmišljanja, da sprejemajo večjo
odgovornost zase, da ne glede na to, ali se njihov svojec, ki je alkoholik, zdravi ali ne,
pomagajo sami sebi. (Trtnik 2010, 43). Tako se učijo novega načina sprejemanja
odgovornosti in skrbi zase in za svoj čustveni svet.
»Normalni« po navadi v interakciji z njim reagirajo na tri načine: do njega se obnašajo,
kot da je boljši, kot v resnici mislijo, da je, kot da je slabši, kot čutijo, da je, ali pa se
obnašajo, kot da ga ni. Drugače reagirajo »poučeni (wise) drugi« posamezniki, torej tisti,
ki njegovo stigmo razumejo, ki se s stigmatiziranim ukvarjajo profesionalno (terapevti,
zdravniki, drugo), pa tudi ljudje znotraj socialne mreže stigmatiziranega (partnerji, otroci,
prijatelji, sorodniki). Slednji pogosto predstavljajo varovalni krog, hkrati pa se stigma
pogosto razširja tudi nanje (družinska stigma). V določenih primerih posameznik stigmo
pred družino tudi prikriva. Mnogi stigmatizirani ne dobivajo spodbud, da bi stremeli k
uspešnosti, pričakovanja do njih se že v družini razlikujejo od pričakovanj do drugih
otrok, kar v kombinaciji s socialnim izključevanjem pripelje do upadanja dosežkov in
posledično k zmanjšanju samospoštovanja. Glavne strategije, ki se jih posameznik pri
tem poslužuje, so:
-

Skrivanje stigme, kjer posameznik vodi tok informacij, ki pomen stigme zmanjšuje,
se izogiba ljudem, ki bi jo lahko opazili, in sicer z različnimi obrambnimi mehanizmi
(zanikanje, kompenzacija).

-

Sprijaznitev s stigmo in identifikacija z njo v smislu, da dejansko postane tak, za
kakršnega ga imajo drugi.

-

Refleksija stigme, ko se posameznik trudi za predelavo stigme in soočenje z razlogi
svoje drugačnosti (Goffman 1990).
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Ko odrasli otroci alkoholikov začnejo govoriti o svojih stiskah, ki jih doživljajo,
prepoznavajo življenjsko resničnost svoje družine in začnejo sprejemati odgovornost zase
in za svoje vedenje. Na ta način postopno zmanjšujejo vpliv stigme, ki jo je imela nanje
in na njihovo vedenje (Trtnik 2010, 43).
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3. SAMOPODOBA

Samopodoba je celota predstav, stališč, potez, lastnosti, mnenj, občutij, sposobnosti in
drugih psihičnih vsebin, ki jih človek pripisuje samemu sebi (Kobal 2001).
Musek in Pečjak opredeljujeta samopodobo kot sklop predstav, pojmovanj, vrednotenj,
informacij, ocen, stališč, podob, čustev in prepričanj, ki ji nekdo oblikuje o samem sebi,
in je na poseben način organizirana v našem spominu. Z njimi posameznik identificira
samega sebe, identificira svoj lastni jaz (1997, 238–239). Samopodoba se torej nanaša na
posameznikovo predstavo, ki jo ima o sebi.

3.1 ZNAČILNOSTI SAMOPODOBE
Kobal (2001, 25) navaja značilnosti samopodobe:
-

Posameznik jih, v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah, pripisuje
samemu sebi.

-

Tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje.

-

So v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika in z
vrednostnim sistemom ožjega ter širšega družbenega okolja.

-

So pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov, nekakšne membrane
med nezavednimi in zavednim, ki prepuščajo le tiste vsebine, ki so sprejemljive za
posameznikov jaz.

V povezavi z izrazom samopodoba najdemo najpogosteje tudi druge izraze, ki zajemajo
predvsem vrednostne sodbe, ki jih imamo o sebi, kot npr. samospoštovanje, samozavest,
samovrednotenje, občutek osebne vrednosti, koncept jaza (Kobal 2001, 17–18).
Yungsova (2000, 17–18) navaja, da je samopodoba skupek šestih osnovnih prvin, ki
določajo, kako varno, dovršeno in celovito se počutimo. Prvine samopodobe so:
-

Občutek fizične varnosti (otrok, ki občuti fizično varnost, se ne boji, da bi ga drugi
prizadeli ali mu povzročili bolečine, uči se odprtosti in zaupanja v ljudi).
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-

Občutek čustvene varnosti (otrok razvije visoko stopnjo čustvene varnosti, če čuti,
da ga ne bo nihče poniževal, zaničeval s sarkazmom in ostrimi besedami; nauči se
skrbeti za druge, zato je sočuten do sebe in drugih).

-

Občutek identitete (otrok, ki se dobro pozna, razvije zdrav občutek identitete;
njegovo samopoznavanje mu odpira pot do sebe).

-

Občutek pripadnosti (otrok, ki čuti, da ga je njegova okolica sprejela, da je z njo
povezan, ve, da je sprejet in cenjen; vzdržuje prijateljstva, sodeluje z drugimi, jih
spoštuje in sprejema).

-

Občutek kompetentnosti (če otrok začuti, da je uspešen na nekem področju, se je
pripravljen truditi tudi na področjih, kjer je manj uspešen; če čuti, da je sposoben,
svoje delo nadaljuje in ne odneha, ko naleti na težave).

-

Občutek poslanstva (otrok z močnim občutkom poslanstva čuti, da ima njegovo
življenje smisel in smer; postavlja si cilje in si prizadeva za njihovo uresničitev).

Samopodoba je povezana s sposobnostjo psihosocialne prilagoditve in funkcioniranjem
v odraslosti. Npr. slaba samopodoba je povezana z depresivnimi reakcijami, vključno z
razmišljanjem o samomoru, uporabo drog in alkohola, verbalno agresivnostjo,
zmanjšanim zadovoljstvom v zakonu, s povečano osamljenostjo in z drugim ljubosumjem
v odnosu (Rangarajan 2008, 481), medtem ko pozitivna samopodoba zmanjšuje tveganje
za nastanek depresije (Rangarajan in Kelly 2006, 655).
Zdrava samopodoba je notranje doživljanje sebe kot dragocenega in spoštovanega. Izhaja
iz notranjosti osebe in se prenaša navzven v odnose. Zdravi ljudje vedo, da so spoštovani
in dragoceni tudi takrat, ko naredijo kakšno napako, so soočeni z jezno osebo ali pa so
zavrnjeni s strani prijatelja, otroka, šefa. Imajo občutek vrednosti, četudi so njihovi lasje
preveč postriženi ali pretežki, doživijo bankrot, izgubijo tekmo v tenisu,

če jih kdo

poniža. Osebe z zdravo samopodobo bodo v takšnih situacijah čutile krivdo, strah, jezo,
bolečino, a njihov čut zase bo ostal nepoškodovan (Mellody, Miller in Miller 2003, 7).
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3.2 NASTANEK IN OBLIKOVANJE SAMOPODOBE
Po Bowlbijevi teoriji navezanosti starševska prisotnost in senzitivnost v času detinstva in
otroštva oblikujeta otrokov notranji občutek za jaz. Tako starši, ki so večinoma na voljo,
in se senzitivno odzovejo na otrokovo stisko, vplivajo na otrokov občutek za jaz kot
vreden pozornosti in ljubezni. Nesposobnost starša, da je neodziven na otrokove potrebe
in skrb, lahko posledično vpliva na notranji model otrokovega jaza kot nevrednega
pozornosti in ljubezni. Z drugimi besedami povedano; na razvoju varne navezanosti na
otrokove skrbnike je osnovan temelj za razvoj pozitivne samopodobe. Če otrok skrbnika
dojema kot zavračajočega ali neodzivnega, bo verjetno otrok razvil negativen pogled
nase. Topla, pozitivna interakcija med otrokom in njegovim primarnim skrbnikom
spodbuja pozitivno predstavo o sebi, ne samo znotraj družine ampak tudi v kontekstu
širšega socialnega okolja (Rangarajan 2008). Uživanje alkohola s strani starša negativno
vpliva na komunikacijo med staršem in otrokom, saj oseba, ki je pod vplivom alkohola,
pogosto postane prepirljiva, brezbrižna, nasilna (Rangarajan in Kelly 2006, 657).
Čačinovič Vogrinčič (2008, 45–48) pravi, da roditelj, ki se je naučil, da sta oba z otrokom
pomembna in da oba potrebujeta zmago, bo tako oblikoval vlogo otroka, da bo omogočil
otroku izkušnjo samospoštovanja in lastne vrednosti. Otrok potrebuje v družini dovolj
dobrih izkušenj, da razvije temeljni občutek lastne vrednosti in dobi dobro izkušnjo, da
je »v redu«. Vsak otrok, vsak človek potrebuje visoko samovrednotenje. Vsak otrok
potrebuje v družini odrasle, ki mu to izkušnjo omogočijo. Starši in odrasli ljudje se lahko
učimo in naučimo, kako skupaj z otrokom ustvariti pogoje, da bo dobil dovolj dobrih
izkušenj o sebi. Tudi zato ima otrok pravico do resničnosti, ki je temeljna psihološka
pravica otroka, da se ga vidi in sliši, pravica otroka, da misli, kar misli, pravica otroka do
vseh svojih čustev. Otrok potrebuje tudi dobre izkušnje o tem, da bi se lahko naučil
razumeti in obvladati svojo resničnost, da bi jo mogel ubesediti, da v sebi ne bi ostal brez
besed, da bi razvil občutek lastne vrednosti.
L'Abate (1994) pravi, da se človek v družini uči sposobnosti za ljubezen iz enega od štirih
možnih položajev samovrednotenja ali samospoštovanja. Pokaže pomembno razliko v
možnih položajih otroka, ki se uči zahtevati in potrditi lastno vrednost. Možni položaji
otroka so:
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-

»Jaz sem pomemben, ti si pomemben, oba potrebujeva zmago, dokler sva skupaj.«

-

»Jaz sem pomemben, ti nisi; jaz zmagam, ti izgubiš.«

-

»Jaz nisem pomemben, ti si pomembnejši od mene; ti zmagaš, jaz izgubim.«

-

»Ker nihče od naju ni pomemben, oba izgubiva.« (L'Abate 1994).

Sposobnosti za ljubezen se moramo naučiti. Ne zadostuje, da imamo radi. Ljubezen
drugega potrebujemo zato, da jo sploh prepoznamo v intimni izkušnji, kako z njo ravnati,
kako jo z drugimi deliti, kako ravnati spoštljivo, pomagati, sočustvovati – vsega tega se
mora otrok, človek naučiti od sočloveka (Čačinovič Vogrinčič 2008, 46).

Oblikovanje samopodobe poteka v tesni povezavi z osebnostnim razvojem posameznika.
Za vsako stopnjo osebnostnega razvoja je značilna samopodoba, ki se na podlagi
osebnostnih in medsebojnih izkušenj dodatno izoblikuje in izgrajuje. Ericson navaja, da
se na vsaki stopnji razvoja pojavi značilna identiteta in samopodoba, ki je izid razrešenih
in nerazrešenih psihičnih konfliktov predhodne stopnje, kar imenuje kriza identitete (kot
nasprotje med identiteto in identitetno zmedenostjo). Meni, da je od razrešitve krize
identitete odvisen nadaljnji osebnostni razvoj posameznika (Musek in Pečjak 1995, 239).
V času otroštva imajo na oblikovanje samopodobe največji vpliv otrokovi starši, ki s
svojim pozitivnim pogledom na svet, ljubeznijo in zadostno mero spodbud, ki jih
namenijo svojemu otroku, ustvarjajo okolje, v katerem bo posameznik lahko razvil
pozitiven odnos do sebe. Če starši znajo prepoznati otrokove dobre lastnosti in področja,
na katerih je uspešen, so ga sposobni ob vsakem njegovem uspehu pohvaliti, mu bo to
omogočilo, da bo sam prepričan v svoje sposobnosti, zmožnosti in pravilne odločitve.
(Boben-Bardutzky in drugi 2009). Pri oblikovanju naše samopodobe imajo torej zelo
pomemben vpliv naši starši oziroma skrbniki. Da v sebi izgradimo trden občutek
enkratnosti, cenjenosti, moramo videti svojo enkratnost in dragocenost v očeh naših
staršev. Naša prva prepričanja o nas samih razberemo iz oči naših staršev. Bolj imajo naši
starši radi sami sebe in več kot zmorejo sprejeti vsa svoja čustva, potrebe, želje, bolj so
sposobni sprejeti vse dele svojega otroka – njegova čustva, potrebe in občutke (Bradshaw
1996, 49). Če je otrok doživel travmo zaradi drugih ljudi, lahko vloga žrtve postane del
njegovega samodojemanja. Otrok nima orodja, s katerim bi se zaščitil pred zlorabo
(Rothschild 2003, 89). Samopodoba se tako oblikuje v tesni povezavi z vrednostnim
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sistemom ožjega in širšega družbenega okolja in je nenehno pod vplivom obrambnih
mehanizmov (Kobal 2001). Nekateri nefunkcionalni starši dajo svojim otrokom verbalna
in neverbalna sporočila, da so otroci »manj kot« drugi ljudje. Ta starševska sporočila
»manj kot«, postanejo del otrokovega mnenja, ki ga ima sam o sebi. Ko odrastejo, je
skoraj nemogoče, da bi otrok, ki je bil vzgojen v duhu sporočila, da je on »manj kot« bil
sposoben občutiti znotraj sebe, da je ljubljen in cenjen (Mellody, Miller in Miller 2003,
8). Osebe, ki pa se vedejo ošabno in domišljavo, izhajajo iz dveh značilnih družin.
Nekateri družinski sistemi učijo otroke, da iščejo napake v drugih. Tako se otroci naučijo
imeti druge za manjvredne od njih. Ti otroci so lahko prekomerno kritizirani in
osramočeni s strani staršev, a se običajno lahko dvignejo nad občutek »manj kot« s tem,
da sodijo in kritizirajo druge. Drugi nefunkcionalni družinski sistemi pa učijo svoje
otroke, da so boljši kot drugi ljudje. Tako jim dajejo lažen občutek moči. Obravnavajo
jih, kot da ne morejo narediti nič narobe. Otrok ne soočajo z njihovimi napakami in jih
ne popravijo, kadar naredijo kaj narobe, niti jim ne dajo vedeti, da so odgovorni za svojo
nepopolnost. Tovrstno ravnaje je zloraba otroka, kajti ti otroci dobijo lažen občutek
večvrednosti nad drugimi v smislu vrednosti, kar pa enako ovira in uničuje odnose kot
sporočilo, da si manj vreden kot drugi (8).
Zdrava samopodoba otroku in odraslemu omogoča, da ga ovire, na katere naleti na svoji
poti, ne vržejo iz tira, saj se je iz svojih napak pripravljen učiti. Občasnega neuspeha ne
doživlja kot osebnega poraza in ne postane destruktivno kritičen do samega sebe. Kar ne
pomeni, da se nikoli ne ukvarja z dvomi vase, pomeni le, da bo te dvome občutek lastne
vrednosti uravnotežil. Otrok, katerega starši nenehno kritizirajo, z njim ravnajo
nepošteno, mu ne dovolijo neodvisnega razmišljanja, mu ne namenjajo dovolj potrebne
ljubezni in pozornosti, mu tako vzbujajo občutek manjvrednosti in nezaželenosti. Tak
otrok bo verjetno razvil nizko samopodobo. Ljudje s takšnimi vedenjskimi vzorci se
navadno odzivajo na osnovi strahu, tesnobe in se neuspešno spopadajo s stresnimi
situacijami (Žigon 2010). Pogosto dvomijo vase, v svoje razmišljanje, v svoja čustva.
Njihov pogled je usmerjen navzven, da bi od drugih dobili potrditev. Pogosto to želijo
dobiti od ljudi, ki jim tega niso sposobni dati. Tako pogosto ostajajo v odnosih, kjer so
izkoriščani, zanemarjeni ali pa postanejo odvisni od psihoaktivnih substanc, s katerimi
blažijo notranji občutek tesnobe, manjvrednosti, nezaželenosti.
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Otroci, ki so odraščali ob zasvojenih starših, so bili izpostavljeni različnim travmam.
Takšno okolje pa ni spodbujajoče za razvoj dobre samopodobe. Otrok lahko razvije
pozitivno samopodobo le, če odrašča v družini, kjer ima vsak družinski član svobodo, da
sme videti in slišati, kar je tukaj in sedaj, misliti, kar misli, čutiti, kar čuti (Bradshaw
1996, 53–54), da lahko izrazi svoje notranje potrebe in čutenja. Belsky (1991, 29) v
svojem opisu modela človekovega socialnega razvoja trdi, da zgodnji kontekstualni
faktorji v primarni družini (npr. stresorji, konflikti, viri) vplivajo na izkušnjo zgodnje
otrokove nege (npr. stopnjo odzivnosti, podpore, dovzetnosti v skrbi za otroka), kar v
zameno vpliva na psihološki in vedenjski razvoj (npr. vzorec navezanosti). Erdman
(1998) pravi, da lahko znotraj konteksta družine z izkušnjo alkoholizma kvaliteto
starševske skrbi ogroža preokupiranost s starševim lastnim alkoholizmom ali z
alkoholizmom njegovega partnerja. Kadar je odzivnost starša na otroka oškodovana
zaradi njegovega alkoholizma ali alkoholizma njegovega partnerja, se posledično otroci
odzovejo na neorganiziran, nenavezan način in postanejo rizični za razvoj nevarne
navezanosti.

Mati, ki je v svoji notranjosti ranjen otrok, ki je bil zanemarjen s strani svoje lastne matere,
bo pritiskala na svojega otroka, da se bo ta vedel na način, ki se sklada z njeno patologijo
(nezadovoljenimi potrebami, potlačenimi čustvenimi ranami …) iz njenega otroštva. Od
otroka bo hotela, da se vede tako, da bo preko njega zadovoljila svojo notranjo
neizpolnjenost. V primeru, da otrok neha sodelovati, obstaja stalna grožnja, da bo za
mater nehal bivati. To se ne dogaja samo v otroštvu, ampak tudi kasneje v odrasli dobi.
Ob spremembi odrasli otroci pričakujejo globoko izolacijo s strani staršev (živih ali
mrtvih), s katerimi so bili v odnosu. Tak vzorec razumejo kot edini način vzdrževanja
stika s starši in kot edino alternativo nemogoče izbire: Ali posameznik ostane v tem
patološkem stiku ali pa bo ostal brez stika s starši, s tem pa tudi z družino. Tako otrok
postane samo še orodje za izpolnjevanje starševskih narcističnih potreb. Ti modeli pa
pozneje postanejo tudi vzorci ali naučeni modeli in s tem osnova vseh bodočih
medosebnih odnosov, ki jih bo tak otrok ponovno vzpostavil v novih družinskih sistemih
v odrasli dobi (Gostečnik 2002, 155).
Če ima drugi varno samopodobo, se bo s projekcijo pošiljatelja zelo malo poistovetil oz.
bo začutil, da je s pošiljateljevo samopodobo nekaj narobe. Če pa je naslovnik zaskrbljen
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za svojo samopodobo, bo postal ob pošiljateljevi projekciji zelo hitro ranljiv, saj je v njem
na temelju afekta in afektivnega psihičnega konstrukta že ustvarjena podlaga za to
projekcijo (Gostečnik 2011, 252–253).
Gostečnik (2011, 353) pravi, da če ima pošiljatelj projekcije izkrivljeno, krhko, negotovo
samopodobo in so ti elementi samopodobe prisotni tudi v sprejemniku projekcije, bo v
sprejemniku lahko hitro zrasla pošiljateljeva izkrivljena samopodoba oz. afektivni
psihični konstrukt. Naslovnik se bo posledično počutil zelo nelagodno, dojemal se bo kot
neprivlačnega, njegova anksioznost se bo zvišala. Pošiljatelj izkrivljene samopodobe
lahko opazuje naslovnikovo nelagodje, se poistoveti z njegovim bojem oz. načinom
regulacije in se od tega celo lahko nauči, kako se soočiti z lastnim problemom
neprivlačnosti.
Poškodovani jaz je metafora, ki opisuje doživljanja v preteklosti, v katerih so posamezniki
na nepopravljiv način travmatizirali, najpogosteje starši, ki so ga zanemarjali ali zavrgli
v zgodnjih letih razvoja. Posameznik se počuti kakor, da je pohabljen, ranjen, zastrupljen,
prazen, polomljen itd. Ti načini doživljanja samega sebe izražajo določene načine
odnosov med preteklostjo in sedanjostjo, v katerih je »sedanji jaz« ujet, in sicer zaradi
preteklih dogodkov, na temelju katerih je bil oropan in so bile njegove možnosti za vedno
zablokirane (Gostečnik 2002, 242). Večkrat je otrokov čut za sebe nekako prazen in
poškodovan, izposojen od staršev (225). Gostečnik pravi, da je metafora o poškodovanem
jazu koristna, ko skušamo odkriti močan vpliv, ki ga imajo pretekla doživetja na
sedanjost. Obenem pa je to tudi zavajajoče, če ne upoštevamo volje. Samo osebna
odgovornost in želena aktivna vključenost v sistemsko relacijsko matrico, posredovana
preko metafore o poškodovanem jazu je ključni predpogoj za to, da lahko razširimo
matrico in s tem odpremo vrata še drugim doživetjem. Posameznikov notranje psihični
svet je lahko zelo boleč, vendar je njegov in v globini hoče ravno to, čeprav ravno tega
tudi noče. Njegove zavedne izbire in odločitve pa mu pomagajo, da spremeni, olepša in
izgladi nezavedne odločitve in zaveze ter izbire v širši, bolj kompleksni model, ki oblikuje
njegovo doživljanje. Gre za povečano in razširjeno ter poglobljeno samozavedanje, ki je
tako hkrati stvaritev in ustvarjalec, ki zmore narediti svoje življenje tudi bogato (227).
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Eden od ključnih dejavnikov samopodobe je tudi sposobnost primerne čustvene
regulacije oziroma stabilizacije posameznikovih čustev (Cvetek 2013, 56). V družinah,
kjer se starši in otroci lahko odkrito pogovarjajo, otroci lahko razvijejo sposobnost
prepoznati, razumeti in ustrezno ravnati s svojimi čustvi in s čustvi drugih. V takšnih
družinah starši opogumljajo otroke, da pri sebi prepoznajo, imajo in izražajo svoje lastne
ideje, kar lahko vpliva na boljšo samopodobo otroka. V nasprotju pa v družinah, ki so
usmerjene k podrejenosti določenih družinskih članov, otrokom preprečujejo preko kazni,
z ustrahovanjem, ignoriranjem, da ne smejo govoriti o svojih čustvih, idejah, stresu, ki
niso v skladu z mnenjem in idejami njihovih staršev. Kar na dolgi rok slabo vpliva na
otrokovo samopodobo (Rangarajan in Kelly 2006, 659).

3.2.1 Lažni jaz
Naš lažni jaz je usmerjen na druge, osredotočen je na to, kaj misli, da hočejo drugi, je
čezmerno prilagodljiv. Lažni jaz daje ljubezen samo pogojno. Prikriva, skriva in zanika
čustva. Je naš javni jaz – kakršen mislimo, da drugi ali mi mislimo, da bi moral biti
(Whitfield 2006, 11). Naš pravi jaz občuti sram in ga lahko izrazi na zdrav način ob
ljudeh, ob katerih je varno, ki znajo biti v podporo. Naš lažni jaz pa se pretvarja, da ne
čuti sramu in nikomur ne bo povedal ali govoril o tem občutku. V sebi si lahko govorimo:
»Strah me je, da bi ti povedal o svojem sramu, kajti če ti povem o njem, boš mogoče
mislil, da sem slab in ne morem prenesti, da bi slišal, kako slab sem.« Zato ne samo, da
občutja sramu zadržimo zase, ampak ga pogosto blokiramo, zanikamo in se pretvarjamo,
da ga ni (44–45). Otrok, ki živi ob staršu, ki v njemu zbuja občutke krivde in sramu, v
sebi razvije lažni – odvisniški jaz, ki stalno išče naklonjenost, prepoznanje, pohvalo v
drugih, znotraj sebe pa ne verjame, da si zasluži tega. Tako pride do tega, da otrok začne
skrivati svoj pravi jaz. Kot odrasel ima zelo močno razvit občutek odgovornosti do
drugih, kar imenuje ljubezen oz. skrb. Takšno vedenje je krinka, s katero želijo odrasli
otroci alkoholikov dobiti ljubezen, ki je nikoli niso bili deležni kot otroci (ACA WSO
2006).
Otrok, ki izpolnjuje zavestne ali nezavedne želje staršev, je »priden otrok«. Če pa noče
biti vedno tak in ima tudi svoje želje, ki so v nasprotju z željami staršev, ga označujejo za
egoističnega in brezobzirnega. Starši večinoma ne pomislijo, da potrebujejo otroka zato,
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da izpolnjuje njihove (egoistične) želje, ampak so trdno prepričani, da otroka morajo
vzgojiti, da je to njihova dolžnost, da mu pomagajo pri »socializaciji«. Če tako vzgojeni
otrok noče izgubiti ljubezni staršev (Kateri otrok pa lahko tvega kaj takega?), se bo zelo
zgodaj naučil deliti, »dajati«, »žrtvovati« in »se odpovedovati«, veliko prej, preden je
iskrena delitev ali pravo odpovedovanje sploh mogoče. Otrok, ki je smel biti dovolj dolgo
»egoističen«, »pohlepen«, »asocialen«, sam nekoč začuti neprisiljeno veselje do tega, da
deli in daje. Otrok, ki je bil »vzgojen« za potrebe staršev, spontanega veselja mogoče
nikoli ne doživi, čeprav deli in daje, ker se zaveda dolžnosti, pri tem pa trpi, ker drugi
niso tako »dobri«, kakor je sam. Tako vzgojeni odrasli bodo skušali ta »altruizem«
oziroma ravnanje, pri katerem upošteva korist drugega, čim hitreje »vbiti v glavo« tudi
svojim otrokom. Ampak za kakšno ceno (Miller 1992, 14–15)?
Če mati od prvega dne otrokovega življenja spoštuje sebe in otroka, ji nikoli ni treba
otroku spoštovanja »vbijati v glavo«, saj otrok sploh ne bo mogel drugače, kot da bo
resno upošteval druge ljudi (Miller 1992, 15). Saj se je takšen otrok naučil spoštovanja in
upoštevanja drugih ljudi preko svoje lastne izkušnje, ker je doživel, da je njegova mati
spoštovala in upoštevala njega, njegove želje, potrebe in njegova čustvena stanja. Miller
navaja, da če otrokove matere njena mati nekoč ni upoštevala takšne, kakršna je bila, si
bo skušala spoštovanje pridobiti s pomočjo vzgoje (1992, 15). Novorojenček je v dobrem
in slabem odvisen od staršev. Ker je njegov obstoj odvisen od naklonjenosti staršev, bo
storil vse, da te naklonjenosti ne bo izgubil, in da bo preživel, podobno kot majhna
rastlina, ki se obrača za soncem, da preživi (26). Otrok tako razvije nekaj, kar mati
potrebuje, da preživi. Tu ni prostora za otrokova čustva in občutke, saj se takrat, ko izrazi
pravi jaz, mati odvrne od njega stran (60). Takšna prilagoditev mu omogoča, da preživi,
vendar ga kasneje verjetno vse življenje ovira, da bi postal on sam. Otroci intenzitete
bolečine in obupa zaradi občutka zapuščenosti ne bi mogli preživeti, če ju ne bi povsem
ignorirali. Da bi lahko svoje bolečine prenesli, bi potrebovali empatično okolje, vendar
tega niso imeli. Zato se otroci pred temi bolečimi občutki zapuščenosti branijo z
obrambami oziroma obrambnimi mehanizmi (29–30).
Ni si mogoče samo na podlagi razuma zamisliti, da bi druge ljudi zares ljubili (ne pa jih
samo potrebovali), če ne moremo ljubiti sami sebe takšne, kakršni smo. Kako naj bi to
mogli, če od vsega začetka nismo imeli možnosti, da bi izživeli in doživeli svoja prava
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občutja? Kako lahko ljubimo nekaj, česar ne poznamo, kar nikoli ni bilo ljubljeno? Ker
nekateri deli nas niso bili ljubljeni, smo jih zanikali in razvili lažni jaz, ki pomeni izgubo
samega sebe oziroma odtujenost samemu sebi (Miller 1992, 16). Obstajajo otroci, ki že v
njihovih najzgodnejših občutjih (npr. nezadovoljstvu, jezi, bolečini, veselju) nad svojim
telesom, občutka lakote niso smeli svobodno doživljati in so se zelo zgodaj naučili, kako
ne smejo čutiti, če nočejo postaviti materine ljubezni na kocko (73). Odrasla oseba z
lažnim jazom se doživlja z vidika drugih in se nenehno sprašuje, kako učinkuje, kakšna
bi morala biti zdaj, kaj naj čuti (36). Če so otroka, ki je bil igriv in ustvarjalen, starši
opozorili, da naj se loti dela in naj počne kaj pametnejšega, so tako povozili njegov
nastajajoči svet. Tak odrasel bo, ko se bo dobro počutil, naredil nekaj, zanj v tistem
trenutku popolnoma nepomembnega, da se bo tedaj zopet počutil osamljenega in
preobremenjenega (79). Tako poustvarja občutja iz otroštva. Zanj ni varno biti sproščen,
ker so ga kot otroka hitro okarali in ga je bilo potem sram, zato mora početi nekaj
koristnega, kar mu v glavi govorijo introjicirani objekti, sam sebi pa postavlja nesmiselne
in pretirane zahteve.
Otroku, kateremu ni treba razviti lažnega jaza, lahko pokaže vse dele samega sebe, ker je
sprejet, primerno zrcaljen s strani staršev. Kot navaja Millerjeva (1992), to za otroka
pomeni: Lahko sem žalosten ali srečen, če me nekaj žalosti ali osrečuje, vendar nikomur
nisem dolžan veselja in ni mi treba potlačiti svoje žalosti, strahu ali drugih čustev zaradi
potreb drugih. Lahko sem jezen, pa tudi zaradi tega nihče ne umre, nihče ne dobi zaradi
tega glavobola. Lahko divjam in kaj razbijem, ne da bi zato izgubil starše. Kot citira
Winnicotta, da lahko uniči objekt in bo kljub temu preživel (Miller 1992, 35). Če ima
otrok srečo, da odrašča ob materi, ki ga zrcali in mu dovoli, da jo narcisistično zasede, ki
je na razpolago – mu dovoli, da jo otrok uporabi za svoj narcisistični razvoj – potem lahko
v odraščajočem otroku počasi nastaja zdravo občutje samega sebe. V najboljšem primeru
je to mati, ki otroku omogoči tudi prijazno čustveno ozračje in razumevanje. Kot zdravo
občutje samega sebe Millerjeva razume gotovost, da občutena čustva in želje pripadajo
lastnemu jazu. V tej samoumevni dostopnosti lastnih čustev in želja najde človek svojo
trdnost in samospoštovanje. Doživlja lahko svoja čustva, lahko je žalosten, obupan ali
potreben pomoči, ne da bi ga bilo strah, da bo introjicirana mati zato postala negotova,
ali da bo izgubil njeno ljubezen. Lahko se boji, kadar je v nevarnosti, lahko se razjezi, če
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ne more zadovoljiti svojih želja in potreb. Ve, česa noče in kaj hoče ter to lahko tudi
izrazi, ne glede na to, ali bo zato ljubljen ali ne (57–58, 73).
Odrasel človek lahko doživi svoja čustva in se posledično osvobodi lažnega jaza le tedaj,
ko je v sebi ustvaril naklonjeno empatično samopodobo. Ljudje, ki so morali razviti lažni
jaz, ker taki kot so bili, za starše niso bili sprejemljivi, pa tega niso mogli storiti, zato jih
čustva ne morejo presenetiti. Dostopna so jim namreč le čustva, ki jih notranji nadzor
dopusti in odobri. Cena tega nadzora sta depresija in notranja praznina. Človek ne more
izraziti pravega sebe, ker je ostal v nezavednem, v nerazvitem stanju. Šele ko se z analizo
osvobodi, ko se znebi globokega razdvojenega čustva otroške odvisnosti, začenja samega
sebe oblikovati, rasti in razvijati svojo ustvarjalnost. Stara rana se ne more zaceliti, dokler
je zanikana v iluziji, npr. v omami uspeha. Depresija, ki je posledica zanikanega
čustvenega sveta, vodi v bližino rane, toda šele žalost zaradi pogrešanega oziroma zaradi
tistega, kar je primanjkovalo v odločilnem času v otroštvu, pripelje k pravi zacelitvi
(Miller 1992, 40–43, 70).
Matere, ki bi jo bili nekoč nujno potrebovali za razvoj pravega jaza – empatične in odprte,
razumevajoče in razumljive, razpoložljive in uporabne, pozorne, jasne, brez
nerazumljivih nasprotij – takšne matere nismo imeli in je tudi ni, kajti vsaka mati ima v
sebi kos »neobvladane preteklosti«, ki jo nezavedno posreduje otroku. Vsaka mati je
lahko empatična samo na tistem področju, na katerem se je osvobodila svojega otroštva,
neempatično pa se mora odzivati, če zaradi zatajevanja svoje usode nosi nevidne verige
(Miller 1992, 48–49).

3.3 SAMOPODOBA IN ODRASLI OTROCI ALKOHOLIKOV
Odrasli otroci alkoholikov imajo pogosto občutek manjvrednosti, ki ga prikrivajo s
pretiranim občutkom za red in disciplino. Njihova samozavest je lahko izredno krhka in
ranljiva (Gostečnik 2003, 20). Imajo težave s samopodobo na enem ali obeh skrajnostih.
Na eni strani je njihova samopodoba slaba in »neobstoječa – nonexistent«. Mislijo, da so
vredni manj kot ostali. Na drugi strani pa so lahko arogantni in ošabni. Mislijo, da so
ločeni od drugih in da so boljši kot drugi (Mellody, Miller in Miller 2003).
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Alkoholizem staršev lahko vpliva na nastanek nizke samopodobe pri njihovih otrocih
(Hall 2007, 50). Nekatere študije podpirajo trditve, da alkoholizem staršev pogubno
vpliva na samopodobo njihovih otrok, nekatere študije pa poročajo o zelo majhnih ali
skoraj nobenih razlikah v samopodobi pri odraslih otrocih alkoholikov in tistih, ki to niso
(Rangarajan 2008, 481).
Matere, ki imajo dobro samopodobo, kažejo prilagodljive starševske veščine, kot
sposobnost odzvati se na otrokove znake, sposobnost zaznati otrokove stiske in se nanje
primerno odzvati (Spielman in Taubman-Ben-Ari 2009).
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4. OKREVANJE ODRASLIH OTROK ALKOHOLIKOV

Dobro je vedeti, kaj pomeni okrevanje za odrasle otroke alkoholikov. Alkoholizem je
bolezen. Ljudje, ki se zdravijo zaradi alkoholizma, se zdravijo zaradi bolezni. Biti odrasli
otrok alkoholika pa ni bolezen, je dejstvo v osebni zgodovini. Narava bolezni odvisnosti
in odziva celotne družine nanjo vpliva na čustva, vedenje, razpoloženje njenih članov na
način, ki je boleč. Zato je predmet okrevanja odraslega otroka alkoholika preseganje
negativnih vidikov iz osebne zgodovine, ki mu povzročajo težave, in učenje boljših
načinov (Woititz 2002, 2258). Brez pomoči odrasli otroci alkoholikov nezavedno pri
svojem delovanju uporabljajo neučinkovite miselne vzorce, regulacije afektov, kar
subtilno sabotira naše odnose in delovanje (ACA WSO 2006). Spontano namreč iščemo
takšne odnose, kot smo jih vzpostavili s starši in to ne glede na to, s čim je bil zaznamovan
(ga je preveval strah, bolečina, jeza, bes, depresija, radost, ljubezen, sproščenost …). V
tem čustvenem vzdušju je obljuba bodočih odnosov, zato si prizadevamo vzpostaviti
podobno vzdušje, kjer bomo na novo ustvarjali in ponavljali stare vzorce odnosov. Vse,
kar je novo in drugačno, je za nas neznano, nevarno in polno tesnobe, saj samo po sebi
ne obljublja odnosov in domačnosti (Gostečnik 2002). Domače nam je, kar pač poznamo,
pa če je to prijetno ali neprijetno. Zato pogosto spontano izbiramo stare, znane vzorce, za
spremembo pa je potreben uvid, prepoznanje, zavestni trud, tveganje novega.
Da odrasli otroci nefunkcionalnih družin sploh pridejo do točke okrevanja, morajo najprej
preživeti. Preživeli so vsi soodvisniki. Uporabili so številne prilagoditvene veščine in
»ego obrambe«, da so lahko preživeli. Otroci alkoholikov in drugih nefunkcionalnih
družin preživijo tako, da se izogibajo, skrivajo, skrbijo za druge, se pogajajo, pretvarjajo,
zanikajo in se učijo prilagoditi tako, da uporabijo katero koli metodo, ki deluje in jim
pomaga pri tem, da ostanejo živi. Naučijo se drugih, običajno nezdravih, ego obrambnih
mehanizmov, ki vključujejo: intelektualiziranje, represijo, disociacijo, premestitev,
projekcijo, pasivno-agresivno vedenje, acting out, hipohondrijo, grandioznost, zanikanje.
Navedeni obrambni mehanizmi so funkcionalni v smislu preživetja v nefunkcionalni
družini, običajno pa imajo negativen učinek na osebo, ko le-ta odraste in jih še naprej
uporablja (Whitfield 2006, 59–60).
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V številnih družinah družinski člani zanikajo problem prisotnosti odvisnosti pri enem
izmed družinskih članov (Bradshaw 1996, 99).
Običajno svojci alkoholika ne mislijo, da je nekaj narobe tudi z njimi, ker je dežurni
krivec za njihovo nesrečo običajno alkoholik. Ne zavedajo pa se, da so v letih tudi sami
razvili neprimerne vzorce vedenja, ki jih v odraslosti vnašajo v svoje partnerske in
družinske odnose, ki lahko delujejo uničujoče (Trtnik 2010, 25).
Menim, da si vsak otrok, katerega starš je zasvojen, želi, da bi se zasvojeni starš zdravil.
Včasih se to zgodi in tako dobi vsa družina možnost, da se skupaj rehabilitira, včasih pa
alkoholik ni pripravljen na zdravljenje. V tem primeru odrasel otrok alkoholika ni obsojen
na nesrečno prihodnost, saj se lahko odloči, da si bo sam ali skupaj z drugimi družinskimi
člani poiskal pomoč (Trtnik 2010, 25). Tudi če se alkoholik pozdravi odvisnosti od
alkohola, je pred njim še dolga pot okrevanja na različnih področjih njegovega
nefunkcionalnega vedenja, mišljenja, čustvovanja. Alkoholizem ni samo bolezen
odvisnosti od alkohola, ampak je tudi bolezen odnosa do sebe in drugih, ki so
nefunkcionalni. Te nefunkcionalnosti se navzamejo njihovi otroci, ki se morajo tudi sami
tega zdraviti.
Naše možgane že od otroštva naprej oblikujejo izkušnje, ki jih doživljamo. Možgani pa
so plastični, kar pomeni, da se dejansko fizično spreminjajo celo življenje, ne samo v
otroštvu, ampak tudi v mladosti, zrelih letih in starosti. Kar pomeni, da nismo ujetniki
načinov, na katere so naši možgani navajeni delovati ta trenutek, ampak lahko vplivamo
na nastajanje novih vezi v možganih, ki vplivajo na to, da se naši možgani odzivajo na
spremenjen, bolj zdrav način. Vse, kar se nam zgodi, npr. glasba, ki jo slišimo, ljudje, ki
jih ljubimo, knjige, ki jih beremo, red, na katerega so nas navadili, čustva, ki jih
doživljamo – globoko vpliva na to, kako se razvijajo naši možgani in kako delujejo
(Siegel in Payne 2013, 22–23). Možgani se spominjajo številnih dogodkov, če se jih
zavedamo ali ne in ko doživljamo kaj hudega – naj gre za zvit gleženj ali smrt nekoga, ki
ga imamo radi, se ti boleči trenutki vtisnejo v naše možgane in začnejo vplivati na nas.
Tudi če se ne zavedamo njihovega izvora v preteklosti, lahko implicitni spomini, kjer se
hranijo podobe in občutja, še vedno ustvarjajo strah, izogibanje, žalost in druga boleča
čustva ter telesna občutja. To pomaga pojasniti, zakaj se otroci in odrasli pogosto
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intenzivno odzovejo na neko situacijo, ne da bi se zavedali, zakaj so razburjeni. Če svojih
bolečih spominov ne moremo osmisliti, nas lahko mučijo motnje spanja, hromeči strahovi
in druge težave. Če trpimo zaradi učinkov preteklih negativnih izkušenj, kar je pogosto
pri odraslih otrocih alkoholikov, si lahko pomagamo tako, da se svojih vtisnjenih
implicitnih spominov (podob, čustev, telesnih občutij) zavemo, s tem postanejo
eksplicitni in se z njimi spoprimemo zavestno. Na boleče izkušnje ne moremo preprosto
pozabiti, naučiti se moramo, kako na zdrave načine sestaviti implicitne in eksplicitne
spomine, tako da tudi boleče izkušnje postanejo vir moči in razumevanja samega sebe.
Tako pomagamo vključiti našo preteklost v našo sedanjost, naše pretekle implicitne
spomine v naše sedanje odzive, pomene, s tem pa lahko razumemo, kaj se je dogajalo v
nas in prevzamemo nadzor nad tem, kako mislimo in se vedemo. Bolj ko spodbujamo
sestavljanje implicitnega in eksplicitnega spomina, manj pogosto bomo imeli s
preteklostjo pogojene iracionalne odzive na to, kar se nam dogaja v sedanjosti (Siegel in
Payne 2013, 80–81).
Večina alkoholikov se v današnjem času ne zdravi in v marsikateri družini ostane
alkoholizem prikrit, zanikan problem. Veliko literature je napisane o zdravljenju
odvisnosti od alkohola zasvojenega člana oziroma cele družine. Malo pa je napisanega o
tem, kako si lahko družinski člani pomagajo, če se alkoholik ne želi zdraviti. V takšnih
družinah so najbolj nemočni in zaznamovani prav otroci. Pri prepoznavanju resničnosti v
družini lahko otrokom pomaga neodvisni starš, če je toliko priseben, da lahko, če pa ni,
si lahko otroci alkoholikov najbolj pomagajo kasneje, ko odrastejo. To lahko storijo tako,
da so pripravljeni na osebno rast, zdravljenje travm, ki so jih doživeli v otroštvu,
ozaveščanje neustreznih, tudi destruktivnih odnosnih vzorcev, ki so se jih naučili v
družini odvisnika. Drugače se rado zgodi, da otroci alkoholikov tudi sami pogosteje
posegajo po alkoholu (Trtnik 2010, 25–36).
Socialno urejanje alkoholizma je najbolj uspešno, kadar se v program zdravljenja
alkoholizma vključi tako alkoholik kot njegovi družinski člani (partner, otroci …). Manj
uspešno je, če se v program socialnega urejanja vključi samo alkoholik, ali pa samo svojci
alkoholika, če so le-ti obupali nad tem, da bi se alkoholik vključil v zdravljenje (Ramovš
1986).
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Osnovno urejanje alkoholika in njegove družine v terapevtski skupini zahteva praviloma
od tri do pet let intenzivnega zavestnega dela na spreminjanju in učenju zdravega načina
življenja, nenehnega usklajevanja medčloveških odnosov, rednega kulturnega in
duhovnega poglabljanja. Dolžina urejanja tri do pet let je potrebna, saj gre za pridobitev
vzorcev vedenja za življenje in sožitje, kar je enako zahtevna naloga kot na primer šolanje
za poklic, ki traja približno tako dolgo, kot izgradnja hiše (Ramovš 2001, 56–57). Pri
zdravljenju odvisnosti od alkohola in drugih substanc je med drugim nujno potrebno, da
se zasvojeni začne soočati s svojimi čustvi (Beattie 1999, 148). Če izhajamo iz slednjega,
se morajo tudi odrasli otroci alkoholikov na poti svojega okrevanja naučiti soočati s
svojimi čustvi.
Odrasli otroci alkoholikov se v letih odraščanja v alkoholični družini zelo navadijo na
način delovanja njihove družine in njenih vzorcev odnosov. Urejanje odraslih otrok
alkoholikov, ki ne živijo več v primarni družini, ampak so že samostojni in s svojimi
družinami, je dolgotrajno. Potrebno je veliko volje in odločnosti za spremembo in uvid v
lastne neustrezne vzorce mišljenja, delovanja, čustvovanja.
Ramovš (1983, 40) navaja odpore do zdravljenja, ki jih doživljajo svojci:
-

Tudi sami so bolni in živčni, toda svoje »bolezni« prav tako ne vidijo, kot alkoholik
ne vidi alkoholizma.

-

Alkoholika so siti in bi se ga najraje znebili.

-

Sram jih je pred vsemi.

-

Čutijo se po nedolžnem življenjsko razočarani in oškodovani zaradi alkoholizma v
hiši.

-

Mnogi imajo občutek, da so sokrivi za propad v družini, čeprav si ne morejo ničesar
očitati.

