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UVOD

Nobeno človeško zanimanje ne izziva psihologije tako močno kot religija in verovanje v
Boga (Wulff 2005, 43). Raziskovanje povezave in vmesnika med psihologijo in
verovanjem že stoletja zanima strokovnjake z različnih področij (Ellens 2006, VII), saj
ima religija bistveno vlogo v človeški psihologiji (Shrafanske 2005, 1). Odgovor, zakaj
sta odnos z Bogom in religioznost pri človeku tako zelo pomembna, nam morda lahko
da nevrobiologija, saj številni znanstveniki s tega področja zagovarjajo pogled, da so
naši možgani »ožičeni« za Boga oz. transcendentno (Rambo 2010, 437). Empirični
dokazi kažejo, da smo verjetno od trenutka, ko se rodimo, rojeni z željo po odnosu s
»transcendentnim drugim«. To hrepenenje pa naj bi se odkrilo že pri otrocih, starih tri
leta (Clinton in Straub 2010, 16).
Tudi nas je zanimalo, zakaj določeni posamezniki hrepenijo po intimnem odnosu z
Bogom, drugi pa si odnosa z njim ne želijo, zato smo v okviru magistrskega dela želeli
to tudi temeljito raziskati. Ker raziskave s področja teorije navezanosti kažejo, da lahko
to teorijo apliciramo tudi na psihologijo religije in odnos z Bogom, ravno tako pa
pomembne zaključke pomena navezanosti na starše oz. figuro navezanosti odkriva
nevrobiologija, smo za teoretični okvir tega magistrskega dela uporabili teorijo
navezanosti. Pogled te teorije na odnos z Bogom in religijo je samo eden izmed vidikov,
s katerega se lahko celoviteje lotevamo znanstvenega študija religije. Prednost teorije
navezanosti je ravno v tem, da ima zelo veliko empirično podporo (Cvetek, Simonič in
Cvetek 2008, 624), ki je dokazala, da predstavlja uporaben teoretični okvir v psihologiji
religije. Pomembno pa je poudariti to, da je religioznost zelo kompleksen pojav in je
zato ne moremo razlagati z vidika ene same znanosti, saj to ne bi osvetlilo celote
(Simonič in Cvetek 2006, 340).
Teorija navezanosti izhaja iz »predpostavke«, da je človek bitje odnosa, brez katerega
ne preživi in je vedno in povsod vpet med različne relacije (Simonič 2006, 124). Odnos
je tudi temeljna motivacijska sila celotnega posameznikovega in človeškega razvoja. V
samem temelju je človek zaznamovan kot bitje, ki hrepeni po odnosu s samim s seboj, z
drugim in lahko tudi z Bogom (Gostečnik 2000, 186). Že ob rojstvu je človek bitje, ki je
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nastalo iz odnosa, prišlo v odnos in ga preoblikovalo. V odnosih človek raste, se v njih
preoblikuje in pridobiva material za nadaljnji razvoj in nadaljnje odnose. To
prevzemanje pa ni povsem mehanicistično. V ozadju je vedno nekakšen čustveni naboj,
ki spremlja in poganja vsakršen odnos. Prenos vrednot, ki sestojijo iz ponotranjenih drž,
pravil in pričakovanj staršev, je zaznamovan z globino odnosa in stika. Tam je vedno
neko določeno čustveno ozadje in medosebni naboj globlje družinske dinamike, ki se
začne že v najzgodnejših dneh otrokovega življenja. Dinamika tega primarnega odnosa
je tista, ki se zapiše v otrokov intrapsihični svet in postane osnova za gradnjo novih
odnosov in tudi podlaga za prevzemanje ali zavračanje vrednot. Teh se človek ne nauči,
ampak jih posnema in zato tudi prevzame. Odnos z Bogom je tudi vrednota, nezavedno
zaznamovana z odnosom, ki ga je posameznik vzpostavil v zgodnjem otroštvu s starši.
Glede na tip navezanosti na starše bo v odrasli dobi posameznik doživljal vse ljudi, s
katerimi bo vstopal v intimnejše odnose, prav nobena izjema pa ne bo niti intimen
odnos z Bogom. Odnos s starši daje osnovo za to, kako bo človek dojemal odrasle
odnose, kako bo navezan na druge in tudi na Boga (Simonič 2006, 124–125).
Izhodišče za teorijo navezanosti v tem magistrskem delu predstavlja verovanje v
osebnega Boga. Z njim vernik vzpostavlja osebni in interaktivni odnos, kar velja za
Boga v judovsko-krščanski tradiciji in drugih monoteističnih verstvih (Simonič 2006,
129). Raziskave s področja teorije navezanosti in odnosa do Boga, ki obstajajo na
slovenskem področju do sedaj, so se osredotočale na krščansko tradicijo in za vzorec
uporabljale samo katoličane, v tem magistrskem delu pa bomo poleg katoličanov vzeli v
vzorec raziskave tudi pravoslavce, protestante in muslimane. Opisali bomo tudi islam,
ki je monoteistična vera, vendar je pogled na Boga, kot bomo videli v magistrskem
delu, v njej drugačen kot pri krščanstvu. Ali bo posameznik lahko dojemal Boga kot
varno figuro navezave, je odvisno tudi od tega, kako je Bog v religiji predstavljen.
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh večjih delov, teoretičnega in empiričnega. V
prvem delu, ki je sestavljen iz osmih poglavij, je uporabljena metoda kompilacije, ki
povzema spoznanja in sklepe posameznih avtorjev ter jih postavlja v nov kontekst
magistrskega dela. Poleg te metode je uporabljena komparativna metoda oz. metoda
komparativne teologije z navajanjem primarnih in sekundarnih virov literature in
spletnih vsebin. Pregled literature bo razširil pogled in razumevanje ter s tem nudil