Družinsko urejanje, ki je sestavni del zdravljenja in urejanja alkoholizma, po Ramovšu
(2001, 19) obsega programske sklope za sistematično spreminjanje razvrane družine v
urejeno in sposobno stalnega obnavljanja svoje skladnosti. Stopnje, ki so pri tem
potrebne, so: uvid družinskih članov v zgrešenost njihovega sožitnega sloga; motivacija
za skupno učenje ustreznejšega doživljanja sebe in drugih v družini; vključitev v primeren
način skupnega socialnega učenja v skupinah za samopomoč ali v določenem
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profesionalnem sistemu družinske terapije, uspešno sodelovaje v programu tega sistema;
preseganje doživljajske tragike iz časa razvranosti.
Odrasli otroci alkoholikov morajo raziskati in odkriti popačene vzorce odnosov, ki so se
jih naučili doma in se postopno učiti ustreznejših, funkcionalnejših načinov doživljanja
sebe, postavljanja razmejitev v odnosu do staršev in drugih, s katerimi vstopajo v odnos.
Učiti se morajo prepoznavati svoja čustva, jih predelovati in izražati na primeren način.
Naša čustva imajo zelo pomembno vlogo in jih ne moremo ignorirati, ker se nam ne bodo
pustila ignorirati. Če čustev ne upoštevamo in si jih ne priznamo, jih potlačimo vase in
tako izgubimo zelo pomemben del nas samih in svojega življenja. Čustva so vir sreče,
žalosti, strahu in jeze. Naš čustveni del je tisti, ki se smeje in joče, je center za dajanje in
sprejemanje ljubezni. Omogoča nam, da se zbližamo z ljudmi, da uživamo v dotiku in
drugih občutkih. Naša čustva nam kažejo, ali je v tem trenutku vse dobro, ali imamo
probleme. Ko smo srečni, zadovoljni, nam je prijetno in toplo običajno vemo, da je v
našem svetu v tem trenutku vse dobro. Ko pa se v svoji jezi, strahu, žalosti počutimo
nelagodno, nam naša čustva povedo, da imamo problem. Problem pa je lahko znotraj nas
– v našem načinu razmišljanja, počutja – ali pa se nahaja zunaj nas. Čustva nas tudi
motivirajo, da kaj naredimo, spremenimo. Jeza nas motivira, da rešimo problem, strah
nas spodbudi, da zbežimo pred nevarnostjo. Čustva pa nam povzročajo tudi bolečino, saj
nas lahko boli tako močno, da mislimo, da je vse, kar smo in kar kdaj koli bomo, le naš
čustveni del (Beattie 1999, 149–150).
Dejstvo je, da se vzorci povzročanja čustvenih ran, nefunkcionalnega načina
komuniciranja, čustvovanja in mišljenja prenašajo iz roda v rod, če samo ponavljamo, kar
smo se naučili v preteklosti. Nefunkcionalni vedenjski vzorci v medosebnih odnosih in v
odnosu do sebe se prenašajo iz roda v rod, dokler se posameznik zavestno ne odloči za
prepoznavo svojih načinov mišljenja, odzivanja, delovanja, čustvovanja, ki škodujejo
tako njemu samemu in njegovim bližnjim, ter za osebno rast in spremembo. Učiti se mora
ustvarjati varno okolje, biti v podporo sebi in drugim, ohranjati čustveno in duhovno
zdravje, postavljati bolj zdrave meje, konstruktivnejšega načina komuniciranja, reševanja
problemov, sodelovanja (Trtnik 2010, 26).
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Če je nekdo odraščal v družini z izkušnjo alkoholizma, kjer je trpel, ni nujno, da je obsojen
na to, da bo trpel tudi v prihodnosti. Prihodnost lahko spremenimo, če se iz preteklosti
učimo in zavestno delamo na spreminjanju tistega, kar menimo, da nam lahko pomaga in
smo se pripravljeni učiti tudi od drugih. V vsakem človeku je želja po spremembi in rasti.
Odrasli otroci alkoholikov, ki so se v primarni družini naučili nekaterih nefunkcionalnih
načinov povezovanja v odnosih in reševanja problemov, morajo spreminjati
nefunkcionalne vzorce v odnosu do sebe in v odnosu z bližnjimi (sorodniki, partnerji,
prijatelji …) ali v sodelovanju z drugimi, kot npr. s člani skupine za samopomoč,
socialnimi delavci, terapevti (Trtnik 2010, 27).

S postopki preokvirjanja si terapevti, svetovalci, socialni delavci in drugi prizadevamo
konstruktivno preusmeriti neuspešne in neučinkovite vzorce poskusov obvladovanja
problema (Watzlawick, Weakland, Fisch v Šugman Bohinc, Rapoša Tajnšek in Škerjanc
2007, 66–67). Temeljni načini preokvirjanja: preusmerjanje sogovornikove pozornosti od
problemov k rešitvam, od preteklosti k sedanjosti in prihodnosti, od virov nemoči k virom
moči, od vzrokov (»zakaj«) k opisom doživljanja in ravnanja (»kako«), od splošnega k
osebnemu, od abstraktnega h konkretnemu, od prevladujočega k izjemam, od
nesmiselnosti k smislu, z uporabo humorja, paradoksa, s pripovedovanjem zgodb in
pravljic (Šugman Bohinc, Rapoša Tajnšek in Škerjanc 2007, 67).
Kadar je nekdo s svojim vedenjem telesno ali čustveno prizadel partnerja ali drugega
družinskega člana, je razumno pričakovati, da bo storilec za svoje ravnanje prevzel
odgovornost. Ko storilec prevzame odgovornost za svoje ravnaje in bolečino, ki jo je s
tem povzročil drugim, se s tem zaveže, da se bo trudil v prihodnje obvladovati svoje
destruktivne vzgibe, tako pa je možno odpuščanje v odnosu. Odpuščanje v odnosu se
lahko dogaja tudi, ko prizadeti dovolijo storilcu, da poskuša z nečim nadoknaditi ali
popraviti pretekla dejanja. Pravo odpuščanje omogoča čustveno olajšanje in omogoča
ljudem, da postanejo njihovi odnosi kakovostnejši. Pravi proces odpuščanja je možno
doseči, če je o pretekli zlorabi oziroma neprimernem ravnanju možno spregovoriti z
drugimi soljudmi, s storilcem, terapevtom, z udeležencem v skupini. S tem nehajo
zlorabljeni slepiti sami sebe, da zlorabe ni bilo. Spregovorjena resnica na začetku ojača
trpljenje zaradi mučnih spominov, podoživljanja sramu in jeze, vendar je hkrati vstopnica
za olajšanje. Če se zlorabe ne smemo oziroma ne zmoremo spominjati, je predelati, smo
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jo prisiljeni ponavljati (nezavedno). Zanikanje zlorabe je usodno, če to storimo, ni
mogoče preprečiti, da se ne bi ponavljala. Ponavljajo se lahko tako, da storilci ponavljajo
svoje zlorabe, žrtve so ponovno žrtve, lahko pa žrtve postanejo storilci. Zaupanja med
ljudmi ne dosežemo tako, da se vedemo, kakor da pretekle zlorabe ni bilo. Nasprotno.
Najbolje se obnese, če nam ostane v spominu, hkrati pa se trudimo, da bi bili mi sami in
naši odnosi boljši (Rus-Makovec 2003, 149).
Staršem, ki so nas trpinčili, nismo dolžni hvaležnosti in požrtvovalnosti. Hvaležnost in
požrtvovalnost smo trpinčeni otroci namenjali idealiziranim staršem, prividom, staršem,
kakršni sploh niso obstajali, ampak smo si jih mi naslikali, da smo lahko preživeli ob njih.
Zakaj nadaljujemo v odraslosti s tem, da se žrtvujemo za privide? Zakaj ostajamo
privezani na odnose, ki nas spominjajo na stare muke? Ker upamo, da se bo to nekega
dne spremenilo, če bomo vendarle našli pravo besedo, zavzeli pravo stališče, zmožni
pravega razumevanja. To pa bi pomenilo, da bi se ponovno tako upognili, kot smo se v
otroštvu, da bi dobili ljubezen staršev. Danes kot odrasli vemo, da so bila naša
prizadevanja izkoriščena, da to ni bila nikakršna ljubezen. Zakaj temu navkljub
pričakujemo, da nas bodo ljudje, ki nas iz katerega koli razloga niso mogli ljubiti,
navsezadnje vendarle začeli ljubiti? (Miller 2005, 132). Ker vsak otrok, tudi zlorabljen,
potrebuje občutek, da je ljubljen. Četudi v resnici ni, si ustvari iluzijo, da je. Odrasli ljudje
pa se lahko odpovemo tej iluziji, če nočemo da to iluzijo plačamo z depresijo (Miller
2010).
Če se odrečemo temu upanju, odpadejo tudi pričakovanja in hkrati s tem samoprevara, ki
nas je spremljala celo življenje. Ne verjamemo več, da nismo vredni ljubezni in da bi
morali dokazati, da smo je. Nismo bili krivi. Krive so bile okoliščine naših staršev, tisto,
kar so naredili iz svojih otroških sanj, kako daleč so prišli s predelavo teh sanj. Pri tem ne
moremo ničesar spremeniti, samo svoje življenje lahko živimo in spremenimo svoja
pričakovanja. Večina terapevtov meni, da se tako lahko izboljšajo tudi odnosi s starši, ker
bi zrelejše stališče odraslih otrok starše pripravilo do tega, da bi jim kazali več
spoštovanja. Temu pojmovanju Miller ne more brezpogojno pritrditi, njena izkušnja je
taka, da pozitivna sprememba odraslih otrok redko zbudi v starših, ki so otroke nekoč
trpinčili, pozitivna čustva in občudovanje. Nasprotno, pogosto se odzovejo z zavistjo in
odtegnitvenim sindromom ter željo, da bi bila sin in hči spet takšna, kot sta bila prej, se
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pravi poslušna, zvesta, strpna do preziranja in pravzaprav depresivna ter nesrečna.
Prebujena zavest njihovih odraslih otrok zbuja v mnogih starših bojazen in na izboljšanje
odnosov velikokrat ni mogoče misliti. Obstajajo pa tudi nasprotni primeri (Miller 2005,
132,133).

4.1 UVID
Oravecz v svoji raziskavi ugotavlja, da mladostniki staršev prekomernih pivcev in
alkoholikov ne zaznavajo nižje stopnje kvalitete življenja kot tisti mladostniki, ki niso
odraščali ob staršu alkoholiku. To pojasnjuje s tem, da mlade osebe le redko dosežejo
uvid v nesprejemljivost življenja, ki je polno nasilja, napetosti, žalosti in brezupa. Saj
imajo mladostniki, ki odraščajo ob prekomernih pivcih in alkoholikih, jasno izražene
posttravmatske simptomatike in večjo intenzivnost psihopatoloških simptomov, ne
percipirajo pa nižje kvalitete svojega življenja (Oravecz 2002, 102–103). Torej gre za
tipično značilnost odraslih otrok alkoholikov in drugih nefunkcionalnih družin, ki
zanikajo obstoj alkoholizma v njihovi družini, zatirajo iskrenost v izražanju svojih čustev,
mislijo, kako jim je težko zaradi načina življenja, ki ga živijo v družinski skupnosti.
Zanikanje postane obrambni mehanizem vseh članov alkoholične družine.
Prebujanje je prvi pogled na to, da »stvari« in »realnost« niso to, kar smo mislili, da so.
Prebujanje je stalni proces v celotnem okrevanju. Za začetek je potrebno določiti vstopno
točko ali sprožilec – karkoli, kar bo pretreslo naše staro razumevanje ali sistem prepričanj
o realnosti, za katero smo mislili, da stvari so. Ker je naš pravi jaz zelo skrit in je lažni
jaz tako izrazit, prebujenje mogoče ne bo enostavno. Vstopne točke ali sprožilci so lahko
zelo raznoliki. Lahko se začne s tem, ko slišimo ali beremo, kako nekdo opisuje svoje
lastno okrevanje, ali ko nam nekdo pove, kako je sit in utrujen zaradi našega trpljenja, ali
pa začnemo resno delati na drugih življenjskih problemih v okviru svetovanja ali terapije.
Za druge je vstopna točka ali sprožilec lahko obisk v skupini za samopomoč ali raznih
izobraževalnih delavnicah, branje knjige ali ko slišijo o tem od prijateljev. Na tej točki
običajno začnejo doživljati zmedo, strah, intuziazem, vznemirjenje, žalost, otopelost in
jezo. To pomeni, da smo spet začeli čutiti svoja čustva. Začeli smo prihajati v stik s tem,
kdo v resnici smo – z našim notranjim otrokom, našim pravim jazom. Na tej točki bodo
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nekateri ljudje odnehali in ne bodo šli naprej. Ugotovijo, da jim je lažje in bolj udobno,
da se umaknejo nazaj v lažni jaz, kajti zanje so občutja, ki jih začenjajo doživljati,
strašljiva. Tisti, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od alkohola ali druge odvisnosti, ali
odvisnosti od druge oblike neproduktivnega vedenja, kot je prenažiranje, kompulzivno
igranje in podobno, bodo lahko začeli izkušati recidive. Ali pa bodo začeli uporabljati
druge oblike, osnovane na sramu, kompulzivnega vedenja, kot je zapravljanje denarja, ki
ga nimajo. Prebujenje je lahko priložnost, da tvegamo in odkrijemo svoj jaz, svojo živost,
na koncu pa tudi nekaj trajnega miru (Whitfield 2006, 63). Zanikanje problema, da imajo
tudi svojci alkoholikov težave in ne samo alkoholik, je razvidno tudi iz tega, da pogosto
žene alkoholikov zavračajo sodelovanje pri zdravljenju z razlago, da je bolan mož, ki pije,
ne pa ona, da bi bilo v družini vse v najlepšem redu, če bi mož alkoholik nehal piti
(Hudolin in Rugelj 1973, 126). Pri delu z družinskimi člani se mora predvidevati
predvsem določeno izobraževanje, ki svojcem podaja določeno osnovno znanje in
poglavitne pojme o alkoholizmu (Hudolin in Rugelj 1973, 126). Pogosto družinski člani
ne znajo prepoznati zlorabe alkohola pri enem izmed družinskih članov kot vir
družinskega stresa. Prej prepoznajo svoje lastne odzive na alkoholikovo popivanje kot
ključne pri kontroliranju stopnje stresa v družini (Cook 1990, 3). Tako imajo pogosto
svojci alkoholika izkrivljeno predstavo o tem, kdo je v družini odgovoren za kaj.
Nekaterim odraslim otrokom alkoholikov pomaga pri učenju boljšega funkcioniranja v
medosebnih odnosih že, da prebirajo literaturo o odraslih otrocih alkoholikov in
obiskujejo podporne skupine. Nekateri ugotovijo, da je zanje koristna svetovalna pomoč.
Svetovalec jim lahko pomaga, kako razviti boljši način, da bodo zmogli živeti tukaj in
sedaj. Osebe, ki so doživele zgodnjo travmo, lahko poiščejo psihoterapevtsko pomoč.
Terapevt jim lahko pomaga bolje razumeti same sebe, njihove čustvene odzive, ozavestiti
vzroke za njihove težave in ustvariti nove, bolj funkcionalne načine odzivanja, delovanja,
mišljenja, čustvovanja. Pomembno je tudi, da terapevt pomaga klientu, da začne bolj
verjeti svojim lastnim občutkom, zaznavam, se opirati nase in se na zdrav način opreti
tudi na bližnje (Trtnik 2010, 30).
Kadar nam ni dovoljeno, da se spomnimo, izrazimo svoja čustva, da žalujemo zaradi
svojih izgub, travm, ki so se zgodile, ali pa so bile kot grožnja skozi svobodno izražanje
našega notranjega otroka, postanemo bolni. Bolezen se kaže v obliki blagih znakov
potrtosti, soodvisnosti do PTSM. Skupna značilnost vsem tem pa so blokirana izražanja
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našega pravega jaza (Whitfield 2006, 58). Del okrevanja je odkrivanje samih sebe, svoje
notranjosti, našega notranjega otroka in tega, kako uporabljamo različne neučinkovite
načine, preko katerih vstopamo v odnos s sabo, z drugimi in vesoljem (61).
Pomembno za okrevanje oseb, ki so odraščale v družini z izkušnjo zasvojenosti je, da si
priznajo, da je (bilo) pri njih doma nekaj narobe in si poiščejo pomoč. V tako imenovani
mokri kulturi je lahko pitje večjih količin alkohola povsem normalno, kar onemogoča
uvid svojcem v družinske težave, ki so povezane z alkoholom. Pogosto svojci alkoholika
mislijo, da je problem samo v alkoholiku, da če se bo on pozdravil, bo konec njihovih
težav. Včasih se jim niti ne sanja, da so z leti življenja z alkoholikom postali »bolni« tudi
sami. Če imajo zdravstvene ali psihične težave, običajno tega ne povežejo z izkušnjo
življenja ob staršu alkoholiku (Trtnik 2010, 28).
Pomembno pri okrevanju odraslih otrok alkoholikov je, da si pridobijo znanje s področja
alkoholizma in posledicah alkoholizma na družinske člane. Preko tega z drugega zornega
kota spoznavajo dogajanje v svoji primarni družini in same sebe. Kajti pogosto v družinah
z izkušnjo alkoholizma družinskega člana zanikajo obstoj alkoholizma v družini, kot da
alkoholizem predstavlja »slona v dnevni sobi«, ki ga nihče ne sme videti (Trtnik 2010,
28). Zato cela družina potrebuje zdravljenje. Soočiti se morajo, da je starševo pitje, kakor
tudi zanikanje cele družine, da ne pije preveč, da lahko neha, globoka prevara, ki samo še
naprej omogoča starševo zasvojenost in čustveni razkroj celotne družine (Gostečnik
2003, 21). Ne glede na to, kako močno so imeli razvite obrambe pred tem, da ne bi
občutili sramu, sram ne gre stran. Občutenje sramu bo izgubilo svojo moč šele takrat, ko
si ga dovolimo doživeti in ga deliti z drugimi ljudmi, ob katerih se počutimo varno in so
nam v podporo (Whitfield 2006, 45). Ko oseba lahko začuti boleča čutenja ob nekom, s
katerim se lahko poveže, mu ni treba odigrati teh čutenj na kak razdiralen način drugje, v
drugih odnosih. Ko zmoremo sami, s pomočjo terapevta ali druge podporne osebe
prevajati naša občutja v besede, postanejo težka čutenja manj intenzivna in uničujoča.
Postanejo bolj obvladljiva, kar nadalje pripelje do tega, da so naši odnosi bolj zreli
(Simonič 2010, 220).
Spreminjanje in učenje bolj zdravih odnosov zahteva, da ljudje pogledamo, kaj imamo za
svojimi zasloni, katere dele svoje osebnosti smo v obdobju odraščanja morali skriti pred

102

drugimi in tudi sami pred sabo. To je običajno boleče. Razkrivanje človeka boli in oseba
ima občutek, da dela nekaj narobe. Stvari porivamo za zaslon zato, ker je prevladoval tak
vzorec v naši primarni družini. Če bi kdo v družini začel izražati prepovedana čustva (tabu
teme), bi se vsi drugi člani zgražali in ga začeli napadati, ignorirati, zavračati, bojkotirati
ali preganjati. Občutek, da te družina zavrača, je lahko grozljiva izkušnja (Skyner in
Cleese 1993, 62).
Če je človek nezadovoljen, nesrečen, si želi, da bi imel bolj kakovostne medosebne
odnose s svojimi bližjimi, mora najprej ugotoviti, kaj konkretno ga moti in sprejeti
odgovornost za svoj prispevek. Ugotoviti mora, kako sam prispeva s svojim vedenjem,
odzivanjem, komunikacijo k nezadovoljujočim odnosom. Če se zaveda, da ima npr.
zaradi odraščanja v nefunkcionalni družini težave pri izražanju svojih potreb, želja,
čustev, da uporablja neprimerne načine komuniciranja, da ne zna izražati spoštovanja,
sočutja do drugih, potem se lahko odloči, da se bo naučil novih, bolj funkcionalnih
načinov izražanja čustev, želja, potreb, da se bo zavestno trudil izboljšati svojo
komunikacijo in odnose s svojimi bližnjimi. Za spremembo potrebuje odločitev, voljo,
motivacijo in odgovornost (Trtnik 2010, 28–29).
Uvid pomeni tudi pot do samega sebe, pot do svojih bolečih delov. Brez tega pot do sebe
ni možna.
Pretepeni, mučeni, poniževani otroci, ki jim nikoli ni stala ob strani priča, ki bi jim
pomagala, so pogosto pozneje zelo strpni do krutosti starševskih figur in očitno otopeli
za trpljenje zlorabljenih otrok. Ne želijo se soočiti s tem, da so nekoč sami spadali med
mučene in poniževane otroke. Otopelost jih varuje pred tem, da bi odprli oči. Tako
postanejo zagovorniki zla, pa če so še tako prepričani o svojih človekoljubnih namenih.
Morali so se že zgodaj naučiti potlačiti svoja pristna čustva in se ne meniti za njih; morali
so se naučiti ne zaupati tem čustvom, temveč slepo verjeti predpisom staršev, učiteljev in
cerkvenih oblastnikov. Zdaj jim naloge, ki jih imajo kot odrasli, ne puščajo veliko
prostora za lastna čustva, če se ta ne ujemajo s patriarhalnim sistemom vrednot. Ta sistem
predpisuje sočustvovanje z očetom, pa naj je še tako destruktiven in nevaren. Večji kot
je obseg tiranovih zločinov, bolj se lahko zanese na podporo občudovalcev, ki jim dostop
do resnice o njihovem otroštvu ostaja neprodušno zaprt (Miller 2005, 76).
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Odrasli otroci zanikajo tudi, da so ponotranjili svoje starše, ne samo enega starša, ampak
oba. Ponotranjili so njihovo vedenje, perfekcionizem, kontrolo, neiskrenost, hinavstvo,
bes, pesimizem, obsojanje. Njihovo vedenje in mišljenje postane vedenje in mišljenje
odraslih otrok, dokler se zavestno ne uspejo soočiti s svojim vedenjem, mišljenjem, ne
poiščejo njihovega izvor in ne ozavestijo ter predelajo vseh potlačenih, zanikanih čustev
(ACA WSO 2006).
Odrasli otroci alkoholikov morajo uvideti, da hočejo popravljati druge. Glavni problem
odraslih otrok alkoholikov je zmotno prepričanje, da bi lahko spremenili svoje starše. V
odraslosti pa poskušajo zdraviti ali reševati druge in ta skrb je preobleka za nadaljevanje
otrokove skrbi za starša. Ta lastnost je opisana v trditvi: »Zamenjujejo ljubezen z
usmiljenjem in so nagnjeni k temu, da ljubijo ljudi, ki jih lahko rešujejo.« Brez
osredotočene pomoči številni odrasli otroci alkoholikov preživijo svoje življenje v
odraslosti tako, da poskušajo popraviti svojo izvorno družino. Kdo še ni slišal za zgodbo
o otroku, ki je odraščal ob bolnem staršu in je, ko je odrasel, postal zdravnik in si
prizadeval, da bi našel zdravilo za bolnega starša? Odrasli otroci alkoholikov niso nič
drugačni od tega primera. Hočejo pozdraviti svojega pijanega ali nefunkcionalnega starša
tako, da delujejo tako, da poskušajo biti dobri, so tiho, ali pa tako, da poskrbijo za svojega
starša. Ampak »bolezen«, ki jo poskuša pozdraviti odrasel otrok alkoholika v staršu, je
bolezen nefunkcionalnosti, nad katero pa nima nobene moči. Številni odrasli otroci
alkoholikov odrastejo v prepričanju, da jim ni uspelo pozdraviti svoje družine. Ob tem pa
ne sprevidijo, da nikoli ni bila njihova naloga, da to naredijo (ACA WSO 2006).
Nekateri odrasli otroci alkoholikov pa so bili tako zlorabljeni ali ponižani kot otroci, da
so imeli občutek čiste nemoči v smislu, da bi imeli kakršen koli vpliv na vedenje svojih
staršev. Nikoli niso pomislili na to, da bi pozdravili ali spreminjali svoje starše. Odrasli
pa so z istim občutkom izgube, sramu in sovraštva do sebe, kot drugi odrasli otroci
alkoholikov. Kot drugi, poskušajo v odraslosti kontrolirati druge in si s tem pridobiti vsaj
malo občutka varnosti (ACA WSO 2006).

Brez uvida in okrevanja odrasli otroci alkoholikov intuitivno najdejo nefunkcionalne ljudi
in jih poskušajo zdraviti, kot so to počeli v otroštvu, ker so bili tako vzgojeni. Tako

104

zamenjujejo ljubezen z usmiljenjem in vstopajo v odnose z nezdravo odvisnostjo. Odrasli
otroci alkoholikov morajo sprevideti, da ne morejo spreminjati nikogar drugega kot samo
sami sebe. Odrasli otroci alkoholikov so se redkokdaj pripravljeni spremeniti in se naučiti
novega načina življenja. Dobra novica zanje je, da obstaja tudi drugačen način življenja
(ACA WSO 2006).
Ne glede na to, ali so odrasli otroci alkoholikov osebe, ki so žrtve, ali so tisti, ki ustvarjajo
žrtve, je delo na sebi in pot okrevanja od posledic odraščanja ob zasvojenih starših
naporna. Za spremembo je potreben napor in delo, ki presega prizadevati si živeti kot
soodvisnik, ali poskušati kontrolirati druge in okoliščine, ki so izven naše kontrole. Če
uporabijo samo pol toliko napora v smeri okrevanja in spremembe, kot ga uporabijo za
življenje soodvisne osebe, lahko pridejo do osupljivih pozitivnih sprememb, s katerimi
bodo prišli do jasnosti in občutka lastne vrednosti (ACA WSO 2006).

4.2 MOTIVACIJA ZA OKREVANJE IN SPREMEMBO ODRASLIH
OTROK ALKOHOLIKOV
Ljudje imamo različno željo po spremembi. Na to vplivajo naši notranji in zunanji
dejavniki. Zelo pogost in pomemben motivator je nezadovoljstvo in želja po tem, da bi
bili bolj zadovoljni. Za to pa je potrebna najprej misel, usmerjena v spremembo, iskanje
možnih načinov akcije za spremembo. Verjetno je, da so odrasli otroci alkoholikov
nezadovoljni z marsikaterim vidikom svojega življenja. Nekateri imajo voljo za to, da
svoje lastno nezadovoljstvo prepoznajo in imajo motivacijo za to, da se naučijo kaj
novega, drugačnega (npr. drugačne odzive, drugačne interpretacije, nove vzorce
komuniciranja, naučiti se več povedati o sebi in svojem doživljanju, naučiti se prisluhniti
drugemu) (Trtnik 2010, 29).
Uvid o posledicah odraščanja ob alkoholiku, prepoznavanje neustreznih vzorcev
mišljenja, čustvovanja in delovanja odraslih otrok alkoholikov, je lahko močan motivator
za spremembo omenjenih vzorcev. Ljudje imamo sposobnost za to, da lahko spreminjamo
vzorce svojega vedenja, razmišljanja, posledično pa sledijo tudi spremembe v načinu
čustvovanja in doživljanja. Močan motivator pri spremembi nekaterih nefunkcionalnih
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vzorcev za odrasle otroke alkoholikov je lahko tudi dejstvo, da nekatere svoje
nefunkcionalne vzorce mišljenja, čustvovanja, delovanja nehote prenesejo na svoje
otroke. Saj se otroci največ naučijo s posnemanjem. Otrok se s tem, ko opazuje svoje
starše, uči, kako ravnati s čustvi, kako komunicirati … Če starši ne obvladajo veščin,
potrebnih za ustvarjanje zdravih medosebnih odnosov, jih ne bodo obvladali niti njihovi
otroci (Trtnik 2010, 30).
Ko smo odrasli in sami postanemo starši, se znajdemo v nevarnosti, da škodljive vzorce,
ki smo jih privzeli iz primarne družine, prenesemo na lastne otroke. Lahko pa, če
osmislimo svoje izkušnje, razumemo rane in odnosno omejenost svojega očeta, matere
ali drugih pomembnih ljudi iz našega otroštva, pretrgamo krog dedovanja takšne
bolečine. Lahko začnemo premišljevati o teh izkušnjah in o tem, kako so vplivale na nas.
Dobro je odkrito premisliti o tem, kako so izkušnje s starši vplivale na nas. Soočiti se
moramo z implicitnimi spomini, ki vplivajo na nas, ne da bi se tega zavedali. Včasih je
dobro, da to naredimo s terapevtom, ali da izkušnje izmenjamo s prijatelji. Važno je, da
si pojasnimo lastno zgodbo, ker z zrcalnimi nevroni in implicitnim spominom svoje
čustveno življenje, kakršno koli že je, neposredno prenašamo naprej na otroke. Če se
zavedamo, da naši otroci živijo s tem in v tem, kar izkušamo mi, njihovi starši, je to
močno spoznanje za nas, ki nas lahko motivira, da začnemo in vztrajamo na potovanju k
razumevanju svoje lastne zgodbe, tako radosti kot bolečine. Tako se lahko lažje uglasimo
s potrebami in signali svojih otrok, ustvarjamo varno navezanost ter močno in zdravo
povezavo (Siegel in Payne 2013, 135–136).
Raziskave kažejo, da tudi odrasli, ki niso imeli srečnega otroštva, lahko postanejo prav
tako dobri starši, lahko vzgajajo otroke, ki se čutijo tako ljubljene in varno navezane kot
otroci staršev, ki so uživali bolj varno in ljubeče družinsko okolje. Jasno nam mora biti,
da zgodnja izkušnja še ni usodna. Če osmislimo svojo preteklost, se lahko osvobodimo
tega, kar drugače postane medgeneracijska dediščina bolečine in negotove navezanosti,
ter ustvarimo dediščino podpore in ljubezni za svoje otroke (Siegel in Payne 2013, 136).
Pogost motiv za spremembo je bolezen. Če telesno zbolimo zaradi zatajevanja lastne
čustvene resnice, nas telo prisili, da začnemo poslušati, kaj nam sporoča, kje smo ga
spregledali, oziroma, kje so ga spregledali že naši starši in njihovo slepoto živimo naprej.
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Telo pa, kot pravi Millerjeva (2005), nikoli ne laže, ampak terja resnico. Lahko si še
naprej zatiskamo oči in žrtvujemo svoje lastno telo, ali pa odnose s svojimi otroki, ali pa
spregledamo krutosti, ki so se nam v otroštvu dogajale, jih nehote prenašamo naprej, tako
v odnosu do samih sebe, svojega telesa, svojega odnosa do lastnih misli, čustev, dejanj
ali pa v odnosu do naših bližnjih, kot so otroci in partnerji.
Nekateri odrasli otroci alkoholikov so pripravljeni spremeniti svoj način življenja in
poiskati pomoč šele, ko pristanejo na dnu. Obstajajo različne oblike dna, s katerimi se
srečujejo odrasli otroci alkoholikov. Nekateri na dnu pristanejo, ko postanejo sami
alkoholiki ali odvisniki od česa, drugi postanejo soodvisniki v odnosu z drugo zasvojeno
osebo (ACA WSO 2006).
Okrevanje ni nek dogodek, ki se nam naenkrat zgodi in potem začnemo uživati življenje.
Okrevanje ni dogodek v smislu vse ali nič. Prej kot to je stalen proces, ki se nadaljuje
tukaj in sedaj preko številnih tukaj in sedajev. V procesu okrevanja se ne prebudimo samo
enkrat. Prebujamo se velikokrat. In ne tvegamo in povemo svoje zgodbe samo enkrat,
ampak jo povemo večkrat ob različnih priložnostih, ko smo prizadeti, žalujemo, rastemo,
uživamo svoje življenje. Začenjamo prepoznavati svoje izgube iz naše preteklosti in
sedanjosti in žalujemo, ko se dvigujejo v našo zavest. V procesu zdravljenja, integracije
in rasti se lahko pogosto pojavi občutek kot, da regresiramo, zdrsnemo nazaj. Občutek
imamo, da smo izgubili vse, kar smo mislili, da smo zgradili. Na koncu bomo lahko imeli
občutek zmedenosti, brezupa in bolečine. Ta moment je ključna točka v naši zgodbi in v
našem življenju. Če ostanemo v stiku s svojimi čustvi in svojo izkušnjo v sedanjem
trenutku, četudi zgleda, da smo vse izgubili, bomo ponovno ugotovili, da je pot iz naše
bolečine skozi njo. Sebi bomo pomagali iti skozi bolečino s tem, da bomo v njej, da bomo
pripovedovali svojo zgodbo o tej bolečini osebi, ki ji zaupamo. Ni nam treba več
izgubljati časa z zanikanjem, ker lahko začutimo in vidimo stvari takšne, kot so. V
primerjavi s preteklostjo obtičimo samo za kratek čas. Ni nam treba nehati zavestno
razmišljati o tem, kaj se dogaja, ampak je čisto prav, da razmišljamo o tem (Whitfield
2006, 119–121). Whitfield navaja, da integracija pride običajno med tremi in petimi leti
dela na sebi v okviru polne udeležbe v programu okrevanja (121).
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4.3 POT V ODRASLOST
Kljub temu, da nas pretekle izkušnje zaznamujejo, imamo posamezniki možnost omejiti
njihov vpliv, predrugačiti njihov pomen, z drugimi besedami, jih predelati in tako razširiti
prostor za nove možnosti in izkušnje. Prvi pogoj za to pa je, da ima posameznik željo, da
se odloči, da želi nekaj narediti oz. spremeniti. Bistveno pa je tudi spoznanje, da je to moč
narediti v varnem okolju zdravih odnosov, odprtih za pristno. Takšno varno okolje
zdravih odnosov naj bi predstavljala tudi terapevtska skupina (Koprivc Prepeluh 2013,
175).

Millerjeva (2005, 138) navaja, da pot v odraslost ni v strpnosti do prestanih krutosti, ki
smo jih doživeli v otroštvu, ampak v spoznanju lastne resnice in v krepitvi sočutja do
trpinčenega otroka. Pravi, da je pot v odraslost v spoznanju, kako so zlorabe ovirale
celotno življenje odraslega, koliko možnosti so uničile in koliko te bede bo nehote
prenesene na naslednjo generacijo.
Neka zelo inteligentna ženska je Millerjevi (2005, 136–137) poslala pismo, v katerem ji
je pisala, naj ne izreka posplošenih sodb o starših, temveč naj gleda na stvari ločeno.
Navaja, da čeprav so jo njeni starši kot otroka pretepali in zlorabljali, je tudi doživela
dobre trenutke z njimi. Da mora sedaj kot odrasla razumeti, da ni mogoče imeti popolnih
staršev, da vsi delajo napake, da je treba pretehtati tako dobre kot slabe trenutke s starši.
Avtorica na to odgovarja, da tu ne gre za to, da pretehta pozitivne in negativne trenutke s
svojimi starši. Temveč za to, da mora kot odrasla ženska razviti sočutje za tisto dekletce,
katere trpljenja ni nihče videl, ker je bila potrebna za interese staršev, te pa je lahko zaradi
svoje nadarjenosti povesem zadovoljila. Če sedaj to trpljenje čuti in privošči otroku
spremstvo, da ne poskuša tehtati dobrih in slabih trenutkov, ker se bo na ta način znova
znašla v vlogi dekletca, ki bi hotelo izpolnjevati želje staršev: Jih ljubiti, jim odpustiti, se
spominjati dobrih trenutkov. Otrok je to nenehno poskušal v upanju, da bo tako razumel
protislovja v sporočilih in dejanjih staršev, ki jim je bil izpostavljen. To notranje »delo«
samo še poveča zmedenost. Pravi, da je nemogoče, da bi otrok razumel mater, ki se je v
nekakšnem notranjem bunkerju utrdila proti svojim čustvom in je zato živela brez antene
za otrokove potrebe. Če kot odrasla ženska sedaj to razume, si ne bi smela še naprej
brezupno prizadevati, kot si je kot otrok, da bi izsilila objektivno oceno stanja, primerjati
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dobrega z zlom, ampak naj bi ravnala v skladu s svojimi občutki, ki so, kot vse čustveno,
vedno subjektivni: »Kaj me je v otroštvu mučilo? Česa nikakor nisem smela čutiti?« Tu
ne gre za posplošeno obsodbo staršev, temveč za to, da odkrijemo perspektivo trpečega,
nemega otroka in opustimo navezanost, ki jo štejemo za destruktivno. To navezanost
sestavljajo hvaležnost, sočutje, zanikanje, hrepenenje in številna pričakovanja, ki ostanejo
in morajo ostati neizpolnjena.
Pot osvobajanja, pot od otroka do odraslega, poteka v človekovi notranjosti. Ni odločilno
to, ali moramo stik s starši, ki so otroka zlorabili, popolnoma prekiniti ali ne. Včasih je
edino mogoča prekinitev vsakršnih odnosov, da smo pravični do svojih lastnih potreb. Če
pa je stik videti še vedno smiseln, je tak šele, ko nam je jasno, kaj lahko prenesemo in
česa ne, ko ne vemo samo, kaj se nam je zgodilo, temveč lahko tudi presodimo, kaj nam
je to povzročilo, kakšne so za nas posledice. Vsaka usoda je drugačna in zunanja oblika
odnosov ima neskončno veliko variacij. Obstajajo pa trdne zakonitosti:
1) Stare rane se zacelijo šele, ko se nekdanja žrtev odloči za spremembo, se hoče
spoštovati in tako lahko v veliki meri opusti otroška pričakovanja.
2) Starši se ne spremenijo sami od sebe zaradi razumevanja in odpuščanja odraslih
otrok; samo sami se lahko spremenijo, če to hočejo.
3) Dokler bolečine zaradi poškodb tajimo, mora nekdo plačati ceno s svojim
zdravjem, bodisi žrtev ali pa njeni otroci (Miller 2005, 105).

S terapevtskega vidika sistemska relacijska teorija poudarja tisto, kar je v terapevtskem
odnosu novega. Preteklost je še vedno pomembna, a le kot mehanizem za razumevanje
pomena sedanjega odnosa z analitikom. Zdravje pa se skriva v razrešitvi tega odnosa.
Novi odnos pomeni, da lahko klient v terapevtskem odnosu prekine svojo zvezo s »slabim
objektom« (ki je seveda jedro patologije), če lahko doživi analitika kot »dober objekt«.
Živeti brez objekta ni mogoče, vendar lahko posameznik odstrani staro navezavo samo,
če jo zamenja z novo, bolj privlačno (Gostečnik 2002, 165).
Stara občutja zanemarjenosti, zapuščenosti ali ponižanosti, ki so jih povzročili drugi ali
naši lastni starši, nam lahko preprečijo, da bi s svojimi otroki (tudi z drugimi bližnjimi in
sami s sabo) ravnali zrelo, ljubeče in spoštljivo. Kadar opazimo, da se odzivamo
premočno in se razburjamo nad drugimi, se vprašajmo: »Je moj odziv zdajle smiseln?«
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Če je odgovor ne in se odzivamo na načine, ki jih ne moremo pojasniti ali upravičiti, se
vprašajmo: »Kaj se tu dogaja? Me to na kaj spominja? Od kod prihajajo moja občutja in
vedenje?« S sestavljanjem svojih implicitnih in eksplicitnih spominov ter zavedanjem
težavnih trenutkov iz svoje preteklosti lahko dobimo uvid v to, kako naša preteklost
učinkuje na naš odnos z našimi otroki, partnerji, drugimi bližnjimi. Lahko smo pozorni
na to, kako naši problemi vplivajo na naše razpoloženje in kako se ob tem počutijo naši
otroci, partnerji. Ko se počutimo nekompetentne, zafrustrirane ali preveč reaktivne, lahko
pogledamo, kaj se skriva za temi občutji. Raziščemo, ali so povezani s čim iz naše
preteklosti. Potem lahko svoje pretekle izkušnje prenesemo v sedanjost in jih vpletemo v
večjo sliko svojega življenja. Ko to storimo, se lahko osvobodimo in postanemo takšni
starši, partnerji, prijatelji, kakršni želimo biti. Tako bomo postopno vedno bolj razumeli
svoje lastno življenje, kar bo pomagalo tudi našim otrokom, da bodo storili enako (Siegel
in Payne 2013, 92). S tem bomo zmanjšali medgeneracijski prenos. Dovolimo si čutiti
svoja čustva – kakršna koli že so. Čustva sama po sebi še niso dejanja. Če občutimo
ubijalsko jezo, je to nekaj drugega kot, če bi kora zares ubili, ali ga pretepli. Čustva so
samo emocionalna energija in niso osebnostna lastnost. Če nam neko čustvo stopi na pot,
ga moramo čutiti. Ustavimo se, vzemimo si nekaj časa, občutek prepoznamo in gremo po
poti naprej. Ne oviramo in ne bežimo, ne govorimo si, da tega ne bi smeli čutiti, da je
nekaj narobe z nami. Ne sodimo svojih občutkov, samo doživimo jih. Bodimo pozorni na
misli, ki čustva spremljajo, ne da bi jih cenzurirali, zanikali. Nato se odločimo, če je
potrebno glede tega čustva ali misli karkoli narediti. Pri tem izberemo vedenje, ki je v
skladu z našimi moralnimi načeli in z našo novo predstavo o tem, kako poskrbeti zase. V
nekaterih situacijah pri soočanju z našimi čustvi pa je dobro, da si priskrbimo strokovno
pomoč pri terapevtu, svetovalcu, skupinski terapiji. Kadar si dalj časa ne priznavamo
svojih čustev, slutimo, da so čustva, ki smo jih dlje časa nosili v sebi in jih potlačevali,
zelo močna. Pri vzpostavljanju stika z našimi čustvi nam lahko pomaga pisanje pisma, ki
ga ne nameravamo poslati, pogovor z ljudmi, ob katerih se počutimo varni, telesna vadba,
meditacija. Zavedanje samega sebe bi nam moralo priti v navado (Beattie 1999, 151–
155).
Prava rast in osvobajanje iz okov posledic odraščanja ob staršu alkoholiku je v
osvobajanju iz kompulzivnega in odvisniškega vedenja, vstopanje v odnose z ljudmi, ki
so sposobni ljubiti in biti ljubljeni, ki niso sužnji kompulzivnih in odvisniških vedenj ali

110

navad. Je kot, da verjamemo v to in tudi delujemo tako, da smo vredni ljubezni, ki si je
želimo (Eden's 2014).
Odrasli otroci alkoholikov se morajo naučiti imeti radi sami sebe in razvijati odnose z
ljudmi, ki lahko naredijo isto. Dovoliti si morajo čutiti in se naučiti, da jih njihova čustva
ne bodo ubila. Na tej poti potrebujejo pomoč v obliki sprejemanja od drugih, ko sami sebe
ne zmorejo sprejeti. Ne potrebujejo tega, da sami sebe sramotijo, obsojajo, morajo pa biti
iskreni glede svojega obnašanja. Včasih potrebujejo nekoga, da jih opomni, da delujejo
destruktivno, da ponovno razmislijo o svojem vedenju. Ne potrebujejo drugih za to, da
jih obsojajo, kritizirajo, sramotijo, potrebujejo pa druge, ob katerih se počutijo varne, da
lahko pridejo v stik s sami sabo, s svojimi občutji, razmišljanji, hotenji, željami, vedenji,
da lahko ob drugem razmislijo o tem, kdaj razmišljajo kot žrtve in kdaj kot rablji, ter se
lahko o tem pogovarjajo (ACA WSO 2006). Dobro je tudi, da razvijajo občutek vrednosti
in učinkovitosti svojih dejanj, sposobnosti, empatijo do sebe, da razlikujejo med
občutkom sramu in krivde. Da prepoznajo občutek strupenega sramu in uporabijo
sposobnost opazovanja samih sebe in svojih dejanj tako, da lahko vidijo svoje realne
odgovornosti, svoj prispevek k neki situaciji namesto, da jih čisto prevzame občutek
sramu. Občutki sramu so lahko povezani z zgodnjimi interakcijami, ki so bile
zlorabljajoče, obtožujoče, strupene, neprimerno izpostavljajoče

(Wells, Glickauf–

Hughes in Jones 1999, 68).
Odrasli otroci alkoholikov se lahko osvobajajo vezi sramu ali regresiranja v otroštvo s
tem, ko se tega začnejo zavedati, ko spoznavajo, kaj se jim dogaja. Ko se pojavi občutek
sramu ali regresiranja v otroštvo, to prepoznajo. Nato pa se poskusijo osredotočiti na to,
da se malo umirijo in naredijo nekaj počasnih, globokih vdihov. S tem si olajšajo svojo
zmedo, otopelost, nefunkcionalnost in si dovolijo večje zavedanje o tem, kaj se dogaja z
njimi. Tako lažje prevzamejo kontrolo nad sabo. Namesto da bi bili paralizirani, zmedeni
in nefunkcionalni, se lahko potegnejo nazaj v svoj pravi jaz. Nadalje delujejo kot pravi
jaz s tem, da se dvignejo, hodijo okoli in opazujejo stvarnost okoli sebe. Če so z ljudmi,
ki so zanje varni in so jim v podporo, jim lahko začnejo govoriti o tem, kako se počutijo
(Whitfield 2006, 53–54).
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Potrebno je vedeti, da odrasli otroci alkoholikov niso sami krivi, da se včasih vedejo kot
alkoholiki, četudi nikoli ne pijejo alkohola. Saj so odraščali ob alkoholiku in se od njega
navzeli določenih navad, vedenj, izhodov, prisilnih vedenj, čeprav so sami trezni (Eden's
2014).
Na poti okrevanja imajo odrasli otroci alkoholikov možnost uporabiti različne vire. Za
nekatere je dovolj že to, da prebirajo knjige in obiskujejo podporno skupino. Drugi
potrebujejo dodatno pomoč in orodja pri spoprijemanju z lastnimi čustvi v obliki terapije,
svetovanja, ki lahko pomaga najti boljši način življenja tukaj in sedaj. Pri predelovanju
travm iz otroštva jim lahko pomagajo terapevti ali terapevtske skupine (Woititz 1983).
Odrasli otroci, ki so bili v otroštvu prisiljeni prevzeti starševske vloge, v odraslosti
pogosteje poročajo, da so tako v preteklosti kot v sedanjosti doživljali občutek, da se jim
dogaja krivica (Pasternak in Schier 2012, 55). Posamezniki, ki so poiskali strokovno
terapevtsko pomoč, so doživljali manj krivic kot tisti, ki terapevtske pomoči niso imeli.
Izgleda, daje poimenovanje bremena, ki ga nosijo OOA s strani drugih OOA, ki so imeli
podobno izkušnjo, ali pa s strani terapevta, lahko oblika pomoči. Osebe, ki so odraščale
ob zasvojenih starših, so poskušale zdraviti svojo travmo »otroštva brez otroštva«, ko so
odkrili razsvetljene priče v drugih ljudeh, ki so jim dovolili, da so razumeli, da ni
pravično, da morajo majhni otroci skrbeti za potrebe svojih staršev. Menimo, da je
potrebno psihoterapijo pri OOA usmeriti na dva vidika. Prvi je naporno in vztrajno delo
na ločitvi podobe jaza od staršev, kar pomeni postavljanje mej in razmejitev sebe od
staršev in izoblikovanje osebne posebnosti (kdo sem jaz, kaj so moje potrebe, da potrebe
staršev niso enake mojim potrebam ...). Ko se zmorejo OOA distancirati od svojih staršev
in razmejiti svoje potrebe od potreb staršev, lahko vidijo svoje potrebe bolj jasno in
mogoče začnejo graditi bolj izpolnjujoče medosebne odnose. Drugi pomembni vidik
okrevanja je psihološko žalovanje, poskusiti izžalovati izgubljeno otroštvo. To je
simbolični ritual, da OOA odstranijo svoje starše iz svojih hrbtov in začnejo živeti svoje
neodvisno življenje (Pasternak in Schier 2012, 56).
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4.4 OBLIKE POMOČI ODRASLIM OTROKOM ALKOHOLIKOV V
SLOVENIJI
Al-Anon (Družinske skupine za svojce alkoholikov) in Al-Ateen
Naziv Al-Anon izhaja iz kratic besed Alcoholics Anonymous. Družinske skupine AlAnon so skupnost svojcev in prijateljev alkoholikov, ki si delijo izkušnje, moč in upanje,
da bi rešili svoje skupne probleme. Menijo, da je alkoholizem družinska bolezen in da
spremenjen odnos do nje lahko pripomore k ozdravitvi (Društvo Al-Anon za samopomoč
družin alkoholikov 2005a).

Al-Anon je:
-

Skupnost svojcev in prijateljev alkoholikov, ki čutijo, da je bilo njihovo življenje
prizadeto zaradi pitja nekoga drugega.

-

Program za samopomoč pri okrevanju, ki je osnovan na dvanajstih korakih
Anonimnih Alkoholikov (AA).

-

Neprofesionalna skupnost, v kateri člani delijo svoje izkušnje, moč in upanje, da bi
rešili probleme, ki so jim skupni.

-

Anonimni program, ki varuje identiteto vseh članov Al-Anona in AA-ja.

-

Duhovni program, ki je združljiv z vsemi verskimi prepričanji ali z nobenim.

-

Program z enim samim namenom, pomagati družinam in prijateljem alkoholikov, ne
glede na to, ali alkoholik še pije ali ne.

-

Svetovna skupnost z več kot 24.000 skupinami Al-Anon in blizu 1.800 skupinami
Al-Ateen v 131 državah, ki obstaja že od leta 1951.

-

Združljiv s strokovnimi obravnavami.

-

Brezplačen in se vzdržuje sam s prostovoljnimi prispevki članov; članarine ali
pristojbine ni (Društvo Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov 2005a).

Za svojce alkoholikov je priporočljivo, da so povezani z drugimi svojci alkoholikov v
skupini Al-Anon. Tako kot lahko recidivira alkoholik, lahko recidivira tudi svojec
alkoholika v svojem obnašanju. Z Al-Anonskim programom svojci odvisnikov začnejo
odgovorno reševati probleme, ki zadevajo konkretno njih same in področja, za katera so
odgovorni ali soodgovorni (npr. vzgoja otrok, odnosi na delovnem mestu, odnos do
partnerja …) (Društvo Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov 2005b).
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Al-Ateen je:
-

Del Al-Anona.

-

Namenjen najstnikom (v starosti med 13 in 19 let), ki jih je prizadelo pitje svojca ali
prijatelja (Društvo Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov 2005a).

-

So odlična sekundarna preventiva alkoholizma, saj so otroci in mladostniki iz
alkoholičnih družin posebej ogrožena skupina. V skupini lahko najstniki rešujejo
svoje težave in stiske (Ramovš v Duval 2007, 153).

Al-Adult je:
- Skupina za odrasle ljudi, ki doživljajo stiske in težave, ki izvirajo iz nepredelanih težkih
izkušenj iz otroštva v alkoholični družini (Ramovš v Duval 2007, 153).

Terapevtska skupina za odvisnike od odnosov, ki jo vodi Sanja Rozman. Avtorica
Rozman (2014) navaja, da v tuji literaturi včasih odvisne od odnosov imenujejo »odrasle
otroke alkoholikov« (Adult Children of Alcoholics se imenujejo nekatere skupine za
zdravljenje odvisnosti od odnosov). Rozmanova vodi terapevtsko skupino za odvisne od
odnosov in je izdala številne knjige, v katerih obravnava problematiko odvisnosti od
odnosov.
Terapevtska skupina za odrasle otroke alkoholikov, ki jih vodi avtorica pričujoče
doktorske naloge, Nada Trtnik.
V skupini sebi enakih imajo udeleženci možnost izmenjati svoje izkušnje, pridobiti
določena spoznanja in preizkušati nova vedenja.

Drugih skupin ali programov, ki bi bili namenjeni izrecno odraslim otrokom alkoholikov
v slovenskem prostoru, nismo zasledili. Nekateri odrasli otroci alkoholikov se vključujejo
v klube zdravljenih alkoholikov, kamor spremljajo svoje starše, ki so se odločili za
zdravljenje.
Odrasli otroci alkoholikov se vključujejo v druge programe, ki nudijo strokovno ali laično
podporo pri osebni rasti, postavljanju mej, izražanju čustev, učenju različnih odnosnih
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vsebin. V zadnjih letih so v slovenskem prostoru nastali številni centri, kjer strokovno
usposobljeni terapevti relacijsko družinskega modela terapije nudijo pomoč pri
razreševanju različnih travm, spreminjanju nefunkcionalnih vzorcev čustvovanja,
vedenja, delovanja.

4.5

OKREVANJE

ODRASLIH

OTROK

ALKOHOLIKOV

V

KONTEKSTU POSAMEZNIKOVE DUHOVNE RASTI
Kot smo že v predhodnih poglavjih omenjali, odraščanje ob staršu alkoholiku pušča
njihovim otrokom številne negativne posledice, ki jih zaznamujejo v njihovem otroštvu,
pa tudi kasneje v odraslosti in se prelivajo v njihove nove družine, na naslednje rodove.
Za spremembo teh disfunkcionalnih vzorcev na intrapsihičnem, interpersonalnem in
sistemskem nivoju je včasih potrebna milost in vera v presežno.
Krščanski in teološki model zagovarjata, da je za človekovo spremembo potrebna milost,
sprememba v odnosu, kjer človek sebe doživi na nov način v odnosu do sebe in drugih.
Ta milost pride v odnosih, kjer se posameznik osvobaja in očiščuje vezi, ki ga delajo
nesvobodnega, kar bi v primeru odvisnosti lahko pomenilo osvoboditev telesne
odvisnosti, obupa nad sabo in drugimi, nezdravimi navezovanji na končne, minljive
stvari (Jerebic 2013, 175). V primeru soodvisnosti pa bi to lahko pomenilo preoblikovanje
nefunkcionalnih vzorcev delovanja in čustvovanja.

Tudi proces okrevanja za skupine anonimnih alkoholikov, svojcev alkoholikov in za
najstnike alkoholikov temelji na priznavanju neke sile, ki je močnejša od nas samih
(Društvo Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov 2005b, 3). Bistvo za napredovanje
v Al-Anonskemu programu je obravnavanje korakov, ki so univerzalni in uporabni za
vsakogar, ne glede na to, kakšno je njegovo osebno versko prepričanje. Izmed dvanajstih
korakov se sledeči koraki nanašajo na presežno, višjo silo oz. Boga:
-

»2. korak: Pričeli smo verjeti, da nam lahko neka sila, ki je močnejša od nas, povrne
prisebnost.

-

3. korak: Odločili smo se, da bomo svojo voljo in svoje življenje predali v varstvo
Bogu, kakor ga razumemo.
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-

5. korak: Priznali smo Bogu, sebi in še nekomu bistvo svojih napak.

-

6. korak: Bili smo pripravljeni brez zadržkov prepustiti Bogu, da odpravi vse te
napake v našem značaju.

-

7. korak: Ponižno smo ga prosili, naj odpravi naše pomanjkljivosti.

-

11. korak: Z molitvijo in duhovnim poglabljanjem smo si prizadevali okrepiti svoj
zavestni stik z Bogom, kakor ga razumemo, in ga pri tem prosili le, da bi razumeli,
kakšen je njegov namen z nami, in imeli moč, da bi ga uresničili.« (Društvo Al-Anon
za samopomoč družin alkoholikov 2005b, 5). Kot vidimo, se kar šest korakov izmed
dvanajstih zglaša na višjo silo oziroma Boga.

S pomočjo korakov, ki se nanašajo na višjo silo, posameznik lažje sprejme svoje lastne
omejitve in omehča svoje obrambe, povezane s kontrolo tako, da jo nadomešča s predajo.
Bolj kot nekdo poskuša kontrolirati pitje alkoholika, bolj njegovo življenje postaja
neobvladljivo, kaotično. Neuspešni poskusi kontroliranja vedenja drugega v
posamezniku prižigajo in krepijo občutje sramu, nemoči ali pa tudi večvrednosti.
Posameznik se počuti vse bolj osramočenega, nevrednega, defektnega kot človek, v njem
pa klije prepričanje, da mu ni pomoči. Koraki, ki se nanašajo na višjo silo, naslavljajo
duhovno praznino in usmerjajo posameznika, da se začne opirati na silo, ki je večja od
njih. Prav tako pa tudi jasno povedo, da naj ne poskušajo kontrolirati razumevanje Boga
drug drugega (Bradshaw 1996, 216–217). Vsi smo duhovna bitja in predaja višji sili nam
lahko pomaga, da se lažje sprejemamo, da se lažje naučimo imeti radi sebe in druge, ki
jih ne bomo nič več reševali, niti se ne bomo mi pustili reševati njim (Beattie 1999, 193).
Posameznik se lažje in bolj uspešno sooči s stiskami tega sveta, če najde tolažbo v
pomirjujoči navzočnosti presežnega. V nemirnem svetu nas tolažba višje sile pomirja in
nam ob soočanju s težkimi trenutki daje mirnost (Matjaž 2011, 54). 11. korak, v programu
12-ih korakov, govori o molitvi in duhovnem poglabljanju (npr. meditaciji,
kontemplaciji), kar sta dve osnovni orodji za vzpostavljanje stika z višjo silo. Vse religije
učijo svoje vernike, da molijo in meditirajo (Bradshaw 1996, 253–254). Človeku, ki je
veren, ravno sakralni vidik lahko pomaga pri preseganju mladostnih ran, bolečin, groze
in umanjkanja starševske odzivnosti ter zrcaljenja. Molitev je tu bistvena, saj gre v terapiji
za reverzni razvojni proces, v katerem se mora posameznik soočiti z ozadjem njegovega
obrambnega, lažnega jaza in preko obupa, besa, groze, zavrženosti priti do svojega
pravega jaza. Tako lahko ponovno vzpostavi proces separacije in individualizacije s
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ciljem, da doseže avtonomijo. Tu lahko posameznik tudi prvič doživi, da ga ljubi Nekdo
(višja sila oz. Bog), ki visoko presega njegove želje in potrebe. Gre za trenutek milosti,
ki zdravi še tako razbolelo notranjost (Gostečnik 2005, 350). Vsaka sprememba v
človeškem življenju je milostni dogodek, odrešenjski proces, pri katerem se mora
posameznik aktivno vključiti (357).
V najbolj razširjenem programu 12-ih korakov za pomoč alkoholikom in njihovim
svojcem (Anonimni alkoholiki, Al-Anon, Al-Ateen), ki jih uporabljajo tudi pri
premagovanju drugih kompulzivnih motenj (npr. prenajedanje, odvisnost od spolnosti
idr.) uporabljajo molitvico za spokojnost, ki se glasi:
»Bog, nakloni mi spokojnost,
da sprejmem, česar ne morem spremeniti,
pogum, da spremenim, kar morem in
modrost, da sprevidim razliko.« (Društvo Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov
2014, 26)
Molitvica govori o prošnji Bogu za spokojnost, da zmoremo sprejeti, česar ne moremo
spremeniti. Vsekakor ne moremo spremeniti tega, ali bo alkoholik še pil ali ne, to lahko
spremeni samo on sam. Tudi za neodgovorno vedenje drugih nismo mi odgovorni. Prav
tako ne moremo spremeniti ničesar iz svoje preteklosti. Iz preteklosti se lahko samo
učimo. Pogum potrebujemo za to, da spremenimo, kar moremo spremeniti. Da se
zmoremo soočiti z najbolj bolečimi afekti v naši notranjosti, jih sprejeti v kontekstu, da
so del naše zgodovine, da smo jih preživeli, da tako hudo kot je bilo, ko smo bili nemočni
otroci, ne bo več. Pogum potrebujemo tudi za to, da zmoremo na novo razumeti tako sebe
kot tudi druge. Postaviti odgovorne meje sebi in drugim, presegati razdiralna boleča
čutenja, ki nas vodijo v stare, utirjene nefunkcionalne vzorce odnosov z novimi,
drugačnimi vzorci. Da zmoremo preiti strah pred novim, ki vleče v stare, znane odnose
in zavestno graditi nove odzive, novo dojemanje Boga, novo dojemanje svojih staršev in
drugih, s katerimi vstopamo v odnose. Pri tem pa potrebujemo modrost, da sprevidimo
razliko, kdaj moramo nekatere stvari samo sprejeti, kdaj pa moramo biti aktivni igralci in
sprejeti odgovornost ter akcijo za spremembo.
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Udeleženci skupinske obravnave za svojce alkoholikov Al-Anon navajajo, da so z
zadovoljstvom ugotovili, da jim koraki, izročila in izhodišča pomagajo tako pri okrevanju
od posledic življenja v alkoholizmu neke druge osebe, pa tudi pri ustvarjanju novega
življenja, ki je polno spokojnosti in ljubezni (Društvo Al-Anon za samopomoč družin
alkoholikov 2005b, 3). Ljubezen je vez popolnosti (Kol 3,14), ljubezen je Bog (1 Jn 4,16).
Več ljubezni kot zmoremo prevajati v svoje življenje in v življenja ljudi, s katerimi
prihajamo v stik, več notranjega miru, zadovoljstva in Božje milosti čutimo v sebi.
Ljubezen ne pomeni brezpogojnega sprejemanja in dajanja. Saj mora človek v duhu
ljubezni znati tudi postaviti meje, zaščititi sebe, družinske člane in druge (Beattie 1999,
193–198).
Odnosi v alkoholični družini so pogosto polni stisk, odtujenosti, med družinskimi člani
vlada napetost. Pogosto se družinski člani ne zmorejo srečati v molitvi, prijetnem
skupnem druženju. Podoba Boga, ki si jo v alkoholični družini ustvari otrok, je lahko, da
je Bog kritičen, nikoli zadovoljen, odmaknjen, jezen in poln prepovedi. V sebi je
prepričan, da če ne bo več prilagodljiv, ubogljiv, pokoren, bo njegova sebičnost
povzročila pravi Božji bes, posledično pa občutje boleče zavrženosti. To mu omogoča,
da ne sprejme nobene odgovornosti za svoje samouresničenje. Šele s pomočjo globokega
soočenja s samim seboj in odkritjem milosti, ki jo ponuja odrešenjski proces,
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posameznik poleg sprememb, ki se dogajajo v njegovih odnosih z drugimi, zmožen na
novo ovrednotiti in predelati odnos do Boga. Tako postane ponovno avtonomno
odgovoren, namesto da se prilagaja (Gostečnik 2005, 358). Pride do religiozne
transformacije, ki presega vdanost zahtevnemu Bogu in prehaja v osebno odgovornost.
Spremeni notranjo podobo zahtevnega, nadzorujočega, kaznujočega, obsojajočega Boga,
ki odseva podobo njegovih staršev v Boga očeta, ki spodbuja in spoštuje človekovo
iniciativnost. Tudi moralnost ne pomeni več samo slepega sledenja zahtevam, ampak
vključuje razvoj osebne vesti in čuta odgovornosti (359). S podobo Boga kot
obsojajočega se v posamezniku utrjuje prepričanje, da je gnusen, neprimeren, nevreden
ljubezni in pozornosti. Vedno znova doživljajo Boga kot nekoga, ki jih bo obsodil,
zavrgel namesto, da bi ga doživljali kot odpuščajočega, razumevajočega, ljubečega očeta
(359). Intrapsihične podobe jaza oziroma sebe in intrapsihične podobe Boga se gradijo v
posameznikovem družinskem okolju, kjer so lahko prisotni ljubeči, skrbni starši ali pa
starši, ki so kruti in omejeni. Otrokovo doživljanje odnosov je osnovni material, iz
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katerega otrok gradi podobe o sebi, drugih in tudi o Bogu. To je močno vtisnjeno v
otrokov notranje psihični svet še preden je otroku na voljo institucionalni vidik religije,
se pravi pred otrokovim petim ali šestim letom starosti. Preko opazovanja in globokega
notranjega doživljanja ljubezni, preseženega v odnosu med staršema, ko jih opazuje, kako
in v kašnem vzdušju molita, kako obravnavata drug drugega, katero vzdušje je povezano
z zgodbami o Bogu, z imeni za Božja, kakšna je podoba ljubezni, ki jo otrok izkuša in
doživlja ob svojih starših. Družinski odnosi, povezani s starši, formirajo temelj
intrapsihične Božje podobe, otrokov čut za Boga. Otrok lahko starše doživlja kot dobre
ali slabe. S tem skladna bo lahko intrapsihična podoba Boga. Lahko pa je ta podoba Boga
čisto nasprotna, v smislu da je notranja podoba Boga dobra, varujoča, medtem ko so otroci
svoje starše doživljali kot neskrbne, slabe in neljubeče. Proces formiranja in reformiranja
osebne intrapsihične podobe Boga pa se nikoli ne zaključi. Odrasla oseba lahko ponovno
sreča Boga svojega otroštva na vsakem koraku svojega poznejšega življenja in ga nadalje
razvija in transformira (Gostečnik 2006, 308–309).
Relacijska družinska terapija predpostavlja, da je človek v svojem jedru odnosno bitje in
da ima vsak zdrav odnos sakralne razsežnosti. Tako je odnos sveti prostor, ki se ustvarja
med jaz in ti, je posvečen, ker nosi v sebi odrešenjskost in bogapodobnost (Gostečnik
2005, 13). V Svetem pismu je družina okolje najbolj primarnih in intenzivnih življenjskih
odnosov. Brez izkustva osnovnih družinskih odnosov je zelo težko spoznavati Boga, ki
se razodeva prav preko odnosov (prim. Jn 1,18). Človek se namreč kot bitje odnosov
Bogu najbolj približa in mu postaja enak (Matjaž 2011, 4). Bistvo življenja je odnos (5).
Bog je stvarnik sveta – tako živega kot neživega (1Mz), krona stvarstva pa je človek.
»Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in
žensko je ustvaril« (1Mz 1,27). Človek je ustvarjen kot bitje odnosa, po podobi – v
odnosu z Bogom in je neke vrste družinsko bitje Boga (13). Človeško telo je dragocen
»instrument«, je učlovečenje osebe v točno določenem okolju (prostoru in času), v točno
določeni družini, v točno določenem sistemu medosebnih odnosov. Tudi Pavel v Svetem
pismu zagovarja, da med telesom in okoljem obstaja medsebojni vpliv – drug ob drugem
se določujeta (svet – oseba). Tudi pri Pavlu telesnost omogoča posameznikom – kot
telesnim bitjem – odnos, interakcijo z drugimi. Posamezniki kot »telesa« so torej
sposobni delati skupaj v harmoniji, v medosebni rasti, ali pa nasprotno, drug na drugega
vplivajo izredno destruktivno (44).
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Osnovno vodilo relacijske družinske paradigme je, da se ponavljajoči vzorci odnosov v
človeškem doživljanju, ki se globoko usidrajo v človeško psiho, ponavljajo v poznejših
odnosih z namenom, da se razrešijo (Gostečnik 2005, 13). Razreševanje ali teološko
govorjeno odrešenje vsebuje ponovitev starih, utečenih vzorcev (predvsem bolečih), ki
kličejo po odrešenju. Za njih je potreben čas, čas priprave, čakanja, čas pokore, čas
molitve in spreobrnitve (prim. Lk 21,34; Rim 12.11), ki je potreben, da se odrešenje
uresniči (prim. Mt 24–45; 26,18; Mr 13,33; Lk 21,8) (13–14).
Glede na to, da so odrasli otroci alkoholikov pogosto odraščali v zlorabljajočih družinah,
polnih obrambnih mehanizmov obtoževanja, racionalizacije, zanikanja, so pogosto
njihovi starši zlorabili religijo in Boga s tem, da so uporabili religijo in Boga kot
instrument dodatne kontrole in ustrahovanja otroka. Tako se je otrok lahko počutil kot
grešen, kriv. Na tem mestu se bomo malo ustavili ob pojmu greha in se oprli na
razmišljanje Matjaža (2011, 44–45), ki pravi, da v psihoterapiji ne moremo uporabiti
koncepta izvirnega greha, kot se uporablja v Svetem pismu, govorimo pa lahko o travmah,
zlorabah, patoloških medosebnih odnosih, ki povzročijo, da s svojim telesom nismo v
stiku, da ga ne čutimo, ne slišimo. Če svojega telesa ne zmoremo slišati, potem ga
zlorabljamo z različnimi zasvojenostmi, zanemarjanjem, nasiljem, nezdravimi navadami,
impulzivno spolnostjo in številnimi drugimi načini. Vse te zlorabe lastnega telesa se
»beležijo« v naših možganih oziroma v našem telesu, zato na nek način postajajo del
nas. Del našega čustvenega, vedenjskega, miselnega ustroja, telesnih odzivov, delovanja
možganov. Znanstveniki s področja genetike dokazujejo, da se izkušnje nasilja in drugih
zlorab telesa zapisujejo celo v našo gensko zasnovo (DNK). Odsotnost stika z lastnim
telesom onemogoča tudi funkcionalen odnos z drugimi. Če ne čutiš svojega telesa, ne
moreš začutiti drugega človeka, se vanj ne moreš vživeti in si torej nezmožen sočutja.
Logično je, da če oseba zlorablja svoje lastno telo, bo na tak ali drugačen način nagnjena
tudi k zlorabi drugih. Če oseba ni v stiku s sabo, ni sposobna empatičnega vživljanja niti
v drugega. V tem smislu je za relacijsko družinsko terapijo izredno pomenljiva Pavlova
misel, da je za odrešenje potrebno preoblikovanje v drugačno telesnost, ne pobeg iz
sedanje (prim. 1 Kor 15, 51–55). Priti v stik s telesom, pomeni priti v stik s samim seboj,
v svetu in medosebnih odnosih smo namreč prisotni kot telo, šele na osnovi tega smo
sposobni sočutnih in konstruktivnih medosebnih odnosov (44–45).
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Odrešenje v konceptu relacijske družinske terapije pomeni prav poimenovanje in
razreševanje afektivnega psihičnega konstrukta. Kar v svetopisemskem jeziku pomeni
nenehno očiščevanje in s tem povezan tudi obred novega začetka. Kar pomeni začetek
nečesa radikalno novega in hkrati odpoved staremu, da lahko nastane novo, kar je
predpogoj tudi v procesu zdravljenja v relacijsko družinski terapiji. Vsak posameznik,
družina in družba so lahko obdani in prežeti z najrazličnejšimi izkrivljenimi
samopodobami, afektivnimi psihičnimi konstrukti, ki zavirajo psihični in duhovni razvoj,
zato je potrebno odrešenje in očiščenje. Kadar posameznik, družina ali družba zavestno
iščejo nove rešitve, se spokori, očisti tudi zgodovinski spomin in začne znova (Gostečnik
2005, 17–18).
Odrasli otroci alkoholikov in njihove družine so polni zanikanih bolečih afektov (npr.
zavrženosti, zanemarjenosti, zamenjanosti, odvečnosti, sramu, jeze, žalosti, prizadetosti,
osamljenosti, strahu, gnusa itd.) in posledično afektivnih psihičnih konstruktov (zlorab
drog in alkohola, obsesivno kompulzivne motnje, obsesivne in nevrotične misli,
iracionalnega razmišljanja, odvisnosti od drugega, fobije, psihosomatskih obolenj,
konfliktnih odnosov, izogibanja odnosom, itd.), ki se kažejo v raznih oblikah
nefunkcionalnosti. V svojih odnosih vedno znova iščejo in poustvarjajo boleče afekte iz
primarnih odnosov. Odrešenje oziroma razrešitev razdiralnih oblik odnosa do sebe in
drugih za otroke alkoholikov, njihove partnerje in njihove družine je lahko iskanje
afektivnih psihičnih konstruktov, ki zavirajo zdravo funkcionalnost in sposobnost zdrave
regulacije afektov, kakor tudi sposobnost regulacije afekta celotne družine. To lahko
naredijo v prisotnosti terapevta, ki raziskuje korenine afektivnih psihičnih konstruktov v
vseh plasteh psihičnega doživljanja posameznika, para in družine kot sistema. V zelo
zapletenih, nefunkcionalnih odnosih je potrebna najprej temeljna odločitev za odnos, za
zvestobo, pripadnost, vztrajnost, ki pa jo je mogoče doseči s pomočjo milosti (prim. 2
Kor 6,2), saj pomeni korak v prazno, neznano in odpoved vsemu avtomatičnemu. Kar
obljublja nov začetek, možnost spreobrnjenja in ozdravljenja še tako globokih travm
(prim. Lk 7,21–23), ko se posameznik aktivno vključi v ta odrešenjski proces in v polnosti
sprejme odgovornost za svoje psihično stanje (Gostečnik 2005, 20–52).
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Od rojstva naprej se v otroku razvija tudi čut za sakralnost, presežno, kar pomeni, da
lahko sebe doživlja kot dragocenega in vrednega obstoja. Kadar pa so otrokova zgodnja
doživetja prepolna bolečine in čustvenih zapletov, se bo posameznik na podlagi teh
občutij doživljal kot nevrednega, pogosto pa kot gnusno in umazano bitje, ki si ne zasluži
osnovnega sočutja (Gostečnik 2005, 153). S takšnimi težkimi občutji nevrednosti,
gnusnosti, umazanosti so pogosto preplavljeni tudi odrasli otroci alkoholikov. Tudi preko
predelave notranjega dojemanja sebe, ozaveščanja le-tega, vere v višjo silo si posameznik
zmore postopno notranje spremeniti tako podobo o sebi kot tudi podobo o Bogu.
Preseganje dojemanja sebe kot nevrednega in izgradnja novega, bolj ljubečega,
sprejemajočega odnosa do sebe pripelje tudi do večje mirnosti v odnosih, večjega
zaupanja vase, večje sposobnosti postavljanja razmejitev. Na čemer pa morajo pogosto
delati prav odrasli otroci alkoholikov in tudi njihovi družinski člani.
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5. RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA

Relacijska družinska terapija (RDT) je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian
Gostečnik.
Relacijska družinska terapija je pristop k zakonski in družinski terapiji na podlagi
integracije terapevtskega pristopa, ki združuje intrapsihično (notranjepsihično,
nezavedno, svet somatskih vsebin implicitnega spomina) dinamiko z interpersonalnimi
(zakonskimi) mehanizmi in sistemskim (družinskim) vidikom (Gostečnik 2011, 7).
Relacijska družinska terapija je osnovana na relacijski konfiguraciji posameznikove
psihične strukture, ki ima po definiciji tri dimenzije: jaz, jaz – ti in psihični afektivni
prostor med jaz-om in ti-jem. Vsi ti pomeni so med seboj povezani, prepleteni in
združujejo posameznikovo subjektivno doživljanje in njegov psihični svet, kar se še na
poseben način artikulira v sistemu družine, ki v tem primeru predstavlja četrto dimenzijo
v sestavi medosebnih odnosov. Vse štiri dimenzije se tudi medsebojno prepletajo; vsaka
intrapsihična enota pa obenem tudi predstavlja celoten sistem, v katerem so intrapsihični
elementi – jaz, ti in afekt, ki se ustvarja med njima – zaključena enota (Gostečnik 2011,
381). Relacijska paradigma obenem odkriva tudi pomembnost telesnih senzacij, ki se
prebujajo in ustvarjajo v stiku ali pa ne-stiku z drugim (Gostečnik 2012, 26).
Relacijski družinski model je utemeljen na predpostavki, da se ponavljajoči se vzorci
odnosov v človeškem doživljanju, doživetja iz zgodnje mladosti, telesne senzacije, zlasti
temeljni afekti, ki se pri tem ustvarijo, stalno obnavljajo na vseh treh nivojih doživljanja
(Gostečnik 2011, 9). Osnovno vodilo tega integrativnega modela je, da je vsaka relacija
vedno utemeljena na določenem temeljnem afektu, somatskem spominu in emociji, ki
ima organsko osnovo in prek medosebne dinamike narekuje izoblikovanje določenega
vzorca odnosov (8). Relacijska družinska terapija omogoča razumevanje in razreševanje
bolečih travmatičnih in patoloških problemov, ki se vedno znova z neuničljivo,
nezavedno silo ponavljajo v novih odnosih in v povsem novih okoliščinah (7).
Relacijska družinska terapija v svojo teorijo uvršča tri relacijske modele, ki se vsak na
svoj način osredotočajo na čisto določen podsistem (Gostečnik 2004, 36−37).
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1. Interpersonalna psihoanaliza: Na njeni osnovi RDT raziskuje v sistemu predvsem
temeljne afekte, način regulacije afekta in njegov prenos na druge, tudi na njihove
medsebojne

interakcije.

Razdelati

skuša

projekcijsko-introjekcijsko

identifikacijo, ki vzdržuje afektivni psihični konstrukt nepredelanih blokad. Te
povzročajo nefunkcionalnost

in vzdržujejo patologijo posameznika, para in

sistema (družine).
2. Objekt – relacijska teorija: Raziskuje predvsem vpliv zgodnjih objektov (npr.
staršev ali drugih pomembnih oseb) oziroma notranjepsihičnih podob, ki so
oblikovale odnose posamezniku in se sedaj ponavljajo v najrazličnejših afektivnih
oz. čustvenih navezavah na druge. Te nove navezave spominjajo na zgodnje
objekte (oz. notranjepsihične podobe) in zato ostajajo temeljni način regulacije
afekta, na katerem temelji afektivni psihični konstrukt.
3. Psihologija jaza: Osredotoča se predvsem na razvoj posameznikovega jaza in
njegovih intrapsihičnih podob, ki so nastale na podlagi primarnih odnosov v
njegovi izvirni družini in so na osnovi teh afektivnih odnosov ustvarile določeno
samopodobo posameznika. Samopodoba posameznika je lahko zelo popačena in
vodi, ohranja ter vzdržuje odnos do sebe, pa tudi do drugih. V takšnih primerih
gre tudi za način regulacije afekta, ki usmerja posameznikovo dojemanje sebe in
drugih preko mehanizma projekcijske-introjekcijske identifikacije ter tako
ponovno poustvarja določene primarne destruktivne načine samodojemanja sebe
in drugih.

5.1 Relacijski mehanizmi relacijske družinske terapije
Relacijska družinska terapija temelji na treh osnovnih nivojih doživljanja, in sicer
sistemskem, interpersonalnem in intrapsihičnem. Ti trije nivoji so osnovani na petih
relacijskih mehanizmih (ki so konstitutivni elementi in ohranjevalni mehanizmi človeške
psihične strukture), in sicer: projekcijsko-introjekcijski identifikaciji, kompulzivnem
ponavljanju, temeljnem afektu, afektivnem psihičnem konstruktu in regulaciji afekta
(Gostečnik 2011, 9). Projekcijsko introjekcijska identifikacija in kompulzivno
ponavljanje sta nezavedni sili, ki posamezniku, paru ali celotnemu sistemu omogočata,
da prenese svoje nepredelane mentalne vsebine, temeljne afekte v drugega in ga nato
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prisilita, da ponavlja utečene vzorce obnašanja, čutenja in mišljenja, ki se na osnovi
kompulzivnega ponavljanja nato v njem utrdijo. Ta proces potrebuje tudi regulacijo
afekta, ki notranje ureja in vodi mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije ter
kompulzivnega ponavljanja, in ustvarja afektivni psihični konstrukt, ki služi kot temeljni
obrambni mehanizem pred soočenjem z bolečimi afekti in njihovimi vsebinami
(Gostečnik 2011, 62−63).

5.1.1 Projekcijsko-introjekcijska identifikacija
Projekcijsko-introjekcijska identifikacija je eden izmed osnovnih mehanizmov relacijske
družinske terapije. Je način prenašanja in posledično znebitve ter uravnavanja
nesprejemljivih, razdiralnih, temeljnih afektov (Cvetek 2009, 120), ki so boleči in
posledično nesprejemljivi za posameznika, par ali družino. Pošiljatelj na ta način prenese
(projicira) svoje nesprejemljive afekte na drugega in se jih na ta način poskuša znebiti.
Naslovnik pa jih sprejme in v svoji notranjosti podoživi, predela na svoj način (ob tem
lahko doda še svoje nepredelane psihične vsebine) in pošlje nazaj pošiljatelju.
Pošiljatelj projekcije nezavedno upa, da mu bo prejemnik pomagal poslane notranje
vsebine predelati ali vsaj odložiti. Če naslovnik primerno ne zadrži projicirane vsebine,
ali če v naslovniku zbudi razdiralna občutja, projicirana vsebina ne privede do nikakršne
razrešitve in predelave, še več – udeleženca dobita še eno izkustvo, da je resnično
nesprejemljiva, razdiralna, strašljiva, nesprejemljiva, v njunem medsebojnem odnosu pa
pušča konflikte, kritiko, poniževanje in prizadevanje drugega (Cvetek 2009, 120).
Pri projekcijsko-introjekcijski identifikaciji gre za odcepitev, zanikanje, potlačitev ali
disociacijo določenih bolečih travmatičnih ali nesprejemljivih psihičnih vsebin, ki jih
posameznik, par ali pa celotni sistem zaradi notranje napetosti, ki se prebudi v stiku z
drugim ali drugimi, projicira na osnovi valentnosti v čisto določenega posameznika
(Gostečnik 2011, 180).
Valentnost predstavljajo komplementarne karakteristike, doživetja iz mladosti, na
podlagi katerih sta si partnerja primarno privlačna in jih v svoji čustveni drami v novi
zvezi ponovno aktivirata (Gostečnik 2002, 323).
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Bistvo procesa projekcijsko-introjekcijske identifikacije je, da pošiljatelj preko svojega
vedenja ali obnašanja pošilja »povabilo« naslovniku, ki se lahko na ta klic, da bi postal
»odlagališče« za pošiljateljeve projekcije odzove, ali pa ne. Kadar pa se naslovnik
projekcije ne poistoveti s projiciranimi vidiki in deli pošiljatelja, ostane projekcija zgolj
na ravni projekcije z zelo malo vpliva na naslovnika (Gostečnik 2011, 352). Projekcijskointrojekcijska identifikacija skuša preoblikovati notranje konflikte v zunanje; zato
posameznik, partnerja in tudi celotna družina nezavedno projicirajo del sebe v zase
primerno osebo (Gostečnik 2002, 328).
Miller opisuje nastanek in prenos nesprejemljivih čustev (z drugimi besedami
projekcijsko-introjekcijsko identifikacijo) s sledečim opisom: Otrok ima potrebo po
pozornosti, odmevu, razumevanju, sočutju in zrcaljenju. Otroci so si dovolili izražati in
doživljati tista občutja, s katerimi niso prizadeli matere, povzročili njene negotovosti,
okrnili njene oblasti, ogrozili njenega ravnotežja. Niso si pa dovolili doživljati in izražati
tistih občutij, ob katerih so doživeli, da jih mama zavrača, jim odteguje pozornost,
razumevanje, sočutje, zrcaljenje, saj brez tega ne bi preživeli. Otroci so tako postali pravi
umetniki v tem, kako naj ne doživljajo čustev, saj jih otrok lahko doživlja le, če je ob
njem nekdo, ki ga s temi čustvi sprejme, razume in spremlja. Če tega ni, če mora otrok
tvegati, da bo izgubil ljubezen matere ali nadomestne osebe, potem najnaravnejših
čustvenih odzivov ne more doživljati »sam zase«, naskrivaj; temveč jih sploh ne doživi.
Pa vendar … nekaj ostane. Ti ljudje bodo celo življenje nezavedno uprizarjali razmere, v
katerih bi lahko zaživeli takrat spočeta čustva, vendar nikoli tako, da bi bila prvotna zveza
razumljiva (1992, 27−28). Saj ti ljudje uprizarjajo čustvena doživetja, ki so jih morali
potlačiti oziroma nerazviti, ker v otroštvu niso bila sprejemljiva preko obramb, ki se
kažejo kot afektivni psihični konstrukt. Tako sejejo potlačena semena svojih zanikanih
afektov okoli sebe in jih poustvarjajo v drugih družinskih članih.

Avtorica Cvetek (2013, 133−134) navaja, da je proces projekcijsko-introjekcijske
identifikacije mogoče vsaj delno pojasniti s pomočjo zrcalnih nevronov. Siegel (2010)
pravi, da lahko ljudje zrcalne nevrone uporabljamo tudi za odkrivanje in simuliranje
notranjih stanj druge osebe. Zrcalni nevroni se vzdražijo, ko je posameznik osredotočen
na signale, ki jih pošilja drugi (pošiljatelj). Ko se vzdražijo, sprožijo proces, ki pripravi
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posameznikovo telo, da se odzove na podoben način, kot se odzove telo tistega, ki oddaja
signale. Aktivnost v sklopu živčnih povezav, s katerimi so povezani zrcalni nevroni,
povzroči, da se tudi posameznikovo fiziološko stanje telesa (npr. napetost mišic,
delovanje

drobovja) uglasi na fiziološko stanje telesa pošiljatelja. V prejemniku

pošiljateljevih signalov se tako običajno na povsem nezavedni ravni ustvari zelo podoben
fiziološki in vedenjski odziv, kakor če bi bile te vsebine lastne prejemniku. To je tudi
razlog, zakaj se prejemnik pogosto ne zaveda oziroma težko razmeji, katere vsebine so
njegove in katere so mu vsiljene oziroma prenesene nanj s strani drugega.
»Prejemnikovo zavedanje lastnih telesnih stanj je lahko ključ do razumevanja doživljanja
na strani pošiljatelja, hkrati pa je regulacija lastnih telesnih stanj, ki jih v prejemniku
sprožijo signali pošiljatelja, tudi eden od pomembnih temeljev čustvene regulacije.
Pričakujemo lahko, da se bo podoben proces aktivacije zrcalnih nevronov odvijal tudi v
obratni smeri, ko prvotni prejemnik postane pošiljatelj reguliranih telesnih odzivov (če
jih seveda zmore regulirati), prvotni pošiljatelj pa njihov sprejemnik.« (Cvetek 2013,
134).
Zrcalni nevroni nam omogočijo, da se lahko vživimo v misli drugega. Tako se
identificiramo z nekom, ki ga le opazujemo, poslušamo ali pa o njem beremo. Ker se
preko zrcalnih nevronov tudi v naših možganih sprožajo enaki procesi, kot bi se takrat,
ko bi sami izvajali enako dejanje, lahko to povzroči v nas takšne čustvene odzive, kot če
bi bili naši možgani vgrajeni v telo tistega, ki ga opazujemo ali o njem razmišljamo.
Pojavijo se lahko povsem enaki odzivi kot, če bi naše telo izvajalo opazovano gibanje.
Zrcalni nevroni so pripomočki za vživljanje v občutja drugih (Dolenc 2006).

5.1.2 Temeljni afekt
Temeljni oziroma osnovi afekt so organske emocije ali organsko bazirano čutenje, ki
vsebujejo globoke nezavedne psihosomatske vsebine (Gostečnik 2011, 63). S tem v zvezi
govorimo o šestih osnovnih afektih, ki so: sram, gnus, žalost, jeza, strah in veselje
(Gostečnik 2012, 18). Avtorica Cvetek (2013, 23−36) k temeljnim šestim afektom dodaja
še afekte zanimanja, zaupanja in nezaupanja, ljubezni ter spolne vznesenosti.
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Bistveni element temeljnega afekta je organski stik med materjo in dojenčkom, ki se mu
tekom razvoja otroka pridružijo še kognitivne, vedenjske, čustvene ter organske
komponente doživljanja tega stika. Te pa tvorijo mentalne vsebine, ki čisto nezavedno
vodijo odraslo osebo do obljube stika, odnosa in s tem pripadnosti, brez katere
posameznik ne bi mogel preživeti (Gostečnik 2004, 21). Prav temeljni afekt in z njim
povezan afektivni psihični konstrukt predstavljata najglobljo povezanost oziroma
zvezanost s primarnimi odnosi ali pa s fizično, spolno, kognitivno, čustveno in z mentalno
zlorabo (Gostečnik 2012, 19). S temeljnim afektom so povezana psiho biološka stanja, ki
predstavljajo medsebojno interakcijo med razumom in telesom (Gostečnik 2011, 32).
Eden izmed afektov je konstitutiven pri posamezniku, paru ali družini in je pogosto
prisoten v nezavedni ravni psihičnega doživljanja, zaradi česar ga je težko zaznati
(Rothschild 2006). Mogoče ga je odkriti v medosebnih odnosih, kjer se na najbolj viden
način vedno znova ponavlja, regulira ter usmerja način mišljenja in delovanja, ustvarja
pa tudi bistveno afektivno dinamiko (Gostečnik 2011, 63).
Boleča, nesprejemljiva čutenja (oz. afekti), s katerimi je težko zdržati in ki jih otrok ne
more predelati sam, okoli njih zgradi obrambe, so lahko na primer: zavrženost (oz. strah
pred zavrženostjo), zamenjanost, zanemarjenost, sram, ponižanje, zloraba, žalost,
prizadetost, osamljenost, stiska, zavrnjenost, groza, bes, jeza, anksioznost (Gostečnik
2004, 2011) in z njimi povezani afektivni psihični konstrukti krivde, občutka umazanosti
(Gostečnik 2011, 74). Ti afekti se ponovno poustvarjajo pri načinu povezovanja,
vstopanja v odnos, vzpostavljanju stika v odraslosti (Gostečnik 2011).
Millerjeva opisuje pomen doživetja v otroštvu potlačenih občutij preko izjave njenega
klienta: »Novih uvidov mi niso posredovala lepa in prijetna čustva, ampak le tista, katerih
sem se najbolj branil: čustva, pri katerih sem se doživljal bednega, majhnega, hudobnega,
nemočnega, osramočenega, zahtevnega, maščevalnega ali zmedenega, predvsem pa
žalostnega in osamljenega. Prav po teh doživetjih, ki sem se jih tako dolgo ogibal, pa sem
zagotovo spoznal, da sem nekaj v svojem življenju razumel od znotraj navzven, nekaj,
česar ne bi mogel najti v nobeni knjigi« (Miller 1992, 83).
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Bolj kot je temeljni afekt razdiralen in boleč, globlje je vpisan v psihično, somatsko
strukturo posameznika, saj samo najmočnejši afekti vedno znova obljubljajo pripadnost
in odnosi so zato tako zelo zavezujoči. Ti odnosi so obenem protislovno izredno varni,
ker so poznani. V njih ni zavrnitve in zavrženosti, čeprav je zavrženost samo jedro teh
odnosov. Zavrženost je namreč v tem primeru temeljni afekt, ki z vso svojo grozo in
nepredvidljivostjo oznanja ravno predvidljivost in varnost. Ravno zavrženost je vedno
zagotovo pristna in kot taka zavezujoča. Posameznik bo s tem temeljnim afektom iskal
zavrženost, se v njej prepoznaval, v njej iskal varnost, gotovost, odnos ali vsaj obljubo
odnosa in pripadnosti. Gre za čisti paradoks, ki je zelo močan in se na njem ustvarja
celoten način regulacije afekta z vso psihično in telesno razvejenostjo (Gostečnik 2011,
80).

5.1.3 Afektivni psihični konstrukt
Na osnovi projekcijsko-introjekcijske identifikacije in z njo povezanega temeljnega
afekta je skonstruiran afektivni psihični konstrukt, ki blokira posameznika, par ali celotni
družinski sistem pred zdravim, funkcionalnim delovanjem (Gostečnik 2011, 180) ter
zavira zdravo, funkcionalno komunikacijo (Gostečnik 2012, 20). Afektivni psihični
konstrukt služi kot temelj regulacije težkih in nesprejemljivih afektov (Gostečnik 2011,
10) in brani posameznika, par ali sistem pred soočenjem z bolečimi čutenji (oz. afekti).
Afektivni psihični konstrukt je obramba proti temeljnemu vzajemnemu afektu, ki je za
posameznika, par ali družino preveč ogrožajoč (Gostečnik 2011, 237), da bi si ga upali
začutiti, se o njem pogovarjati in ga na primeren način regulirati (ter posledično
spremeniti način čutenja, vedenja, mišljenja, delovanja). Čeprav posameznik, par ali
družina afekt zanikajo, je le ta še vedno prisoten. Preko afektivnega psihičnega konstrukta
in z njim povezane projekcijsko-introjekcijske identifikacije ter kompulzivnega
ponavljanja nepredelani afekt znova in znova poustvarjajo (Gostečnik 2011).
V slabše delujočih družinah je pogosto prisoten afektivni psihični konstrukt lažnega
občutka povezanosti, ki zakriva boleča čustva zapuščenosti, strahu, neprimernosti. Ko
zmoremo res začutiti boleča občutja in vemo kaj si želimo, nam to omogoča, da gradimo
bolj pristne odnose, v katerih se res lahko počutimo povezane. Lahko pa se iz odnosa
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distanciramo, če na drugi strani ni pripravljenosti za sprejemanje odgovornosti za to, kaj
drugi s svojim vedenje povzroča nam. Tako ni treba več graditi odnosa na lažnem,
namišljenem občutku povezanosti osnovanem na afektivnem psihičnem konstruktu.
Afektivni psihični konstrukt je sestavljen iz obrambnih mehanizmov (npr. odcepitev,
disociacija, zanikanje, racionalizacija), ki posamezniku prepričujejo, da bi se neposredno
soočil s svojim psihičnim zapletom in travmo, vendar pa se kljub temu prek mehanizma
projekcijske-introjekcijske identifikacije prenesejo na drugega ter utrjujejo s pomočjo
kompulzivnega ponavljanja z nezavednim upanjem, da bi se tokrat ta psihosomatska
drama razpletla drugače (Gostečnik 2011, 72−73).
Afektivni psihični konstrukt se lahko odraža npr. kot določena fobija, psihosomatsko
obolenje, zloraba drog ali alkohola, ustvarjanje nenehnih zakonskih konfliktov, nesočutno
starševstvo, obsesivne in nevrotične misli, iracionalna razmišljanja, fobije ali pa kot čisto
enostavno nepripravljenost in nerazpoložljivost za zdrav, funkcionalen odnos, zavračanje
drugega, napadanje drugega z jezo in užaljenostjo, obtoževanje, kritiziranje, iskanje
napak pri drugem, verbalno in telesno grobost, smiljenje samemu sebi, izkrivljeno
potvarjanje resnice itd. V tem kompromisu je mogoče najti temeljne afekte jeze, žalosti,
gnusa, sramu, strahu, ki zaznamujejo ta odnos, vendar pa imajo ti afekti svoje korenine
povsem drugje in so preneseni v ta odnos iz popolnoma drugih situacij (Gostečnik 2007,
55, Gostečnik 2011). Afektivni psihični konstrukti se odražajo in so vidni v
najrazličnejših simptomih, ki so kompromis za prikrivanje bolečih afektov (Gostečnik
2011, 76). Dokler posameznik ni sposoben prepoznavati in uporabiti občutja kot
znamenja, da nekaj ni v redu in postati čustveno povezan z drugimi, bo uporabljal
afektivni psihični konstrukt in prisilno ponavljal destruktivne vzorce vedenja (Jerebic
2013, 308).
Pri odraslih otrocih alkoholikov se afektivni psihični konstrukt lahko vidi v simptomih,
kot so: črnogledost, zaskrbljenost, zloraba alkohola, vztrajanje v nefunkcionalnem
odnosu z drugo odvisno osebo, depresija, potreba po prikrivanju in laganju, izkrivljena
samopodoba, vrtenje v negativnih mislih, umikanje, samozaničevalne misli ... V teh
afektivnih psihičnih konstruktih je mogoče najti temeljne afekte sramu, gnusa, strahu,
jeze, žalosti.
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5.1.4 Telesne senzacije = organski spomin = psiho-biološka stanja
Telo zasvojenega govori, da je vsaka zasvojenost poskus organsko-psihične regulacije,
ki pa seveda vodi v vse večje odvisnosti. Razvoj organskega spomina oziroma psihobioloških stanj predpostavlja, da so afektivna stanja bistveni del razvojne interakcije med
materjo in otrokom (Gostečnik 2011, 32).