temelje za empirično raziskavo in cilje tega magistrskega dela. Najprej so opisani
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temeljni pojmi, ki se uporabljajo v magistrskem delu. Ker je teoretični okvir teorija
navezanosti, je prvo poglavje namenjeno njeni opredelitvi in njenim raziskavam.
Teorija navezanosti je nastala v času, ko je bila Freudova psihoanaliza še vedno temelj
za opisovanje psihologije človeka. Nekateri jo imajo za to še dandanes. Zato se
dotaknemo tudi te tematike, da je lažje razvidno, v čem je teorija navezanosti drugačna
in zakaj je njena drugačnost »izpodrinila« Freudovo teorijo nagonov. V tem poglavju so
opisani tudi tipi navezanosti, ki so temeljnega pomena za raziskavo. Poleg tega so
opisana tudi nevrološka spoznanja o teoriji navezanosti. Ker se v današnjem času to
področje vedno bolj integrira v psihologijo, se nam je zdelo pomembno, da opišemo
vsaj temeljna spoznanja teorije o razvoju možganov. V drugem poglavju so opisani
pogledi psihodinamičnih pristopov na povezanost odnosov med skrbniki in Bogom.
Razlog za opis psihodinamskih pristopov do odnosa do Boga je isti kot za prvo
poglavje. Freudova psihoanaliza je imela in še vedno ima vpliv tudi na dojemanje
odnosa do Boga in religije. Psihodinamski pristopi so temeljili na prepričanju, da
religija izhaja iz prenosa konfliktnih, nepredelanih in nerazrešenih vsebin (Cvetek,
Simonič in Cvetek 2008, 622). V teh pristopih ni prostora za medsebojne odnose, saj je
zanje človek zgolj biološko bitje, gnano od notranjih impulzov, ki zahtevajo svoj izraz,
tudi prek religije. V tretjem poglavju te trditve s pomočjo teorije navezanosti ovržemo,
saj človek za svoj obstoj nujno potrebuje odnos z drugim, ki ga lahko vzpostavi tudi s
Transcendentnim (Gostečnik 2000, 24). Ker je namen tega magistrskega dela raziskati
razlike v navezanosti na Boga pri kristjanih in muslimanih, so od četrtega do šestega
poglavja opisani primeri tem navezanosti v krščanskih in muslimanskih zapisih. V
četrtem poglavju je predstavljen Bog kot oseba navezanosti v krščanstvu in islamu, v
petem poglavju je opisana vera kot odnos navezanosti v krščanstvu in islamu, v šestem
poglavju pa so opisani tipi navezanosti na Boga oz. Alaha. Uporabljena je bila vrsta
virov iz obeh religij, vključujoč primarna besedila (Sveto pismo in Koran, prerokova
tradicija in hadisi) in sekundarna besedila (različni komentarji, lepa Alahova imena).
Opisane so teološke teme, ki se ujemajo z različnimi dimenzijami navezanosti, ki jih
opredeljuje teorija navezanosti. Te teme opredeljujejo, da je navezanost na Boga v obeh
religijah analogna navezanosti v drugih človeških odnosih. Poleg tega pa so opisane
razlike med religijama v obravnavanju izkušenj, razmišljanju in vedenju v kontekstu
navezanosti. V sedmem poglavju so predstavljene nekatere zanimive raziskave o
navezanosti na Boga, katerih ugotovitve so podobne tudi naši raziskavi. V osmem
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poglavju je opisano new age verovanje, ki je vedno bolj prisotno tako med agnostiki kot
pripadniki različnih tradicionalnih verstev. New age verovanje je skupek različnih
izročil, ki jih uporabljajo, kot ugotavljajo empirične raziskave, večinoma samo
posamezniki s specifičnim tipom navezanosti. Ta ugotovitev nas je pritegnila, da
dodamo v magistrsko delo tudi to poglavje in new age orientiranost raziščemo tudi v
naši raziskavi.
Drugi, empirični del, vsebuje rezultate navezanosti na starše in na Boga ter new age
orientiranosti pri kristjanih (katoličanih, pravoslavcih in protestantih) in muslimanih.
Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. S pomočjo standardiziranih
vprašalnikov smo v SPS-programu izračunali različne korelacije in razlike pri
navezanosti na starše in Boga ter new age orientiranosti pri kristjanih in muslimanih.
Cilj magistrskega dela je prikazati podobnosti in razlike v doživljanju in predstavljanju
Boga pri kristjanih (tako pri katoličanih, pravoslavcih kot protestantih) in muslimanih v
kontekstu teorije navezanosti. Pogledali bomo, ali sta tako Bog kristjanov kot Bog
(Alah) muslimanov lahko oseba varne navezanosti, pri čemer se bomo naslonili na
analizo obstoječe literature in jo preverili z izvedbo empirične raziskave. Poleg tega je
cilj magistrskega dela z raziskavo ugotoviti, kateri verniki so tisti, ki glede na tip
navezanosti na starše sledijo new age praksi. Z magistrskim delom bo dosežen tudi cilj
prikazati uporabnost teorije navezanosti na področju religije in odnosa z Bogom.
Rezultati raziskave bi lahko bili zanimivi za strokovnjake, ki se ukvarjajo z različnimi
pojavi v okviru psihologije religije, in za terapevte, ki prihajajo v stik s pripadniki
različnih verskih skupnosti. Tudi v Slovenijo se islam vedno bolj širi, zato se nam je
zdelo pomembno predstaviti Alaha kot lik navezanosti, kar lahko olajša delo mnogim
terapevtom, v primerih, ko se posameznik lahko zanaša tudi na Boga.
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DEFINICIJE POJMOV