Telo pomni najbolj subtilne vibracije vtisov in odnosov, zlasti s pomembnimi drugimi v
najzgodnejšem otroštvu. Telo pa pomni tudi poznejše odnose, še posebej boleče in
travmatične, ki jih skuša izriniti iz naše zavesti. Telo torej vse pomni in vselej govori
resnico. Če ga ne poslušamo, potem vedno znova išče poti k razrešitvi, te pa so včasih
lahko še bolj boleče kot izvirno izkustvo samo (Gostečnik 2012, 13). V vsakem odnosu
je telo tisto, ki spregovori najmočneje; telesne senzacije določijo, kdo je privlačen,
odbijajoč, vreden sočutja in kdo prezira (Gostečnik 2012, 5).
Žrtev različnih zlorab ne more utišati telesa, vse dokler uporablja nefunkcionalne načine
regulacije afekta, kot so ponovno iskanje podobnih situacij in ljudi, ki spominjajo na
zlorabo, in s tem posledično ponovno utelešenje občutka sramu ter gnusa, ki povzroči, da
se žrtev zlorabe umiri. Ta dinamika je zasvojitvena, zato se zlorabljena oseba težko loči
od tega travmatičnega odnosa, ker ji obljublja odnos (Gostečnik 2012, 21−22).
Zlorabljena oseba mora razviti funkcionalnejši mehanizem regulacije afekta zlorabe, kot
je sposobnost prepoznati, začutiti svoja čustva, izraziti svoja čustva na primeren način,
uporaba tehnik samoumirjanja, in sicer sproščanje, meditacija, začutiti svoje telo, njegove
odzive, začeti upoštevati sporočila, ki jih posamezniku posreduje telo (npr. kdaj povozi
sebe, kdaj se ne upošteva, kdaj se sili v nekaj, kar ne želi ...).
Mnogi otroci niso smeli kazati svojih močnih občutij in jih tudi ne doživeti, zato so
pozneje hrepeneli po njih. Nekaterim se posreči na terapijah najti svoja izrinjena čustva
in jih doživeti, tako da se ta spremenijo v zavestna občutja, ki jih lahko prepoznamo iz
svoje lastne zgodovine in se jih ni treba več bati. Drugi pa takšno pot zase odklanjajo, ker
svojih tragičnih izkušenj ne morejo ali nočejo nikomur zaupati. K lepemu vedenju sodi
prikrivanje čustev – razen v izjemnih stanjih – po uživanju alkohola in droge. Alkohol
nam pomaga ostati dobre volje, močnejša mamila pa to opravijo še bolje. Ker pa ta čustva
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niso pristna, niso povezana z resnično zgodovino telesa, je njihov učinek nujno časovno
omejen. Potrebujemo vse večje in večje odmerke, da izpolnimo praznino, ki jo je
zapustilo otroštvo (Miller 2005, 120−121). Morda drogi res uspe bojazni in bolečine
toliko potlačiti, da prizadeti ni prisiljen občutiti svojih resničnih čustev – dokler mamilo
učinkuje: Toliko bolj pa ta neizživeta čustva udarijo, ko učinek mamil popusti (124).
Izgnana čustva si po tem, ko učinek mamil popušča, znova priskrbijo dostop in
naskakujejo telo, kar se lahko zazna kot občutek trganja v notranjosti rok, nog ali drugih
delov telesa (125).
Pristne potrebe in občutki z vso silovitostjo planejo na dan, če mamila ni pri roki. Pristni
občutki pomanjkanja, zapuščenosti in besa povzročajo paniko, tako da jih je treba znova
pomiriti z vnosom psihoaktivnih substanc. Psihoaktivne substance naj bi telo popravile
do »produkcije« zaželenih pozitivnih čustev (Miller 2005, 128).

Prisilna odvisnost od substanc ima lahko katastrofalne posledice prav zato, ker zagradi
pot k resničnim občutjem in čustvom. Droga nam utegne podariti evforične, pretirano
dobre občutke in spodbuditi izgubljeno ustvarjalnost, nastalo zaradi okrutne vzgoje. Telo
pa ne bo dovolilo, da bi ta samoodtujitev trajala vse življenje. Za nekaj časa pomagajo
preživeti tudi ustvarjalne dejavnosti, kot sta pisanje in slikanje, vendar zaradi zgodnjega
zlorabljanja ne morejo odpreti izgubljenega dostopa do človeške vitalnosti, dokler se
bojimo vednosti o svoji preteklosti. Droge ne morejo nadomestiti duševne hrane, ki bi jo
zares potrebovali, in telo ne dovoli, da bi ga varali, kar zadeva njegova resnična čustva.
Tako se ponesreči vsak poskus pobega, kot je npr. poskus pobega z uživanjem
psihoaktivnih substanc (Miller 2005, 128).

5.1.5 Kompulzivno ponavljanje
Pri kompleksnem mehanizmu kompulzivnega ponavljanja gre za prisilno ponavljanje
osnovnih modelov medosebne interakcije in komunikacije; ponavljanje in rekreiranje
preteklih konfliktnih situacij, travm in vedenjskih modelov v človekovem osebnem in
medosebnem vedenju, mišljenju in čutenju. Temeljni elementi kompulzivnega
ponavljanja so tudi procesi percepcije in interpretacije, s katerimi posameznik vzpostavi
zvezo ali vzporednico med preteklimi in sedanjimi situacijami in doživetji. Tako bi lahko
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rekli, da posameznik sedanje dogodke, ki ga spominjajo na preteklost, interpretira v luči
preteklosti oziroma jim daje pomen, ki so ga imeli v preteklosti, ne glede na to, da ti
dogodki z drugimi ljudmi v novem kontekstu nosijo povsem drug pomen. Najbolj
presenetljivo pa je, da se posameznik aktivno trudi, da bi ustvaril situacijo, ki bi bila
podobna pretekli, da bi se ta lahko v novem okolju z občudovanjem vredno energijo in
afektom ponovno odigrala na prejšnji način (Gostečnik 2002, 304−309).

V strokovni literaturi navajajo pojem kompulzivnega ponavljanja kot dejanja, ki ga
spremljata trpljenje in bolečina, posameznik pa ga doživlja kot nekaj neizogibnega, kot
neizogibno prisilo, ki posameznika prisili, da bo to dejanje ponovno odigral. Sama dejanja
in trud, da bi ta dejanja nadzorovali, po navadi niso zavestna. Žal pa ni nobenega
poglobljenega prispevka o pozitivni projekcijsko-introjekcijski identifikaciji in
kompulzivnem ponavljanju, ki sta del vsakdanjega funkcionalnega življenja,
praznovanja, rutine, dnevnih aktivnosti itd. Prispevki na to temo bi gotovo lahko obogatili
teoretske in klinične vidike kompulzivnega ponavljanja (Gostečnik 2002, 310, 322).
Paleta kompulzivnega ponavljanja sega od očitnega ponavljanja v kratkih časovnih
razmikih, na primer prisilni rituali, do bolj kompleksnih in včasih razširjenih dejanj, kot
so npr. nezavedna izbira zakonca, ki je podoben posameznikovemu roditelju, pripisovanje
določenih vlog otroku, ki je podoben očetu ali materi. Ta otrok bo tako postal nosilec in
bo utelešal materino ali očetovo podobo, ki pripada obdobju, ko je bil ta starš otrok. Na
ta način bo lahko postal nosilec starševskih nerazrešenih konfliktov in bo uresničil tisto,
kar sta si starša želela, pa nista nikoli uresničila, ker nista imela možnosti, ali pa jima ni
bilo dovoljeno (Gostečnik 2002, 309).

Kompulzivno ponavljanje je mehanizem, ki v sprejemniku utrjuje psiho-biološke
vsebine, ki so bile preko mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije s strani
pošiljatelja odcepljene in poslane v sprejemnika. Te projicirane psiho-biološke vsebine
pa so v osnovi tisti nesprejemljivi, odcepljeni del pošiljateljevega psiho-biološkega
sistema, s katerim pošiljatelj ni v stiku na zavestni ravni. Regulira ga na način, da ga
prenese v drugega preko mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije in
kompulzivnega ponavljanja. Kompulzivno oziroma prisilno ponavljanje osnovnih
vzorcev medosebnih interakcij in komunikacij prebuja najzgodnejše organske vsebine in
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s tem spodbuja vznik temeljnih afektov. Travmatične vsebine kot so konfliktne situacije,
afekti, nezavedne somatske vsebine in travme ter s tem v zvezi modeli vedenja in odnosov
pa se ne prenašajo samo od staršev do otrok, ampak tudi v naslednje generacije (Gostečnik
2011, 70). Pretekle izkušnje, ki so najbolj povezane s kompulzivnim ponavljanjem, so
lahko enkratne travmatične izkušnje ali pa ponotranjeni vzorci ponavljajočih se odnosov
in travmatičnih doživetij, v katerih so ostali osrednji afekti oziroma občutja neregulirani
(Gostečnik 2002, 309).

Ponavljanje starega odnosa obljublja odnos oziroma stik v sedanjosti oziroma
prihodnosti. V poznejših odnosih zelo pogosto iščemo odnos, kakršnega smo imeli s
starši, ne glede na to, s čim je bil zaznamovan, pa naj je bil še tako travmatičen (Cvetek
2009, 113).Vse, kar je novo in drugačno, je nevarno in polno anksioznosti, saj samo po
sebi ne obljublja odnosa. S tem, ko dovoljujemo spremembe in premike samo znotraj
določenih poznanih meja, ki ne presegajo sprejemljive ravni anksioznosti, ohranjamo
ravnotežje in stalnost sreče, veselja, zadovoljstva, ali pa bede, žalosti in težavnih odnosov
(Gostečnik 2002, 315).

Miller (2005, 135) navaja, da nas pred ponavljanjem lahko obvaruje samo to, da si
priznamo resnico, vso resnico z vsemi njenimi razsežnostmi. Če kolikor mogoče
podrobno vemo, kaj so nam storili naši starši, nismo v nevarnosti, da bomo njihove
zločine ponavljali. Sicer pa to samodejno počnemo in se na vso moč upiramo misli, da bi
lahko, da bi smeli in morali prekiniti otroško navezanost na mučiteljske starše, če hočemo
postati odrasli in v miru ustvariti svoje življenje.

5.1.6 Regulacija afekta
Regulacija oziroma uravnavanje afekta je iskanje ravnovesja, načina, kako določen afekt
pomiriti, umiriti in ga utišati. Regulacija afekta je lahko funkcionalna ali nefunkcionalna.
Je mehanizem, prisoten v vseh odnosih, ki jih ustvarja posameznik. Obenem pa je tudi
bistveni sestavni del njegovega psihičnega, mentalnega in organskega doživljanja ter
predvsem njegovih naporov, kako vedno znova uravnovesiti njegov osebni svet in tudi
psiho-organski svet drugih (Gostečnik 2012, 20−21).
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Regulacija afekta je temeljna potreba vsakega sistema, da preživi. Je eden izmed
temeljnih sestavnih delov relacijske družinske terapije. Način regulacije afektov vodi,
usmerja in ohranja odnose (Gostečnik 2011, 73). Relacijska družinska terapija skuša
regulirati temeljni afekt, ki ohranja vse odnose v njihovi nefunkcionalnosti in patoloških
psihičnih vsebinah, saj predpostavlja, da je mogoče te arhaične psihične zaplete v novih
odnosih razrešiti tako, da jih najprej na novo prebudi in jih naredi poznane. Potem skuša
z novim odnosom, ki je vzpostavljen med posameznikom, parom, družino in terapevtom,
na osnovi regulacije težkih, bolečih afektov spremeniti medosebne odnose. To pomeni,
da skuša spremeniti osnovni sistem regulacije afekta, ki vodi, usmerja in ohranja te
odnose. Ustvariti skuša drugačne, bolj funkcionalne odnose, ki bodo omogočili razrešitev
tudi težkih, zapletenih afektov, ne da bi jih prenašali na otroke (Gostečnik 2011, 73).
Problematično vedenje otrok, ki so v družinah sprejemniki nepredelanih temeljnih
afektov, s katerimi se starša še ne zmoreta soočiti, je lahko rezultat nefunkcionalnega
reguliranja afekta (Gostečnik 2011, 73). Rezultati neprimerne regulacije afekta so
družinske vloge, ki so jih otroci prisiljeni prejeti in odigravati z namenom ohranjanja
družinskega ravnovesja.
Temeljni afekt se preko afektivnega psihičnega konstrukta v novem odnosu ponovno
utelesi in razvije z nezavednim upanjem, da je tokrat v novi situaciji, z novimi ljudmi
mogoče doseči funkcionalno, bolj zdravo regulacijo še tako bolečih afektov (Gostečnik
2011, 74). Temu Gostečnik pravi afektivna navezava med rabljem in žrtvijo oziroma med
pošiljateljem in sprejemnikom projekcijsko-introjekcijske identifikacije.
Afektivni odnos je odnos, kjer se na medosebni ravni poustvarjajo nerazrešeni temeljni
afekti. V novem odnosu se prebudijo nepredelani, neregulirani afekti iz preteklih
odnosov. V novem donosu se lahko enak ali podoben afekt odraža na drugačen način
(Gostečnik 2011, 75). Torej se mora posameznik, če ne želi več poustvarjati starih
afektivnih odnosov, soočiti s svojimi bolečimi temeljnimi afekti, si jih dovoliti začutiti v
vsej polnosti, sprejeti odgovornost za afektivne psihične konstrukte, preko katerih te
temeljne afekte prenaša na druge, ali pa jih od drugih sprejema. Naučiti se mora novih,
bolj funkcionalnih veščin uravnavanja psiho-bioloških telesnih stanj in svojega mišljenja,
čustvovanja, vedenja tako do sebe kot do drugih.
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V terapiji po RDT modelu se prava sprememba zgodi na ravni ozaveščanja in predelave
temeljnih afektov, v katerih se srečata terapevt in posameznik v terapiji (Gostečnik 2011,
8). Relacijski družinski terapevt na vseh treh nivojih išče psihični zaplet in ga skuša
razrešiti. Hkrati pa na vseh treh ravneh skuša razreševati različne oblike afektivnih
psihičnih konstruktov, ki vedno znova služijo kot obrambni mehanizmi in vzpostavljajo
različne dinamike regulacije afektov, ti pa vzdržujejo funkcionalne in tudi nefunkcionalne
dinamike sistemov na vseh treh nivojih. Če temeljnih afektov in z njimi povezanih
afektivnih psihičnih konstruktov ni mogoče odkriti in razrešiti na sistemski ravni, terapevt
išče razrešitev psihičnega zapleta na interpersonalni in nazadnje na intrapsihični ravni.
Na vseh treh nivojih gre za podobno razporeditev medosebnih odnosov in afektov ter
regulacije le-teh, ki ustvarjajo v psihični prostor med posameznimi osebami v družini in
sistemu afektivni psihični konstrukt, ki lahko služi kot temelj regulacije težkih in
nesprejemljivih afektov (Gostečnik 2011, 10).
Afektivni psihični konstrukt je nefunkcionalen način regulacija afekta, kjer pošiljatelj
projekcije poskuša regulirati ponotranjena nezavedna občutja, ki so v njem neregulirana
tako, da jih zanika, odcepi in pošlje v drugega, kjer bo ta občutja lahko kontroliral
(Gostečnik 2011, 353). Regulacija afekta poganja, ureja, usmerja celoten sistem odnosov,
doživljanja in navezovanja stikov z ljudmi. Na ravni afekta je mogoče razkriti jedro
nefunkcionalnih in patoloških navezav, ki so ustvarila jedro afektivnega psihičnega
konstrukta (Gostečnik 2011, 8). Gre za prenos psihičnih in somatskih vsebin na
posamezne člane družine (Gostečnik 2011, 77). Prenašajo se torej občutki in z njimi
povezani telesni odzivi, npr. pri občutku gnusa je lahko povezan organski odziv slabosti,
pri občutku strahu je povezan organski odziv tiščanja v prsnemu košu, pospešenega bitja
srca …
Za nekatere OOA so lahko afektivni psihični konstrukti oziroma nefunkcionalne oblike
regulacije notranjih afektov strahu način, da se bodo umikali in se pogosto znašli v
situaciji, kjer bodo osramočeni, ponižani, ali pa se bodo veliko jezili na druge, jih
poniževali, bodo nasilni. Lahko bodo regulirali temeljni afekt sramu tako, da bodo
poskušali delovati perfekcionistično ali pa bodo do drugih zelo zahtevni, jih bodo
kritizirali, če ne bo dosegli njihovih visokih pričakovanj. Repič (2007, 113) navaja, da
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kadar se nekdo ne zmore ali noče soočiti z nekim svojim problematičnim vedenjem, je
jasno, da je to vedenje v službi regulacije razbolelih čutenj. Tako se vedno znova
pojavljajo samo afektivni psihični konstrukti (v obliki problemov, spornih vedenj,
psihosomatike in podobnih simptomov), izvor samega problema pa je preveč boleč in
prenevaren.

Posameznik je lahko reguliran s strani jaza (samoregulacija oz. regulacija samega sebe),
relacijskega polja med jazom in ti-jem (regulacija polja), afekta, ki nastaja v psihobiološkem prostoru med jazom in objektom (regulacija afekta), ter s strani sistemskega,
družinskega vzdušja (regulacija sistema) (Gostečnik 2011, 77). Regulacije jaza se
posameznik nauči kot otrok preko relacijskega polja med jazom in ti-jem, kar pomeni
med sabo in materjo ter čustvenim vzdušjem in med sabo in očetom ter čustvenim
vzdušjem, ali/in med sabo in drugim primarnim skrbnikom, ki je vključen v skrb zanj v
njegovem otroštvu.
Dojenčkovi možgani so ob rojstvu še dokaj nerazviti. Zelo razvit je simpatetični živčni
sistem, ki se odziva na zunanje dražljaje in v telesu povzroči npr. povišan krvni pritisk …
Otrok pa še nima razvitega parasimpatetičnega živčnega sistema, ki bi znal umiriti
njegova notranja telesna stanja. Tako je dojenček v celoti odvisen od svojih skrbnikov,
kako ga bodo znali pomiriti. Pomirjajoč dotik, nežno pestovanje in prigovarjanje otroku
pomaga pomiriti njegove telesne odzive, ki v njem zbujajo grozo, strah. V kolikor
skrbniki uspejo biti stalno otroku na voljo in ga pomiriti, bo otrok razvil zaupanje in bo
preko tega, kako mu starši pomagajo zregulirati oziroma umiriti njegove telesne odzive,
to ponotranjil in se bo tudi sam kasneje znal umiriti. Naučil se bo, da afektivna stanja, ki
se bodo prebujala v njegovem telesu, niso nekaj groznega, ampak so obvladljiva, da se
jih da pomiriti in ostati v odnosu. Otrok zelo motivirano osvaja vzorce, kako ostati
povezan s svojim skrbnikom. Sčasoma se nauči, kateri vzorci njegovega vedenja
pritegnejo skrbnikovo pozornost in katera otrokova afektivna stanja privedejo do stika.
Več otrokovih afektivnih stanj skrbniki prepoznajo in se nanje primerno odzovejo, večji
bo otrokov čustveni razpon, ki ga bo delil s svojimi skrbniki, kasneje pa tudi z drugimi
ljudmi. Manj afektivnih stanj bodo skrbniki prepoznali in regulirali, skromnejši bo
otrokov čustveni razpon v odnosih, več obrambnih odzivov bo otrok izražal, s tem pa
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bodo močno skrčene tudi priložnosti za novo učenje in posameznikov nadaljnji razvoj
(Cvetek 2013, 136−137).
Čustvena stanja, na katera ostajajo otrokovi skrbniki neodzivni, za otroka izgubijo pomen
in se ne integrirajo v otrokov kohezivni jaz. Ostanejo izven otrokovega zavestnega
doživljanja kot odcepljeni vidiki sebe (Gostečnik 2011, 54). Afektivna stanja ne izginejo,
še vedno ostanejo prisotna v otroku in se na nezavedni ravni prenašajo na druge odnose,
med drugim tudi nazaj v odnos s skrbnikom. Pogosto skrbniki teh vsebin ne sprejmejo,
zaradi tega se med otrokom in skrbnikom poruši stanje uglašenosti in resonance, otrok pa
s časoma razvije občutje nesprejetosti in nerazumljenosti v teh delih sebe (Siegel 2010).
Za neregulirana občutja je značilno, da nimajo časovne in prostorske dimenzije. Občutje,
ki ni regulirano, ohranja povečano raven telesne napetosti in ta trajajoča telesna napetost
sporoča posameznikovim možganom, da stanje, ki je povzročilo dvig napetosti, še vedno
traja (Cvetek 2013, 137). Doživlja, razmišlja in se vede na način, kot da se je zanj čas
ustavil v obdobju, ko je bil ranjen oziroma, ko je ostal afekt nereguliran (Gostečnik 2011,
51). Tako se vzorci neučinkovite regulacije afektov lahko nenehno ponavljajo, s tem pa
se

utrjujejo

tudi

vzorci

telesne

stimulacije

na

ravni

nevrotransmiterjev,

nevromodulatorjev, hormonov in drugih somatskih sistemov, kar se odraža v telesni drži,
načinu gibanja, notranji napetosti organov in drugih telesnih znakih. Ker napetost v
telesu, ki nastane ob nereguliranem afektu, ne more kar izginiti v prazno, se kopiči kot
telesna napetost, kar lahko vodi v razvoj psihosomatskih obolenj, lahko se sprošča v
nekontroliranih izbruhih kot agresivno, impulzivno, nasilno ali drugo neprimerno
vedenje. Lahko se jo poskuša zadušiti z uporabo kemičnih substanc, kot so alkohol, droge
in podobno. Tako neregulirani afekti pogosto vodijo v vrsto najrazličnejših telesnih in
duševnih motenj na ravni posameznika ter kasneje na ravni para ali družine (Cvetek 2013,
137).
V procesu čustvene regulacije se lahko čustva okrepijo, ošibijo ali vzdržujejo na enaki
ravni – odvisno od vsakokratnih posameznikovih potreb (Cvetek 2013, 47). Pri procesu
čustvene regulacije ne gre za potlačevanje ali zanikanje čustev, ne gre za izogibanje
čustvom s strategijami, kot so na primer disociacija, zloraba substanc ali druge oblike
zunanjega vedenja, ki zmanjšajo napetost (Briere 1992). Neko čustvo je regulirano takrat,
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ko se oseba zmore s tem čustvom soočiti in si priznati, da ga doživlja, da si ga dovoli v
polnosti začutiti (s tem pridobi izkušnjo, da je s tem čustvom mogoče zdržati in preživeti),
da to čustvo lahko sprejme kot del sebe. Pri tem ne gre za to, da bi se s tem čustvom
identificiral, ampak za to, da lahko posameznik sebe sočutno sprejme tudi v trenutkih, ko
doživlja to čustvo. To poveča posameznikovo občutje notranje moči in kontrole, kajti
posameznik se ne doživlja več kot žrtev, ki je nemočno podvržena nekemu občutju,
ampak se lahko svobodno prepusti določenemu občutju (Greenberg in Paivio 2003).

5.2 RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA IN DELO S SKUPINAMI
Relacijske mehanizme relacijske družinske terapije, opisane v predhodnem poglavju, kot
so projekcijsko-introjekcijska indetifikacija, temeljni afekt, afektivni psihični konstrukt,
telesne senzacije, kompulzivno ponavljanje, trinivojsko (intrapsihično, interpersonalno in
sistemsko) gledanje na probleme, regulacija afekta uporabljajo relacijsko družinski
terapevti pri individualnem delu s klienti in delu s skupinami.
Večina glavnih avtorjev s področja RDT (npr. Gostečnik, Cvetek, Simonič …) v svojih
prispevkih obširneje ne obravnava skupinske terapije. Osredotočajo se predvsem na
predstavitev in ovrednotenje splošnih teoretičnih in praktičnih izhodišč, prakse RDT ter
drugih, s terapevtsko prakso povezanih pojavov in teorij. Našli pa smo tudi prispevke in
avtorje, ki so se v svojih znanstveno-raziskovalnih prispevkih neposredno osredotočili
(tudi) na skupinsko obravnavo, njen proces in evalvacijo (Koprivc Prepeluh 2013,
165−168).
Skupinsko obravnavo po RDT so v zadnjem času opisovali tudi sledeči avtorji:
-

Repič (2007, 2008); v raziskavi skupine za žrtve spolnih zlorab.

-

Cvetek (2009); v posebnem podpoglavju skupinske obravnave travm med drugimi
predstavljenimi metodami (Koprivc Prepeluh 2013, 165).

-

Jerebic (2013); v razvoju in raziskavi terapevtskega procesa skupine zdravljenih
alkoholikov.

-

Koprivc Prepeluh (2013); v raziskavi terapevtskega procesa skupine žensk.
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Dinamika odnosov v skupinski terapiji je sistemska. Udeleženci skupinske terapije svoje
relacijske modele medosebnih odnosov iz primarne družine prenesejo na skupinsko
dinamiko. Prevzemajo podobne vloge, kot so jih prevzemali doma (npr. vloga rešitelja,
grešnega kozla, nevidnega otroka …), drug drugega dojemajo skozi matrico
ponotranjenih relacij iz primarne družine (če so bili v primarni družini zanemarjeni,
zavrženi, bodo v skupini delali isto). Na vodjo skupine se podobno odzivajo, kot so se
odzivali doma na svoje starše. Preko mehanizmov projekcijsko-introjekcijske
identifikacije, kompulzivnega ponavljanja si udeleženci skupine poustvarjajo primarni
odnos tudi do vodje skupine, ki jim predstavlja avtoriteto iz primarne družine. Lahko ga
idealizirajo, prezirajo, ga pazijo, mu hočejo pomagati, ga vidijo kot rešitelja.

Eden izmed prvih ciljev terapevtske skupine je oblikovanje sposobnosti za vzpostavljanje
odnosov. Ljudje se razbremenijo raznih kompulzivnosti, ki jih silijo v iskanje nadomestka
odnosa, ko so vključeni v resnične, pristne, vzajemne medsebojne odnose. V prvi fazi
delovanja terapevtske skupine je naloga terapevta, da zagotovi varno okolje, kjer se bodo
vsi udeleženci počutili sprejete, razumljene, slišane in se bodo lahko varno navezali na
skupino in terapevta. Ob tem terapevt naslavlja strahove, ki se prebudijo v udeležencih,
in jim jih preko pogovora pomaga udomačevati in premagovati. V začetnih srečanjih ni
veliko analiziranja, kognitivnega razglabljanja, ampak delo na strukturi, sledenju in
vzpostavljanju močne terapevtske zaveze (Jerebic 2013, 302−304).
Cilj skupinske terapije je, da udeleženci (po)stanejo bolj povezani, saj relacijski pristopi
smatrajo zdrav razvoj kot pot od nezrele odvisnosti k zreli vzajemnosti. Skupinska
terapija omogoča njenim udeležencem vzpostavitev globoke navezanosti preko podobnih
težav, ki jih imajo udeleženci, njihove včlanjenosti v skupino, medsebojna soočanja,
podporo, pohvale, identifikacijo in povezovanja. Cilj skupinskega procesa terapije je, da
je posameznik sposoben vzpostaviti pomenljivo vez z drugimi, brez sovražnosti in strahu
pred bližino (Jerebic 2013, 311−312). Prav tako je cilj skupinske terapije omogočiti in
utrditi primerno in funkcionalno regulacijo bolečih, razdiralnih afektov (Simonič,
Poljanec in Katona 2013), ki so bili sedaj regulirani preko nefunkcionalnih oblik vedenja
in čustvovanja (npr. potlačevanje čustev, obsesivno kompulzivne motnje, nefunkcionalne
oblike komunikacije, soodvisnosti, črnogledosti ...).
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6. EMPIRIČNI DEL

6.1 RAZISKOVALNI PROBLEM, NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE
6.1.1 Problem, namen, cilji in hipoteze kvantitativnega dela raziskave
Na vzorcu slovenskih odraslih oseb bi radi preverili, kakšna sta funkcioniranje in
samopodoba OOA in tistih, ki niso OOA. Na udeležencih terapevtske skupine za OOA
bi radi preverili, ali je sprememba pri samopodobi po enem letu obiskovanja skupine.
Namen kvantitativnega dela raziskave je odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Ali je funkcioniranje med družinskimi člani, ki so odraščali ob starših, ki so (bili)
zasvojeni z alkoholom, manj zdravo v primerjavi z družinskimi člani, ki niso
odraščali ob starših, ki so (bili) zasvojeni z alkoholom?
2. Ali imajo OOA nižjo samopodobo v primerjavi s tistimi, ki so odraščali ob starših,
ki niso bili zasvojeni z alkoholom?
3. Ali bodo udeleženci terapevtske skupine po modelu relacijske družinske terapije
imeli boljšo samopodobo kot pred vključitvijo v skupino OOA?
Prvi cilj raziskave je povezan s prvim raziskovalnim vprašajem (Ali je funkcioniranje
med družinskimi člani, ki so odraščali ob starših, ki so (bili) zasvojeni z alkoholom, manj
zdravo v primerjavi z družinskimi člani, ki niso odraščali ob starših, ki so (bili) zasvojeni
z alkoholom?). V zvezi s tem smo želeli preveriti prvo hipotezo.
Hipoteza 1: OOA bodo prihajali iz družin, kjer je funkcioniranje med člani družin manj
zdravo v primerjavi z družinami tistih, kjer člani niso odraščali ob starših, ki so (bili)
zasvojeni z alkoholom.
Drugi cilj raziskave je povezan z drugim raziskovalnim vprašajem (Ali imajo OOA nižjo
samopodobo v primerjavi s tistimi, ki so odraščali ob starših, ki niso bili zasvojeni z
alkoholom?). V zvezi s tem smo želeli preveriti drugo hipotezo.
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Hipoteza 2: OOA bodo imeli nižjo samopodobo kot tisti, ki so odraščali ob starših, ki
niso zasvojeni z alkoholom.
Tretji cilj raziskave je povezan s tretjim raziskovalnim vprašanjem (Ali bodo udeleženci
terapevtske skupine po modelu relacijske družinske terapije imeli boljšo samopodobo kot
pred vključitvijo v skupino OOA?). V zvezi s tem smo želeli preveriti tretjo hipotezo.
Hipoteza 3: Po procesu RDT bodo imeli udeleženci boljšo samopodobo kot pred
vključitvijo v skupino OOA.

6.1.2 Problem, namen, cilji in raziskovalna vprašanja kvalitativnega
dela raziskave
Kljub temu, da je relacijski družinski model terapije že dokaj prepoznaven model terapije
v Sloveniji, do sedaj še ni bila narejena raziskava, ki bi identificirala spremembe
udeležencev terapevtske skupine za OOA po relacijskem družinskem modelu terapije po
procesu obiskovanja skupinske terapije.
Namen raziskave je uporabiti miselni okvir in terapevtske izkušnje s področja RDT pri
skupinski terapevtski obravnavi OOA.
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne spremembe, vezane na doživljanje njihovih odnosov
z njihovimi družinskimi člani, opažajo udeleženci skupinske obravnave OOA po procesu
RDT?
Raziskovalno vprašanje 2: Kakšne spremembe, vezane na funkcioniranje v
interpersonalnih odnosih, opažajo udeleženci skupinske obravnave OOA po procesu
RDT?
Raziskovalno vprašanje 3: Kakšne spremembe, vezane na izražanje čustev, opažajo
udeleženci skupinske obravnave OOA po procesu RDT?
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6.2 RAZISKOVALNE METODE
6.2.1 Udeleženci kvantitativnega dela raziskave
Pri preverjanju prve in druge hipoteze je sodelovalo 587 prostovoljnih udeležencev.
Udeležence smo povabili k izpolnjevanju elektronskega vprašalnika preko foruma,
e-mailov, socialnega spletnega omrežja.
Izmed 587 udeležencev je bilo 497 žensk (84,7 %), 85 moških (14,5 %), 5 oseb pa ni
navedlo podatka o spolu (0,9 %). Stari so bili od 17 do 73 let. Povprečna starost
udeležencev je bila 42,8 let, standardna deviacija pa 10,6 let. Udeležence smo razdelili v
dve skupini, na skupino OOA (N= 264, kar predstavlja 45,0 % vzorca) in ne-OOA (N=
311, kar predstavlja 53,0 % vzorca). Za 12 udeležencev (2 %) tega podatka nismo mogli
pridobiti.
Glede na stopnjo izobrazbe jih je bilo 1,0 % z osnovnošolsko izobrazbo, 35,8 % s
srednješolsko izobrazbo, 55,2 % s končano fakulteto, 5,8 % z magisterijem, 1,0 % z
doktoratom (za 0,9 % udeležencev tega podatka nimamo).
Pri preverjanju tretje hipoteze je sodelovalo osem udeležencev, ki so se eno leto
udeleževali terapevtske skupine za OOA po relacijskem družinskem modelu terapije.
Med udeleženci je bilo 7 žensk (87,5 %) in 1 moški (12,5 %). Stari so bili od 29 do 57
let, povprečna starost je bila 40,38 let, standardna deviacija 9,913. Glede na stopnjo
izobrazbe jih je bilo 0 % z osnovnošolsko izobrazbo, 37,5 % s srednješolsko izobrazbo,
50,0 % s fakulteto, 12,5 % z magisterijem, 0 % z doktoratom.
Kriteriji za vključitev v terapevtsko skupino za OOA, ki je je potekala po metodi RDT,
so bili: prostovoljna odločitev, starost nad 18 let, trije ali več pritrdilnih odgovorov na
vprašalniku CAST–6.
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6.2.2 Udeleženci kvalitativnega dela raziskave
V kvalitativnem delu raziskave je sodelovalo osem udeležencev, ki so se eno leto ali eno
leto in pol udeleževali terapevtske skupine za OOA po relacijskem družinskem modelu
terapije. Od osmih udeležencev, ki so obiskovali terapevtsko skupino eno leto
(podrobnejši opis udeležencev je v predhodnem poglavju 6.2.1 pod preverjanjem tretje
hipoteze), jih je sedem nadaljevalo obiskovanje skupine še pol leta. V raziskavi smo
združeno uporabili njihove izjave po enem letu obiskovanja skupine in po enem letu in
pol obiskovanja skupine.

6.2.3 Merski pripomočki
Merski instrumenti v kvantitativnem delu raziskav so vprašalniki CAST–6 (za določanje
neodvisne spremenljivke OOA in ne-OOA), Rosenbergova lestvica samopodobe (za
preverjanje 2. in 3. hipoteze) in Vprašalnik funkcioniranja v primarni družini (za
preverjanje 1. hipoteze). V nadaljevanju je opis vsakega izmed uporabljenih
vprašalnikov.

6.2.3.1 Otroci alkoholikov – presejalni test (CAST–6)
Vprašalnik CAST–6 je skrajšana verzija vprašalnika Otroci alkoholikov – presejalni test
(Children of alcoholics screening test – CAST). Namenjen je identificiranju OOA.
Izvorni vprašalnik CAST je 30-delni vprašalnik, CAST–6 pa je skrajšana verzija
vprašalnika in vsebuje 6 vprašanj, na katera so vprašani odgovarjali z »da« ali »ne«
odgovori. Avtorja CAST vprašalnika sta Jones in Pilat. Korelacija med šestimi vprašanji,
vsebovanimi v vprašalniku CAST–6 in v izvornem 30-delnem vprašalniku CAST, je 0,92
– 0,94, kar nakazuje, da je CAST–6 primeren za identificiranje OOA. Alfa koeficient v
razponu 0,86 – 0,92 kaže na zadovoljivo raven notranje konsistentnosti CAST–6.
Najmanj trije pozitivni odgovori kažejo na visoko verjetnost OOA. Veljavnost
vprašalnika so preverjali v primerjavi z vprašalnikom CAST, korelacije pa so segale od
0,92 – 0,94, pojavljala se je 97 % točnost razporeditve v OOA oz. ne-OOA (Hodgins in
drugi 1995, 267). CAST–6 pa visoko korelira tudi z drugimi samoocenjevalnimi
lestvicami, in sicer z MAST – družina (Michigan Alcoholism Screening Test), F –
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SMAST in M – STAST (The Short Michigan Alcoholism Screening Test for Mother (M)
and Father (F). Pri vseh je multipla korelacija 0,82 (Hodgins in Shimp 1995, 262).
Če so udeleženci v kvantitativni raziskavi odgovorili na šest vprašanj vprašalnika CAST–
6 z najmanj tremi pozitivnimi odgovori, smo jih razvrstili v skupino OOA, ostale, ki pa
so odgovorili s štirimi ali več negativnimi odgovori, pa smo razvrstili v skupino ne-OOA.
Posameznike smo razvrstili v ustrezno skupino tudi, če so imeli kakšen manjkajoč
odgovor, vendar ne, če se ni dalo določiti skupine (če so odgovorili vsaj na 3 vprašanja
pozitivno, ali vsaj na 4 vprašanja negativno, so bili razporejeni, drugače ne).
Prevod vprašalnika CAST–6 iz angleškega jezika v slovenščino sem oblikovala na osnovi
treh prevodov, ki so mi jih naredili strokovnjaki s področja zakonskih in družinskih
odnosov. Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa za naš preveden vprašalnik CAST–6
je 0,908 (notranji razpon 0,875 – 0,904), kar nakazuje močno raven notranje
konsistentnosti.

6.2.3.2 Funkcioniranje v primarni družini (FOS)
Uporabili smo vprašalnik Funkcioniranje v primarni družini (Family of origin scale), v
nadaljevanju FOS, (Corcoran in Fischer 2000b, 331), prevod Repič (2007). Vrednost
Cronbachovega koeficienta alfa za naš preveden vprašalnik FOS je 0,982, kar nakazuje
močno notranjo konsistentnost. FOS je 40-delna lestvica, ustvarjena za merjenje
zaznavanja funkcioniranja v izvorni družini. Avtor merskega instrumenta je Hovestadt s
sodelavci (1985). Avtorji vprašalnika FOS menijo, da sta avtonomija in intimnost ključna
dejavnika v življenju zdravo delujoče družine (Corcoran in Fischer 2000b, 331).
Hovestadt in drugi (1985) poročajo o koeficientu test-retest (dva tedna) zanesljivosti 0,97.
Cronbachov alfa je 0,75 in alfa na standardiziranih postavkah 0,97. FOS izkazuje dobro
veljavnost med znanimi skupinami, saj pomembno razlikuje med moškimi v zakonski
krizi, ki so povezani z alkoholom, in moškimi v zakonski krizi, ki niso povezani z
alkoholom. Rezultati FOS so tudi statistično pomembno povezani z zaznano ravnjo
zdravja v posameznikovi trenutni družini (Corcoran in Fischer 2000b, 331).
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Petstopenjska lestvica je sestavljena iz štiridesetih trditev. Vprašani so lahko odgovarjali,
kako močno se strinjajo oziroma se ne strinjajo s posameznimi postavkami, ki opisujejo
njihovo primarno družino. Z izrazom »primarna družina« je mišljena družina, v kateri je
vprašana oseba odraščala kot otrok.
Vprašalnik FOS meri funkcioniranje v primarni družini preko elementov avtonomije in
intimnosti. Hovestadt in drugi (1985) poudarjajo, da se elementi avtonomije v
funkcionalni družini kažejo v spodbujanju jasnosti izražanja čustev (JIČ), odgovornosti
(O), medsebojnem spoštovanju (MS), odprtosti med člani družine (OMČD) in soočanju
z izgubami ter ločitvami (SIL). Elementi intimnosti pa se odražajo v spodbujanju
izražanja čustev (SIČ), ustvarjanju prijetnega družinskega vzdušja (UPDV), reševanju
konfliktov s čim manj stresa (SKČS), sočutju med člani družine (SMČD) in v zaupanju
ter razvijanju zaupanja (ZRZ) (Corcoran in Fischer 2000b, 331). Pri vsakem posameznem
elementu avtonomije in intimnosti (znotraj elementov avtonomije in intimnosti) smo
sešteli točke. Možno je bilo doseči najmanj 4 in največ 20 točk. Pri skupnem seštevku
avtonomije in intimnosti je bilo mogoče doseči najmanj 20 in največ 100 točk (skupen
seštevek vsot pri vseh petih elementih za vsak posamezni dejavnik tveganja). Višji kot je
rezultat, bolj kaže, da sta v družini razviti avtonomija in intimnost, kar posledično pomeni,
da družina bolj zdravo deluje. Nazadnje smo sešteli še vse točke skupaj (za avtonomijo
in intimnost), kjer je bilo možno dobiti najmanj 40 in največ 200 točk. Nato smo
izračunali povprečne vrednosti za vsak element (Repič 2007, 258).

6.2.3.3 Rosenbergova lestvica samopodobe (RSE)
Rosenbergova lestvica samopodobe (v nadaljevanju RSE), katere avtor je Morris
Rosenberg (1962), je 10-delna Guttmanova lestvica, ki preko desetih vprašanj meri
samopodobo. Oblikovana je bila leta 1962 za merjenje samopodobe študentov. Nato so
jo začeli uporabljati za merjenje samopodobe pri različnih starostnih skupinah
(mladostniki, odrasli …) in poklicih (Corcoran in Fischer 2000a, 610). Avtorica prevoda
RSE je Repič (2007). Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa za naš preveden
vprašalnik RSE je 0,901, kar nakazuje močno notranjo konsistentnost. Odločili smo se za
poimenovanje prevoda Rosenberg self-esteem scale kot Rosenbergova lestvica
samopodobe, podobno kot prevod navaja Repič (2007), čeprav smo v nekaterih virih na

146

internetu zasledili, da so uporabili prevod Rosenbergova lestvica samospoštovanja ali
Rosenbergova lestvica samovrednotenja. Terminološki problem pri prevodu besede
»self-esteem« je, ker ga nekateri slovarji prevajajo kot samopodobo, drugi kot dobro
mnenje o samem sebi, samospoštovanje.
Lestvica v vprašalniku RSE je štiristopenjska. Udeleženci so odgovarjali, kako močno se
strinjajo oziroma se ne strinjajo z vsako izmed trditev. Pri vsaki trditvi je bilo možno
dobiti najmanj 1 in največ 4 točke. Ob seštevanju točk je bilo potrebno 1., 3., 4., 7., in 10.
postavko obrniti (5–X). Tako je bilo možno skupaj doseči najmanj 10 in največ 40 točk.
Manjši kot je bil seštevek točk, bolj negativno samopodobo je imel vprašani, večji kot je
bil seštevek točk, pozitivnejšo samopodobo je imel vprašani (Repič 2007, 259).
Rosenberg (1979) poroča o test-retest koeficientih (dva tedna) zanesljivosti 0,85 in 0,88.
Velik del raziskav izkazuje sočasno, napovedno, konstruktno veljavnost in veljavnost
»znanih skupin«. RSE se statistično pomembno povezuje z drugimi merami samopodobe
kot npr. Chopersmith self-esteem inventory. Podobno izkazuje RSE dobro veljavnost tudi
pri napovedovanju mer depresivnosti, anksioznosti ter statusa v skupini. Izkazuje dobro
konstruktno veljavnost, tako da se povezuje z merami, s katerimi naj bi bil po teoriji
povezan. Ne povezuje pa se z merami, s katerimi naj ne bi bil povezan (Rosenberg 1979).

6.2.4 Postopek raziskave

6.2.4.1 Postopek kvantitativnega dela raziskave
Povabilo k izpolnjevanju elektronskega vprašalnika smo posredovali na različne forume
(www.iskreni.net, www.ringaraja.net, med.over.net), e-maile, facebooke. Udeleženci so
izpolnjevali elektronsko sestavljen vprašalnik, ki je vseboval tri vprašalnike: CAST–6,
FOS in RSE.
Za analizo rezultatov vprašalnika FOS smo uporabili statistično metodo MannWhitneyev U-test za neodvisne vzorce. Oblikovali smo dve skupini glede na to, ali je
oseba odraščala ob staršu, zasvojenem z alkoholom, ali ne. Med obema skupinama OOA
in ne-OOA smo z Mann-Whitneyevim U-testom primerjali vseh pet elementov
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avtonomije in vseh pet elementov intimnosti ter ugotavljali, če so statistično pomembne
razlike med skupinama. Elementi avtonomije so: JIČ – jasnost izražanja čustev, O –
odgovornost, MS – medsebojno spoštovanje, OMČD – odprtost med družinskimi člani,
SIL – soočanje z izgubami in ločitvami. Elementi intimnosti so: SIČ – spodbujanje
izražanja čustev, UPDV – ustvarjanje prijetnega družinskega vzdušja, SKČS –
spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa, SMČD – sočutje med člani družine in ZRZ
– zaupanje in razvijanje zaupanja.
Za analizo vprašalnika RSE smo uporabili statistično metodo Mann-Whitneyev U – testa
za neodvisne vzorce.
Udeleženci terapevtske skupine (postopek zbiranja skupine je opisan v naslednjem
podpoglavju 6.2.4.2) so reševali vprašalnik RSE na začetku vključitve v terapevtsko
skupino za OOA in po enem letu udeležbe v terapevtski skupini. Med izpolnjevanjem
vprašalnika je minilo 12 mesecev, skupina je imela 19 srečanj. Rezultate, ki smo jih dobili
na začetku, smo primerjali z rezultati, ki smo jih dobili na koncu. Pri izračunu razlike smo
uporabili statistično metodo t – testa za odvisne vzorce.
Manjkajoče vrednosti smo pustili in analizirali vse podatke, s katerimi smo lahko
razpolagali pri posamezni analizi (pairwise deletion).

6.2.4.2 Postopek kvalitativnega dela raziskave
Udeležence za zaprto terapevtsko skupino smo pridobili tako, da smo preko različnih
medijev poslali vabilo k udeležbi na terapevtsko skupino za OOA. Vabilo je vsebovalo
pogoje za vključitev, ki so bili: prostovoljna udeležba, starost nad 18 let in vsaj trije
pritrdilni odgovori na CAST–6 vprašalniku. S slednjim je bilo zagotovljeno, da so imeli
udeleženci skupno izhodišče, sicer bi neizpolnjevanje tega pogoja lahko vplivalo na sam
proces skupinske terapije. Skupina se je v prvem letu delovanja sestajala od januarja do
decembra, in sicer enkrat na štirinajst dni, v nadaljevanju pa še dodatnih šest mesecev in
v tem času imela še 10 srečanj. Skupina se ni srečevala v juliju in avgustu. Skupaj je bilo
v prvem letu 19 terapevtskih srečanj, 10 dodatnih srečanje v drugi polovici leta, skupaj
je bilo torej 29 srečanj. Vsako srečanje je trajalo po dve uri (120 minut). V prvem letu se
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je v skupino vključilo devet udeležencev, ena udeleženka se je na polovici leta poslovila,
ostalih osem je nadaljevalo srečanja do konca leta, od teh jih je sedem nadaljevalo
obiskovanje skupine še nadaljnje pol leta. Vsi udeleženci so na začetku skupinske terapije
podpisali informirano soglasje, v katerem so se strinjali, da se njihovi podatki lahko
uporabijo v raziskovalne namene, pri čemer je zagotovljena anonimnost in
konfidencialnost.
Pri raziskovanju 1., 2. in 3. raziskovalnega vprašanja, kjer smo uporabili podatke
terapevtske skupine OOA, smo uporabili kvalitativno metodo osnovane (angl. grounded)
teorije. Metoda osnovane teorije temelji na sistematičnem zbiranju podatkov, analizi
podatkov in razvoju teorije na temelju zbranih in analiziranih podatkov (Strauss in Corbin
1990, 4−12). Glavni namen metode je ugotoviti teme, vzorce, strukturo in procese,
povezane z raziskovalnim področjem (Strauss in Corbin 1998, 14−25), pri rezultatih smo
uporabili tudi metodo prikaza dobesednih izjav udeležencev.
Udeleženci terapevtske skupine OOA so vsaj enkrat mesečno dobivali za domačo nalogo
tri do šest odprtih vprašanj, na katera so pisno odgovarjali. Vprašanja so se navezovala
tudi na raziskovalna področja (sprememba doživljanje odnosov udeležencev terapevtske
skupine z njihovimi družinskimi člani; sprememba funkcioniranja udeležencev v
interpersonalnih odnosih; sprememba izražanja čustev udeležencev). Zadnje vaje so se
navezovale na spremembe, ki so se zgodile v procesu skupinske terapije.
Poleg domačih nalog, ki so jih udeleženci pisali, smo si redno delali pisne zapiske poteka
posameznega terapevtskega srečanja. Pri tem smo bili pozorni predvsem na izjave,
mnenja, opombe in interakcije udeležencev skupine. Zapise domačih nalog in pisne
zapiske smo uporabili pri obdelavi podatkov.
V prvem delu analize podatkov – v procesu odprtega kodiranja smo identificirali izjave
udeležencev, ki so se nanašale na spremembe doživljanja odnosov udeležencev
terapevtske skupine z njihovimi družinskimi člani; sprememba funkcioniranja
udeležencev v interpersonalnih odnosih; sprememba izražanja čustev udeležencev po
procesu skupinske obravnave RDT. Kot najmanjšo enoto analize smo uporabili
posamezne izjave udeležencev, ki so imele značaj pomensko zaključene povedi.
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Posamezne izjave udeležencev terapevtske skupine, ki so se nanašale na raziskovalno
področje, smo v nadaljevanju kodirali in uvrščali v preliminarne kategorije glede na to, v
katero raziskovalno vprašanje smo izjavo razvrstili (Cvetek 2013, 159).

V drugem delu analize, to je v procesu osnega kodiranja, smo izvedli proces povezovanja
osnovnih kategorij v sistem nadrednih kategorij, le-te pa še v bolj nadredne kategorije.
Analiza podatkov po metodi osnovane teorije je potekala, dokler ni prišlo do zasičenosti
kategorij. V skladu s cilji metode osnovane teorije smo na koncu poskusili vzpostaviti
nove teorije o spremembah doživljanja odnosov udeležencev terapevtske skupine z
njihovimi

družinskimi

člani;

o

spremembah

funkcioniranja

udeležencev

v

interpersonalnih odnosih ter o spremembah izražanja čustev udeležencev terapevtske
skupine za OOA po procesu RDT.
Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je na našo prošnjo za presojo etičnosti
naše raziskave, ki smo jo vložili pred začetkom kvalitativnega in kvantitativnega dela
raziskave, dne. 1. 9. 2009 dovolila njeno izvedbo.

6.2.4.3 Raziskovalni okvir kvalitativnega dela raziskave – predstavitev
skupinske obravnave OOA po relacijskem družinskem modelu terapije
Kot je omenjeno v predhodnem poglavju, smo kvalitativno raziskavo naredili na osnovi
zapisov terapevtskih srečanj in zapisov domačih nalog udeležencev skupinske obravnave
OOA po relacijskem družinskem modelu terapije. Pri vodenju skupine smo uporabili
spoznanja relacijske družinske teorije in terapije, ki sta podrobneje opisani v petem
poglavju doktorske disertacije. Terapevtska skupina je bila namenjena osebam, ki so
odraščale ob starših alkoholikih, so bile starejše od 18 let in smo jih na osnovi njihove
samoocenitve po CAST–6 vprašalniku lahko uvrstili v skupino OOA. Skupina je bila
zaprtega tipa, njena srečanja so prvo leto potekala od januarja do decembra (v juliju in
avgustu ni bilo srečanj), po enem letu pa so se nekateri udeleženci odločili še za pol letno
podaljšanje. Srečanja so potekala v terapevtskem prostoru Terapevtskega inštituta –
Odnos v Postojni. Skupina se je srečevala dvakrat mesečno po 2 uri.

150

Delovanje skupine je potekalo kot prepletanje predavanja, vodenega pogovora, deljenja
osebnih izkušenj udeležencev, terapevtskega ovrednotenja, pisanja domačih nalog in
povratnih refleksij na domače naloge. Dinamika srečanj je bila takšna, da sta bili po dve
srečanji vnaprej tematsko vodeni s strani terapevtke, naslednji dve srečanji pa sta bili
prosti v smislu, da so lahko udeleženci govorili o tistih temah iz njihovega vsakdanjega
življenja, o katerih so sami želeli govoriti. Včasih smo na koncu srečanja naredili kratko
umirjanje in povezovanje z višjo silo. Udeleženci so bili seznanjeni tudi z Molitvico za
spokojnost, ki jo uporabljajo v programu Al-anon za svojce alkoholikov. Udeleženci so
se na skupinskih terapijah in preko pisanja domačih nalog lahko soočili sami s seboj, s
svojimi bolečinami, obrambnimi mehanizmi, kompulzijami in tudi z lastnim napredkom.
Vsa srečanja so bila vodena s strani relacijske družinske terapevtke, ki je zaključila
specializacijo iz zakonske in družinske terapije in je imela večletne delovne izkušnje s
področja izvajanja relacijsko družinskega modela terapije. Terapevtka je vodila
posamezna srečanja, pripravljala vsebinsko strukturo skupine, teme za posamezna
srečanja, vprašanja za domače naloge, prebirala domače naloge in dajala udeležencem
skupine povratne informacije o domačih nalogah. Udeleževala se je individualnih
supervizij, pisala zapiske terapij in občasno tudi lastne odzive na posamezna skupinska
srečanja.
Na uvodnem srečanju smo seznanili udeležence skupine z osnovnimi pravili, ki so se
nanašala na zaupnost v smislu, da kar je povedano v skupini, ostane strogo zaupno. O
tem, kaj je kdo povedal in kdo je vključen v skupino, se ne govori drugim. V skupini se
drug od drugega učimo, drug drugega skušamo začutiti, razumeti in dojeti v njegovi stiski
in bolečini, ne da bi ga pri tem ranili, zlasti s tem, da bi ga na silo usmerjali na drugačno
pot. Vsak član skupine je poskušal pri sebi ovrednotiti in nasloviti doživljanje drugega, v
kakšnem smislu je/ni povedano v skupini podobno njegovemu. Vsak član skupine je imel
dovoljenje, da tisto, kar čuti in tako kot čuti, tudi izrazi. Udeleženci skupine so bili na
začetku seznanjeni, da je prepoznavanje lastnega čustvenega sveta in njegovo
poimenovanje del procesa okrevanja in očiščevanja, da bomo v terapevtskem procesu
skušali vsako čutenje ovrednotiti in nasloviti (Repič 2007, 334). Udeležencem ni bilo
dovoljeno direktno komentiranje izjav drugih udeležencev. Lahko pa so naslavljali
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povedano od drugih v skupini v smislu, kar si povedal, me je spomnilo na mojo izkušnjo,
na moje doživetje ...
Na začetku in med srečanji je terapevtka poudarila pomembnost strukture skupine v
smislu, da točno prihajajo na srečanja in da v primeru izostanka ali zamude le-to vnaprej
sporočijo. Udeleženci so prihajali iz kaotičnih družin, kjer se pogosto ni vedelo, kdaj bo
starš alkoholik prišel domov in v kakšnem stanju bo prišel. V njihovih družinah je bil
pogosto stol pri mizi ob družinskem obedu prazen, ker je bil zasvojeni starš neopravičeno
odsoten. Ob tem so se zbujala različna občutja praznine, negotovosti, sramu,
zapuščenosti, nevrednosti, strahu, jeze, ki so se lahko ob praznem stolu v terapevtski
skupini, ko udeleženec ne bi bil prisoten, ponovila. Zato smo to njihovo odgovornost za
pripadnost skupini in občutja, ki jih s svojim izostankom lahko povzročijo drugim
udeležencem, še posebej izpostavili.
Na uvodnem srečanju so udeleženci povedali, kar so sami želeli povedati o sebi. Razkrili
so, zakaj so se odločili za udeležbo v skupini. V izpolnitev so dobili nekaj vprašalnikov
in po želji prostovoljno soglasje za udeležbo v raziskavi.
Za nadaljnja srečanja je terapevtka pripravila različne teme, in sicer o njihovih primarnih
družinah – očetu, mami, o vlogah v nefunkcionalnih družinah, njihovi samopodobi in
nastanku samopodobe, o kritikah, ki so jih bili deležni v primarnih družinah in posledično
samoobsojanju, o njihovih preteklih in sedanjih strahovih, prikrivanju, sramu, žalosti,
pogrešanju, slovesu, praznikih, ne/zaupanju vase, o njihovih pozitivnih značilnostih,
odnosu do telesa in prepoznavanju telesnih odzivov, reakcij, o notranjem dojemanju njih
samih in njihovih projekcijah na to, kako jih vidijo drugi, mejah do sebe, bližnjih in
drugih.
Na srečanjih, kjer so sami izpostavili teme iz njihovega življenja, so udeleženci največ
govorili o njihovih težavah v sedanjih odnosih s partnerji, z otroki, s starši, o njihovem
čustvenem svetu, negotovosti, uvidih, novih vedenjih, nočnih morah, povezanih z
njihovimi straši in s travmatičnimi izkušnjami, o odnosu do prijateljev in znancev,
nefunkcionalni komunikaciji v družini, obupu nad svojim vedenjem, da so kljub napredku
nazadovali, ponovno vzkipeli nad drugimi, ali pa se umikali …
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Udeleženci so izhajali iz nefunkcionalnih družin. Nekateri starši so bili bolj
nefunkcionalni, drugi manj. Eden udeleženec je imel oba starša alkoholika, eden
udeleženec je imel mamo alkoholičarko, ostali udeleženci so imeli očeta alkoholika.
Nihče od udeležencev ni več živel s svojimi starši. Nekateri starši udeležencev so že
pokojni.
Tekom terapevtskih srečanj so udeleženci prepoznavali krivice, ki so se jim dogajale v
njihovih primarnih družinah in so jih dovoljevali v novih odnosih. Začeli so bolj
prepoznavati svoja čustva in jih upoštevati. Več so si dovolili čutiti, začeli so prepoznavati
prekoračene meje in postavljati meje sebi in drugim. Govorili smo o njihovem
razočaranju v povezavi z njihovimi starši, njimi samimi in njihovimi odnosi z drugimi.
Njihovi primarni odnosi so/bili prežeti z afekti zlorab, strahu, sramu, gnusa, prezira,
razvrednotenja, zapuščenosti, negotovosti, nezaupanja, žalosti. V skupini so nekateri
izražali odpor do brskanja po bolečih spominih iz primarne družine. V sedanjih odnosih
so poustvarjali primarna vzdušja preko afektivnih psihičnih konstruktov v obliki
minimaliziranja in opravičevanja, povezane odvisnosti partnerja od dela, prevzemanja
odgovornosti za večinski delež delovanja sedanje družine, izogibanja konfliktu,
izogibanja direktni komunikaciji s partnerjem in drugimi, grobega samoobtoževanja,
občutka manjvrednosti, ko so se pogosto v negativnem smislu primerjali z drugimi,
omalovaževanja lastnih dosežkov in napredkov, izogibanja direktni komunikaciji,
sanjarjenja o drugem partnerju, paničnih napadov, vzdrževanja podobe popolnosti,
nekritičnosti do grobosti partnerja, nezaupanja vase, soodvisnosti, zanikanja čustev,
izčrpavanja lastnega telesa, zagrenjenosti in črnogledosti, strahu pred drugimi, vloge
žrtve, perfekcionizma …
Postopno so udeleženci ob pomoči terapevta in skupinske podpore drugih udeležencev
prepoznavali svoje boleče afekte, svoje obrambne mehanizme, ki so jim omogočali, da
so se izognili soočenju z bolečimi občutki, prihajali v stik z bolečino, uspeli z njo nekaj
časa zdržati, posledično so nekateri zmogli lažje postaviti meje, bolj funkcionalno
komunicirati, vzpostaviti bolj prijetno vzdušje, prepoznavati zlorabe, naslavljati
odgovornost itd.
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6.3 REZULTATI IN RAZPRAVA
6.3.1 Rezultati kvantitativnega dela raziskave
6.3.1.1 Rezultati primerjave funkcioniranja v primarni družini med OOA
in ne-OOA
Rezultati raziskave so pokazali, da je v razpoložljivem vzorcu (N = 575) 45,9 % oseb (N
= 264), ki so odraščale v družini, v kateri je bil vsaj eden od staršev odvisen od alkohola,
kar pomeni skoraj vsaka druga oseba v raziskavi. Oseb, ki po naših kriterijih ne sodijo v
skupino OOA, je 54,1 % (N = 311).

V nadaljevanju sledi preverjanje prve hipoteze, ki se glasi, da bodo OOA prihajali iz
družin, kjer je funkcioniranje med člani manj zdravo v primerjavi z družinami tistih, kjer
člani niso odraščali ob starših, ki so (bili) zasvojeni z alkoholom.

Najprej so prikazane deskriptivne statistike posameznih elementov avtonomije in
intimnosti za skupino OOA in ne-OOA ter vsota avtonomije, intimnosti ter skupni
seštevek.
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Tabela 1
Deskriptivna statistika elementov avtonomije in intimnosti v skupini OOA in ne-OOA,
seštevkov avtonomije in intimnosti ter skupni seštevek.

Vsota za avtonomijo
- jasnost izražanja
čustev (JIČ)
- odgovornost (O)
- medsebojno
spoštovanje (MS)
- odprtost med člani
družine (OMČD)
- soočanje z izgubami
in ločitvami (SIL)
Vsota za intimnost
- spodbujanje izražanja
čustev (SIČ)
- ustvarjanje prijetnega
družinskega vzdušja
(UPDV)
- spoprijemanje s
konflikti s čim manj
stresa (SKČS)
- sočutje med člani
družine (SMČD)
- zaupanje in razvijanje
zaupanja (ZRZ)
Avtonomija in
intimnost

N
240
259

Skupina OOA
M
SD
53,03
17,67
10,42
3,53

N
291
302

Skupina ne-OOA
M
SD
63,8
17,09
12,6
3,72

252
256

10,24
10,35

3,78
4,41

300
301

12,9
12,7

3,56
4,27

254

10,77

3,90

303

12,86

3,70

254

11,19

3,94

301

12,71

4,02

249
258

54,10
11,14

18,77
4,51

293
302

66,82
13,21

18,15
4,18

256

11,10

4,23

302

14,53

4,14

259

9,55

3,78

305

12,43

3,82

259

10,70

4,04

306

12,96

3,98

258

11,55

3,91

301

13,55

3,60

233

107,47

35,91

280

130,5

34,84

Opombe: OOA – skupina odraslih otrok alkoholikov; ne-OOA – skupina odraslih otrok nealkoholikov.

Iz tabele 1 lahko opazimo, da posamezniki ne-OOA poročajo o višji avtonomiji in višji
intimnosti v izvorni družini kot OOA, enako pa poročajo tudi o vseh elementih
avtonomije in intimnosti.
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Tabela 2
Preverjanje normalnosti porazdelitev skupin OOA in ne-OOA s Kolmogorov-Smirnovim
testom na vprašalniku FOS.

Avtonomija in intimnost

Z - Skupina OOA
(N = 233)
0,088***

Z - Skupina ne-OOA
(N = 280)
0,066***

Vsota za avtonomijo
- jasnost izražanja čustev (JIČ)
- odgovornost (O)
- medsebojno spoštovanje (MS)
- odprtost med člani družine (OMČD)
- soočanje z izgubami in ločitvami (SIL)

0,084***
0,094***
0,093***
0,12***
0,085***
0,096***

0,064**
0,072**
0,084***
0,092***
0,066**
0,080***

Vsota za intimnost
- spodbujanje izražanja čustev (SIČ)
- ustvarjanje prijetnega družinskega vzdušja
(UPDV)
- spoprijemanje s konflikti s čim manj
stresa (SKČS)
- sočutje med člani družine (SMČD)
- zaupanje in razvijanje zaupanja (ZRZ)

0,083**
0,090***
0,077**

0,061*
0,071**
0,105***

0,106***

0,091***

0,119***
0,088***

0,076**
0,094***

Opombe: OOA – skupina odraslih otrok alkoholikov; ne-OOA – skupina odraslih otrok nealkoholikov.
*statistično pomembno odstopanje na 5 % nivoju tveganja
**statistično pomembno odstopanje na 1 % nivoju tveganja
***statistično pomembno odstopanje na 0,1 % nivoju tveganja

Iz tabele 2 lahko vidimo, da porazdelitve statistično pomembno odstopajo od normalne
porazdelitve. Ker Kolmogorov-Smirnov test kaže na pomembna odstopanja pri vseh
spremenljivkah, smo za nadaljnjo analizo razlik uporabili neparametrični MannWhitneyev test za neodvisne vzorce.
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Tabela 3
Izračun statistične pomembnosti razlik v avtonomiji in intimnosti z njihovimi elementi
med skupino OOA in ne-OOA z Mann-Whitneyevim U-testom za neodvisne vzorce.

Avtonomija
- jasnost izražanja čustev (JIČ)
- odgovornost (O)
- medsebojno spoštovanje (MS)
- odprtost med člani družine (OMČD)
- soočanje z izgubami in ločitvami (SIL)
Intimnost
- spodbujanje izražanja čustev (SIČ)
- ustvarjanje prijetnega družinskega vzdušja
(UPDV)
- spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa
(SKČS)
- sočutje med člani družine (SMČD)
- zaupanje in razvijanje zaupanja (ZRZ)
Avtonomija in intimnost skupaj

N
531
561
552
557
557
555

Z
6,67
6,66
7,83
5,85
5,90
4,21

p
<0,001***
<0,001***
<0,001***
<0,001***
<0,001***
<0,001***

542
560
558

7,25
5,30
8,54

<0,001***
<0,001***
<0,001***

564

8,29

<0,001***

565
559
513

6,17
5,67
6,83

<0,001***
<0,001***
<0,001***

*statistično pomembna razlika na 5 % nivoju tveganja
**statistično pomembna razlika na 1 % nivoju tveganja
***statistično pomembna razlika na 0,1 % nivoju tveganja

Vidimo, da je izpad udeležencev (razlike med celotnim številom udeležencev in števili,
navedenimi v tabeli, ki se pojavijo, ker udeleženci na kakšno vprašanje ne odgovorijo)
sorazmerno majhen, malo večji je pri seštevku avtonomije in intimnosti. Glede na
rezultate ostalih elementov z večjim numerusom, predpostavljamo, da manjkajoče
vrednosti niso bistveno vplivale na rezultate. Med skupinama OOA in ne-OOA obstaja
statistično pomembna razlika v avtonomiji v družini in pri vseh petih elementih
avtonomije. Prav tako je raziskava pokazala na statistično pomembnost razlike med
skupinama OOA in ne-OOA pri intimnosti v družini, pri vseh njenih petih elementih, tudi
pri skupnem seštevku avtonomije in intimnosti (tabela 3). Osebe, ki prihajajo iz družin,
kjer ni bilo zasvojenosti z alkoholom, torej zaznavajo svojo družino z več avtonomije in
intimnosti kot osebe, ki prihajajo iz družin, kjer je bil eden od staršev (ali oba) zasvojen
z alkoholom. Potrebno je poudariti, da se zaključki nanašajo večinoma na žensko
populacijo, saj naš vzorec zajema kar 85 % žensk in le 15 % moških.
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6.3.1.2 Odgovor na 1. hipotezo
Hipoteza 1: OOA bodo prihajali iz družin, kjer je funkcioniranje med člani manj zdravo
v primerjavi z družinami tistih, kjer družinski člani niso odraščali ob starših, ki so/bili
zasvojeni z alkoholom.
Rezultati vprašalnika FOS, s katerim smo merili, ali je funkcioniranje med družinskimi
člani OOA manj zdravo v primerjavi s tistimi, ki so ne-OOA, so pokazali statistično
pomembno razliko med intimnostjo, avtonomijo ter skupnim seštevkom med obema
skupinama. V skupini OOA so povprečne vrednosti posameznih elementov avtonomije
in intimnosti nižje v primerjavi s skupino ne-OOA, kar kaže na to, da njihove primarne
družine funkcionirajo manj zdravo (imajo nižjo stopnjo avtonomije in intimnosti) kot
družine, ki so ne-OOA.

Na podlagi teh rezultatov potrjujemo prvo hipotezo, kar pomeni, da OOA prihajajo
iz družin, kjer je funkcioniranje med družinskimi člani manj zdravo v primerjavi z
družinami tistih, katerih starši niso (bili) zasvojeni z alkoholom.

6.3.1.3 Rezultati samopodobe med OOA in ne-OOA
V nadaljevanju preverjamo drugo hipotezo, ki se glasi, da bodo imeli OOA nižjo
samopodobo kot tisti, ki so odraščali ob starših, ki niso (bili) zasvojeni z alkoholom.
Najprej je prikazana deskriptivna statistika rezultatov lestvice samopodobe za OOA in
ne-OOA posebej.

Tabela 4
Deskriptivna statistika na lestvici samopodobe v skupini OOA in ne-OOA

RSE

N
244

Skupina OOA
M
SD
29,96
4,43

N
289

Skupina ne-OOA
M
SD
30,55
4,91

Opombe: OOA – skupina odraslih otrok alkoholikov; ne-OOA – skupina odraslih otrok nealkoholikov;
RSE – Rosenbergova lestvica samopodobe.
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Število nepopolno rešenih vprašalnikov (kjer so udeleženci pustili vsaj en odgovor
prazen), ki smo jih morali izločiti iz analize, je okrog 7 %, kar ni tako veliko. Rezultati
vprašalnika RSE so pokazali, da so v skupini OOA povprečne vrednosti samopodobe
nekoliko nižje v primerjavi s skupino ne-OOA (tabela 4), vendar je razlika zelo majhna.

Tabela 5
Preverjanje normalnosti porazdeliev ter izračun statistične pomembnosti razlik v
samopodobi med udeleženci OOA in ne-OOA.

RSE

N
533
1***

Kolomogorov-Smirnov test
Mann-Whitneyev U-test
Z
p
Z
p
0,13
<0,00 1,82
0,068

Opombe. RSE – Rosenbergova lestvica samopodobe.
***statistično pomembna razlika na 0,1% nivoju tveganja

Iz tabele 5 vidimo, da je Kolmogorov-Smirnov test pokazal na statistično pomembno
odstopanje od normalne distribucije. Pri obdelavi podatkov iz RSE vprašalnika smo se
torej odločili za Mann-Whitneyev test za neodvisne vzorce, ki ni pokazal statistično
pomembnih razlik v samopodobi med OOA in ne-OOA. Otroci, ki prihajajo iz družin,
kjer ni bilo zasvojenosti z alkoholom, nimajo statistično pomembno drugačne
samopodobe kot otroci, ki prihajajo iz družin, kjer je bil eden od staršev ali oba zasvojen
z alkoholom.

6.3.1.4 Odgovor na 2. hipotezo
Hipoteza 2: OOA bodo imeli nižjo samopodobo kot tisti, ki so odraščali ob starših, ki
niso (bili) zasvojeni z alkoholom.
Rezultati RSE so pokazali, da med skupinama OOA in ne-OOA ni statistično pomembnih
razlik v samopodobi.
Na podlagi tega rezultata zavračamo drugo hipotezo, kar pomeni, da med udeleženci
OOA in ne-OOA ni statistično pomembnih razlik v samopodobi.
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6.3.1.5 Sprememba samopodobe med udeleženci terapevtske skupine OOA
na začetku in na koncu skupine
Peta hipoteza se glasi: Po procesu RDT bodo imeli OOA boljšo samopodobo kot pred
vključitvijo v terapevtsko skupino. Ker je bilo v terapevtsko skupino vključenih le 8
udeležencev, je reprezentativnost vzorca vprašljiva, vseeno pa je analiza informativna. V
povprečju so udeleženci OOA na testu RSE pred terapijo dosegli rezultat 20,25 točk (SD
= 4,46), po enem letu obiskovanja terapevtske skupine pa 27,13 točk (SD = 5,87). Višji
rezultat in s tem boljša samopodoba se torej kaže po enoletnem obiskovanju terapevtske
skupine. V nadaljevanju s Kolmogorov-Smirnovim testom preverjamo normalnost
porazdelitve in pomembnost razlik.

Tabela 6
Preverjanje normalnosti porazdelitve razlik in izračun statistične pomembnosti razlik v
samopodobi med udeleženci terapevtske skupine pred začetkom in po enem letu
obiskovanja (razlika med končnim in začetnim merjenjem).

Razlika

N
8

Kolomogorov-Smirnov test
Z
p
0,21
0,20

T-test
t
p
-2,80
0,027*

Opombe: RSE – Rosenbergova lestvica samopodobe.
*statistično pomembna razlika na 5 % nivoju tveganja

Pri obdelavi podatkov iz RSE vprašalnika smo se odločili za t-test za neodvisne vzorce,
saj smo s Kolmogorov-Smirnovim testom izračunali, da naša distribucija statistično
pomembno ne odstopa od normalne distribucije.
Rezultati vprašalnika RSE so pokazali, da so imeli udeleženci terapevtske skupine za
OOA na začetku vključitve v skupino nižjo povprečno vrednost samopodobe v primerjavi
s povprečnimi vrednostmi po enem letu obiskovanja terapevtske skupine. Ta razlika se je
izkazala za statistično pomembno na ravni tveganja 5 % (tabela 6).
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6.3.1.6 Odgovor na 3. hipotezo
Hipoteza 3: Po procesu RDT bodo imeli udeleženci boljšo samopodobo kot pred
vključitvijo v skupino OOA.
Rezultati RSE so pokazali, da je statistično pomembna razlika v samopodobi med
udeleženci terapevtske skupine na začetku obiskovanja skupine in po enem letu
obiskovanja.

Na podlagi tega rezultata potrjujemo tretjo hipotezo, kar pomeni, da so imeli
udeleženci terapevtske skupine za OOA po enoletnem procesu obiskovanja
terapevtske skupine po RDT boljšo samopodobo kot na začetku obiskovanja
skupine.

6.3.2 Razprava kvantitativnega dela raziskave
6.3.2.1 Razprava funkcioniranja v primarni družini med OOA in ne-OOA
Rezultati raziskave so pokazali, da je v razpoložljivem vzorcu (N = 575) 45,9 % oseb (N
= 264), ki so odraščale v družini, v kateri je bil vsaj eden od staršev odvisen od alkohola,
kar pomeni skoraj vsaka druga oseba v raziskavi.
Prvo hipotezo smo potrdili in s tem ugotovili mnoge statistično pomembne razlike v
funkcioniranju v primarni družini OOA v primerjavi z ne-OOA. Te razlike nakazujejo na
nezdravo delovanje primarne družine OOA. Vendar je pri zaključevanju potrebna
previdnost, saj je število udeleženih žensk (85 %) v raziskavi nesorazmerno številu
moških (15 %). Sicer so tudi druge raziskave (Capps in drugi 1993, 276−277) ugotovile,
da so izvorne družine OOA manj zmožne in bodo manj verjetno spodbujale avtonomijo
in intimnost družinskih članov. Ugotovili smo torej, da so otroci v družinah, kjer je
prisotna odvisnost od alkohola, deležni manj intimnosti in avtonomije, kar lahko vpliva
na njihov nadaljnji razvoj. To lahko trdimo predvsem za ženski del populacije, medtem
ko bi bilo za moški del potrebno narediti še kakšno raziskavo.
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Stopnji avtonomije in intimnosti v družinah, iz katerih izhajajo OOA, sta statistično
pomembno nižji v primerjavi z družinami, iz katerih izhajajo ne-OOA. Prav ta dva
dejavnika tveganja nakazujeta, da se v družinah, kjer je prisoten alkoholizem, pojavlja
manj zdravo funkcioniranje med družinskimi člani v primerjavi z družinami, kjer
alkoholizem ni prisoten. Res pa je, da nismo ugotavljali drugih težkih izkušenj, s katerimi
bi se družine lahko spopadale, kot so npr. psihične bolezni staršev, nasilje, zlorabe,
odvisnost od drugih substanc (kajenje trave, uživanja trdih drog, razen alkohola), kar bi
bilo morda zanimivo narediti v prihodnjih raziskavah.
V družinah skupine OOA se kaže statistično pomembno nižja stopnja avtonomije pri vseh
petih elementih: pri jasnosti izražanja čustev, odgovornosti, medsebojnem spoštovanju,
odprtosti med družinskimi člani ter pri soočanju z izgubami in ločitvami. To kaže na to,
da so izvorne družine, v katerih so odraščali OOA in kjer je bil prisoten alkoholizem vsaj
enega izmed staršev, nefunkcionalne. Tudi Capps in drugi (1993, 275) navajajo, da so
izvorne družine OOA nefunkcionalne.
Jasnost izražanja čustev v družini se kaže preko sposobnosti izražanja misli in čustev
ter preko sposobnosti razumevanja in izražanja misli in čustev drugih družinskih članov
(Corcoran in Fischer 2000b, 331−335). Korenine različnih motenj (npr. alkoholizma)
segajo precej daleč v prejšnje generacije. Posebno pomembne so motnje v
komunikacijskem sistemu družin. Vedenje zasvojenega starša je pogosto nedosledno in
nepredvidljivo, kar neugodno spremeni proces socializacije otrok, saj jim ne priskrbi
modela jasne in odprte komunikacije (Selvini Palazzoli, Cirillio in Selvini 1992). V
družini z izkušnjo alkoholizma so družinski člani naučeni »ne čutiti« in »ne govoriti o
problemih« (Grant, Rosenfeld in Cissna 2004, 48−49). Komunikacija v družini z
odvisnim članom tako izgubi svojo odprtost in spontanost. V dobro delujočih družinah
lahko vsak njen član jasno izraža svoja čustva, vsak njen član ima priložnost, da z drugimi
deli svoja čustva. Drugi pa znajo izražena čustva sprejeti z razumevanjem in podporo.
Družinski člani lahko svobodno prosijo za pozornost in v zameno tudi znajo dati drugim
svojo pozornost (Black 2001, 302). Alkoholik drugim družinskim članom pogosto ne
zmore dati zdravega zgleda, kako se odgovorno soočiti s čustvi, saj pogosto uživa alkohol
zato, da z njegovo pomočjo nefunkcionalno razrešuje občutja bolečine, žalosti, potrtosti,
poraza, vznemirjenosti in neprijetna doživetja v družini in družbi. Na ta način zanj alkohol
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postane lažno pomirjevalno sredstvo, saj pije, da bi pozabil na svojo bolečino, potem
pozabi, da pije, njegovi bližnji pa nosijo njegove bolečine. Prežeti so z občutji sramu,
krivde, negotovosti (Gostečnik 2003, 19). Naša raziskava kaže na to, da je jasnost
izražanja čustev v družini OOA statistično slabša kot v družinah ne-OOA. V družinah,
kjer je prisoten alkoholizem, so čustva pogosto zatrta in pogosto postanejo izkrivljena.
Družinski člani čustev pogosto ne delijo drug z drugim. Kadar pa jih izrazijo, to na žalost
naredijo na obsojajoč način z obtoževanjem druge osebe (Black 2001, 302).
Odgovornost se v družini kaže preko sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja in
priznanja lastnih napak (Corcoran in Fischer 2000b, 331−335). Alkoholikova osebnost in
značaj se spreminjata v čutu za odgovornost. Postaja vedno manj odgovoren in prelaga
odgovornost na druge družinske člane (Drakšič 1992, 323). Pogosto nihče v alkoholni
družini noče prevzeti odgovornosti za svoje probleme, pogosto obtožujejo nekoga
drugega in na druge prelagajo odgovornost (Black 2001, 309). Dokler bodo družinski
člani krivili za alkoholikovo zasvojenost sebe, sprejemali odgovornost zanj, dokler ne
bodo priznali, da alkoholik ne zmore brez alkohola in bodo nehali prevzemati nase dela,
ki so njegova, ne njihova, tako dolgo bo alkoholik ostal zasvojen z alkoholom (Gostečnik
2003, 21). Soočanje z lastno neodgovornostjo in neodgovornostjo drugega je lahko zelo
boleče doživetje in zahteva čustveno zrelost, česar pa pogosto alkoholik in njegovi
družinski člani niso razvili. Tudi v naši raziskavi se kaže, da je bila odgovornost v
primarni družini OOA slabša v primerjavi z odgovornostjo v primarni družini ne-OOA.
Spoštovanje in odprtost do drugih se kažeta v kvaliteti družinske komunikacije, koliko
je prostora za izražanje mnenj in občutkov, koliko se med seboj poslušajo, si prihajajo
naproti in se podpirajo (Corcoran in Fischer 2000b, 331−335). V družini alkoholika se
njegovi člani naučijo pravila o tem, da ne smejo na glas govoriti o največjem delu njihove
resničnosti – odvisnosti in o neprijetnih vsebinah (Black 2010). To kaže na nizko stopnjo
spoštovanja in odprtosti med družinskimi člani, kar potrjuje tudi naša raziskava. Otroci
alkoholikov pogosto ne zaznavajo drugih znotraj ali izven družine, kot osebe, ki so jim
na voljo za pomoč. Številni OOA se sprašujejo, kje so bile njihove tete in strici, ko so jih
potrebovali. Številni se sprašujejo, zakaj njihovi stari starši niso bolj skrbeli zanje in se
več ukvarjali z njimi (Black 2001, 662). OOA odhajajo v svet z občutkom, da so bili
oropani očeta, če je le-ta bil alkoholik. Spominjali se ga bodo z grenkimi občutji prikritega
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sramu in bolečine (Gostečnik 2003, 20). Teh občutkov pa večina OOA ne bo nikoli
odkrito izrazila svojemu zapitemu staršu, saj bi ta verjetno navedbe zanikal, se branil,
obtoževal nazaj. Kar kaže na to, da v družinah alkoholikov večinoma ni prostora za odprto
izražanje mnenj, občutkov. Tudi naša raziskava kaže, da sta bili spoštovanje in odprtost
do drugih v primarni družini OOA slabši v primerjavi s skupino ne-OOA.
Naši rezultati kažejo na nižjo stopnjo soočanja z izgubami in ločitvami v skupini OOA
v primerjavi z ne-OOA. Za družine OOA je značilno, da se redko pogovarjajo o žalosti,
če se kdo preseli, poslovi ali umre. Ni prostora za izražanje bolečine, žalosti in
prizadetosti. Tudi v družinah ne-OOA je smrt, izguba in žalost velikokrat izrinjena iz
družinskega pogovora, vendar naša raziskava kaže, da je statistično pomembno manj
izrinjena kot pri OOA. Naše ugotovitve potrjuje tudi ugotovitev avtorice Blackove (2001,
260,1941), da v alkoholni družini pogosto sploh ne govorijo o žalosti in izgubah.
Zanikanje bolečih čustev je njihova obramba, ker je bolečina zaradi izgub in zapuščenosti,
ki so vsakdanje spremljevalke v njihovi družini, prevelika in je ne morejo tolerirati.
Prav tako so naši rezultati pokazali pomembne statistične razlike pri intimnosti in njenih
petih elementih med družinami udeležencev OOA in ne-OOA (glej tabelo 3). V družinah
skupine OOA se kaže statistično pomembna nižja stopnja pri vseh petih elementih: pri
spodbujanju izražanja čustev, ustvarjanju prijetnega družinskega vzdušja, spoprijemanju
s konflikti s čim manj stresa, sočutju med člani družin, zaupanju in razvijanju zaupanja
(pri vseh elementih intimnosti p ≤ 0,05).
Zdravo izražanje različnih čustev v družini se kaže preko tega, ali družinski člani smejo
pokazati pozitivna in negativna čustva, ki jih doživljajo, pa tudi preko tega, ali družinski
člani drug pri drugem spodbujajo ali zavirajo izražanje čustev (Corcoran in Fischer
2000b, 331−335). Zasvojene osebe pogosto posegajo po alkoholu, da bi odpravili
neprijetne občutke, kot so žalost, razočaranje, strah, groza, občutek izdanosti, zavrženosti
in brezizhodnosti. Tako lahko postane alkohol način, kako odpravijo ali olajšujejo težave
(Gostečnik 2003, 24), kar pa je nezdrav zgled, ki njihovim otrokom ne omogoča zdravega
učenja izražanja in soočanja z bolečimi čustvi. V nefunkcionalnih družinah določenih
čustev ni dovoljeno kazati. Naši rezultati kažejo na nižjo stopnjo izražanja različnih
čustev udeležencev, ki so OOA. Drakšič (1992, 326) je ugotovil, da so v družini
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alkoholikov konflikti odprti, jasni in glasni. Napetosti se hitro in brez zavor sprostijo v
konfrontacijah in medsebojnih obračunavanjih. Zaviranje afekta, obvladovanje
neugodnih čustev, usmerjanje tenzije na konstruktiven način, strpnost, potrpljenje,
konstruktivno prizadevanje, vse to je v teh družinah tuje in nedomače (Drakšič 1992,
326). Družine z izkušnjo alkoholizma so nagnjene k temu, da zanikajo čustva, še zlasti
boleča čustva družinskih članov. Otrokom in tudi odraslim ni dovoljeno izražati čustev,
še zlasti ne bolečih (tako imenovanih »negativnih«), kot je jeza. Vsaka družina ima
navadno vsaj enega člana, običajno alkoholika, ki mu je dovoljeno odprto izražati ta
čustva, še zlasti jezo. V družinah, kjer je jeza kronična in neizražena s strani njenih članov,
izražanje jeze prevzame drugačno obliko – kot zlorabljanje sebe ali drugih, antisocialno
vedenje in različne oblike akutnih in kroničnih bolezni, vključno z boleznimi, povezanimi
s stresom (Whitfield 2006, 40).
Ustvarjanje toplega vzdušja oz. razpoloženja v izvorni družini se kaže preko tega, ali
je bil čas obedovanja, prehranjevanja v družini prijeten in prijazen, ali ne, ali je bilo
vzdušje v družini toplo in so družinski člani drug drugemu dajali podporo, ali pa je bilo
vzdušje hladno in negativno (Corcoran in Fischer 2000b, 331−335). V naši raziskavi se
je pokazalo, da je ustvarjanje toplega vzdušja v primarni družini OOA slabše kot v
primarni družini ne-OOA. To lahko povezujemo s tem, da alkoholiki izražajo manj
veselja, presenečenja in več žalosti ter zaničevanja. Tako s svojimi negativnimi
čustvenimi stanji okužijo druge, s katerimi prihajajo v stik (Dethier in Blairy 2012, 371).
Iz tega morda lahko sklepamo, da alkoholiki s svojim izkrivljenim čustvovanjem vnašajo
v družino negativno, hladno vzdušje. Sklepamo lahko, da morda alkoholik v času
obedovanja in družinskega druženja s svojim zaničevanjem drugih družinskih članov
vnaša vanje občutja zavrnjenosti, sramu, ponižanja, zavračanja, zaradi česar postane
vzdušje negativno in hladno. Tudi Fossum in Mason (1986, 102-103) navajata, da se v
družinah, kjer je prisoten alkoholizem enega člana, o številnih temah, občutjih, dejanjih,
ki zelo zaznamujejo njihovo družinsko vzdušje, sploh ne govori. Posledično družinski
člani začnejo dvomiti v njihovo pravilno dojemanje resničnosti in se učijo zanikati to
resničnost. Otroci alkoholikov se spominjajo, da so bili zanje prazniki in dopustovanja
najbolj boleči trenutki in obdobja v njihovem družinskem življenjskem ciklu (Steinglass
in drugi 1987, 329). V družinah, kjer sta oče ali mati zasvojena z alkoholom, otroci že kar
vnaprej predvidijo, kaj bo sledilo, če pričakujejo, da bo starš pijan. Dobro že poznajo
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stisko, ki jo občutijo kot grozo nepredvidljivosti, in to že dneve pred koncem tedna ali
pred prazniki, pozneje pa ure in ure, preden pride starš domov (Gostečnik 2003, 20).
Alkohol jim uniči vse praznike in namesto, da bi se kot družina srečali, si izrekli čestitke
in lepe želje, so v njihovi družini preklinjanja, zmerjanja, obtoževanja, groza in strah
(Gostečnik 2003, 35).
V nekaterih družinah spore oziroma konflikte razrešujejo brez nepotrebnega stresa,
se o konfliktih pogovarjajo, v nekaterih družinah pa konflikti nikoli niso rešeni. Če pa se
lotijo reševanja konfliktov, je to zelo stresno doživetje (Corcoran in Fischer 2000b,
331−335). V naši raziskavi smo potrdili, da je stopnja razreševanja konfliktov brez
nepotrebnega stresa v primarnih družinah OOA statistično slabša kot v primarnih
družinah ne-OOA. To mogoče lahko razlagamo s tem, da v družinah OOA pogosto vlada
pravilo, da se ne sme govoriti o stvareh, ki bi lahko vznemirile očeta ali mamo. Nekateri
otroci se naučijo, da je veliko lažje zanje, če ne govorijo o nekaterih stvareh, da s tem ne
bi vznemirili staršev (Black 2001). Tako verjetno pogosto ne začnejo pogovora o
konfliktnih temah, kot na primer, da je oče spet začel piti, da sta se oče in mama ponoči
prepirala. Nekatere družine preprosto delujejo, kot da se ni nič nenavadnega zgodilo
(Black 2001, 662). Partnerski odnos, v katerem je ena oseba zasvojena z alkoholom, je
običajno preplavljen s konflikti (Gostečnik 2003, 28). Številni problemi tako ostajajo
nerazrešeni, če pa se že pogovarjajo o problemih, to pogosto počnejo na neprimeren
način, in sicer s kričanjem, očitanjem, sramotenjem.
Družine lahko spodbujajo občutljivost in empatijo med družinskimi člani tako, da se
zanimajo za čustva drugega, so rahločutni do čustev drugih družinskih članov. Zavirajo
pa empatijo tako, da stališča in čustva drug drugega ignorirajo, kritizirajo in se ne
zanimajo za čustva drugih družinskih članov (Corcoran in Fischer 2000b, 331−335). V
naši raziskavi je v družinah OOA nižja stopnja spodbujanja empatije in občutljivosti med
družinskimi člani v primarni družini, kar lahko mogoče povezujemo s tem, da
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nefunkcionalnih družinah pogosto ni prostora za iskrene pogovore o tem, kaj kakšen član
doživlja, kaj vidi, kako mu je, drug z drugim ne delijo svojih občutij, pogosto družinski
člani še sami pri sebi zanikajo svoja čustva. Pogoj za razvoj empatije pa je, da družinski
člani delijo svoja čustva drug z drugim. V nefunkcionalnih družinah, kamor sodi tudi
družina z zasvojenim članom, pa pogosto vlada pravilo zanikanja petih osnovnih svobod
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posameznika. Ta pravila dajo družinskim članom vedeti, da ne smejo misliti, si želeti, si
predstavljati, videti ali slišati stvari na način, kot jih (Bradshaw 1996, 91). Tudi Gostečnik
(2003, 21) navaja, da v družinah z izkušnjo alkoholizma prevladuje zanikanje. Zanikanje
alkoholika, da ni odvisen, zanikanje družinskih članov, da alkoholik ni odvisen, ampak je
samo utrujen, bolan, ko je pijan. Težko se družinski člani uglasijo na čustva drug drugega,
če niti do svojih čustev nimajo dostopa. Simonič navaja, da z empatijo doživljamo enako
vsebino, kakor jo doživlja drugi in imamo tako dostop do notranjega življenja drugih
(Simonič 2010, 114).
Družinski člani razvijajo zaupanje v človeka, ki je v osnovi dober, da drug drugega
opogumljajo in spodbujajo pri sklepanju in razvijanju novih prijateljstev ter imajo
predstavo, da so ljudje v osnovi dobri. Nezaupanje v človeka, v osnovi dobrega, družinski
člani ohranjajo s prepričanjem, da te drugi ljudje hočejo običajno samo izkoristiti.
Družinske člane učijo, da so bolj nagnjeni k nezaupljivosti do drugih ljudi (Corcoran in
Fischer 2000b, 331−335). V naši raziskavi smo ugotovili, da je razvijanje zaupanja v
človeka, v osnovi dobrega, v primarnih družinah OOA slabše kot v primarnih družinah
ne-OOA. To bi morda lahko povezovali s tem, da pogosto pomemben član družine z
izkušnjo alkoholizma reče otrokom, naj ne govorijo z ljudmi izven družine, kar izolira
otroke. »Ne govori, ne zaupaj, ne čuti« so osnovna sporočila v družinah z zasvojenim
članom (Rosenfeld in Cissna, 2004). Družina se tako zapira pred drugimi ljudmi, da bi
prikrila družinsko sramoto. Ker v lastnem domu nimajo varnosti in zaupanja, ne morejo
imeti občutka, da so drugi ljudje vredni zaupanja, da se lahko varno navežejo nanje. Tudi
Dethier in Blairy (2012, 380) navajata, da so alkoholiki nagnjeni k negativnim sodbam
o drugih, kar med drugim vodi k socialni izolaciji alkoholika samega in tudi njegovih
družinskih članov. Pogosto so zasvojene osebe nagnjene k negativnemu dojemanju ljudi
okoli sebe, zlasti najbližjih. Občutek imajo, da ne morejo nikomur zares zaupati
(Gostečnik 2003, 31), ta občutek nezaupanja v druge pa pogosto prenesejo na svoje
družinske člane, še zlasti na otroke.
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6.3.2.2 Razprava o primerjavi rezultatov na Rosenbergovi lestvici
samopodobe med OOA in ne-OOA
Rosenberg (1965) definira pozitivno samopodobo kot občutek lastne vrednosti in
osnovno spoštovanje samega sebe, negativno samopodobo pa opisuje kot občutek
nevrednosti, neprimernosti in nezadostnosti. Vprašalnik RSE meri samopodobo kot
zadovoljstvo s samim seboj, z občutkom koristnosti (ali ima oseba občutek, da je koristna
ali pa, da ni za nobeno rabo), s prepoznavanjem svojih dobrih lastnosti, z dojemanjem
lastne sposobnosti, da lahko dela stvari tako dobro kot večina drugih ljudi, z občutkom za
stvari, na katere je oseba lahko ponosna, z občutkom lastne vrednosti in veljave, z
občutkom samospoštovanja, z dojemanjem lastne uspešnosti ter mnenjem o sebi
(Rosenberg 1979).
V naši raziskavi nismo ugotovili pomembnih razlik v samopodobi med OOA in ne-OOA,
zato smo drugo hipotezo ovrgli. Bush in drugi (1994, 177), Rangarajan (2008, 481) in
Hall (2007, 50) v raziskavah sicer ugotavljajo, da imajo OOA slabšo samopodobo, kot jo
imajo ne-OOA, kar kaže na to, da lahko ima alkoholizem starša škodljiv vpliv na
samopodobo OOA (Rangarajan 2008, 481). Gostečnik (2003, 29) pravi, da otroci
alkoholikov nimajo možnosti, da bi v mirnem dozorevanju pridobili samospoštovanje in
samozavest, ki sta nujno potrebna za pristop k dobremu reševanju življenjskih problemov.
Čuježeva (2013, 72), ki je naredila raziskavo na vzorcu slovenske populacije, tudi
ugotavlja, da je samopodoba udeležencev, za katere obstaja velika verjetnost, da so otroci
alkoholikov, nižja, kot samopodoba udeležencev, katerih starši najverjetneje niso
alkoholiki. Vendar pa mi tega z našo raziskavo nismo mogli potrditi.