Navezanost. Za to magistrsko delo je navezanost opisana po Ainsworthovi (1985a,
799–800) kot čustvena vez, ki se oblikuje v zgodnjem otroštvu, adolescenci ali
odraslosti med posameznikom in edinstvenim drugim, ki ni nikoli v celoti zamenljiv z
drugim. Nepričakovana in neprostovoljna prekinitev te vezi pripelje do žalovanja. Za to
vez je značilno ohranjanje bližine z osebo navezanosti, iskanje udobja in varnosti. V
tem magistrskem delu se opisuje navezanost na starše oz. primarne skrbnike in
navezanost na Boga, torej čustvena vez, ki obstaja med posameznikom in skrbniki oz.
Bogom kot osebo navezanosti.

Figure/osebe navezanosti. Za opis figure/osebe navezanosti se uporablja definicija
Ainsworthove (1970), ki pravi, da mora oseba navezanosti izpolniti štiri kriterije:
ohranjanje bližine z osebo navezanosti (ang. maintaining proximity), dojemanje osebe
navezanosti kot varne, trdne osnove za raziskovanje okolja (ang. secure base),
dojemanje osebe navezanosti kot nekoga, ki nudi varno pribežališče (ang. haven of
safety) v času stiske, in doživljanje seperacijske tesnobe (ang. seperation anxiety), ko se
oseba navezanosti umakne oz. ko je ta izgubljena.

Tipi navezanosti. Po definiciji Mikulincerja in Shaverja (2007) se pojem tip
navezanosti nanaša na posameznikove običajne vzorce pričakovanj, potreb, čustev in
vedenj v interpersonalnih interakcijah in intimnih odnosih. Glede na to, kako so
merjeni, tipi navezanosti označujejo funkcioniranje posameznikovega sistema
navezanosti v posameznem razmerju. V tem magistrskem delu se uporabljajo tipi
navezanosti: varna, anksiozno-ambivalentna, izogibajoča, ki jih je opredelila
Answorthova (Erzar in Kompan Erzar 2011, 16), in dezorganizirana navezanost, ki jo je
dodala Mainova (Main in Solomon 1990). Kot alternativa sta zaradi vprašalnikov
opisana tudi Bartholomewvova in Horowitzeva (1991) tipologija ter Okozijeva (2010)
tipologija, kjer je anksiozno-ambivalentna navezanost ekvivalentna preokupirani
navezanosti,

izogibajoča

navezanost

pa

odklonilno/izogibajočemu

tipu

in

boječemu/izogibajočemu tipu navezanosti. V raziskavi magistrskega dela se raziskujejo
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tipi navezanosti na starše in tipi navezanosti na Boga ter njihova medsebojna
povezanost.