Po drugi strani pa avtorica Hall (2007, 49), ki je v svoji raziskavi raziskovala razliko med
samopodobo OOA in ne-OOA, ni ugotovila nobenih statistično pomembnih razlik med
skupinama. Prav tako so avtorji Werner in Broida (1991), Walker (1996), ki so raziskovali
vpliv alkoholizma staršev na samopodobe OOA, v svojih raziskavah prišli do podobnih
ugotovitev kot mi, in sicer, da med skupinama OOA in ne-OOA ni razlik v samopodobi,
ali pa so le-te zelo majhne. Torej se naša raziskava sklada z naštetimi preteklimi
raziskavami.
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Na tem mestu bi se navezala na omejitve v naši raziskavi, kajti v njej so udeleženci
izpolnjevali vprašalnik v elektronski obliki. Da je oseba sposobna izpolniti vprašalnik v
elektronski obliki, mora biti elektronsko pismena. Iz tega lahko sklepamo, da je vzorec
udeležencev, ki so sodelovali v naši raziskavi, pristranski. Predpostavljamo lahko, da
oseba, ki zna v elektronski obliki prebrati povabilo za sodelovanje k raziskavi in izpolniti
elektronski vprašalnik, bolje zaupa v svoje sposobnosti in ima boljšo samopodobo kot
oseba, ki v naši raziskavi zaradi elektronske nepismenosti ni mogla sodelovati. Iz tega
mogoče lahko sklepamo, da osebe, ki so se naučile uporabljati elektronske medije, bolje
zaupajo v svoje sposobnosti in imajo posledično boljšo samopodobo od tistih oseb, ki so
elektronsko nepismene in/ali akademsko manj uspešne.
Omejitev v naši raziskavi je lahko tudi ta, da je bilo v našem vzorcu več kot 62 % oseb,
ki so zaključile vsaj univerzitetno izobrazbo, po statističnih podatkih RS pa je 20 %
odraslega slovenskega prebivalstva zaključilo vsaj univerzitetno izobrazbo (Statistični
urad RS 2014b). Iz tega morda lahko tudi sklepamo, da imajo osebe, ki so zaključile
fakulteto, boljšo samopodobo kot osebe, ki imajo dokončano srednješolsko izobrazbo ali
manj. Nekatere študije so prišle tudi do ugotovitev, da je samopodoba pozitivno povezana
z akademskimi dosežki (Vialle, Heaven in Ciarrochi 2005) (Bankston in Zhou 2002).
Covnigton (1989), ki je raziskoval samopodobo med študenti, poroča o tem, da če se
izboljša oz. poveča stopnja samopodobe, se izboljša tudi doseganje akademskih
dosežkov. Iz tega lahko sklepamo, da je samopodoba iz našega vzorca OOA boljša zato,
ker naša raziskava v manjši meri vključuje osebe, ki so dosegle nižjo stopnjo izobrazbe
kot univerzitetno, torej osebe z osnovnošolsko izobrazbo. V našem vzorcu je namreč le 1
% oseb, ki imajo samo osnovnošolsko izobrazbo, v RS pa je bilo v letu 2014 24,85 %
oseb, ki imajo samo osnovnošolsko izobrazbo, v RS je tudi za 20 % več odraslih oseb, ki
imajo doseženo srednješolsko izobrazbo, kot v našem vzorcu in za 42 % več oseb z
doseženo fakultetno izobrazbo, kot jih je bilo po statističnih podatkih RS (Statistični urad
RS 2014b).

OOA so pogosto polni sramu, tega pa ne bodo priznali, ker je zanikanje njihov osnovni
in najmočnejši obrambni mehanizem, da dobijo občutek, da so sprejemljivi. Značilno za
OOA je tudi, da včasih enačijo samopodobo s funkcionalnostjo, npr. z dosežki, s
storilnostjo. Samopodoba je notranja podoba o sebi in notranje doživljanje sebe.
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Osredotočeni so na to, kako delujejo navzven, kakšno podobo kažejo navzven in ne na
to, kako se notranje počutijo. Samopodoba je bolj odvisna od notranjega počutja in ne od
funkcionalnosti. Otroci alkoholikov so pogosto morali prevzeti vlogo, ki je njihov starš
alkoholik oziroma drugi starš, nista opravljala, nekateri so prevzemali tudi druge vloge
(npr. grešnega kozla, nevidnega otroka …), nekateri so postali čustveni partnerji svojim
staršem. Pred občutjem sramu so se nekateri zaščitili z narcisoidnim obrambnim
mehanizmom, ki jih je ščitil pred grožnjo notranjega razpada, s preplavljenostjo z občutki
sramu, z neprimernostjo in s slabo samopodobo. Nekatere osebe lahko dosegajo zelo
prepoznavne dosežke v neki družbi, znotraj sebe pa se še vedno počutijo kot defektni,
nevredni, neprimerni. Mogoče lahko rezultate, da ni razlik med samopodobo OOA in
tistimi, ki niso odraščali ob starših alkoholikih, ki smo jih dobili z našo raziskavo,
pojasnimo tudi kot posledico tega, da ljudje z doseženo višjo stopnjo izobrazbe
povezujejo svoje mnenje o sebi s svojimi akademskimi dosežki in s tem, kako so v nekem
okolju sprejeti, ne pa toliko s tem, kako oni doživljajo sami sebe.

6.3.2.3 Razprava rezultatov na Rosenbergovi lestvici samopodobe pred in
po terapevtski skupini
V naši raziskavi smo na udeležencih terapevtske skupine za OOA po metodi relacijske
družinske terapije ugotovili, da je bila samopodoba po enem letu obiskovanja terapevtske
skupine statistično pomembno boljša, kot pred začetkom obiskovanja skupine. Podobno
ugotavlja tudi Repič (2007, 290), ki trdi, da so udeleženci terapevtske skupine za spolno
zlorabljene po enem letu obiskovanja skupine po relacijskem družinskem modelu terapije
izboljšali samopodobo. Pri udeležencih se je kazalo izboljšanje podobe o sebi preko
večjega zaupanja vase, v svoje mnenje, stališča in v svoje sposobnosti; v zmanjšanju
odvisnosti od mnenja drugih in okolja; v poslušanju in upoštevanju svoje intuicije; v
prepoznavanju krivic in doživljanju jeze ob tem; v postavljanju meja drugim; v skrbi in
izražanju svojih potreb; v večjem občutku lastne vrednosti in samospoštovanju; v novih
tveganjih in spremembah ter v soočanju in priznanju, da se je travmatična izkušnja spolne
zlorabe res zgodila (Repič 2007, 293).
Naše ugotovitve lahko mogoče povezujemo z ugotovitvami Whitfileda (2006, 123−124),
da udeležencem OOA, vključenim v program okrevanja, ni bilo več treba izgubljati toliko
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energije za zanikanje, ker so si dovolili začutiti in videti stvari takšne, kot so v resnici.
Posledično so udeleženci mogoče bolj začeli zaupati vase in v sposobnosti lastnega
presojanja. Kot pravi Gostečnik (2013, 15−16), je odnos tisti, ki zdravi, da odnos ni le
temeljna psiho-organska motivacijska sila razvoja, ampak tudi terapevtskega zdravljenja.
Tudi v naši skupini je skupinska dinamika verjetno pripomogla k prepoznavanju in
razreševanju travme odraščanja ob zasvojenem staršu in življenja v nefunkcionalni
družini. S tem, ko so udeleženci poslušali izpovedi drug drugega, se v zgodbah drugih
prepoznavali, odkrivali svoja še nikoli začutena občutja, so pri sebi predelovali svoje
bolečine, ozaveščali izkrivljene vzorce čustvovanja, potlačevanja, zanikanja, zavračanja,
zapuščenosti, sramu in si dovolili začutiti te potlačene dele sebe. S tem so postajali bolj
integrirane osebe, kar je verjetno pripomoglo k večjemu zaupanju vase in v boljšo
samopodobo. Učenje doživljanja bolečih čustev je pomembno pri izgrajevanju
samopodobe (ACA WSO 2006). Udeleženci naše terapevtske skupine so na koncu med
drugim navajali, da jim gre vedno bolje pri sprejemanju samih sebe in njihovih dejanj,
besed, misli; da se trudijo, da se pohvalijo; da si dovolijo kupiti nekaj zase; da bolje
zaupajo sebi in si več verjamejo; da lahko vsaj za hip začutijo, da so pomembni; da si
dajo dovoljenje, da poskrbijo zase, se bolj cenijo, manj potrebujejo potrditve drugih;
vedno bolj čutijo svoje potrebe in skrbijo zase …
Udeleženci terapevtske skupine so torej poročali o pozitivnih spremembah na področju
samopodobe po enem letu obiskovanja skupine. Na tem mestu pa je treba tudi poudariti,
da imajo kljub pozitivnim spremembam še vedno številne probleme s samopodobo, da se
še vedno primerjajo z drugimi, da občasno še vedno čutijo sovraštvo do sebe, da dvomijo
vase. Whitfield (2006, 123) navaja, da po treh do petih letih polnega sodelovanja v
programu okrevanja OOA pride do tega, da udeležencem ni treba zavestno razmišljati o
tem, kaj se z njimi dogaja. Zavedajo se svojega pravega jaza, lahko se sicer odločijo, da
v določenih situacijah ob določenih ljudeh še vedno pokažejo lažni jaz, vendar je to stvar
odločitve. Kadar začutijo izgubo, so prestrašeni, vznemirjeni, besni, to začutijo in pri sebi
predelajo, včasih hitro, včasih počasi (123). Izhajajoč iz tega lahko predvidevamo, da
udeležence terapevtske skupine za OOA v prihodnosti čaka še veliko dela na samopodobi
in osvajanju bolj funkcionalnih vzorcev odnosov do sebe in drugih. Nekaj pozitivnih
sprememb na področju samopodobe pa so s pomočjo terapevtske skupine za OOA po
RDT že dosegli.
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Hkrati pa moramo poudariti, da je bilo v ta del raziskave vključenih le 8 udeležencev. Iz
tako majhnega vzorca pa ne moremo predpostavljati, da bo RDT na vse OOA delovala
tako, kot je v našem primeru. Poleg tega so bile v naš majhen vzorec (8 oseb) vključene
večinoma ženske (7 od 8), zato je posploševanje na moško populacijo OOA nemogoče.
Za zanesljivejše sklepe bi potrebovali veliko večji vzorec, kar pa je seveda težko
dosegljivo, saj bi bil to časovno in tudi finančno zelo zahteven projekt. Lažje dosegljivo
bi bilo izenačenje po spolu, kar bi bilo v sledečih raziskavah zaželeno.

6.3.3 Rezultati kvalitativnega dela raziskave
Pri kvalitativni analizi izjav udeležencev terapevtske skupine za OOA po RDT smo
raziskovali:
- Spremembe doživljanja odnosov udeležencev terapevtske skupine z njihovimi
družinskimi člani.
- Spremembe funkcioniranja udeležencev v interpersonalnih odnosih.
- Spremembe izražanja čustev udeležencev.

6.3.3.1 Sprememba doživljanja odnosov udeležencev
Raziskovalno vprašanje 1:
Kakšne spremembe, vezane na doživljanje njihovih odnosov z njihovimi družinskimi
člani, opažajo udeleženci skupinske obravnave OOA po procesu RDT?
Pri kvalitativni analizi izjav udeležencev skupinske obravnave OOA po procesu RDT,
vezanih na spremembo njihovih odnosov z njihovimi družinskimi člani, se je pokazalo,
da lahko njihove izjave razvrstimo v tri širša področja oziroma kategorije.
Prvo področje smo poimenovali vzdušje in se navezuje na spremembe, ki se nanašajo na
vzpostavljanje pozitivnejšega vzdušja v družini, manj stresa in prizadevanje za pozitivno
vzdušje v družini.
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Drugo področje smo poimenovali razmejitve in se nanaša na spremembe pri postavljanju
meja, učenju postavljanja meja in manjšem reševanju problemov drugih.
Tretje področje smo poimenovali komunikacija, nanaša pa se na spremembe, povezane s
tem, da sedaj udeleženci več govorijo in upoštevajo nekatere veščine uspešnega
komuniciranja v odnosih z družinskimi člani.

Razvrstitev kategorij in podkategorij sprememb, vezanih na odnose z njihovimi
družinskimi člani, je prikazana na sliki 1, posamezne podkategorije pa so podrobneje
predstavljene v nadaljevanju tega poglavja.

 Pozitivnejše vzdušje.
 Manj stresa.
 Prizadevanje za pozitivno vzdušje.
VZDUŠJE

 Postavitev meja.
 Učenje
postavljanja
meja.
 Manj
reševanja
problemov drugih.
RAZMEJITVE

SPREMEMBE
ODNOSOV

KOMUNIKACIJA
 Govorjenje.
 Upoštevanje veščin uspešnega
komuniciranja.
Slika 1: Shematični prikaz glavnih kategorij in podkategorij sprememb pri udeležencih
skupine OOA v odnosih z družinskimi člani po terapevtskem procesu za OOA po RDT.
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SPREMEMBA VZDUŠJA
Spremembo vzdušja v družinah OOA po terapevtski obravnavi smo uvrstili v tri
podkategorije:
- Pozitivnejše vzdušje.
- Manj stresa.
- Prizadevanje za pozitivno vzdušje.
Pozitivnejše vzdušje
O pozitivnejšem vzdušju so udeleženci terapevtske skupine govorili v povezavi s tem, da
so postala druženja ob obedih bolj prijetna, da so ob organiziranju rojstnodnevnih zabav
bolj sproščeni, manj napeti, da manj preganjajo druge družinske člane in jim manj
»težijo«, da pazijo, da pri kosilu ne rešujejo več problemov, ampak jih rešujejo prej ali
pozneje, posledično je bolj prijetno vzdušje pri kosilu, da so prazniki bolj sproščeni, da
se še vedno pri njih oglašajo stari vzorci poustvarjanja vzdušja iz primarne družine,
vendar jih včasih zmorejo preobražati in spreminjati, da so se otoplili odnosi z otroki, v
njihovih odnosih s partnerjem je vzdušje bolj sproščeno, so bolj umirjeni, sproščeni, manj
napeti, dovolijo si z drugimi družinskimi člani praznovati njihove uspehe in nekateri so
začeli z drugimi praznovati tudi svoj rojstni dan.

Primeri:
»Ko sem spoznala vzrok moje nestrpnosti v odnosu do matere (izvedela sem v skupini),
mi je postalo jasno, da sem to isto prenesla na svojo starejšo hči. Tudi tu sem začela delati
na razumskem zavedanju svojih občutkov in čustev ter sem v dani situaciji odreagirala v
pozitivno smer. Neverjetno, ko sem pri sebi spoznala napačen vzorec obnašanja in se
začela spreminjati, se je odnos s hčerko popolnoma spremenil in otoplil. Sedaj so naši
občasni obedi (obe sta že samostojni in živita ločeno) zelo prijetni. Pa tudi telefonski
pogovori in nasveti iz obeh strani so sprejeti z odobravanjem (pred tem sem se obnašala
enako, kot moja mama).«
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»Mislim, da sem si obiskovanje naše skupine najbolj zapomnila po ustvarjanju vzdušja
doma. Danes priredimo rojstni dan ali kaj drugega brez stresa, lahko tudi zadnji trenutek
na primer režemo salamo, začnemo zabavo tudi pet minut kasneje. Vzdušje je veliko bolj
pozitivno in sproščeno. Mislim, da sem tukaj naredila en velik preskok.«
»Vzdušje je veliko bolšje. Predvsem znam ostati z družino in ne »težiti« ali preganjati.
Dajem več prostora izbire tudi drugim, spuščam kontrolo.«
»V skupini sem ta vzorec ozavestila in spoznala od kod prihaja. Pri nas je sedaj dosti
boljše vzdušje, ker pazim, da problemov ne rešujemo pri kosilu, temveč prej ali pozneje.
Še vedno se kdaj kaj zgodi, a vem zakaj, stvari pa se trudim izboljšati. Tudi ob praznikih
sem bolj sproščena. Še se oglašajo stari vzorci, a ker jih prepoznavam, jih lahko tudi
preobražam in presegam.«
»Skoraj neverjetno, ampak tudi naš pes je postal sedaj drugačen, bolj umirjen, prijazen,
zadovoljen.«

Manj stresa
O manj stresa so udeleženci terapevtske skupine govorili v povezavi s tem, da so manj
perfekcionistični in bolj umirjeni. Če poskrbijo zase, se čutijo manj krive, so manj napeti.

Primeri:
»Ne »sekiram« se več toliko, popolnost sem pa res vrgla na stranski tir. Če pridejo obiski
in ni popolno pospravljeno, si rečem, da tukaj pač živita dva majhna otroka in je
razumljivo, da je malo bolj razmetano. Sicer pa sem raje z njima, kot da bi drgnila
stanovanje cel dan.«
»Bolj sem umirjena, kot sem bila prej …«
»Največjo spremembo opazim na sebi, saj nisem več tako napeta in nervozna, da mora
biti vse popolno. S tem je vzdušje veliko bolj sproščeno. Najbolj pa se pozna pri tem, da
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vlada v stanovanju mir, da se otroci čez vikend lepo umirijo in gredo popoldne spat, da
nobenega več toliko ne priganjam. Vzdušje je sigurno veliko bolj prijetno. Tudi prazniki
so brez stresa.«
Prizadevanje za pozitivno vzdušje
O prizadevanju za pozitivno vzdušje so udeleženci terapevtske skupine govorili v
povezavi s tem, da se trudijo stvari bolj prepuščati in manj kontrolirati, da se znajo od
težkega vzdušja tišine umakniti in poskrbeti zase, da se zavestno poskušajo obvladati, če
zaznajo, da ustvarjajo razdiralen odnos, poskušajo zavestno svoje delovanje korigirati in
spreminjati, si prizadevajo ustvarjati prijetno, toplo vzdušje.

Primeri:
»Trudim pa se stvari prepuščati, da tečejo same, kar mi včasih uspe.«
»Vzdušje je doma čedalje bolj sproščeno, ni več tako dolgih tišin. Predvsem pa se znam
od takega vzdušja umakniti. Vem, da če grem ven hodit ali delat kaj prijetnega, se bo
vzdušje spremenilo, zato ne padem v depresijo.«
»V moji sedanji družini lažje in hitreje začutim, kdaj ustvarjam razdiralni odnos, kdaj je
vzdušje napeto. Zavestno se poskušam obvladati – včasih se moram umakniti, da popusti
val jeze, nato pa se vrnem.«

SPREMEMBE PRI RAZMEJITVAH
Spremembe pri razmejitvah v družinah OOA po terapevtski obravnavi se nanašajo na:
- Postavitev meja sebi in drugim.
- Učenje postavljanja meja (spoznavajo svoje meje, prepoznavajo prekoračene meje,
znajo bolje postaviti meje).
- Manj reševanja težav drugih.
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Postavitev meja sebi in drugim
O boljši sposobnosti postavljanja meja sebi in drugim so udeleženci terapevtske skupine
govorili v zvezi s spremembami, da zmorejo postaviti meje svojim družinskim članom
(staršem, partnerju, otrokom).

Primeri:
»Včasih že postavim mejo tudi svojim staršem in jim jasno povem.«
»Po enem letu obiskovanja skupine se mi je odvalil velik kamen od srca, saj sedaj vem,
da meje postavljam jaz (znanje, ki sem ga pridobila v skupini). In jih tudi postavim … Res
je lepo tako živeti. Mož se drži mojih meja vse pogosteje, hčerki me bolj spoštujeta odkar
vidita, da se imam rada. Mama se drži svojih pravil, ampak sedaj to sprejmem, saj vem,
da je takšna, kot je. Ne bo se spremenila in mi je mnogo lažje, ker nimam občutka krivde
(prej pa je bilo tako, da več kot sem ji dajala, pomagala, urejala, manj je bila
zadovoljna).«
Učenje postavljanja meja
O učenju postavljanja meja so udeleženci terapevtske skupine govorili v zvezi s
spremembami, da se učijo spoznavati svoje meje, prepoznavajo prekoračene meje, znajo
bolje postaviti svoje meje.

Primeri:
»Saj pred letom dni nisem upala niti pomisliti, da je z odnosom moje mame do mene
nekaj narobe. Vedno sem iskala krivdo pri sebi, čeprav sem v sebi čutila, da je nekaj
narobe na drugi strani. Tudi slaba vest se mi ne oglaša, ker je nisem videla že dlje časa.«
»Meje so veliki izzivi, s katerimi se včasih lahko celo že malo poigravam. Včasih pa jih
tudi preostro (preveč ogroženo) zastopam. Ampak sedaj imam nekaj razumevanja do
sebe, da se tega pač učim in sem zadovoljna že s tem, da sploh prepoznavam in
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raziskujem, kaj bi jaz potrebovala, kje so moje meje. In vidim, da sem tukaj res še v
»vrtcu«, ampak iz malega raste veliko. Predvsem sem se naučila umakniti se. Pustiti
ljudem, da se uredijo sami. In tudi slaba vest ob tem je že manjša, včasih pa je sploh ni.
Res se mi odpirajo čisto novi svetovi in vesela sem jih.«
»Lažje ocenim in prepoznam, kdaj gredo čez moje meje.«
Manj reševanja težav drugih
Udeleženci terapevtske skupine so v zvezi s spremembo, da manj rešujejo težave drugih
govorili o tem, da se ne vmešavajo v konflikte drugih, da ne čutijo več odgovornosti, da
morajo v starosti poskrbeti za svojega očeta, ki v njihovi mladosti ni zmogel poskrbeti
zanje. Manj so odvisni od razpoloženja drugega in znajo razmejiti, da počutje drugih ni
njihova odgovornost, več prepuščajo, da drugi rešujejo svoje probleme in se v to ne
vmešavajo.

Primeri:
»Ne vmešavam se v konflikte drugih. Zelo težko mi je to gledati ali poslušati, vendar me
ne duši več in lahko odidem, se umaknem.«
»Ne čutim se več dolžno in znebila sem se enega velikega bremena. Če ni oče znal
poskrbeti za družino, sploh pa za dva majhna otroka, se tudi jaz danes ne čutim, da bi
mogla zanj skrbeti na stara leta.«
»Spoznala sem, da počutje drugih ni moja odgovornost, da je zadnji čas, da se postavim
zase, da sem dovolj dobra. Potrebe drugih niso nič pomembnejše od mojih. Bolje znam
postaviti meje odgovornosti, bolje znam poskrbeti zase. Ker se bolje počutim, sem bolj
zadovoljna v sebi, so tudi odnosi boljši.«
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SPREMEMBE V KOMUNIKACIJI
Spremembe v komunikaciji v družinah OOA po terapevtski obravnavi smo razvrstili v
dve podkategoriji:
-

Govorjenje.

-

Upoštevanje veščin uspešnega komuniciranja (poslušanje, pozitivno komuniciranje,
spoštljivejša komunikacija).

(Lažje) Govorjenje
V zvezi s spremembo, da (lažje) govorijo so nekateri udeleženci terapevtske skupine
poročali, da zmorejo več direktne komunikacije o konfliktnih temah, se manj izogibajo
direktni komunikaciji, da konflikte s partnerjem rešujejo sproti, da povedo, kaj jih
prizadene, nato se o tem pogovorijo, lažje se pogovarjajo o svojih mislih, lažje izražajo
svoje strahove, skrbi, zamere, mnenja, lažje kot prej govorijo o alkoholizmu v primarni
družini.

Primeri:
»Danes se tudi s tem ne obremenjujem preveč, povem, kar si mislim, kar sem občutila in
doživela na svoji koži. Nikoli pa ne govorim na primitiven način, ampak sem še vedno
malo bolj diplomatska. Sprememba je v tem, da se tudi glede izražanja negativnega
mnenja ne »sekiram« več in ne razmišljam, kaj vse slabega sem rekla.«
»Pred leti si ne bi upala reči fantu, ki sem ga vzljubila, da mi ne odgovarja, da gre
pohajati s svojim kolegom in kolegicami, zdaj pa to zmorem, zmorem se celo o tem
pogovarjati in povedati, kakšne občutke zbudi to v meni.«
»Kar me moti, vse povem in rešujeva sproti. Povedala sem mu glede samega
pospravljanja in danes veliko bolj sodeluje. Povedala sem mu, da se čutim v odnosu
odtujena in da sva skoncentrirana samo na otroka.«
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»Da. Sedaj lahko povem, kaj me prizadene. Nato se o tem z možem pogovoriva. Uspeh je,
če me posluša. Največkrat me. Prej me enostavno ni poslušal. Pa tudi jaz nisem
izpostavljala svojih občutkov. Sem ga pa obtoževala v sebi, ker me ni razumel.«
Upoštevanje veščin uspešnega komuniciranja
V zvezi s spremembo, da več upoštevajo veščine uspešnega komuniciranja, so nekateri
udeleženci terapevtske skupine poročali, da bolj vztrajajo pri temi, ki jo odprejo,
uporabljajo več direktne, jasne komunikacije, več poslušajo, več uporabljajo jaz stavke
in govorijo o sebi, ne pa o drugih, trudijo se bolj primerno, spoštljivo, umirjeno
komunicirati. V komunikaciji izražajo več naklonjenosti, še zlasti otrokom, partnerjem in
sorojencem.

Primeri:
»Z možem se zdaj voziva skupaj v službo in imava čas za klepet. Poskušam biti jasna
najprej predvsem do sebe in vztrajam pri temi, ki jo odprem. Izogibam se posrednih
komunikacij in namigovanj. Predvsem pa želim in poskušam manj mleti zadeve sama v
sebi in predividevati in komunicirati sama s sabo namesto z drugimi. Učim se stavkov
JAZ opažam, JAZ domnevam, JAZ doživljam … Bolje mi gre tudi poslušanje, da nisem
tako ogrožena in tako kriva, če ni odgovora.«
»Sedaj se trudim bolj sproščeno komunicirati. Ne napadam takoj, ali se branim. Trudim
se bolj poslušati in tudi slišati sogovornika. V komuniciranju poskušam svoje prejšnje
direktne sodbe povedati bolj spoštljivo, tako, da ne prizadenem in ne žalim sogovornika.
Bolj premislim, preden kaj rečem. Skušam biti bolj prijazna, seveda je posledično tudi
odziv drugačen.«
»Bolj sem umirjena, kot sem bila prej. Ne obnašam se več tako zaletavo in odrezavo,
ampak bolje premislim in nato povem svoje mnenje.«
»Tudi poslušamo se. Prej se nismo poslušali, če je kdo povedal kaj neprijetnega, težkega.
Tudi pohvale so bile zelo redke v našem domu. Sicer še vedno s težavo, ampak zavestno
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se trudim, da pohvalim druge v družini, ali pa se jim opravičim. Skratka pri nas smo se
začeli pogovarjati.«
»V pogovoru povem, če čutim, da je prav, kar mislim, drugače pa stvari tako zavijem in
povem na takšen način, da ne užalim. Vendar vseeno povem tisto, kar jaz mislim. Se pravi,
premislim kako in kaj je potrebno povedati.«

6.3.3.2 Sprememba funkcioniranja udeležencev v interpersonalnih
odnosih
Raziskovalno vprašanje 2:
Kakšne spremembe, vezane na funkcioniranje v interpersonalnih odnosih, opažajo
udeleženci skupinske obravnave OOA po procesu RDT?
Pri kvalitativni analizi izjav udeležencev skupinske obravnave OOA po procesu RDT,
vezanih na spremembo funkcioniranja v interpesonalnih odnosih, se je pokazalo, da lahko
njihove izjave razvrstimo v tri širša področja oziroma kategorije (slika 2).
Prvo področje smo poimenovali Reševanje sporov in se nanaša na spremembe, ki se
kažejo v tem, da je reševanje sporov za nekatere udeležence sedaj manj stresno, da so
sposobni bolj konstruktivno pristopati k reševanju sporov.
Drugo področje smo poimenovali Odgovornost do neodgovornosti drugih in se nanaša
na to, da nekateri udeleženci manj rešujejo težave drugih, bolje razmejujejo med svojo
odgovornostjo in odgovornostjo drugih.
Tretje področje smo poimenovali Navezovanje stikov z drugimi in se nanaša na
spremembe, ki se kažejo v tem, da nekateri udeleženci lažje navezujejo stike z drugimi,
nekateri lažje opuščajo nepotrebna poznanstva, pri nekaterih pa se je poslabšalo.

V skupino funkcioniranja v interpersonalnih odnosih lahko sodijo tudi sposobnost
izražanja čustev, postavljanje meja, komunikacija, ustvarjanje pozitivnega vzdušja, ki
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smo jih analizirali že v drugih podpoglavjih, kjer smo raziskovali spremembe v izražanju
čustev (6.3.3.3) in spremembe v odnosih v družini (6.3.3.1).

 Manj stresno.
 Bolj konstruktivno.

 Manj reševanja težav drugih.
 Razmejevanje odgovornosti.

REŠEVANJE

ODGOVORNOST DO

SPOROV

NEODGOVORNOSTI
DRUGIH

SPREMEMBE
FUNKCIONIRANJA

NAVEZOVANJE
STIKOV Z DRUGIMI
 Lažje navezovanje stikov.
 Opuščanje nepotrebnih stikov.
 Poslabšanje.
Slika 2: Shematični prikaz glavnih kategorij in podkategorij funkcioniranja v
interpersonalnih odnosih po terapevtskem procesu za OOA po RDT.
REŠEVANJE SPOROV
Spremembe na področju reševanja sporov v interpersonalnih odnosih smo razvrstili v
sledeči podkategoriji:
-

Manj stresno.

-

Bolj konstruktivno.
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Manj stresno
V zvezi s spremembo, da je reševanje sporov manj stresno, so nekateri udeleženci
terapevtske skupine poročali, da doživljajo konflikte kot manj stresne, da jih konflikti ne
dušijo več, da čutijo, da je konflikt lahko tudi sredstvo za reševanje, da četudi doživljajo
konflikt kot stresen, čutijo več samozavesti in poguma za soočenje z njim, nosijo manj
krivde za odzive drugih, lažje se prepustijo konfliktnim situacijam, bolj zaupajo v to, da
bodo konflikt razrešili.

Primeri:
»Prej sploh nisem znala reševati konflikta, ali pa sem popolnoma podlegla, sem se veliko
»sekirala«. Potem sem bila vedno jezna nase, ker se nisem znala postaviti zase. Danes
lahko rečem, da konfliktu ne pripisujem več tolikšne teže, prej sem videla konflikt veliko
večji, kot je zares bil. Danes pa ga doživljam kot manj stresnega …«
»Počasi tudi začenjam čutiti, da je konflikt OK, da je sredstvo, ki pripelje do razreševanja
in ne destrukcije.«
»Reševanje konfliktov je še vedno stresno, a čutim več samozavesti, več poguma ob
soočenju z njimi.«

Bolj konstruktivno
V zvezi s spremembo, da bolj konstruktivno rešujejo konflikte, so nekateri udeleženci
terapevtske skupine poročali, da skušajo reševati konflikte sproti, se ne umikajo več pred
njimi, ali pa le minimalno, konflikte rešujejo s pogovorom, da se najprej pomirijo,
premislijo, kaj bodo povedali, nato pa začnejo pogovor, ne ščitijo več drugih, če so
prekoračili njihove meje in to povedo, konflikti se bolj konstruktivno odvijajo, bolj se
držijo niti konflikta, manj posplošujejo in odpirajo zgodovino.
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Primeri:
»Reševanje konfliktov je še vedno stresno, jih pa skušam reševati. S tem bolj krepim sama
sebe in se sama sebi dokazujem, sedaj si bolj upam povedati, kaj me moti, prej si tega
sploh nisem upala. Zdelo se mi je skoraj nemogoče, sedaj sem za to bolj odprta in si bolj
upam.«
»Umikanja ni več, ali pa je res minimalno, ko ne zdržim več. Lahko z gotovostjo rečem,
da sem se v času obiskovanja naše skupine umaknil le trikrat. Te umike lahko preštejem
na prste ene roke. Tu vidim spremembo in to si lahko štejem za uspeh. Sedaj delujem v
smislu »vse ali nič«. Konfliktnim situacijam se tako lažje prepustim, ker pri sebi čutim
potrebo in občutek, da je to zame koristneje, kot če se ne bi.«
»Pri konfliktih je največji napredek na tem, da nekako držim niti, vem, kaj hočem sporočiti
in kaj je predmet konflikta, da vedno znova ne zaidem v zgodovino in posploševanje in na
koncu ne vem več, za kaj je v bistvu šlo. Preden začnem temo, za katero predvidevam, da
bo privedla v konflikt, si v glavi naredim načrt, se ne pustim speljati drugam in preiti v
kričanje, ker sem bila tako vedno jaz konfliktna in je bil problem v mojem načinu
sporočanja, ne pa v vsebini. Včasih mi že uspe, da ne zaidem na led, včasih kaj sporočim
tudi kar po mailu. In zadovoljna sem, kadar mi uspe napisati, kaj mene moti, kaj ob tem
jaz občutim in zakaj je to zame problem.«
»Konfliktni situaciji se upam izpostaviti. Prej se morava na to zavestno pripraviti, in sicer
tako, da se naravnam na: jaz sem OK – on/ona je OK.«

ODGOVORNOST DO NEODGOVORNOSTI DRUGIH

Odgovornost do neodgovornosti drugih v interpersonalnih odnosih smo razvrstili v
sledeči podkategoriji:
- Manj reševanja težav drugih.
- Razmejevanje odgovornosti.
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Manj reševanja težav drugih
V zvezi s spremembo, da manj rešujejo težave drugih, so nekateri udeleženci terapevtske
skupine poročali, da se manj obremenjujejo s problemi drugih, lažje se zadržujejo, da
manj rešujejo težave drugih, se manj zanimajo za probleme drugih, druge več puščajo
same z njihovo odgovornostjo, več rešujejo svoje težave, saj ugotavljajo, da imajo sami
toliko težav, da se »ven ne vidijo«.

Primeri:
»To je bila moja značilnost, da sem vedno reševala probleme drugih ljudi in se z njimi
obremenjevala. Danes si rečem, da se bodo že znašli. Če sem si jaz našla pomoč in vse
preživela, bodo pa tudi drugi. Ljudem več ne pametujem, če me najbližji rabijo, sem jim
na razpolago, ostalim pa skoraj nisem več.«
»… nekako se na splošno prisilim, da se ne obremenjujem, kako ljudje rešujejo sami sebe.
Preprosto nimam za to ne moči, ne časa in ne potrpljenja več. Ne zanima me več toliko.«
»Ja, bolj jih puščam same z njihovo odgovornostjo, če le uspem razmejiti in ne smatrati,
da je vse moja odgovornost. Sem pa dobila malo občutka, kaj to sploh pomeni.«
»Lažje se nekako zadržim, da ne prevzemam odgovornosti drugih.«

Razmejevanje odgovornosti
V zvezi s spremembo, da razmejujejo odgovornost, so nekateri udeleženci terapevtske
skupine poročali, da zmorejo bolj prepoznati, kaj je in kaj ni njihova odgovornost, se ne
ponujajo več sami, da bi reševali težave drugih, ampak počakajo, če jih drugi povabijo k
reševanju, rešujejo neodgovornost drugih le, če ima neodgovornost drugih direktne
posledice nanje, več se soočajo s svojo odgovornostjo, ne sprejemajo nase organiziranosti
in odločitev drugih, ne dajo več toliko moči svoji slabi vesti, da bi jih le-ta silila v to, da
rešujejo druge.
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Primeri:
»Danes se ne čutim odgovorna. Kadar pa se občutek pojavi, si misli preusmerim, kajti
probleme je dolžan reševati vsak sam, v moji družini in pri ostalih (mama, brat, sestra,
prijatelji, sodelavci, uporabniki mojih storitev). Če me vprašajo za sodelovanje ali nasvet
– prav. Drugače pa se ne obremenjujem s tem, kako problem rešijo, saj je le-ta njihov,
tudi življenje je njihovo in prav tako izkušnja. Takšno izkušnjo potrebujejo.«
»Danes se še vedno zelo rada pogovarjam o svojih težavah in o težavah drugih, vendar
ko začutim, da sem se preveč vživela ali poistovetila z osebo in z njeno težavo, se malo
ustavim in oddaljim od tega – rečem si, da je to njegovo življenje in da mora v človeku
dozoreti odločitev, da hoče nekaj spremeniti. Vse bolj mi prihaja v zavest, da se moram
ukvarjati s svojo »neodgovornostjo«, z neodgovornostjo drugih pa le, če ima ta negativen
vpliv name. Če na primer sodelavka v službi svojega dela ne naredi prav, ali ga sploh ne
naredi, ga ne prevzamem jaz. Pri tem se zelo brzdam …«
»Krepim zavedanje, da je prevzemanje odgovornosti drugih pokroviteljsko in ni lepo.
Največjo uslugo narediš, če ne prevzameš drugih odgovornosti, saj tako daš ljudem
možnost, da zrastejo. Predvsem pa preprečim, da bi se jeza na njih v meni kopičila in s
tem zastrupljala odnos. Delam na tem, da zaupam drugim, da bodo zmogli, če pa ne,
bodo prosili za pomoč. Če ne prosijo, je ne potrebujejo. Rečem si, da je bolje porabiti čas
zase. Manj kot me rabijo, več časa imam zase in lepše je življenje. Četudi me drugi ne
potrebujejo, me imajo radi.«
»Res pa je, da včasih pomešam empatijo in reševanje problemov drugih. Ker se
avtomatsko vključi stikalo, ki ga imam iz primarne družine. Ko sedaj poslušam zgolj
prošnjo po empatiji, slišim besede, kot so: rešuj, reši me, pomagaj ... Vendar pa vem, da
je vsak odgovoren zase in »živi v svojem času«. In ker se soočam s svojo odgovornostjo,
vidim odgovornost drugih. S to svojo odgovornostjo sem se že začel soočati letos, čisto
na začetku leta in vse skozi do sedaj…«
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»Ko me je zadnjič sosed prosil, če mu posodim 10 €, sem mu enostavno rekla, da denar
imam, ampak ga žal ne posojam več, ker vem, da denar ne gre v prave roke. Tega včasih
nisem bila zmožna.«
»Danes ne sprejemam odločitev in organiziranosti drugih. Na zabavah skušam uživati in
prav nič več ne delam reda.«

NAVEZOVANJE STIKOV Z DRUGIMI
Izjave udeležencev skupine OOA, vezane na navezovanje stikov z drugimi v
interpersonalnih odnosih, smo razvrstili v sledeče podkategorije:
- Lažje navezovanje stikov.
- Opuščanje nepotrebnih stikov.
- Poslabšanje.
Tri udeleženke so poročale, da ni nobenih sprememb na področju navezovanja stikov z
drugimi. Dve udeleženki nista zaznali, da bi imeli tudi prej kakšne probleme na področju
navezovanja stikov. To je bilo zanju že prej prijetno. Za eno udeleženko pa je navezovanje
stikov enako stresno, kot je bilo prej.
Lažje navezovanje stikov
V zvezi s spremembo, da lažje navezujejo stike z drugimi, so nekateri udeleženci
terapevtske skupine poročali, da zmorejo lažje navezati stike z drugimi, da so v odnosu
do drugih bolj zaupljivi, v družbi so bolj sproščeni, upajo si povedati svoje mnenje,
spoznavanje novih ljudi jim postaja zanimiv izziv, ne pa strah kot včasih, v smislu, da jih
drugi ne bodo sprejeli, da jim ne bo všeč, da jih bodo zavrnili.

Primeri:
»Lažje kot prej navežem stik in bolj gledam dobro, sem bolj zaupljiva, še vedno pa
previdna. V skupini sem bolj sproščena in se upam včasih tudi oglasiti, povedati svoje
mnenje. Ni mi tako grozno, ko sem na vrsti, da kaj povem, kot včasih.«
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»Sedaj si popolnoma zaupam, zaupam svojim občutkom, intuiciji. Z lahkoto se odprem
novemu znanstvu, če začutim, da je dobro, da se bom kaj naučila.«
»Pri navezovanju stikov z ostalimi, se vedno znova zalotim s to mojo željo, da bi me drugi
sprejeli in mi bili naklonjeni. Čeprav se zdaj zavedam, da če nekoga spoznam, da ne
rabim imeti njegove ljubezni in naklonjenosti. Nekatere ljudi pač poznaš in to je to.
Pomembno mi je, da me imajo radi ljudje, ki meni nekaj pomenijo. Spoznavanje novih
ljudi mi je postalo zanimiv izziv, ne pa strah kot včasih. Strah, da me ne bodo sprejeli, da
jim ne bom všeč, da me bodo zavrnili.«
Opuščanje nepotrebnih stikov
V zvezi s spremembo, da opuščajo nepotrebne stike z drugimi, so nekateri udeleženci
terapevtske skupine poročali, da nimajo več take potrebe po sklepanju in ohranjanju
prijateljstev, da delajo selekcijo, kdo je njihov bližnji in z njimi ohranjajo stike, drugih se
ne trudijo več sprejeti in razumeti, če jih drugi ne pritegnejo, če jih ne zanimajo, jih
spustijo iz svoje mreže znancev.

Primeri:
»Nimam več take potrebe po sklepanju prijateljstev. Pregledala sem tudi obstoječe
odnose in naredila revizijo. Spoznala sem, da sem veliko vlekla sama in se postavljala v
vlogo, da moram narediti več kot drugi in za vsako ceno ohranjati stike … Doumela sem,
da takih odnosov ne potrebujem. Težko sem se odvezala od njih. Bolelo je in še boli,
vendar vem, da je pot v ozdravljenje spoštovanje sebe, svojega časa in svoje energije.
Vem, da je čisto lepo, če se ne družim z nikomer. Tudi sama lahko uživam.«
»Sedaj si izbiram ljudi, ob katerih se dobro počutim in tem posvetim več časa. Z ljudmi,
ki mi niso prijetni, sem le vljudna. Prej pa sem se trudila sprejeti in razumeti vse, ki so
mi prišli na pot v življenju.«
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»Ne sprejmem vsakogar, le tiste, ki jih začutim. In teh je mnogo več, kot jih je bilo. Tudi
razočarana z novim znanstvom sem le redko. Če me človek ne pritegne več, če spoznam,
da me ne zanima, ga spustim iz mreže znancev. Tako porabim manj mojega časa zanj, ga
le prijazno pozdravim, ker se mi običajno mudi, se opravičim in grem dalje.«
Poslabšanje
V zvezi s poslabšanjem na področju navezovanja stikov z drugimi je eden udeleženec
poročal o poslabšanju kot o posledici večjega zaznavanja samega sebe in posledično
slabšega sprejemanja prisotnosti nekaterih sodelavcev, ki mu gredo čedalje bolj na živce.

Primer:
»Na splošno so še vedno enaki občutki glede navezovanja stikov z ljudmi kot nekdaj,
vendar pa opažam, da se je na nekem segmentu odnos še poslabšal. Vzrok pa je, da sem
z obiskovanjem naše skupine začel še bolj zaznavati samega sebe. Kar je drugače super
... To se vidi tako, da slabše sprejemam prisotnost sodelavcev, čedalje bolj mi gredo na
živce. Nanje se odzivam napadalno in nejevoljno. S kakšnim bi obračunal tudi fizično, če
bi lahko, saj čutim njihovo »nakladanje« kot neživljenjsko, plehko in obremenjujoče …«

6.3.3.3 Sprememba izražanja čustev udeležencev
Raziskovalno vprašanje 3:
Kakšne spremembe, vezane na izražanje čustev, opažajo udeleženci po procesu RDT?
Pri kvalitativni analizi izjav udeležencev skupinske obravnave OOA po procesu RDT,
vezanih na spremembo izražanja čustev udeležencev, se je pokazalo, da lahko njihove
izjave razvrstimo v tri širša področja oz. kategorije.
Prvega smo poimenovali Funkcionalnejše ravnanje s svojimi čustvi. Nanaša se na
spremembe, ki se nanašajo na lažje izražanje svojih čustev z manj strahu, ozaveščanje
svojih občutkov, ustreznejše – konstruktivnejše ravnanje s svojimi čustvi, ozaveščanje
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bega pred čustvi, razbremenjevanje potlačenih čustev. Nanaša se tudi na to, da udeleženci
bolj prisluhnejo in zaupajo svojim čustvom.
Drugega smo poimenovali Funkcionalnejše sprejemanje čustev drugih. Nanaša se na
spremembe, da prepoznavajo in podpirajo čustva drugih, druge učijo izražati čustva in
imajo manj strahu pred čustvi drugih.
Tretjega smo poimenovali Ozaveščanje intrapsihičnega čustvenega sveta. Nanaša se na
ozaveščanje čustvenih vsebin v povezavi z njihovimi starši.
Razvrstitev kategorij in podkategorij sprememb, vezanih na izražanje čustev, je prikazana
na sliki 3, posamezne podkategorije pa so podrobneje predstavljene v nadaljevanju tega
poglavja.
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 Lažje (več) izražanje čustev – z manj
strahu (upa si povedati in pokazati).
 Ozaveščanje občutkov – zavedanje,
občutenje, prepoznavanje.
 Ustreznejše – konstruktivnejše ravnanje s
svojimi čustvi.
 Ozaveščanje bega pred čustvi.
 Razbremenjevanje potlačenih čustev.
 Več posluha in zaupanja čustvom.

 Odnos
do
staršev
(mame in očeta).

FUNKCIONALNEJŠE

OZAVEŠČANJE

RAVNANJE S SVOJIMI

INTRAPSIHIČNIEGA

ČUSTVI

ČUSTVENEGA SVETA

SPREMEMBE
IZRAŽANJA
ČUSTEV

FUNKCIONALNEJŠE
SPREJEMANJE
ČUSTEV DRUGIH
 Prepoznavanje in podpiranje
čustev, učenje izražanja čustev.
 Manj strahu pred čustvi.

Slika 3: Shematični prikaz glavnih kategorij in podkategorij sprememb v izražanju čustev
po terapevtskem procesu za OOA po RDT.
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FUNKCIONALNEJŠE RAVNANJE S SVOJIMI ČUSTVI
Sprememba v izražanju čustev udeležencev terapevtske skupine za OOA po RDT pri
funkcionalnejšem ravnanju s svojimi čustvi se nanaša na spremembe, vezane na:


Lažje (več) izražanje čustev – z manj strahu (upa si povedati in pokazati).



Ozaveščanje občutkov – zavedanje, občutenje, prepoznavanje.



Ustreznejše – konstruktivnejše ravnanje s svojimi čustvi.



Ozaveščanje bega pred čustvi.



Razbremenjevanje potlačenih čustev.



Več posluha in zaupanja čustvom.

Lažje (več) izražanje čustev – z manj strahu (upa si povedati in pokazati)
O lažjem izražanju čustev so udeleženci terapevtske skupine govorili v povezavi s
partnerjem, z otroki in drugimi. Navajali so, da lažje izražajo svoja čustva, si upajo
povedati, kaj jih muči, razmišljajo in govorijo o svojih čustvih, razpoloženju, začeli so
jokati, izražati čustva naklonjenosti partnerju in otrokom, govorijo o izgubi in žalosti.

Primeri:
»Bistveno lažje izražam svoja čustva, predvsem v odnosu do partnerja, saj na tem
konkretno največ gradim.«
»Veliko razliko opažam pri sebi v odnosu do partnerja. Prej sem imela težave, ker si
nisem upala povedati, da me nekaj muči, da mi nekaj ni prav, da me določeno vedenje
prizadene, nisem si upala izražati jeze. Sedaj pa sem vesela in ponosna nase, da povem
partnerju, da mi neko vedenje ne odgovarja, povem tudi, kakšne malenkosti meni veliko
pomenijo, povem pač, kar čutim. Ni več toliko hudega strahu, da me bo ljubljena oseba
zato zapustila.«
»Moram priznati, da se je v naši družini še pred letom dni zelo malo govorilo o čustvih,
počutju, razpoloženju. Nihče ni izdal, da ga kaj boli v obnašanju, besedah … Vsi smo bili
zelo močni v sebi, ker o tem govorijo le slabiči. Sprememba se je začela že meseca marca,
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ko sva imela z možem 30. obletnico poroke. Takrat sem postavila zakon na preizkušnjo in
z možem spregovorila o mojih čustvih.«
»Otrokom pa vsak dan povem, da jih imam rada, da jih imava ata in jaz zelo rada. Zdaj
pred otroci velikokrat rečem, da imam tudi ata zelo rada. Prej sem to povedala vsake
toliko časa.«
»Lažje se izražam o svojih čustvih, vendar le, kjer se počutim dovolj varno. Včasih v
domačem okolju tvegam tudi manjši konflikt in povem, kako in zakaj sem prizadeta, jezna,
ali užaljena.«
»Pri sebi sem opazila, da začenjam izražati svoja čustva (ko sem gledala film, sem
jokala). Sprva me je bilo strah odzivov družine, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Vendar
pa danes z vse večjo lahkoto in vse pogosteje ter brez občutka krivde povem ali pokažem,
kaj občutim (jok).«
»Vse pogosteje povem svoja občutja, čutenja, misli mojim in prijateljem. Potem se
počutim lažjo, svobodnejšo.«
»O izgubi in žalosti spregovorim z osebami, ki jim zaupam, ki mi nekaj pomenijo.«
»Znam že tudi jokati.«
»Zelo sem presenečena, ker že kar nekaj časa lahko jočem, ko gledam film, na pogrebu,
ob stiskah mojih v moji družini in mojih svojcev, ko se v službi srečam s stisko, trpljenjem.
Ob srečanju z veseljem se razjočem od sreče ali pa nasmejem od srca. Nič več nimam
občutka, da se ne smejem, kot koza uživam v smehu.«
Ozaveščanje občutkov – zavedanje, občutenje, prepoznavanje
O ozaveščanju občutkov so udeleženci terapevtske skupine govorili v povezavi s
prepoznavanjem in zavedanjem tega, kar čutijo. Pri sebi so začeli prepoznavati različna
čustva, in sicer: strah, jezo, žalost, gnus, sovražnost, bes, prizadetost …
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Primeri:
»Zdaj svoja čustva veliko bolj ozaveščam sama in tako o tem tudi več govorim, predvsem
z otroki. Ker sta še majhna, sta zelo dovzetna za sprejemanje in se pridno učita. Tudi z
drugimi lažje govorim o čustvih, čeprav z otrokoma najlažje. Zelo pomembno se mi zdi,
da sem jih začela sama prepoznavati in bolje sprejemati.«
»Za nazaj ugotavljam, da so bila čustva zame prepovedana, vsa, razen jeze. Stik sem
navezovala preko jeze, sebe sem doživljala preko jeze. Zdaj prihaja na površje tudi žalost,
za katero imam še zelo slabotno »mišico«. Ampak se krepi. Prav tako tudi za ostala
čustva, tudi veselje je bolj pristno. Prihajam pa tudi v stik z gnusom, ki mi po navadi
pomaga izvreči iz sebe kakšen introjekt, vsiljeno prepričanje. Največ pa se mi zdi, da se
mi dogaja s strahom. Kot da ga nikoli prej v življenju nisem občutila, zato sem tudi precej
nevarno živela. Večkrat sem se tudi poškodovala oziroma spravila v težke situacije.«
»Pri sebi sem zaznala jezo in strah.«
»Jezo zdaj začutim hitreje, predvsem pa jo znam bolje uravnavati. Pomembno mi je
ugotoviti, kaj je povzročilo mojo jezo, znam jo tudi nasloviti na pravega naslovnika (to
mi je še zelo težko, vendar mi pri lažjih sprotnih dogodkih že uspe). In najpomembnejše,
zavedam se, da se v meni kopiči ogromno jeze, ki zelo škoduje mojemu zdravju. Zavedam
se močne želje, da se ta krog prekine in se jeza počasi spusti. Jasno mi je tudi, da sem
jaz tista, ki poganja to jezo, ker je ne naslovim na pravega človeka ob pravem času.
Prihajam tudi do nekih občutkov žalosti, v smislu nekaterih stvari, za katere sem bila
prikrajšana.«
»Zdaj pa se izpod jeze že pokaže tudi žalost.«
»Prepoznavam tudi sovražnost, ki sem se jo zelo bala od začetka, zdaj pa vem, da je to
samo zatrta jeza. Želela sem braniti svoje meje, pa nisem zmogla z jezo, tako se je nabrala
sovražnost.«
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»V skupini se je oblikovalo zaupno okolje, da sem zmogla priti v stik s svojimi globokimi,
ranjenimi čustvi. Ob poslušanju ostalih udeležencev so se prebujala tudi moja potlačena
čustva. Spoznala sem, da smem čutiti kot čutim, da so jeza, žalost, prizadetost, celo bes,
upravičeni glede na dogajanja.«
»Spomnim se, da mi je bilo včasih najtežje, če sem morala priti v stik s čustvi ali z
občutenjem svojega telesa. To me je lahko spravilo v zelo močno tesnobo, očitno je bil
strah pred občutenjem sebe tako velik in prepoved tako močna. Zelo sem vesela in
pomirjena, da sem v tem naredila velik korak naprej.«
Ustreznejše – konstruktivnejše ravnanje s svojimi čustvi
O ustreznejšem ravnanju s čustvi so udeleženci terapevtske skupine govorili v povezavi
s tem, da so lahko dlje časa v stiku s svojimi čustvi, da se ne bojijo več toliko svojih
nerazrešenih čustev, da ohranjajo stik in se ne umikajo toliko, da se drugače odzivajo na
svoja čustva.

Primeri:
»Počasi začenjam opazovati svoja čustva in se jih več ne bojim. Do nekaterih čustev imam
že dostop in z njimi lahko nekaj časa tudi že zdržim, ostanem. Pri nekaterih pa se še vedno
odklapljam.«
»Občasno, če je kakšno negativno čustvo, ko sem še v stanju jeze, besa, najprej premislim
in to povem, ko se umirim.«
»Vedno večkrat ugotovim, da so moji odzivi bolj burni kot je smiselno, da so obarvani s
podzavestnimi vsebinami. Ne grem več tako v svojo lupino in ne prekinem stika. Včasih
le toliko, da malo razmislim in se pomirim, da moj odziv ni tako buren.«
»Občasno pride kakšen velik naval čustev, ki me skoraj zaduši. Ko pa ga prediham, se
vedno izkaže za zdravilnega.«
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»Ko kdo odide, ali umre se še vedno odzovem, kot da ni nič, ampak potem si vzamem čas,
kaj povem o tem in vedno znova se pokaže, da je to pomembno.«
Ozaveščanje bega pred čustvi
O ozaveščanju bega pred čustvi so udeleženci terapevtske skupine govorili v povezavi s
tem, da zaznajo občutke in ozaveščajo, kako se odklopijo od njih.

Primer:
»Zdaj zaznam občutek in počasi tudi že ozaveščam, kako se odklopim, kako zbežim stran.
Pomembno mi je predvsem to, da zdaj vem, da so moja čustva OK, da jih je pomembno
začutiti in se postaviti zanje.«
Razbremenjevanje potlačenih čustev
O razbremenjevanju na čustvenem področju so udeleženci skupine govorili v povezavi z
razbremenitvijo čustvene napetosti kot posledice prepovedi njihovega izražanja.

Primer:
»Prej sem bila polna strahu, jeze, gnusa, v meni je bila velika napetost in vse skupaj sem
imela potlačeno… Na koncu nisem mogla več prenašati vseh teh bremen čustev, zato sem
se odločila za obisk terapije. Čustev nisem nikoli delila z ostalimi, samo videli so me
nekoliko bolj žalostno z resnim izrazom na obrazu. Po enem letu obiskovanja skupine sem
se vsega tega razbremenila, kot da je vse padlo z mene, saj sem prvič v življenju tudi
javno spregovorila o tem. To je bil zame res velik uspeh. Danes se počutim lažje in ni mi
več tako težko.«
Več posluha in zaupanja čustvom
O večjem posluhu in zaupanju v čustva so udeleženci terapevtske skupine govorili v
povezavi s tem, da bolj zaupajo svojim čustvom, jim prisluhnejo, se po njih ravnajo in si
zaupajo, četudi jih drugi v tem, da ozaveščajo čustva, povezana s primarno družino,
omalovažujejo.
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Primeri:
»Počasi že zaupam svojim čustvom.«
»Danes, če čutim, da me je nekaj prizadelo, prisluhnem svojim čustvom in se po njih
ravnam.«
»Bolj prepoznavam svoja čutenja, vse bolj spoznavam svoj čustveni svet.«
»Sem pa zadnjič ozavestila nekaj zanimivega, in sicer, ko sem ponoči zavila v temen gozd,
sem začutila strah in ozavestila misli, ki so sledile; nesmiselno, kaj se boš bala, saj ni nič,
kaj se bojiš, pa ti se ne bojiš, gremo, premagajmo to, akcija … »
»Srce mi je utripalo, pa tesnobo sem čutila v prsih ... Nekaj časa sem samo opazovala,
potem pa ustavila te misli; no, pa poskusimo enkrat drugače. Upoštevaj strah in boš
videla, kaj se bo zgodilo. Obrnila sem se in mirno preživela večer, se prijetno sprehodila
pod lučmi in mirno zaspala. Spoznala sem, da sem s tem svojim notranjim preganjalcem
ves čas pod pritiskom in sama sebe spravljam v napetost. Zdaj, ko to vem, mi je lažje in
sem bolj pozorna na svoja čustva, zato jih bolj upoštevam.«
»Zmeraj padajo očitki, da slonim na preteklosti. Recimo doma, da nočem iti naprej.
Ampak jaz vem, da sem nekaj pustil za sabo.«
OZAVEŠČANJE INTRAPSIHIČNEGA ČUSTVENEGA SVETA V ODNOSU DO
STARŠEV (mame in očeta)
O ozaveščanju intrapsihičnega čustvenega sveta so udeleženci terapevtske skupine
govorili v povezavi z raziskovanjem travmatičnih spominov, povezanih z mamo in
očetom v njihovi mladosti, in ozaveščanjem s tem povezanimi čustvi. Nekatere mame in
očetje so bili besedno grobi do svojih otrok, nasilni drug do drugega, nasilni do otrok,
sramotili so otroke, jih zanemarjali, prepirali so se v prisotnosti otrok. Otroci so ob tem
čutili žalost, zanemarjenost, bolečino, sram, krivdo, nesposobnost, podcenjevanje, jezo,
spregledanost, nevarnost, strah, nemoč, neustreznost, pogrešanje, počutili so se tudi
nevredne življenja ...
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Primeri:
»Nisem samo jezna na starše, ki so me zanemarjali, ampak sem tudi zelo žalostna, ker
sem bila zanemarjena. Prikrajšana za osnovne stvari. Nisem imela hlač, ki bi si jih želela.
Sploh ni bilo pomembno, kaj si želim. Nisem imela počitnic na morju …«
»… sem odprla Pandorino skrinjico. Te domače naloge. Meni so bile kar težke. Odkrito
priznam. To so zelo boleče stvari. Sem jih kar nekam na stran odložila. Založiš, da ja ne
bi prišlo kaj ven. Na to sem ponosna, da sem si upala to povedati.«
»Vedno so se prepirali v naši prisotnosti. Ob tem sem vedno čutila grozno tesnobo, bilo
me je strah. Morali smo biti posredniki, zagovarjali smo mamo, ker smo vedeli, da početje
očeta ni dobro za nas.«
»V primarni družini me je najbolj motil odnos do mene, bilo je, kot da ne obstajam. Če
sem že bila videna, se je v meni videlo samo slabo; si nerodna, ne znaš …«
»Motilo me je, da je oče pil, da nismo nikoli zaživeli kot družina s polno mero ljubezni,
spoštovanja. Najbolj me je motilo vzdušje, ki je vladalo, saj smo se bali eden drugega.
Nismo se počutili sproščeni.«
»Mama nam je stala ob strani in nas hvalila, vendar je dostikrat izpostavljala sebe v
smislu, da je dobro, da jo sploh imamo, da brez nje ne bi bilo ničesar, da nas je sita, da
je utrujena ... Počutila sem se nesposobno, podcenjeno, z ogromno občutkov krivde.«
»Iz tebe ne bo nikoli nič … starša sta to dolgo govorila. Tudi v šoli so mi to neverbalno
sporočali, če sem imela učne težave. Ob tem sem bila jezna in sem vpila nazaj.«
»V naši družini nisva z bratom nikoli zaživela kot otroka, ampak sva vsak sprejela svojo
vlogo. Brat je prevzel vlogo nadomestnega moža, jaz pa vlogo gospodinje in rešiteljice
naše družine. Prizadelo me je, ker je oče govoril, da pije zaradi mame. Ob tem sem se
počutila še bolj na dnu, saj se mi je mama smilila in sem hotela še bolj pomagati. Ob tem
sem se vedno počutila tesnobno in v strahu, da ne bom zmogla.«
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»Obtožena krivde, dežurni krivec je bila običajno mama. Vedno je bilo kaj, kar ni bilo
dovolj dobro, ali ni bilo ob pravem času, na pravi način. Nikoli nismo vedeli, kaj bo vzrok
nasilja, ker je bil vzrok drugje, povod pa je lahko bilo kar koli. Zmerjal nas je bolj oče,
pa tudi mama. Imela sem občutek strahu, nemoči, neustreznosti.«
»Nismo bili normalna družina, med staršema ni bilo komunikacije, oče se ni nikoli
potegoval zame in za sestro, vse je bilo po mamino. V družini se nikoli nisem počutila
varno in srečno.«
»Mama mi je govorila, kako lepo bi lahko živeli, če me ne bi bilo, da sem sama zgaga,
delam vse narobe, iz mene ne bo nikoli nič. Počutila sem se nevredno življenja, nesrečno,
žalostno. Nisem vedela, kaj naj storim, da bom boljša, da bo imela mama lepše življenje,
da ne bo tako nesrečna.«
V odnosu do mame: »Občutim jezo, ni mi pokazala osnovnega spoštovanja do sebe. Kako
skrbeti zase, kako se ceniti ... Celo nasprotno, silila me je in me še vedno v izčrpavanje,
še in še in še. In ko se zgrudiš, si končno dokazal, da ne zmoreš, da ne znaš skrbeti zase,
da si »luzer«. Toliko enega sovraštva zaradi vseh laži in prepričevanj v laži. Potvarjanj
realnosti. Sposobna me je gledati v oči in mi nakladati. Čisto vso vero vase mi je ubila,
da se ves čas borim z občutkom, da sem nora, da sem jaz naredila narobe, da sem si spet
nekaj narobe razložila. Ubila mi je prepoved občutenja sebe, samo delaj in delaj in
zadovoljuj. Res, pravo sovraštvo čutim do nje. Močno sovraštvo, ki se v vedenju odraža
kot sovraštvo do sebe ...«
V odnosu do mame: “Zanjo lahko povem, kaj je znala: viseti na drugem, biti odvisna,
izsiljevati, delati se nemočno, pričakovati, da bodo drugi reševali probleme namesto nje,
se narediti ubogo, črpati energijo, biti sarkastična, kritična, opravljiva, zaničljiva,
črnogleda, kriviti druge za svoje stanje, biti neodgovorna do sebe in drugih, brez
čuječnosti, izkoriščevalska, egoistična, pasivna, ignorantska, poniževalna, agresivna,
malomarna, vdana v usodo, se omamljati, večno tarnati itd. Vse to je moja mama realno
delala in bila, brez pretiravanja. Kot nek prisesek, ki ti črpa energijo. Vse te lastnosti so
bile pri njej stalno prisotne in to me je paraliziralo, spravilo v apatičen položaj. Zelo
kmalu sebe nisem več zaznaval, čutil, nisem se zavedal. Zato sem lahko vse to, odklopljen
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in z mislimi bog ve kje, sprejemal, srkal in prenašal. Zato tudi ne morem reči, da mi je
šlo na živce, saj nisem niti obdelal pri sebi, kako je videti to počutje. V taki družini se
sebe ne zavedaš preveč.«
V odnosu do očeta: »Zelo malo sem ga imela ob sebi. Zato ga skoraj ne poznam. In tudi
ne vem, kako se počuti tisti, ki ima očeta. V spominu ga imam le kot pijanega moža, ki
kadar je prišel, to se ne spomnim, da je bilo mnogokrat, se je vedno prepiral z mamo.
Takrat smo v različnih delih dneva morali bežati iz stanovanja. Spomnim se vpitja,
zmerjanja, preklinjanja, pretepanja. Vendar pa se ne spomnim, da bi bil kdaj nasilen do
mene, le opazil me ni nikoli. Nikoli me ni pogledal, se z mano pogovarjal, me kam peljal,
me kaj naučil. Zanj fizično nisem obstajala oziroma sploh nisem obstajala. Zato sem se
ogradila pred tem in v zavesti nisem gojila skoraj nobenih čustev do njega. Tudi on zame
skoraj ni obstajal. Zabolelo me je le, ko je bil na enem od zelo redkih srečanj popolnoma
ravnodušen tudi do svojih vnukinj. Še opazil jih ni, kot tudi mene ne veliko časa pred tem
... In zanimivo, po določenem času sem s trdim delom in pospravljanjem po svoji
notranjosti spoznala, da sem mu zelo, zelo, zelo zamerila, ker ga ni bilo.«
FUNKCIONALNEJŠE SPREJEMANJE ČUSTEV DRUGIH
Spremembe pri izražanju čustev udeležencev terapevtske skupine za OOA po RDT pri
funkcionalnejšem sprejemanju čustev drugih se nanašajo na spremembe, vezane na:
-

Prepoznavanje in podpiranje čustev drugih, učenje izražanja čustev drugih.

-

Manj strahu pred čustvi drugih.

Prepoznavanje in podpiranje čustev drugih, učenje izražanja čustev drugih
O prepoznavanju in podpiranju čustev drugih ter učenju izražanja čustev drugih so
udeleženci terapevtske skupine OOA po RDT navajali, da puščajo drugim več
odgovornosti za njihov čustveni svet, manj se počutijo krive za občutke drugih, pomagajo
ozaveščati svojim otrokom njihova čustva.

Primeri:
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»Drugim puščam odgovornost za njihova počutja in jih več ne prevzemam kot svoje
odgovornosti. Seveda se stari vzorci in prepričanje še vedno vračajo, ne morem jih kar
izbrisati. Toda vedno več jih prepoznavam in ozaveščam, spreminjam na bolje.«
»Hčerama pomagam ozavestiti njuna čustva, posvečam jima veliko časa, pustim, da se
izrazita oziroma ju spodbujam k temu.«
»Delam na tem in to mi zelo ustreza, da puščam drugim odgovornost za njihova čustva.
In tako je več prostora za mojo odgovornost in moja čustva. Lahko ti postavim mejo, kaj
boš pa ti ob tem čutil, pa ni moja odgovornost. Zavedam se, da sam izbereš.«
»Ne čutim se več tako kriva za počutje drugih.«
Manj strahu pred čustvi drugih
O manjšem strahu pred čustvi drugih nekateri udeleženci skupine OOA po RDT navajajo,
da se ne bojijo več toliko čustev drugih, da jih manj prizadene izražanje čustev drugih.

Primeri:
»Ne bojim se več toliko čustev drugih, zato sem bolj svobodna.«
»Manj me prizadene izražanje negativnih čustev drugih, ker sem se v skupini naučila, da
je vsak odgovoren za svoje odzivanje – jaz sem torej le za svoje in ne za odzive drugega.«

6.3.4 Razprava kvalitativnega dela raziskave
6.3.4.1 Razprava o spremembi doživljanja odnosov
V naši raziskavi smo ugotovili, da je po enem letu obiskovanja skupine prišlo do
sprememb doživljanja odnosov udeležencev terapevtske skupine OOA po RDT

z

njihovimi družinskimi člani, ki so se kazale v spremembi vzdušja, spremembi
komunikacije in spremembi razmejitev. Pri nekaterih udeležencih je vzdušje postalo
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pozitivnejše, manj stresno, udeleženci so si prizadevali vzpostavljati in ohranjati
pozitivno vzdušje. Mogoče je to povezano s tem, da so udeleženci bolj prišli v stik s
svojim notranjim čustvenim svetom, z bolečinami, povezanimi s primarno družino,
zavestno so se začeli truditi, da v svojih sedanjih družinah ne poustvarjajo istega bolečega,
razdiralnega vzdušja, kot so ga njihovi starši ustvarjali v njihovih družinah v otroštvu.
Nekateri udeleženci so zmogli razmejiti odgovornost za grobost, ki so jo njihovi starši
izvajali nad njimi, v smislu, da so oni bili otroci in so za grobost bili odgovorni izključno
starši. To jim je verjetno zmanjšalo občutek krivde, da so sami krivi za to, da so jih njihovi
starši podcenjevali, sramotili, zmerjali, z njimi ali njihovimi starši fizično obračunavali.
Posledično so verjetno postali bolj empatični do sebe in posledično tudi do svojih bližnjih.
Mogoče bi lahko izsledke naše raziskave, da je prišlo pri udeležencih terapevtske skupine
za OOA po relacijskem družinskem modelu terapije do izboljšanja pri komunikaciji,
potrdili z navedbami Gostečnika (2011, 32−37), ki pravi, da afektivno komuniciranje, ki
nastane v prvih letih otrokovega življenja in se odvija na nivoju obraz – obraz, določa
načine komunikacij v kasnejšem intimnem odnosu med partnerjema. V teh notranjih
zapisih posameznika so temeljne informacije glede čustvene varnosti, bližine,
oddaljenosti ter s tem povezanim strahom pred bližino. Afektivno komuniciranje se
odraža na obrazni mimiki v medosebnih konfliktih, bolečih sporih, ogroženosti, strahu in
grozi. Največkrat so odraz najzgodnejših interakcij z materjo in se prenašajo v odrasle
intimne odnose, saj nezavedno v komunikaciji z drugimi iščemo afekte iz najzgodnejšega
odnosa s primarnimi skrbniki. Če starši otroka niso zmogli umiriti in otrok doživlja grozo,
bo razvil različne obrambne mehanizme, npr. disociacijo, ki mu pomaga, da se sooči s
travmatičnimi doživetji. V kasnejših odnosih pa išče iste afekte v odnosih z drugimi.
Terapevt lahko pomaga takšnim osebam predelati afektne vsebine tako, da bo te afekte v
sebi predelal in jih vrnil v predelani, sprejemljivejši obliki. Tako bo osebi omogočil rast
in bolj primerno komunikacijo. Gostečnik tudi navaja, da afektivni psihični konstrukt, ki
ščiti posameznika pred tem, da ne bi začutil bolečih vsebin, zavira zdravo in funkcionalno
komunikacijo, da gre za temeljno vzajemnost med regulacijo afekta in problematičnim
vedenjem (Gostečnik 2011, 386−387). Če je terapevtov odziv na stare vzorce odnosov
drugačen, če prinese nov uvid in globlje razumevanje smisla teh odnosov, če zmore prek
afekta razgraditi najglobje ravni afektivnega psihičnega konstrukta, lahko osebe v terapiji
v svoje odnose, v svojo notranjepsihično strukturo in posledično v svojo družino
prenesejo nekaj novega, nov način povezanosti, ki ne bo več utemeljen na bolečini in
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težkih afektih (Gostečnik 2012, 55−56). To lahko pomeni tudi, da zmorejo udeleženci
terapije (individualne ali skupinske) v svoje odnose prinesti novo, bolj toplo, prijetno
vzdušje, zmorejo bolj funkcionalno komunicirati in na novo postavljajo meje
odgovornosti, kot so to navajali udeleženci naše skupine.
Na področju razmejitev so udeleženci bolj postavljali meje, se učili postavljati meje ter
manj reševali probleme drugih. Beattie (1992, 216−217) podobno kot mi ugotavlja, da
imajo OOA težave s postavljanjem meja, saj pogosto nimajo meja in so pogosto njihove
meje povezane z mejami, ki jih postavijo drugi. To je tipični odraz soodvisnosti. Tudi
Gostečnik (2011, 119) pravi, da morajo v družinskih sistemih, kjer se starša ne razumeta,
otroci pogosto skrbeti zanju, prevzemati določene nezdrave vloge, jih kompulzivno
ponavljati in tako skrbeti za zakon staršev. V takšnih sistemih ni zdravih razmejitev. Do
podobnih zaključkov glede sprememb na področju razmejitev kot mi je prišla tudi
avtorica Koprivc Prepeluh (2013, 301−302) pri raziskovanju sprememb v terapevtski
skupini za ženske, ki so jo prav tako vodili po relacijskem družinskem modelu terapije.
Ugotovila je, da so udeleženke začele vzpostavljati razmejitve, postavljati meje v
različnih odnosih, kar je povezala s spremembo temeljnega odnosa do sebe (301–302). Iz
navedenega bi lahko sklepali, da so mogoče OOA, udeleženi v skupini, postali bolj
samostojni, manj odvisni od mnenja drugih ljudi, sebi in drugim so znali postavljati bolj
zdrave meje. Ko oseba pride bolj v stik s sabo, ko začne bolj zaupati svojim čustvom,
svoji bolečini, bolečim odzivom svojega telesa, verjetno lažje tudi ustavi zlorabo, lažje
postavi meje in je posledično notranje bolj svobodna. To se vsekakor kaže v njenih
odnosih z drugimi in v vzdušju ter komunikaciji, ki jo ustvarja z drugimi. Značilen
afektivni psihični konstrukt OOA je tudi kontrola. S tem, da se ukvarjajo s kontrolo
drugih, pogosto preusmerijo pozornost s sebe na drugega. Tako se jim ni treba soočiti z
notranjimi bolečimi čutenji. Prav tako pa preko kontrole drugega poskušajo kontrolirati
in nadzirati notranjepsihični kaos, ki je nastal kot posledica odraščanja v alkoholični
družini, v kateri pogosto niti alkoholik niti njegov partner nista zmogla v družini ustvariti
varnosti in predvidljivosti. Posledično so številni otroci alkoholikov razvili določene
vloge, s katerimi so prevzemali naloge staršev in s tem vsaj malo omilili kaos in grozo
pred razpadom družine. To vlogo pa pogosto nezavedno odigravajo v odraslosti, da
poskušajo kontrolirati druge, delajo namesto njih, se vmešavajo v druge, predvidevajo
možne katastrofe in jih rešujejo. Ko so udeleženci prihajali v stik s svojimi vlogami (kako
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so reševali mamo, ko je bila pijana; kako so mirili mamo, ko je imela pijane izpade; so
imeli stalno odprta vrata, ko je oče prišel domov, da so lahko na hitro zbežali, če je postal
nasilen; so kot otroci usmerjali pijanega očeta, kako naj vozi avto, da so prišli domov; so
kot otroci izpolnjevali razne obrazce, ki so bili prezahtevni zanje, ker mama ni znala
pisati, oče pa je bil odsoten), so zmogli naslavljati čutenja, kako so se ob teh vlogah kot
otroci obnašali, kako se v nekaterih situacijah tudi v sedanjih odnosih podobno odzivajo.
Zmožni so postavljati meje oziroma vsaj prepoznavati krivice, zlorabe.
V komunikaciji z družinskimi člani so udeleženci terapevtske skupine za OOA več
govorili o svojih mislih in v komunikaciji upoštevali veščine uspešnega komuniciranja.
Mogoče lahko naše ugotovitve, vezane na izboljšanje komunikacije udeležencev OOA,
povežemo s podobnimi ugotovitvami Cooka (1990) in Repič (2007). Cook (1990, 11–13)
ugotavlja, da je prišlo do izboljšanja komunikacije v alkoholičnih družinah, ki so bile
vključene v terapevtsko obravnavo. Navaja, da so pari, vključeni v terapevtsko
obravnavo, poročali o statistično pomembnem izboljšanju partnerske komunikacije in
bolj odprtem komuniciranju z njihovimi otroki. Cook (1990, 5−6) tudi navaja, da veščine
pozitivne komunikacije, kot so empatija, poslušanje z zrcaljenjem, komentarji, ki
podpirajo sogovornika, naredijo prostor, da lahko par ali družina drug z drugim delijo
svoje potrebe, svoja razmišljanja, čutenja, s čemer nastane med partnerjema ali
družinskimi člani občutek povezanosti. Veščine negativne komunikacije, na primer
dvojna sporočila in kritiziranje, minimalizirajo možnost, da bi si družinski člani delili
svoja čustva in se tako bolj povezali med sabo. Stritih (1993, 83) ugotavlja, da je v
alkoholičnih družinah zelo težko reči nekaj besed o lastnih željah in upih, nemogoče je
resno, brez manipulacij spregovoriti o lastni občutljivosti in ranljivosti. Zato menimo, da
je uspeh za udeležence terapevtske skupine, da zmorejo bolj priti v stik s svojimi čustvi,
ranljivostjo in to tudi povedati. V otroštvu so bili pogosto zatirani v smislu izražanja.
Starši so nekatere udeležence direktno sramotili in omalovaževali, in sicer, če so povedali,
kaj vidijo, so iskali samo težave, npr. da oče ni pijan, ampak je zaspan. S tem so se kot
otroci naučili, da ne smeš videti, kar vidiš. O tem dosti piše tudi Bradshaw (1996), ki
pravi, da so v alkoholičnih družinah kršene temeljne svoboščine otrok in drugih članov,
da otroci ne smejo videti, kar vidijo, slišati, kar slišijo, doživljati, kar doživljajo. Tako so
se že kot otroci naučili, da ne smejo povedati, kar vidijo, čutijo, mislijo, ampak morajo
povedati samo tisto, kar bo za starše sprejemljivo. Če pa so starši iskali grešnega kozla,
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nikoli niso vedeli, kdaj bodo kaj povedali prav in kdaj ne. Pogum, da zmorejo več
povedati sami o sebi, je lahko tudi posledica večjega občutka zase, večjega sočutja do
sebe in bolj zdravih razmejitev do sebe in drugih.
Podobne ugotovitve na področju sprememb doživljanja odnosov kot mi, navaja tudi Repič
(2007, 279−281), in sicer na osnovi vodenja skupinske terapije po RDT za spolno
zlorabljene. Rezultati so pokazali, da je skupinska terapija pri udeležencih pripomogla k
temu, da so udeleženci začeli postavljati razmejitve z manj občutki krivde, da se je začelo
spreminjati vzdušje in tudi komunikacija med družinskimi člani.

6.3.4.2

Razprava

o

spremembi

funkcioniranja

udeležencev

v

interpersonalnih odnosih
V naši raziskavi smo ugotovili, da je po enem letu obiskovanja skupine za OOA po RDT
prišlo do nekaterih sprememb funkcioniranja udeležencev v interpersonalnih odnosih. Za
nekatere udeležence je reševanje sporov z drugimi postalo manj stresno in bolj
konstruktivno. V odnosu svoje odgovornosti do neodgovornosti drugih so manj reševali
težave drugih in bolj razmejevali odgovornosti. Pri navezovanju stikov pa so nekateri
lažje navezovali stike, nekateri so lažje opuščali nepotrebna poznanstva, eden pa je
poročal o poslabšanju pri navezovanju stikov.
Lahko bi rekli, da je bilo pri vseh primarnih družinah udeležencev terapevtske skupine
reševanje sporov nefunkcionalno in stresno. Pri nekaterih so bile prisotne komponente
fizičnega nasilja, pri drugih ne. Konflikt je zanje v večini predstavljal nekaj slabega,
uničevalnega, čemur se je najbolje izogniti. Če pa se že soočiš z njim, lahko ima za
posledico destrukcijo v obliki nasilja, izoliranja člana, sramotenja, obtoževanja. V
funkcionalnih družinah je lahko konflikt samo različen pogled dveh oseb na situacijo in
si lahko v spoštljivem dialogu predstavita vsak svoje iztočnice, poglede, ob tem iščeta
kompromise, ki so v korist vseh družinskih članov. V nefunkcionalnih družinah pa je
konflikt zaznan kot nekaj slabega in OOA se posledično niso naučili konstruktivnega
reševanja konfliktov, ki so del vsakdanjega življenja v odnosih. Posledično so razvili
različne obrambne strategije. To so: umik pred konfliktom, neizražanje nestrinjanja,
očitanje in naštevanje napak drugega brez soočenja odgovornosti za svoje lastno vedenje
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in vedenje drugega ter besedni napad. Vse naštete obrambne strategije pa povzročajo v
telesih stres in odzive v obliki umika, napada ali zamrznitve. V takšnem stanju
vzburjenosti pa funkcionalno reševanje konfliktov ni možno. Predpostavljamo lahko, da
so nekateri udeleženci terapevtske skupine preko tega, ko so prihajali v stik s svojim
čustvenim svetom, z odzivi njihovih teles, s postavljanjem razmejitev, z večjim
zaupanjem vase in z boljšo samopodobo zmogli tudi funkcionalnejši pristop k reševanju
konfliktov. S konfliktom se upajo soočiti, v sebi čutijo več trdnosti in si upajo povedati,
kaj jih moti. Pri nekaterih udeležencih je mogoče posledica tega, da konflikta ne jemljejo
več kot obliko destrukcije, tudi novo dojemanje, da reševanje konfliktov zmorejo videti
kot način reševanja problemov. S tem, ko so udeleženci prišli bolj v stik sami s sabo, s
tem, kaj si želijo v konfliktu razrešiti, so zmogli več poguma, da so povedali, kaj si želijo,
da so zmogli ohraniti rdečo nit med razreševanjem konflikta. Posledično je lahko za
nekatere udeležence postalo reševanje konfliktov manj stresno in bolj konstruktivno.
Reševanje problemov drugih je za OOA pogosto v primarnih družinah pomenilo način,
kako biti v odnosu. Alkoholiki pogosto zanemarjajo svojo odgovornost v družini in drugi
družinski člani se na delovanje sistema družine kot celote, da ohranijo njeno delovanje
kot celote, prilagodijo tako, da prevzamejo nase tiste odgovornosti, ki bi jih moral
prevzeti alkoholik. S tem verjetno vsaj malo ublažijo notranji strah pred razpadom in
uničenjem. Občutek imajo, da lahko vplivajo na to, da bo družina vsaj kolikor toliko
delovala. Kot pravi Gostečnik (2003, 19) se svojci alkoholika prilagodijo na
neodgovornost in zanikanje alkoholika tako, da delajo stvari namesto njega. Na primer za
njim pospravljajo, ga zagovarjajo, prikrivajo pred drugim njegove izpade, ga opravičujejo
pred drugimi, pošiljajo njegove otroke za njim v gostilno, da ga le-ti vinjenega vodijo
domov. Tako otroci alkoholikov potrebo po imetju stvari pod kontrolo in reševanju
neodgovornosti drugega prenesejo v svoje odraslo življenje. Tako drugim v njihovih
sedanjih odnosih omogočajo, da so neodgovorni ali pa se sami začnejo vesti
neodgovorno. Prepoznavanje razmejitve odgovornosti, kdo je odgovoren za kaj, čigav je
problem, kdo je odgovoren za reševanje določenega problema, večje zaupanje vase,
izboljšanje samopodobe – vse to se je verjetno pri udeležencih skupine kazalo tudi tako,
da so udeleženci zmogli bolje razmejevati odgovornost in posledično manj reševati
probleme drugih. V terapevtski skupini so ozaveščali, da je reševanje problemov drugih
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tudi beg pred občutenjem sebe in svojega notranjepsihičnega sveta, beg pred lastno
odgovornostjo in reševanjem lastnih problemov.
V poglavju 6.3.3.3 so navedene izjave udeležencev v katerih ozaveščajo intrapsihični
čustveni sveta v povezavi z njihovimi starši in navajajo, da so se ob starših počutili tudi
osramočeno, neustrezno, spregledano, nevredno življenja, krivo, zanemarjeno. Mogoče
lahko predpostavimo, da je to vplivalo na njihovo samopodobo in dojemanje sebe. Da so
se verjetno nekateri otroci alkoholikov posledično v sebi počutili, da so nevredni,
neustrezni, defektni. Kot je že omenjeno v teoretičnemu delu, je posledica občutka sramu
v človeku to, da se začne umikati, ker se kot človek počuti neustreznega. Posledica je
verjetno lahko tudi, da se umika navezovanju stikov z drugimi, ker v odraslosti poustvarja
v odnosih z drugimi primarna boleča občutja oz. afekte neustreznosti. Nekateri
udeleženci, ki so bolj prišli v stik sami s sabo, so se začeli bolj sprejemati in so zmogli
razmejiti to, kako so njihovi starši dojemali njih, kakšna sporočila so jim dajali. To ni
imelo zveze z njimi, takšnimi, kot so bili, a so njihovi starši vanje projicirali lastna
nepredelana občutja neustreznosti, nevrednosti, ki jih njihovi otroci v odraslih odnosih
poustvarjajo. Mogoče so se pred bolečino zaščitili tako, da so se umikali izpostavljenosti
v odnosu z drugimi in spoznavanju ljudi. Ko so zmogli bolj sprejeti sebe, se soočiti z
bolečimi občutji, ki se jim v stiku z drugimi prebujajo, jih umestiti v pravi izvor, so se
mogoče lažje osvobodili občutkov neustreznosti, neprimernosti, lažje so začeli
navezovati stike, saj so se v stikih z drugimi počutili bolj primerni in so lažje kaj povedali
z manjšim občutkom sramu in z manjšo potrebo po umiku. Z zaupanjem vase, v to, da
imajo tudi oni kaj za povedati in podeliti z drugimi. Vsako odkrivanje novega pa je, kot
navaja Gostečnik v svojih knjigah (2005, 2006), lahko prežeto z občutkom strahu, groze
in z novim upanjem v drugačen, bolj prijeten način vstopanja v odnose. Ljudje smo bitja
odnosov, želimo si biti v odnosu, kar je lepo razvidno iz izjave udeleženca, ki si pri
navezovanju stikov z drugimi želi, da bi ga sprejeli in mu bili naklonjeni. To je tipična
značilnost soodvisnosti, ker preko tega, ali jih drugi sprejmejo ali ne, merijo to, ali so
ustrezni ali niso. S tem povezano negotovostjo je zvezan strah pred zapuščenostjo, strah,
da ne boš sprejet in posledično obrambo, da naredi največ kar lahko, da ugotovi, kakšno
podobo naj si nadene, da bo za drugega sprejemljiv. Ostati v stiku s sabo pa lahko tudi
pomeni, da se ne trudiš več vzpostavljati in ohranjati nekih vezi in odnosov, za katere
presodiš, da te izčrpavajo in slabo vplivajo nate. Mogoče lahko povežemo, da je večji stik
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s sabo pri nekaterih udeležencih, ki so navajali, da niso imeli težav z navezovanjem
stikov, imel za posledico to, da niso imeli več takšne potrebe po sklepanju in ohranjanju
prijateljstev, zato so začeli bolj skrbeti zase kot za druge.
Udeleženec, ki je poročal o poslabšanju stikov, je navedel, da je to posledica večjega
zaznavanja sebe. Njegovi sodelavci so bili tudi moški, ki so bili alkoholiki. Kot je zapisal,
mu je šlo to čedalje bolj na živce. Ker je prišel bolj v stik sam s sabo in s posledicami
odraščanja ob staršu alkoholiku, je verjetno veliko težje prenašal nefunkcionalne stike s
sodelavci alkoholiki in je v njihovi prisotnosti postajal živčen. Kot otrok ni imel izbire.
Moral je biti ob staršu, ko je bil le-ta pijan, sedaj pa ima možnost, da izbira, da se iz
bližine pijanih ljudi umakne. Ni mu treba biti za vsako ceno v prisotnosti alkoholika, ki
ga spominja na njegove bolečine iz otroštva. Na to ga opozarja njegov čustveni odziv, ki
ga je začel poslušati.