Bog. Koncept Boga se nanaša na »nadnaravno, božansko, sveto bitje, ki je stvarnik
sveta in hkrati aktivno vključen v svetu« (Okozi 2010, 10). Za to magistrsko delo se
uporablja krščanski in muslimanski pogled na Boga/Alaha. Za kristjane je Bog
predstavljen kot Sv. Trojica (tri osebe v enem Bogu: Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti
Duh), ki se dojema kot nekdo, ki ima odnosne kvalitete, vključujoč materinske,
očetovske in bratovske kvalitete (Okozi 2010, 10). Z drugimi besedami: krščanski Bog
je v odnosu s človeštvom in naravo in ljudmi (Kirkpatrick 1997). Za muslimane je Bog
oz. Alah (da ločimo med krščanskim in muslimanskim Bogom, za muslimanskega Boga
v magistrskem delu uporabljamo besedo Alah, čeprav prevod besede pomeni Bog)
»oseben, transcendenten in edinstven« (SRL, s. v. »Bog«). Je »samostojno onstransko
bitje, stvarnik in vzdrževalec sveta, eden in edini, neustvarjen, drugačen od vsega
ustvarjenega«. Radikalno je poudarjena edinstvenost in enost Boga (SRL, s. v. »Alah«).
Kristjani. »Privrženci nauka Jezusa Kristusa; pripadniki kršč. vere; krščanstva. Delijo se
na katoličane, pravoslavne, protestante, nestorijance in monofizite« (SRL, s. v.
»kristjani«). V raziskavi so sodelovali katoličani, pravoslavci in protestanti.

Muslimani. Privrženci islama, ki se delijo na sunite in šiite. Muslimani postanejo
posamezniki z rojstvom ali spreobrnitvijo v islam. S sprejetjem petih temeljnih
islamskih resnic in izpovedjo vere (šahado) se posameznik vključi v islamsko skupnost
(SRL, s. v. »muslimani«). Pri magistrskem delu nismo upoštevali razlik med suniti in
šiiti, saj so muslimani v Sloveniji večinoma suniti.

»New age« orientiranost. Za to magistrsko delo je »new age« orientiranost ali
novodobna duhovnost prikazana kot sprejemanje, uresničevanje in izobraževanje
posameznikov s področja new agea, kjer gre za združitev mnogih različnih ponudb
alternativne zahodne duhovnosti, azijske religioznosti, dela sodobne znanosti, prastarih
religioznih, ezoteričnih in magičnih izročil (Bahovec 2009, 16), indijanske tradicije,
šamanizma, obnove raznih oblik nekrščanske gnoze (94), kabale, sufizma, druidske
vednosti, keltskega krščanstva, srednjeveške alkimije, renesančnega hermetizma, zen
budizma, joge (Papeški svet za kulturo in Papeški svet za medverski dialog 2003, 30)
itd., ki so bili preneseni v zahodni kontekst.
6

1. TEORIJA NAVEZANOSTI

Sodobna psihoanaliza ugotavlja, da je človeška psihična struktura izrazito relacijske
narave. Posameznikovo dojemanje sebe, drugih in čustvenih vezi v medosebnih odnosih
se oblikuje prek odnosov s pomembnimi ljudmi, prek odnosov v najzgodnejšem
obdobju življenja, zlasti s starši ali primarnimi skrbniki. O tem govori tudi teorija
navezanosti (ang. attachment theory), ki jo je oblikoval britanski otroški psihiater in
psihoanalitik John Bowlby (1969) (1907–1990), kasneje pa so jo z nadaljnjim
raziskovanjem nadgradili Mary Ainsworth s sodelavci in mnogi drugi (npr.
Bartholomew, Hazan in Shaver, Main). V psihološki znanosti na področju zgodnjih
odnosov otroka se je teorija navezanosti razvila v eno najbolj uspešnih teoretičnih
pogledov na otrokov razvoj (Simonič in Cvetek 2006, 340), saj je s svojim empiričnim
raziskovanjem (opazovanje otrok v življenjskih situacijah) (Bowlby 1969, 5) postala
nekakšna nadgradnja psihoanalitične objekt-relacijske teorije (Reinert, Edwards in
Hendrix 2009, 113). Med razvijanjem in raziskovanjem teorije je Bowlby uporabil še
druge teorije z različnih področij, kot so evolucijska biologija, etologija, razvojna
psihologija, kognitivna znanost in kontrolna teorija sistemov (Moriarty, Hoffman in
Grimes 2012, 44). Nanjo lahko gledamo kot na vodilno teorijo v relacijsko orientiranem
toku paradigem socialne in razvojne psihologije. Bowlby je z njo opisal biopsihološki
ustroj človekove psihične strukture. Iz njega izvira posameznikov način navezovanja in
ohranjanja stika z drugimi (Simonič in Cvetek 2006, 340).
Teorija navezanosti je tako prva teorija sodobne znanosti o človeku, ki je nastala v času,
ko je bil večji del znanosti pod močnim vplivom psihoanalize in biologističnih teorij. Te
so menile, da človek lahko preživi brez odnosov in da je navezovanje na najbližje in
druge ljudi znak šibkosti in odvisnosti, teorija navezanosti pa pojasnjuje, da je iskanje
bližine in stika posledica delovanja samostojnega motivacijskega sistema, katerega cilj
je povečanje možnosti preživetja. Teorija navezanosti je ovrednotila materinsko
ljubezen in pokazala, da ne gre zgolj za potrebo oz. željo matere po stiku z otrokom ali
za potrebo otroka po hrani in preživetju (Erzar in Kompan Erzar 2011, 7–8), kot bi
opredelila Freudova teorija nagonov (65). Ta sprejema otroka kot nekoga, ki je po
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naravi usmerjen vase, in ne v odnos, in ga motivirajo nagonski impulzi, ki imajo za cilj
potešitev fizioloških in spolnih potreb (67). Vse te instiktivne sile (spolnost in
sovraštvo) pa naj bi se odigravale v t. i. ojdipskih odnosih med otrokom, mamo in
očetom (53). Med otrokom in mamo gre tako za njun vzajemni odnos, čustveno
povezanost in vzajemno ljubezen. Samozadostnost ni dejansko stanje človekove narave,
ampak vsiljeno stanje, ki je posledica zgodnjega otroštva, ko je moral otrok sam
poskrbeti za svoje potrebe in želje, si sam izboriti naklonjenost in ljubezen skrbnikov ter
si tudi sam pojasniti svojo čustveno osamljenost (8). Bowlby je na podlagi svojega dela
z otroki brez skrbnikov ugotovil, da je za otrokov normalni razvoj nujna prisotnost
osebe, na katero se lahko otrok naveže (16). Od te osebe je odvisno otrokovo fizično in
tudi čustveno preživetje (Simonič in Cvetek 2006, 340). Zato teorija navezanosti
razume tudi psihopatologijo kot eno izmed posledic ne-varne navezanosti iz otroštva,
saj se izkušnje usidrajo v t. i. delovne modele, ki vplivajo na druge odnose in na
interakcijo z okoljem. Ta pogled se razlikuje od psihoanalitičnega, ki razume
psihopatologijo kot posledico notranjih konfliktov in fantazij (Moriarty, Hoffman in
Grimes 2012, 45). Do tedaj veljavna Freudova teorija o nagonskih temeljih otrokovega
razvoja je bila s teorijo navezanosti izpodrinjena (Erzar in Kompan Erzar 2011, 16).