6.3.4.3 Razprava o spremembi izražanja čustev udeležencev
V naši raziskavi smo ugotovili, da je po enem letu obiskovanja skupine prišlo do nekaterih
sprememb izražanja čustev udeležencev terapevtske skupine OOA po RDT. Nekateri
udeleženci so lažje (več) izražali čustva, z manj strahu, upali so si povedati in pokazati
čustva, prav tako so ozaveščali čustva, ustrezneje ravnali s čustvi, ozaveščali svoj beg
pred čustvi, razbremenjevali potlačena čustva, imeli več posluha in zaupanja v čustva.
Udeleženci so ozaveščali tudi intrapsihični čustveni svet v povezavi s svojimi primarnimi
skrbniki in poročali o tem, da funkcionalneje sprejemajo čustva drugih na način, da se
manj bojijo čustev drugih, da prepoznavajo in podpirajo čustva drugih.
OOA so pogosto ambivalentni v doživljanju sebe, čustveno labilni, pri drugih bodo iskali
potrditev zase, za svoje razmišljanje, občutje. To je tipičen odraz otrok, ki so odraščali v
nezdravih družinah, kjer ni bilo reda, avtonomije, intimnosti, razmejitev. V sebi se
pogosto počutijo ničvredno in morajo v drugih iskati potrditev. Kot pravi Gostečnik
(2003, 20), bodo imeli večni občutek manjvrednosti. V enem letu obiskovanja skupine so
se udeleženci s tem soočali in postopno razvijali prepoznavanje svojih čustev, kar je
posledično verjetno vplivalo na njihovo funkcionalnejše ravnanje s svojimi čustvi in tudi
na izboljšanje njihove samopodobe.
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Terapevt relacijske družinske terapije v terapevtskem procesu išče psihični zaplet, skuša
razrešiti ta zaplet in tudi različne oblike afektivnih psihičnih konstruktov. Afektnivni
psihični konstrukti služijo kot obrambni mehanizem in vzpostavljajo različne dinamike
regulacije afektov. Regulacije afektov pa vzdržujejo tako funkcionalne kot tudi
nefunkcionalne družinske sisteme (Gostečnik 2011, 10). Odkrivanje in razreševanje
afektivnega psihičnega konstrukta in razrešitev le-tega omogoča funkcionalnejše
ravnanje s svojimi čustvi. Na terapevtski skupini smo pogosto naslavljali čustva, čutenja.
Brskali smo po intrapsihičnih, interpersonalnih in sistemskih afektivnih psihičnih
konstruktih. Za nekatere udeležence je bil že velik dosežek to, da so zmogli redno
obiskovati skupino, poslušati zgodbe drugih udeležencev in kaj povedati o sebi, svojem
čustvenem svetu. Tako so se postopno v varnem okolju učili prepoznavati čustva, jih
poimenovati, iskati vzroke za nastala čustva v sedanjih in preteklih odnosih. Postopno so
se učili poimenovati čustva, spoznavati, da zmorejo s čustvi zdržati, da čustva sama po
sebi niso destruktivna, uničujoča. Posledično so dobili kondicijo zdržati malo dlje z
določenimi čustvi, ki so jih prej disociirali in poustvarjali v areni njihovih sedanjih
odnosov. Učili so se postopno bolj funkcionalno regulirati svoja čustva. Kot pravi
avtorica Cvetek (2013, 47) se v procesu čustvene regulacije lahko čustva okrepijo, ošibijo
ali vzdržujejo na enaki ravni – odvisno od vsakokratnih posameznikovih potreb. Briere
(1992) pravi, da pri procesu čustvene regulacije ne gre za potlačevanje ali zanikanje
čustev, ne gre za izogibanje čustvom s strategijami, kot so na primer disociacija, zloraba
substanc ali druge oblike zunanjega vedenja, ki zmanjšajo napetost. V zvezi z regulacijo
čustev Greenberg in Paiviot (2003, 94-95) pravita, da je neko čustvo regulirano takrat, ko
se posameznik zmore s tem čustvom soočiti in si priznati, da ga doživlja, da si ga dovoli
v polnosti začutiti (s tem pridobi izkušnjo, da je s tem čustvom mogoče zdržati in
preživeti), da ga sprejme kot del sebe. Pri tem pravita, da ne gre za to, da bi se s tem
čustvom identificiral, ampak za to, da lahko posameznik sebe sočutno sprejme tudi v
trenutkih, ko doživlja to čustvo. Posledično to poveča posameznikovo občutje notranje
moči in kontrole, saj se posameznik ne doživlja več kot žrtev, ki je nemočno podvržena
nekemu občutju, ampak se mu lahko svobodno prepusti (94–95). Tako postane čutenje
čustev bolj varno, vzdržno. Lahko bi sklepali, da so udeleženci terapevtske skupine začeli
funkcionalneje ravnati s svojimi čustvi, kar je posledica njihove večje sposobnosti
regulacije čustev.
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Otroci alkoholikov v sebi nosijo občutja sramu, strahu, groze, nevrednosti, krivde,
razočaranja, jeze in nemoči (2003, 18−21), o katerih pa ne morejo govoriti, saj pogosto
nimajo besed, niti sprejemnika, ki bi jim prisluhnil v njihovih stiskah. Bradshaw (1996,
101) pravi, da je tipična značilnost OOA čustvena otopelost, za katero je značilno
zanikanje svojih čustev. Pogosto ne vedo, kaj čutijo in ne znajo izražati svojih čustev
(101). Lahko bi rekli, da imajo posledično zelo omejeno sposobnost reguliranja svojih
lastnih čustev. Prav tako v okviru Svetovne organizacije OOA navajajo, da v
nefunkcionalnih družinah, kjer so odraščali OOA, pogosto vlada pravilo »ne čuti«. Zanje
so čustva nepomembna ali pa preveč strašljiva, da bi jih naslavljali. Pogosto družinske
člane, ki izražajo svoja čustva, sramotijo, da so preveč občutljivi ali nezreli. Da bi se
zaščitili pred zasramovanjem, običajno utišajo svoja čustva, jih potlačijo. OOA so polni
čustev iz travmatičnega otroštva, niso pa razvili sposobnosti, da bi jih lahko začutili in
izrazili, saj je preveč bolelo, da bi se lahko z njimi soočali sami. Ob sebi pa niso imeli
ljubečega odraslega, ob katerem bi bilo dovolj varno, da bi jim pomagal zdržati ta čustva,
jih predelati in izražati (ACA WSO 2006). Sposobnost, da razmišljamo o svojih čustvih,
je znak zdravega funkcioniranja in notranje samodiferenciacije (samo razlikovanja selfdifferentiation). Ločevanje razmišljanja od čustev je znak zdrave osebnosti in del
čustvene inteligence. Kadar ne moremo razlikovati misli od čustev, smo reaktivni in
impulzivni (Bradshaw 1996, 57). OOA igrajo vlogo žrtve ali so pretirano odgovorni za
druge, se izogibajo temu, da bi bili osredotočeni nase. Obe vlogi sta prežeti s soodvisnim
izogibanjem lastnih čustev in odgovornosti. Namesto, da bi bili odgovorni za svoja
čustva, se raje čutijo odgovorni za čustva in vedenja drugih (ACA WSO 2006). Tudi
udeleženci terapevtske skupine za OOA so navajali, da so imeli v preteklosti težave s tem,
ker si niso upali povedati, kaj čutijo, kaj jih muči. V njihovih družinah so pred vstopom
v terapevtsko skupino zelo malo govorili o čustvih, počutju, razpoloženju, ker so bili
prepričani, da so slabiči in mile jere, če so govorili o tem. Nekateri so bili polni
potlačenega strahu, gnusa, jeze in svojih čustev niso nikoli delili z drugimi, z drugimi so
delili samo pozitivna čustva. Pri nekaterih je veljalo prepričanje, da je žalost nekaj
negativnega, da je jok za šibke ljudi. Obsojali so se, če so čutili žalost, ker so hoteli biti
močni. V nekaterih družinah so bili deležni obsojanja, zmerjanja, očitkov in
nerazumevanja, če so izražali svoja čustva. Zato so jih verjetno raje potlačili, zanikali,
skrili pred sabo in pred drugimi. Nekateri so navajali, da jim je potlačevanje čustev jemalo
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veliko energije, saj so se nekateri trudili pred čustvenim svetom ubežati s
hiperaktivnostjo, s polnim urnikom, z osredotočanjem na druge, z reševanjem problemov
drugih, živeli so čustva drugih, bili so »lovilci« težkih čustev drugih, se umikali in
prekinjali stike. Ker v nekaterih družinah ni bilo prostora za izražanje žalosti, joka, ni bilo
posledično niti prostora za tolažbo, empatijo, medosebno toplino stika in povezanosti. V
skupini se je oblikovalo zaupno okolje, da so udeleženci zmogli priti v stik s svojimi
globokimi, ranjenimi čustvi. Drug v drugem so s tem, ko so pripovedovali o sebi, svojem
čustvenem svetu, prebujali potlačena čustva. Pri sebi so prepoznavali čustva veselja,
ljubezni, jeze, sovraštva, žalosti, sramu, gnusa, strahu. V nekaterih trenutkih so zmogli
bolj ustrezno, konstruktivno ravnati s svojimi čustvi, so zmogli dlje časa ostajati v stiku
s čustvi, se čustev niso več toliko bali, so kljub temu, da je v njih vzniknilo določeno
čustvo, zmogli ohraniti stik z drugim in se niso več toliko odklapljali, manj so noreli,
kadar se je pojavilo čustvo jeze, včasih so se bili sposobni ustaviti, razmisliti, kaj se z
njimi dogaja, kaj jim čustvo sporoča in potem ukrepati. Nekateri so ozavestili, da se od
določenih čustev odklapljajo in jim bo to v pomoč v prihodnje, da bodo zmogli doseči
stopnjo, ko bodo lahko zdržali s čustvom brez odklapljanja. Prva stopnja pri okrevanju je
vedno uvid v problem. V konkretnem primeru je ta uvid spoznanje, da se zaradi občutenja
nekaterih čustev odklopi.
V večini primarnih družin udeleženci terapevtske skupine niso smeli izražati svoja čustva.
Ena udeleženka je povedala, da čustev ni mogla čisto zatreti, zato so čustva pronicala v
zavest v obliki stalne napetosti, otožnega izraza in paničnih napadov. Ko je udeleženka
prvič pred drugimi, v našem primeru, pred udeleženci skupine, na glas spregovorila o
alkoholizmu družinskega člana, se je zanjo začel proces čustvenega očiščevanja.
Udeleženka je morala v primarni družini vseskozi skrbeti za dobro podobo družine, ki je
v okolju veljala za ugledno, uspešno družino. Po procesu obiskovanja skupine so se
zmanjšali panični napadi, beg v sanjarjenje se je zaradi spleta okoliščin nehal, pojavila se
je večja sproščenost in občutek, da se počuti lažje, da ni več tako težko.
Nekateri udeleženci so po procesu obiskovanja terapevtske skupine bolj prisluhnili
svojim čustvom in jim bolj zaupali. Ena udeleženka se je izpostavila situaciji, v kateri je
čutila napetost. Opisala je, kako je zavila v temen gozd in ob tem začutila strah, ki ga je
takoj poskušala utišati z racionaliziranjem: »Brez zveze, kaj se boš bala, saj ni nič, boš že
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potem reševala, kaj se bojiš, pa ti se ne bojiš, gremo, premagajmo tole, akcija …« Telo ji
je preko pospešenega bitja srca in tesnobe v prsih sporočalo, da je situacija lahko nevarna.
Dovolila si je, da je nekaj časa svoj miselni boj samo opazovala in si dovolila drugačno
razmišljanje v smislu: »No, pa poskusimo enkrat drugače. Upoštevaj strah in boš videla,
kaj se bo zgodilo.« Obrnila se je nazaj, mirno preživela večer in mirno zaspala. Posledica
večjega upoštevanja čustev je lahko tudi sprememba vedenja, da posameznik zna bolje
poskrbeti zase, se zaščititi in ne izpostavljati nevarnostim.
Jerebic (2013, 290−291) navaja, da se je nemogoče v celoti izogniti občutju tesnobnosti,
strahu in skrbi. Kadar pa je tega preveč, lahko to ohromi človeka. Če pa ne čuti skrbi in
strahu, lahko to vodi v nevarne situacije. Vitalne funkcije, ki nas varujejo v življenju, se
naučimo v zgodnjem otroštvu v odnosu s starši. Odnos, kot so ga imeli starši do otroka,
bo najverjetneje kasneje odrasel otrok vzpostavil do samega sebe in postal zrcalna slika
odnosa, ki sta ga imela oče in mama do njega (290–291). Primer tega lahko vidimo v
opisanem primeru prejšnjega odstavka. Ker je udeleženka kot otrok ponotranjila občutja
strahu, ker je bila deležna grobih verbalnih napadov s strani obeh staršev, je tudi sama
sebe v odraslosti silila v situacije, v katerih je čutila strah, tesnobo, napetost. Preko
postopnega ozaveščanja bolečih vsebin iz primarne družine je verjetno večkrat zmogla
prisluhniti svojemu telesnemu in čustvenemu odzivu ter se ustaviti.
Udeleženci terapevtske skupine so v skupini delili boleče spomine in čustva, povezana s
travmatičnimi izkušnjami iz primarne družine ter tako ozaveščali intrapsihični čustveni
svet v odnosu do mame in očeta. Iz navedb udeležencev skupine so jasno vidne relacijske
travme, ki so verjetno vplivale na njihovo negativno samopodobo, funkcioniranje v
medosebnih odnosih in potlačevanje čustev. Udeleženci so ob svojih starših doživljali
boleča, travmatična čustva zanemarjenosti, žalosti, sramu, krivde, jeze, nevrednosti,
neustreznosti, spregledanosti, ki jih verjetno staršem niso smeli pokazati, saj so bili
njihovi starši polni svojih čustev, ki so jih potlačevali pri sebi in pri svojih otrocih. To jim
je omogočalo, da so zlorabljali naprej, da so na svoje otroke prenesli boleča čustva, s
katerimi se njihovi otroci niso zmogli in znali soočati. Niso jih znali predelati, lahko so
jih samo potlačili, sedaj pa jih odigravajo v odnosih. V skupinski terapiji je bil v zvezi z
ozaveščanjem intrapsihičnih vsebin občasno prisoten odpor. Udeleženci pa so kljub
odporu zmogli ozavestiti določene travmatične spomine in z njimi zvezane boleče
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čustvene vsebine. Verjetno so tudi zaradi tega zmogli bolje prepoznati svoja čustva,
zdržati z njimi in jih upoštevati.
Predpostavljamo lahko, da so bili udeleženci zaradi večje sposobnosti vživljanja v svoj
čustveni svet in upoštevanja svojih čustev sposobni funkcionalneje sprejemati čustva
drugih. Nekateri udeleženci so zmogli puščati drugim več odgovornosti za njihov
čustveni svet in so zmogli postaviti bolj zdrave razmejitve v smislu odgovornosti. Ker so
sebi dovolili začutiti določena čustva, so jim le-ta postala bolj domača, obvladljiva in
posledično lažje pomagajo svojim otrokom, da ozaveščajo svoja čustva. Manj jemljejo
nase odgovornost za počutje drugih, posledično se pri nekaterih udeležencih zmanjšuje
tudi bolna odvisnost od odnosov.
Na področju sprememb, povezanih s čustvenostjo, v skupinski terapiji tudi Koprivc
Prepeluh (2013, 298) navaja, da so udeleženke skupinske terapije za ženske prišle v stik
z nekaterimi čutenji, s katerimi prej niso bile v stiku, da sedaj ta čustva lažje izražajo in
da je tudi v partnerstvu nastal prostor zanje.

6.4 OMEJITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI ZA NADALJNJE
DELO
Z metodološkega vidika se je težava pojavila pri kvantitativni raziskavi, in sicer pri
zbiranju udeležencev, ki so izpolnjevali vprašalnik. Udeleženci so bili samo preko
elektronskih virov pozvani k izpolnitvi elektronskega vprašalnika, objavljenega na
internetu. Tako niso bile vključene osebe, ki interneta ne znajo uporabljati. V prihodnje
bi bilo smiselno povabiti k izpolnitvi vprašalnikov širši krog oseb in ne samo tistih, ki so
računalniško pismeni. Pomanjkljivost rezultatov je tudi pristranskost vzorca. Vzorec
namreč zajema 85 % žensk in le 15 % moških, kar pa seveda ne odraža stanja slovenske
populacije. Posploševanje rezultatov je torej omejeno na žensko populacijo. Poleg tega je
vzorec tudi izobrazbeno pristranski. Vsebuje namreč več kot 60 % ljudi z visoko in višjo
izobrazbo ter le 1 % ljudi z osnovnošolsko in nižjo izobrazbo, kar prav tako slabo
reprezentira slovensko populacijo. Zanesljivost posploševanja je torej močno okrnjena.

213

V nadaljnjih raziskavah bi bilo nujno pridobiti udeležence obeh spolov in vseh
izobrazbenih ravni.
Ugotovitve naše kvalitativne študije je treba vzeti v kontekstu njenih omejitev. Študija je
narejena na majhnem numerusu, in sicer na izjavah osmih udeležencev terapevtske
skupine, ki so imeli vsi najmanj srednješolsko izobrazbo, vsi so bili zaposleni, zato
ugotovitev ne moremo posplošiti, da bi tudi drugačna struktura udeležencev prišla do
podobnih sprememb. Nihče od udeležencev ni imel osebne zgodovine odvisnosti od
psihoaktivnih substanc. Pomembno je tudi nasloviti, da gre pri izjavah udeležencev, ki
smo jih kodirali, za samoocene. Če bi njihove spremembe ocenjeval kakšen zunanji
ocenjevalec, bi lahko prišel do drugačnih ugotovitev. Spremembe na področju izražanja
čustev, odnosov z družinskimi člani in funkcioniranja v medosebnih odnosih udeležencev
terapevtske skupine OOA po RDT po enem letu obiskovanja skupine, so bile merjene z
vprašanji samoocenjevalnega tipa in z izjavami udeležencev skupine, kot so jih opisovali
v domačih nalogah in na zadnjih srečanjih skupine. To pomeni, da so bile v raziskavi
upoštevane lastne presoje udeležencev. Za večjo zanesljivost kvalitativne raziskave bi jo
bilo potrebno nadgraditi z večjim numerusom na izvedbah novih skupin, vključiti tudi
kvantitativne metode z različnimi merskimi inštrumenti, ki bi merili spremembo, na
primer z merskimi inštrumenti, ki bi jih lahko uporabili terapevti in/ali zunanji neodvisni
ocenjevalci.
Verodostojnost kvalitativnih rezultatov smo skušali povečati s primerjavo dela naše
pojavljajoče teorije z obstoječo literaturo. Vendar rezultatov ne moremo posploševati,
lahko pa rečemo, da so morda vsaj pogojno prenosljivi v podobne okoliščine.
V raziskavi so bile merjene štiri spremembe pri udeležencih, ki so vsaj eno leto obiskovali
terapevtsko skupino za OOA po RDT (samopodoba, izražanje čustev, odnosi z družino,
funkcioniranje v medosebnih odnosih). Smiselno bi bilo opazovati tudi druge spremembe,
in sicer spremembe zadovoljstva z življenjem, spremembe odnosa udeležencev do
svojega telesa in druge.
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7. SKLEP

V okviru naše doktorske disertacije smo želeli poiskati odgovore na tri hipoteze in tri
raziskovalna vprašanja. Pri naših zaključkih pa je potrebno upoštevati pomanjkljivosti
naše raziskave, ki so naštete v poglavju 6.4, omejitve raziskave in predloge za nadaljnje
delo.
V zvezi z prvo hipotezo: »OOA bodo prihajali iz družin, kjer je funkcioniranje med
družinskimi člani manj zdravo v primerjavi z družinami tistih, katerih člani niso odraščali
ob starših, ki so (bili) zasvojeni z alkoholom.« Na osnovi ugotovitev, ki smo jih dobili v
kvantitativnem delu raziskave, lahko naredimo sledeče zaključke, seveda ob upoštevanju
omejitev raziskave:
1. OOA prihajajo iz družin, kjer je funkcioniranje med družinskimi člani manj
zdravo oziroma manj funkcionalno v primerjavi z družinami tistih, katerih starši
niso (bili) zasvojeni z alkoholom. Medosebni odnosi so pogosto prepleteni z
nenaslovljeno bolečino, kaotičnostjo. Nefunkcionalnost alkoholičnih družin se
kaže v nižji stopnji avtonomije in intimnosti med družinskimi člani.
2. OOA so v otroštvu živeli v družinah, v katerih je bila nižja stopnja avtonomije in
intimnosti, ki kažeta, ali je družina funkcionalna ali ne. Primarne družine OOA so
funkcionirale manj zdravo kot družine tistih oseb, kjer ni bilo prisotnega
alkoholizma. Običajno v družinah otrok alkoholikov vlada nepredvidljivost in
kaotičnost, v družinah ni zdravih razmejitev. Starši prenašajo na otroke lastna
nepredelana travmatična čutenja in tako iz generacije v generacijo prenašajo
relacijsko travmo. Nespoštovanje avtonomije družinskih članov v družinah otrok
alkoholikov se kaže preko nižje stopnje izražanja čustev, slabše odgovornosti,
medsebojnega nespoštovanja, zaprtosti med družinskimi člani in slabše
sposobnosti soočanja z izgubami in ločitvami. Nižja stopnja intimnosti med
družinskimi člani alkoholika se kaže preko tega, da pogosto zavirajo izražanje
čustev, ustvarjajo neprijetno družinsko vzdušje, se nefunkcionalno spoprijemajo
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s konflikti in ob tem povzročajo visoko stopnjo stresa, malo sočutja oziroma
nesposobnost sočutja med člani družine in zatiranjem ter razvijanjem zaupanja.
V zvezi z drugo hipotezo: »OOA bodo imeli nižjo samopodobo kot tisti, ki so odraščali
ob starših, ki niso zasvojeni z alkoholom.« Na osnovi ugotovitev, ki smo jih dobili v
kvantitativnem delu raziskave, lahko naredimo sledeči zaključek, seveda ob upoštevanju
omejitev raziskave:
3. Naši rezultati kažejo, da med OOA in tistimi, ki niso odraščali ob starših
alkoholikih, ni statistično pomembnih razlik v samopodobi. Vendar je pri tem
treba upoštevati omejitve našega vzorca, saj so udeleženci v raziskavi vprašalnik
izpolnjevali v elektronski obliki in se je izkazalo, da je v vzorcu veliko večje
število oseb z višjo stopnjo izobrazbe, kot pa je podatek na statističnem uradu RS.
Druga omejitev v naši raziskavi pa bi lahko bila, da je značilnost otrok
alkoholikov, da pogosto živijo v zanikanju in želijo prikazati podobo normalnosti,
mogoče tudi preko izpolnjevanja vprašalnika, v katerem mogoče želijo prikazati
sebe v »normalni luči«. OOA so lahko polni sramu, kar pa neradi priznajo, saj je
zanikanje njihov osnovni in najmočnejši obrambni mehanizem, s katerim dobijo
občutek, da so sprejemljivi. Osredotočeni so lahko tudi na to, kako delujejo
navzven, kakšno podobo kažejo navzven in ne na to, kako se notranje počutijo.
Samopodoba je bolj odvisna od notranjega počutja in ne od funkcionalnosti. Saj
so morali otroci alkoholikov pogosto prevzeti vlogo, ki je njihov starš, alkoholik,
ni opravljal, ali pa so prevzemali druge vloge (npr. grešnega kozla, nevidnega
otroka …), nekateri pa so postali čustveni partnerji svojim staršem. Pred
preplavljajočim občutjem sramu so se nekateri zaščitili z narcisoidnim
obrambnim mehanizmom, ki jih je ščitil pred grožnjo notranjega razpada,
preplavljenostjo z občutki sramu, neprimernostjo in slabo samopodobo.
V zvezi s tretjo hipotezo: »Po procesu relacijske družinske terapije bodo imeli udeleženci
boljšo samopodobo kot pred vključitvijo v skupino OOA.« Na osnovi ugotovitev, ki smo
jih dobili v kvantitativnemu delu raziskave, lahko naredimo sledeči zaključek, seveda ob
upoštevanju omejitev raziskave:
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4.

Udeleženci terapevtske skupine za OOA imajo po enoletnem procesu
obiskovanja terapevtske skupine po relacijskem družinskem modelu terapije
boljšo samopodobo kot na začetku obiskovanja skupine. Na tem mestu moramo
poudariti tudi, da rezultati niso reprezentativni za populacijo OOA, ker je bil
numerus veliko premajhen. Skupinska dinamika je verjetno pripomogla k
prepoznavanju in razreševanju relacijske travme, ki je bila posledica odraščanja
ob staršu alkoholiku in življenja v nefunkcionalni družini. Ko so udeleženci
poslušali izpovedi drug drugega, so se verjetno v zgodbah prepoznavali, odkrivali
svoja še nikoli začutena občutja, pri sebi predelovali svoje bolečine, ozaveščali
izkrivljene vzorce čustvovanja, potlačevanja, zanikanja, zavračanja, zapuščenosti,
sramu in si dovolili začutiti te potlačene dele sebe. S tem so postajali tudi vedno
bolj integrirane osebe, kar je verjetno tudi pripomoglo k večjemu zaupanju vase
in k boljši samopodobi.

V zvezi s prvim raziskovalnim vprašanjem: »Kakšne spremembe, vezane na doživljanje
njihovih odnosov z njihovimi družinskimi člani, opažajo udeleženci skupinske obravnave
OOA po procesu relacijske družinske terapije?« Na osnovi ugotovitev, ki smo jih dobili
v kvalitativnem delu raziskave, lahko naredimo sledeče zaključke:
5. Skupinska terapija za OOA po relacijskem družinskem modelu terapije lahko
prispeva k spremembi odnosov udeležencev z njihovimi družinskimi člani na
področju vzdušja, razmejitev in komunikacije. Naslavljanje in predelovanje
relacijskih travm iz otroštva in z njimi zvezanih afektov verjetno prispeva k
razdelavi afektivnih psihičnih konstruktov oz. obrambnih vedenj in posledično k
sposobnosti ustvarjanja odnosov, ki so bolj topli, prijetni, v katerih so bolj zdrave
razmejitve, v katerih vlada komunikacija, ki je bolj spoštljiva, konstruktivna.
Nerazdelani afektivni psihični konstrukti običajno med ljudmi onemogočajo
zdravo komunikacijo, zdrave razmejitve in posledično prispevajo k ustvarjanju
neprijetnega vzdušja med družinskimi člani.

6.

Na področju sprememb vzdušja so nekateri udeleženci skupine poročali, da je v
njihovih družinah pozitivnejše vzdušje, manj stresa, da si prizadevajo za pozitivno
vzdušje v družini. Mogoče je to povezano s tem, da so udeleženci bolj prišli v stik
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s svojim notranjim čustvenim svetom, z bolečinami, povezanimi iz primarne
družine. Zavestno so se začeli truditi, da v svojih sedanjih družinah ne
poustvarjajo istega bolečega, razdiralnega vzdušja, kot so ga v otroštvu v njihovih
družinah ustvarjali njihovi starši. Nekateri udeleženci so zmogli razmejiti
odgovornost za grobost, ki so jo njihovi starši izvajali nad njimi v smislu, da so
oni bili otroci in so za grobost bili odgovorni izključno starši. To jim je verjetno
zmanjšalo občutek krivde, da so sami krivi za to, da so jih njihovi starši
podcenjevali, sramotili, zmerjali, z njimi ali z njihovimi starši fizično
obračunavali. Posledično so verjetno postali bolj empatični do sebe in posledično
tudi do svojih bližnjih, kar se je kazalo v bolj pozitivnem vzdušju v njihovih
sedanjih odnosih.
7. Na področju sprememb pri razmejevanju so nekateri udeleženci skupine začeli
postavljati meje, se učiti postavljati meje in manj reševati probleme drugih.
Sklepamo lahko, da so mogoče OOA, udeleženi v skupini, postali bolj samostojni,
manj odvisni od mnenja drugih ljudi, sebi in drugim so znali bolje postavljati
zdrave meje. Verjetno je, da, ko oseba pride bolj v stik s sabo, ko začne bolj
zaupati svojim čustvom, svoji bolečini, bolečim odzivom svojega telesa, da lažje
tudi ustavi zlorabo, lažje postavi meje. Posledično pa je notranje bolj svobodna in
manj odvisna od odobravanja drugih.
8. Na področju sprememb v komunikaciji so nekateri udeleženci skupine začeli več
govoriti in pri komunikaciji z drugimi družinskimi člani upoštevati nekatere
veščine uspešnega komuniciranja. OOA so bili v otroštvu pogosto zatirani v
smislu izražanja. Starši so nekatere udeležence direktno sramotili in
omalovaževali; če so povedali, kaj vidijo, so iskali samo probleme, da oče ni pijan,
ampak je zaspan. Možno je, da so se že kot otroci naučili, da ne smeš videti, kar
vidiš, če pa že vidiš, tega ne smeš povedati. Tako so se že v otroštvu naučili, da
ne smejo povedati, kar vidijo, čutijo, mislijo, ampak morajo, če želijo ostati v stiku
s starši, povedati samo tisto, kar bo za starše sprejemljivo. Kadar pa so starši iskali
grešnega kozla, otroci nikoli niso vedeli, kdaj bodo kaj povedali prav in kdaj ne.
Sposobnost boljše komunikacije in pogum za izražanje svojih čustev lahko
govorita o preseganju starih vzorcev vzpostavljanja odnosov in ustvarjanju novih,
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drugačnih odnosov, v katerih je več povezanosti, razumevanja, stika. Pogum, da
zmorejo udeleženci terapevtske skupine več povedati sami o sebi, je lahko tudi
posledica večjega občutka zase, večjega sočutja do sebe in bolj zdravih razmejitev
do sebe in drugih. Zato menimo, da je za udeležence terapevtske skupine uspeh,
da so zmogli bolj priti v stik s svojimi čustvi, ranljivostjo in o tem tudi govoriti.
V zvezi z drugim raziskovalnim vprašanjem: »Kakšne spremembe, vezane na
funkcioniranje v interpersonalnih odnosih, opažajo udeleženci skupinske obravnave
OOA po procesu relacijske družinske terapije?« lahko na osnovi ugotovitev, ki smo jih
dobili v kvalitativnem delu raziskave, naredimo sledeče zaključke:
9. Skupinska terapija za odrasle OOA po relacijskem družinskem modelu terapije
verjetno

prispeva

k

spremembi

funkcioniranja

njenih

udeležencev

v

interpersonalnih odnosih na področju reševanja sporov, odgovornosti do
neodgovornosti drugih in navezovanju stikov z drugimi.
10. Na področju sprememb pri reševanju sporov so nekateri udeleženci skupine
poročali, da je reševanje sporov za nekatere udeležence sedaj manj stresno, da so
sposobni bolj konstruktivno pristopati k reševanju sporov. Lahko bi rekli, da je
bilo pri vseh primarnih družinah udeležencev terapevtske skupine reševanje
sporov nefunkcionalno in stresno. Posledično so verjetno dojemali konflikt kot
nekaj slabega in so razvili različne obrambne strategije, kot so: besedni napad,
umik pred konfliktom, neizražanje nestrinjanja, očitanje in naštevanje napak
drugega brez soočenja odgovornosti za svoje lastno vedenje ter vedenje drugega.
Vse naštete obrambne strategije povzročajo v telesih stres in odziv v obliki umika,
napada ali zamrznitve. V takšnem stanju vzburjenosti pa funkcionalno reševanje
konfliktov ni možno. Predpostavljamo lahko, da so nekateri udeleženci
terapevtske skupine preko tega, ko so prihajali v stik s svojim čustvenim svetom,
z odzivi svojega telesa, s postavljanjem razmejitev, z večjim zaupanjem vase in z
boljšo samopodobo, zmogli tudi funkcionalnejši pristop k reševanju konfliktov,
se zmorejo s konfliktom soočiti, v sebi čutijo več trdnosti, si upajo povedati, kaj
jih moti. Pri nekaterih udeležencih je mogoče posledica, da konflikta ne jemljejo
več kot obliko destrukcije, tudi novo dojemanje, da zmorejo reševanje konfliktov
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videti kot način reševanja problemov. Ko so udeleženci prišli bolj v stik sami s
seboj, ko so vedeli, kaj si želijo v konfliktu razrešiti, so zmogli več poguma, da so
povedali, kaj si želijo, zmogli so ohraniti rdečo nit med razreševanjem konflikta.
Posledično je lahko za nekatere udeležence postalo reševanje konfliktov manj
stresno in bolj konstruktivno.
11. Na področju sprememb pri odgovornosti do neodgovornosti drugih so nekateri
udeleženci poročali, da manj rešujejo težave drugih, bolje razmejujejo med svojo
odgovornostjo in odgovornostjo drugih. Reševanje problemov drugih je za OOA
pogosto v primarnih družinah pomenilo način, kako biti v odnosu. Alkoholiki
pogosto zanemarjajo svojo odgovornost v družini, drugi družinski člani pa se
običajno na delovanje sistema družine kot celote, z namenom da ohranijo sistem
družine kot celote, prilagodijo tako, da prevzamejo nase tiste odgovornosti, ki bi
jih moral prevzeti alkoholik. Prepoznavanje razmejitve odgovornosti, kdo je
odgovoren za kaj, čigav je problem, kdo je odgovoren za reševanje določenega
problema, večje zaupanje vase in izboljšanje samopodobe so se pri udeležencih
skupine kazali tudi tako, da so udeleženci zmogli bolje razmejevati odgovornost
in posledično manj reševati probleme drugih. V terapevtski skupini so ozaveščali,
da je reševanje problemov drugih tudi beg pred občutenjem sebe in svojega
notranjepsihičnega sveta, beg pred lastno odgovornostjo in reševanjem lastnih
problemov.
12. Na področju sprememb navezovanja stikov z drugimi so nekateri udeleženci
poročali, da lažje navezujejo stike z drugimi, nekateri lažje opuščajo nepotrebna
poznanstva, pri enem pa je prišlo do poslabšanja. Udeleženci so tekom
terapevtskega procesa po relacijskem družinskem modelu terapije ozaveščali
intrapsihični čustveni svet. Ob tem so navajali, da so se ob starših počutili tudi
osramočeni, neustrezni, spregledani, nevredni življenja, krivi, zanemarjeni.
Mogoče lahko predpostavimo, da je to vplivalo na njihovo samopodobo in
dojemanje sebe. Da so se verjetno nekateri otroci alkoholikov posledično v sebi
počutili nevredni, neustrezni, defektni in so se zaradi tega začeli umikati, se
izogibati stikom. Ali pa so se oklepali nekaterih odnosov in iskali sebe v drugih
preko prilagajanja drugim. Ljudje smo bitja odnosov in si želimo biti v odnosu,
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kar je lepo razvidno iz izjave udeleženca, ki si pri navezovanju stikov z drugimi
želi, da bi ga drugi sprejeli in mu bili naklonjeni. To je tipična značilnost
soodvisnosti, ker pogosto preko tega, ali jih drugi sprejmejo ali ne, merijo to, ali
so ustrezni ali niso. S tem povezano negotovostjo je mnogokrat zvezan strah pred
zapuščenostjo, strah pred nesprejetostjo in posledično obrambo, da narediš največ,
kar lahko, da ugotoviš, kakšno podobo naj si nadeneš, da boš za drugega
sprejemljiva. Ostati v stiku s sabo pa lahko tudi pomeni, da se ne trudiš več
vzpostavljati in ohranjati nekih vezi in odnosov, za katere presodiš, da te
izčrpavajo, da slabo vplivajo nate, ob tem pa ohraniš občutek, da je tako prav.
Mogoče lahko povežemo, da je večji stik s sabo pri nekaterih udeležencih, ki so
navajali, da niso imeli težav z navezovanjem stikov, imel za posledico to, da niso
imeli več takšne potrebe po sklepanju in ohranjanju prijateljstev, da so začeli bolj
skrbeti zase namesto za druge. Tudi pri udeležencu, ki poroča, da se mu je stanje
na področju navezovanja stikov poslabšalo, zasledimo, da je to verjetno posledica
večjega stika s sabo in tega, da težko tolerira stik z nefukcionalnimi osebami, ki
so alkoholiki ali pa vinjeni. Kar je čisto razumljivo, saj se mu verjetno ob vinjenih
ljudeh prebujajo številni telesni in čustveni odzivi, povezani z njegovimi spomini,
vezanimi na pijanega očeta ali mater.
Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kakšne spremembe, vezane na izražanje
čustev, opažajo udeleženci skupinske obravnave OOA po procesu relacijske družinske
terapije?« Na osnovi ugotovitev, ki smo jih dobili v kvantitativnemu delu raziskave, lahko
naredimo sledeče zaključke:
13. Skupinska terapija za OOA po relacijskem družinskem modelu terapije lahko
prispeva

k

spremembi

izražanja

čustev

udeležencev

na

področju

funkcionalnejšega ravnanja s svojimi čustvi, funkcionalnejšega sprejemanja
čustev drugih in ozaveščanja intrapsihičnega čustvenega sveta. OOA so pogosto
zelo ambivalentni v doživljanju sebe, so čustveno labilni, pri drugih bodo iskali
potrditev zase, za svoje razmišljanje, občutje. To je tipičen odraz otrok, ki so
odraščali v nezdravih družinah, kjer ni bilo reda, avtonomije, intimnosti,
razmejitev. V sebi se večkrat počutijo ničvredne in morajo v drugih iskati
potrditev. Po enem letu so se s tem soočili in začeli razvijati prepoznavanje svojih
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čustev, kar je posledično verjetno vplivalo na njihovo funkcionalnejše ravnanje z
njihovimi čustvi in na izboljšanje njihove samopodobe.
14. Na področju sprememb, povezanih s funkcionalnejšim ravnanjem s čustvi, so
nekateri udeleženci poročali, da po enem letu obiskovanja skupine lažje izražajo
svoja čustva, ozaveščajo svoje občutke, ustrezneje in konstruktivneje ravnajo s
svojimi čustvi, ozaveščajo beg pred čustvi, razbremenjujejo potlačena čustva, bolj
prisluhnejo in zaupajo svojim čustvom. Ker v nekaterih primarnih in sedanjih
družinah OOA verjetno ni bilo prostora za izražanje žalosti, joka, posledično ni
bilo prostora za tolažbo, empatijo, medosebno toplino stika in povezanost. V
terapevtski skupini se je oblikovalo zaupno okolje, da so udeleženci zmogli
prihajati v stik s svojimi globokimi, ranjenimi čustvi. Drug v drugem so verjetno
s tem, ko so pripovedovali o sebi, svojem čustvenem svetu, prebujali potlačena
čustva. Pri sebi so prepoznavali čustva veselja, ljubezni, jeze, sovraštva, žalosti,
sramu, gnusa, strahu. V nekaterih momentih so zmogli ustrezneje, konstruktivno
ravnati s svojimi čustvi, in sicer tako, da so zmogli dlje časa ostajati v stiku z
njimi, se jih niso več tako bali in kljub temu da je v njih vzniknilo določeno čustvo,
so zmogli ohraniti stik z drugim. Niso se več toliko odklapljali, manj so noreli,
kadar se je pojavilo čustvo jeze, včasih so se bili sposobni ustaviti, razmisliti, kaj
se z njimi dogaja, kaj jim čustvo sporoča in potem ukrepati. Nekateri so ozavestili,
da se od določenih čustev odklapljajo in jim bo to v pomoč v prihodnosti, da bodo
zmogli doseči stopnjo, ko bodo lahko zdržali s čustvom brez odklapljanja. Pri eni
udeleženki so se zmanjšali panični napadi, beg v sanjarjenje se je zaradi spleta
okoliščin nehal, pojavila se je večja sproščenost in občutek, da se počuti lažje, da
ni več tako težko. Nekateri udeleženci so po procesu obiskovanja terapevtske
skupine bolj prisluhnili svojim čustvom in jim bolj zaupali.
15. Na področju sprememb, povezanih s funkcionalnejšim sprejemanjem čustev
drugih, nekateri udeleženci poročajo, da prepoznavajo in podpirajo čustva drugih,
jih učijo izražanja čustev in imajo manj strahu pred čustvi drugih.
Predpostavljamo lahko, da so udeleženci posledično zaradi večje sposobnosti
vživljanja v svoj čustveni svet in upoštevanja svojih čustev, bili sposobni bolj
funkcionalno sprejemati čustva drugih. Nekateri udeleženci so zmogli puščati
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drugim več odgovornosti za njihov čustveni svet in so tu zmogli postaviti bolj
zdrave razmejitve v smislu, kdo je odgovoren za kaj. Ker so sebi dovolili začutiti
določena čustva, so jim le-ta postala bolj domača, obvladljiva. Zato posledično
lažje pomagajo svojim otrokom, da ozaveščajo svoja čustva. Manj si tudi jemljejo
k srcu, da so oni odgovorni za to, kako se drugi počutijo, posledično se pri
nekaterih udeležencih zmanjšuje bolna odvisnost od odnosov.
16. Na področju ozaveščanja intrapsihičnega čustvenega sveta so udeleženci
ozaveščali in prihajali v stik z različnimi deli svojega intrapsihičnega čustvenega
sveta, povezanega z njihovimi starši. Udeleženci terapevtske skupine so v skupini
delili boleče spomine in čustva, povezane s travmatičnimi izkušnjami iz primarne
družine, in tako ozaveščali intrapsihični čustveni svet v odnosu do mame in očeta.
Iz navedb udeležencev skupine so jasno vidne relacijske travme, ki so verjetno
vplivale na njihovo negativno samopodobo, funkcioniranje v medosebnih odnosih
in na potlačevanje čustev. Udeleženci so ob svojih starših pogosto doživljali
boleča, travmatična čustva zanemarjenosti, žalosti, sramu, krivde, jeze,
nevrednosti, neustreznosti, spregledanosti, ki jih verjetno staršem niso smeli
pokazati, saj so njihovi starši bili polni svojih čustev, ki so jih potlačevali v sebi
in v svojih otrocih. To jim je omogočalo, da so zlorabljali naprej, da so na svoje
otroke prenesli boleča čustva, s katerimi se njihovi otroci niso zmogli, znali
soočati, jih predelati, so jih samo potlačili, sedaj pa jih odigravajo v odnosih. V
skupinski terapiji je bil v zvezi z ozaveščanjem intrapsihičnih vsebin občasno
prisoten odpor. Udeleženci pa so kljub odporu zmogli ozavestiti določene
travmatične spomine in z njimi zvezane boleče čustvene vsebine. Verjetno so tudi
zaradi tega lažje zmogli prepoznati svoja čustva, zdržati z njimi in jih upoštevati.
Kot je že navedeno, je pri naših zaključkih potrebno upoštevati pomanjkljivosti naše
raziskave, ki so naštete v poglavju 6.4 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje delo.
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8. POVZETEK

Doktorska naloga obravnava problematiko odraslih otrok alkoholikov. V teoretičnemu
delu avtorica v prvem poglavju opiše, kdo so odrasli otroci alkoholikov, oriše nekatere
značilnosti odraslih otrok alkoholikov, opiše pomen družine za zdrav razvoj otroka,
navaja posledice, ki jih ima odvisnost družinskega člana na družinski sistem in na otroke
v njihovem otroškem in v odraslem obdobju. V drugem poglavju avtorica opisuje čustvo
sramu, ki močno zaznamuje čustveni svet družinskih članov družin, kjer je prisotna
odvisnost od alkohola. V tretjem poglavju avtorica opisuje samopodobo in posledice, ki
jih ima na samopodobo odraščanje ob staršu, odvisnem od alkohola. V četrtem poglavju
avtorica opisuje okrevanje odraslih otrok alkoholikov v povezavi z uvidom, motivacijo
za okrevanje in potjo v odraslost. V petem poglavju avtorica povzema razumevanje
relacijske družinske terapije in skupinske terapije.

Raziskovalni del naloge je sestavljen iz kvantitativne in kvalitativne raziskave.
Kvantitativni del raziskave je narejen na 587 udeležencih, ki so prostovoljno izpolnili
elektronski vprašalnik, ki je vseboval naslednje merske instrumente: vprašalnik CAST –
6 (za določanje neodvisne spremenljivke OOA in ne-OOA), Rosenbergovo lestvico
samopodobe (za merjenje samopodobe) in vprašalnik funkcioniranja v primarni družini
(za merjenje funkcioniranja v primarni družini). V prvem delu kvantitativnega dela
raziskave avtorica raziskuje, ali je funkcioniranje med družinskimi člani, ki so odraščali
ob starših, ki so (bili) zasvojeni z alkoholom, manj zdravo v primerjavi z družinskimi
člani, ki niso odraščali ob starših, ki so (bili) zasvojeni z alkoholom. Pri tem ugotavlja,
da odrasli otroci alkoholikov prihajajo iz družin, kjer je funkcioniranje med družinskimi
člani manj zdravo v primerjavi z družinami tistih, katerih starši niso (bili) zasvojeni z
alkoholom. V drugem delu kvantitativne raziskave avtorica raziskuje, ali imajo OOA
(odrasli otroci alkoholikov) nižjo samopodobo v primerjavi s tistimi, ki so odraščali ob
starših, ki niso bili zasvojeni z alkoholom. Pri tem ugotavlja, da med OOA in ne-OOA ni
statistično pomembnih razlik v samopodobi. Vendar je pri tem treba upoštevati omejitve
vzorca raziskave, saj so udeleženci v raziskavi vprašalnik izpolnjevali v elektronski
obliki, kjer se je izkazalo, da je v vzorcu veliko večje število oseb z višjo stopnjo
izobrazbe, kot pa je podatek na statističnem uradu RS, kar lahko vpliva na boljšo
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samopodobo in predlaga, da se v morebitni prihodnji raziskavi razlik v samopodobi OOA
in ne-OOA poskrbi za bolj razpršen vzorec udeležencev. Druga omejitev pri naši
raziskavi pa bi lahko bila, da so odrasli otroci alkoholikov zaradi notranjega občutenja
sramu in neprimernosti pogosto osredotočeni na to, kako delujejo navzven, kakšno
podobo kažejo navzven, ne pa na to, kako se notranje počutijo. Samopodoba je bolj
odvisna od notranjega počutja in ne toliko od funkcionalnosti.

V tretjem delu kvantitativne raziskave avtorica raziskuje razliko v samopodobi
udeležencev pred in po vključitvi v terapevtsko skupino za OOA. V skupini je bilo 8
udeležencev, od tega 7 žensk in 1 moški. Za preverjanje hipoteze je uporabila
Rosenbergovo lestvico samopodobe, ki so jo udeleženci terapevtske skupine izpolnili
pred začetkom delovanja skupine in po enem letu delovanja. Avtorica ugotavlja, da so
imeli udeleženci terapevtske skupine za odrasle otroke alkoholikov po enoletnem procesu
obiskovanja terapevtske skupine po RDT boljšo samopodobo kot na začetku obiskovanja
skupine.
V kvalitativni analizi avtorica raziskuje spremembe doživljanja odnosov udeležencev
terapevtske skupine z njihovimi družinskimi člani; spremembe funkcioniranja
udeležencev v interpersonalnih odnosih; spremembe izražanja čustev udeležencev na
vzorcu osmih udeležencev terapevtske skupine za odrasle otroke alkoholikov po
relacijskem družinskem modelu terapije, po enem letu obiskovanja skupine. Pri tem sledi
metodologiji osnovane (ang. grounded) teorije. Spremembe na področju doživljanja
odnosov udeležencev terapevtske skupine z njihovimi družinskimi člani razvrsti v tri
kategorije: vzdušje, razmejitve in komunikacija. Spremembe na področju funkcioniranja
udeležencev v interpersonalnih odnosih razvrsti v tri kategorije: reševanje sporov,
odgovornost do neodgovornosti drugih in navezovanje stikov z drugimi. Spremembe
izražanja čustev udeležencev razvrsti v tri kategorije: funkcionalnejše ravnanje s svojimi
čustvi, ozaveščanje intrapsihičnega čustvenega sveta in funkcionalnejše sprejemanje
čustev drugih. Avtorica nekatere kategorije podrobneje opiše s podkategorijami in jih
podkrepi z navedbami izjav udeležencev skupinske obravnave odraslih otrok alkoholikov
po relacijskem družinskem modelu terapije, ki so vezane na spremembe, ki jih avtorica
raziskuje.
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ABSTRACT

The thesis deals with adult children of alcoholics. In the theoretical part, the author in
Chapter 1 describes adult children of alcoholics (ACOA), outlines some of the
characteristics of the ACOA, describes the importance of a family for the healthy
development of a child, and states the consequences of a family member’s addiction for
the entire family system as well as for the children in their childhood and adulthood. In
Chapter 2, the author describes the feelings of shame which leaves a heavy mark on the
emotional world of family members where alcohol addiction is present. In Chapter 3, she
explains the notion of self-image, especially the consequences of growing up with an
alcohol-addicted parent for the child’s self-image. In Chapter 4, she describes recovering
of the ACOA in connection with insight, motivation for recovering and the way into
adulthood. In Chapter 5, the understanding of relational family therapy and group therapy
is summarized.

The research part of the thesis consists of quantitative and qualitative research. The
quantitative part was conducted among 587 participants who voluntarily fulfilled an equestionnaire consisting of the following measurement tools: the CAST -6 Questionnaire
(to identify independent variables OOA and ne-OOA), the Rosenberg Self-Esteem Scale
(to measure self-image) and the questionnaire about the functioning in primary family (to
measure the functioning in primary family). In the first part of the quantitative research,
the author investigates if the functioning among family members who were growing up
with parents who are/were addicted to alcohol is less healthy in comparison to those who
were not growing up with addicted parents. Her conclusion is that ACOA come from
families where functioning among family members was less healthy in comparison with
the families of those whose parents are/were not addicted to alcohol. In the second part
of the quantitative research, the author tries to find out if ACOA have a lower self-image
in comparison with those who were growing with non-addicted parents. She realizes that,
referring to self-image, there are no statistically significant differences between ACOA
group and non-ACOA group. It is necessary, however, to take into consideration the
limitations of the study sample, because the questionnaire was fulfilled in e-version and
the sample consisted of a much higher share of people with university degrees in
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comparison with the one at the Statistical Office of the Republic of Slovenia, which can
positively influence the self-image; the author therefore suggests that in an eventual future
study of the differences in self-image between ACOA in non-ACOA the sample of
participants is more dispersed. Another limitation of our study could be that adult children
of alcoholics are, due to their inner feelings of shame and inadequacy, often focused on
how they appear on the outside, what image they project in the world, instead of their
inner feelings. Their self-image depends more on inner feelings than on functionality.

In the third part of the quantitative study the author explores self-image in participants
before and after they joined the ACOA group therapy. The group consisted of 8 members,
7 female and 1 male. To verify the hypothesis, the author used the Rosenberg Self-Esteem
Scale as the measuring instrument; the participants fulfilled it before they joined group
therapy and 1 year after the group meetings started. The author’s conclusion is that the
members of the therapy group for ACOA after one-year attendance of group meetings
conducted in accordance with relational family therapy model had better self-image than
at the beginning..

In qualitative analysis, conducted on the sample of 8 members of the therapy group for
ACOA according to the relational family therapy model, after one year of attending the
group, the author focuses on the changes and experiencing of the relationships in the
members of the therapy group with their family members; the changes in functioning of
the participants within interpersonal relationships; and the changes in expressing their
emotions. The methodology of grounded theory is used. The changes in experiencing
relationships of the members of therapy group within their families are divided into three
groups: atmosphere, boundaries and communication. The changes in the functioning of
the participants within interpersonal relationships are divided into three categories:
solving conflicts, responsibility to the irresponsibility of others, and bonding with others.
The changes in expressing emotions in the participants are divided into three categories:
they manage their emotions in a more functional manner, become aware of their
intrapsychic emotional worlds, and accept others’ emotions in a more functional manner.
The author describes some of the categories in detail, by means of subcategories, and
corroborates them by the quotations of the participants of group treatment of ACOA
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according to the relational family therapy model, related to the changes studied by the
author.

KEY WORDS: adult children of alcoholics (ACOA), relational family therapy, alcoholic
family, shame, relationships, functioning in the primary family, autonomy, intimacy, selfimage, a group of adult children of alcoholics, changes within a group of adult children
of alcoholics.
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