1.1 OSNOVE TEORIJE NAVEZANOSTI

Navezanost je sposobnost človeškega organizma, da z bitji v svoji okolici vzpostavi in
ohrani povezavo, saj je od njih odvisno njegovo preživetje (Simonič in Cvetek 2006,
340). Ljudje in drugi primati imajo kognitivni, emocionalni in vedenjski sistem, ki
omogoča bližino med brezmočnim otrokom in primarnim skrbnikom (Okozi 2010, 15).
Ta sistem je posledica evolucijskega razvoja. Ko je bil otrok izpostavljen plenilcem in
drugim naravnim nevarnostim, je razvil mehanizme (sesanje, smeh, jok, privijanje,
sledenje), s pomočjo katerih je priklical in obdržal ob sebi skrbnike oz. tiste, ki so mu
zagotavljali zaščito (Simonič in Cvetek 2006, 340). Primarna funkcija sistema
navezanosti je tako zaščita pred plenilci in priložnost, da se otrok od svoje matere nauči
različnih aktivnosti, ki so potrebne za preživetje (Bowlby 1969, 224). Ker gre tukaj za
čustveno psihološko vez, ki otroku in skrbniku omogoča, da se navežeta, se ta sistem
razlikuje od drugih sistemov, povezanih s preživetjem in reprodukcijo. Zaradi te
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navezave skrbnik ne odide. Tako je otrok že ob prihodu na svet opremljen z relacijskimi
komponentami, s katerimi vstopi v socialno interakcijo. Z njimi pri primarnih skrbnikih
aktivira določeno stopnjo odzivnosti in jih tako prikliče v odnos (Simonič in Cvetek
2006, 340). »Simpatični sistem« intersubjektivne komunikacije je pri otroku
vzpostavljen, že ko se rodi (Trevarthen 2009, 72), sistem navezanosti pa ob rojstvu še ni
vzpostavljen. Vzpostavlja se med otrokovim razvojem, sestavljen pa je iz štirih faz:
prva je t. i. faza prednavezanosti, ki traja od rojstva do 12. tedna. Otrok je
promiskuiteten v svojih socialnih odzivanjih, čeprav kaže preferenco do tistih odraslih,
ki so mu poznani (posebej do svoje mame). Ta promiskuiteta omogoča otroku
fleksibilnost pri vzpostavljanju sistema navezanosti, če bi morda prišlo do smrti njegove
mame. Druga faza je t. i. faza »navezanosti v izdelavi«, ki traja približno do otrokovega
6. meseca starosti. V tej fazi otrok loči med tistimi, ki so mu znani, od tistih, ki mu niso.
Tretja faza je t. i. faza »clear cut navezanosti«, ki traja od 6. meseca do približno 2,5–3
let (Granqvist 2002a, 9). V tem obdobju je otrok izjemno diskriminatoren v obnašanju
do ljudi. Svojo mamo pospremi, ko odhaja, in jo pozdravi, ko se vrne. Navezanost do
njegove mame je vidna vsem (Bowlby 1969, 267). Svojo figuro navezanosti že
uporablja kot varno zatočišče, ko je v stiski, in kot varno bazo, iz katere lahko raziskuje.
Tesnoba ob separaciji figure navezanosti je prav tako že vidna. Do tujcev pa ima zelo
zadržan odnos oz. so zanj lahko izvor strahu. Četrta faza je t. i. »ciljno popravljeno
partnerstvo«, v kateri je otrok zmožen sklepati o čustvih in motivih svoje figure
navezanosti, poleg tega pa je bolj spreten pri napovedovanju njenega vedenja
(Granqvist 2002a, 9).
Otroci iščejo skrbnike za obvladovanje in reguliranje občutkov, ki jih še ne morejo
uravnavati sami. Svojim skrbnikom prepuščajo, da ugotovijo, kako ravnati z njihovimi
občutji (npr. s stisko). Skrbniki to naredijo z nekim vedenjem (previjanjem, hranjenjem,
ujčkanjem …), s svojo prisotnostjo, dotikanjem, glasom in gibanjem pa zagotavljajo
udobje. Ravnanje s čustvi in njihovo uravnavanje se izvaja v odnosu, kar je osnova
nadaljnjim ravnanjem s čustvi, ko otrok razvije samostojno reguliranje in ravnanje z
njimi (Gostečnik idr. 2005, 157). Če otrok odrašča s starši, ki mu omogočajo varno
navezanost, ima veliko več možnosti, da bo zmogel regulirati svoja čustva (Huges 2009,
287), saj se optimalno zregulirana komunikacija, kot bomo videli kasneje, vtisne
neposredno v postnatalno dozorevajoč centralni nevrološki sistem limbičnega sistema,
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ki procesira in regulira socialno-emocionalne dražljaje, in v avtonomni živčni sistem, ki
ustvarja somatični vidik čustev. Na ta limbično-avtonomni tokokrog v desni polovici
možganov, ki ima glavno vlogo pri spopadanju s stresom, neposredno vpliva odnos
navezanosti. Že Bowlby je sugeriral, da mama oblikuje otrokov odziv na stres (Schore
2003, 119–120). Ker imajo starši varno navezanih otrok svoja čustvena stanja
zregulirana, se lahko otroci, ko predstavijo svoje izkušnje staršem, naučijo
samoregulacije, saj so starši najprej tisti, ki koregulirajo čustvena stanja svojih otrok,
kasneje, ko je koregulacija vsakič znova ponovljena, postanejo otroci zmožni
samoregulacije, ko starši niso prisotni. Če se starši na otrokova intenzivna emocionalna
stanja odzovejo z zavračanjem, zasmehovanjem ali indiferenco, je otrokom
samoregulacija čustev onemogočena (Hughes 2009, 287).
Navezovalno vedenje se vzpostavi v različnih situacijah. Npr., ko je otrok bolan,
utrujen, lačen, ko ga oseba navezanosti zapusti ali ko je bila oseba navezanosti predolgo
odsotna. Način, kako je bil navezovalni sistem integriran, vpliva na to, katero
navezovalno vedenje bo aktivirano, kako intenzivno bo in kdaj se bo aktiviralo
(Ainshworth 1985b, 773). Skrbniki so del tega procesa, v katerem tako ali drugače
odgovorijo na otrokove pozive, čemur pa sledi otrokov odgovor na odziv skrbnikov.
Tako vidimo, da navezanost ni samo otrokovo vedenje niti samo odgovor skrbnikov,
ampak gre za vzajemno komuniciranje in vplivanje med njimi (Erzar in Kompan Erzar
2011, 15). Zato je lahko kapaciteta za učinkovite regulacije in ravnanje z emocionalnimi
stanji izgubljena, če otroci niso bili vključeni v t. i. »regulacijsko diado«. Če so
nesposobni učinkovite regulacije in ravnanja z emocionalnimi stanji, je oseba lahko
pretirano občutljiva za neprijetne izkušnje in jih hitro doživlja kot grožnjo za svoj obstoj
(Gostečnik idr. 2005, 157). Na dogodke, ki imajo velik razpon emocij, se otroci, ki
nimajo vzpostavljenega mehanizma samoregulacije, odzovejo impulzivno in z
emocionalno reaktivnim vedenjem ter/ali z disociacijo (Huges 2009, 287). Ko oseba
nima mehanizma za lajšanje svoje stiske, išče druge načine za olajšanje, ki pa lahko
vsebujejo nefunkcionalna vedenja, npr. odzive boja, bega, disociacije in patološkega
samotolaženja (kot so stradanje, bruhanje, zlorabljanje drog in alkohola, nefunkcionalno
spolno vedenje, nemočno oprijemanje drugega itd.) (Gostečnik idr. 2005, 157–158).
Tako teorija navezanosti poudarja, da je temeljna naloga otrokovega čustvenega razvoja
v drugi polovici prvega leta vzpostavitev učinkovitega odnosa navezanosti. Ta odnos
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zaznamuje diadična ali vzajemna regulacija čustev ali afekta. Za navezanost je torej
potrebna psihobiološka uglašenost med otrokom in skrbnikom, ki nastaja dalj časa. Del
te uglašenosti je soudeležba otroka in skrbnika v skupnem pozitivnem afektu (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 147).
Otrok se lahko naveže na vsako odraslo osebo, ki je nanj odzivna in mu je v obdobju
med šestim mesecem in drugim letom starosti konsistentno naklonjena. Kvaliteta
njunega odnosa pa je, poleg dolžine z otrokom preživetega časa, najbolj pomembna.
Največkrat je ta oseba navezave njegova biološka mati (Erzar in Kompan Erzar 2011,
14). Sistem navezanosti na mamo se vzpostavi do prvega leta starosti, v drugem letu pa
se oblikuje tudi sistem navezanosti na očeta. Raziskave so pokazale, da je kvaliteta
otrokove navezanosti na očeta neodvisna od navezanosti na mamo in da sta do 18.
meseca operativna »sistem navezanosti na mamo« in »sistem navezanosti na očeta«.
Vendar pa naj bi otrok v drugem letu starosti kazal večji interes za očetovo emocionalno
razpoložljivost. Prav ta zgodnja izkušnja otroka, da je obvarovan in ljubljen od očeta,
naj bi postala internalizirana kot vseživljenjski občutek varnosti (Schore 2003, 117–
118). V stalni izmenjavi in vzajemnem uglaševanju med otroki in skrbniki se tako
razvijejo bolj ali manj tipični stili navezanosti. Otroci že v prvem letu starosti
ponotranjijo odgovore skrbnikov na svoje potrebe in se na te odgovore tudi uglasijo.
Tako spremenijo svoj način sporočanja potreb, spremenijo način dojemanja teh potreb
in začnejo gojiti določena pričakovanja v zvezi z lastno varnostjo. Ob koncu drugega
leta starosti se v otrocih izoblikuje trajni model navezanosti (Erzar in Kompan Erzar
2011, 14–15). Po tretjem letu starosti večina otrok navezovalnega vedenja ne uporablja
več tako pogosto, saj so situacije, ki so jim bile včasih nevarne in nepoznane, sedaj
poznane in nezastrašujoče. Sicer navezovalno vedenje nikoli popolnoma ne izgine,
samo uporabljajo se drugačni načini »vzdrževanja kontakta« (Bowlby 1969, 261).
Če povzamemo, oseba navezanosti služi dvema ključnima funkcijama: prvič, zagotavlja
varno izhodišče (ang. secure base) za raziskovanje okolja, ko nevarnost ni prisotna, in,
drugič, udobje oz. varno pribežališče (ang. haven of safety), h kateremu se lahko otrok
vrne v času stiske ali grožnje (Kirkpatrick in Shaver 1990, 317). Ko je otrok zaradi
nevarnosti prestrašen ali vznemirjen, se aktivira sistem navezanosti. Otrok želi s svojim
vedenjem (klicanje, jok, iskanje s pogledom …) vzpostaviti bližino z osebo navezanosti,
kadar je ni blizu ali ni odzivna. V odsotnosti nevarnosti pa zavedanje potencialne
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dosegljivosti osebe navezanosti zagotavlja varno osnovo, h kateri se lahko v trenutku
raziskovanja tudi vrne (Simonič 2006, 125–126). Otrok dobi od skrbnika, ki je dovolj
odziven na otrokove signale, veliko priložnosti za začenjanje interakcij in veliko
prostora za odgovore na pobude, ki jih sproži sam. Ko otroka preplavijo negativna
čustva strahu, vzburjenja, tesnobe in jeze, uporabi svoje skrbnike za svoje varno zavetje.
Tako se nauči, da so negativna čustva za starše sprejemljiva in ne razdiralna, kot so
lahko razdiralna zanj. Poleg tega se nauči, da je bila njegova iniciativa pri iskanju
tolažbe uspešna in da se njegova stiska in vzburjenje ob fizično prisotnih skrbnikih
zmanjšata ter da se mu teh čustvenih stanj v prihodnosti ni treba bati, saj so časovno
omejena. Otrok bo zato svoja čustva lahko izražal odprto in fleksibilno, brez skrivanja
in popačenja, minimaliziranja ali pretiranega prilagajanja. Ker so skrbniki pomagali pri
reguliranju njegovih občutkov, bo svojo uspešno izkušnjo iskanja pomoči lahko vedno
delil z njimi, to pa bo povečalo njegov interes za odnose in iskanje stika. Na drugi strani
pa obstajajo ne-varno navezani otroci, ki svoje čustvene izraze minimalizirajo (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 148).
Bowlby je opisal štiri primere ne-varne (oz. tesnobne) navezanosti, kjer je otrok žrtev te
ne-varne navezave, saj nima druge možnosti, kot da daje varnost staršem ali odigrava
strah, ki pa ga žal ne more pomiriti ob starših: tesnobno navezani skrbniki, ki držijo
otroka doma, saj se sami tako počutijo bolj varno; otrok ostaja doma, saj se boji, da se
bo kateremu od skrbnikov zgodilo kaj hudega in bi rad to preprečil; skrbniki se bojijo,
da se bo otroku zgodilo kaj hudega; in otrok se boji, da se bo njemu zgodilo kaj hudega
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 69). Bowlby je s pomočjo terapij ugotovil, da ima nevarna navezanost globoke medgeneracijske korenine in da to ni stvar zavestnega
ravnanja (71).

1.2 NADALJNJE RAZISKAVE NAVEZANOSTI

Izhodišče, ki ga je postavil Bowlby, je v kasnejših letih utrdila ameriška psihologinja
Mary Ainsworth (1913–1999). V laboratorijskem okolju je opazovala interakcijo med
materjo in otrokom. Izdelala je metodo, poimenovano preizkus s tujo situacijo (ang.
strange situation), s katerim je ugotavljala kvaliteto odnosa med materjo in otrokom
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(Erzar in Kompan Erzar 2011, 16). S tem preizkusom je poskušala v nedomačem okolju
ustvariti razmere, v katerih se bo sprožilo navezovalno vedenje pri otroku (72). Ta
situacija je vsebovala sekvence epizod, ki aktivirajo navezovalni sistem na visoki ravni
intenzitete: vstop v neznano okolje, prihod tujca, dva hitra odhoda in dva poznejša
prihoda mame. Otroci so bili na koncu prvega leta življenja (Ainsworth 1985b, 775), v
obdobju t. i. »clear cut« navezanosti (Granqvist 2002a, 11).
Preizkus s tujo situacijo je sestavljen iz osmih triminutnih epizod, raziskovalec skozi
enosmerno steklo opazuje in snema dogajanje v sosednji sobi. V prvi epizodi mama z
otrokom vstopi v sobo, se tam usede na stol in spremlja otrokovo vedenje. V drugi
epizodi sta z otrokom sama v sobi. Pričakuje se, da se bo otrok začel igrati z igračami,
ki so razpostavljene po tleh. V tretji epizodi vstopi v sobo tuja oseba. To otroka zmoti.
Svojo igro začasno prekine ali pa igranje zmanjša in se obrne k mami. Tuja oseba se
usede, bere in se pogovarja z mamo. Nato mama zapusti sobo. V četrti epizodi je otrok
sam s tujo osebo. Otrok je v stiski, joka in poskuša pohiteti za mamo, medtem pa ga tuja
oseba poskuša potolažiti, poleg tega pa ga spodbuja tudi k igri. V peti epizodi se mama
vrne in za trenutek počaka na reakcijo otroka. Običajno otrok pohiti k njej, mama ga
potolaži in ga ponovno položi na tla. Pričakuje se, da bo otrok po stiku z materjo
nadaljeval raziskovanje okolja in igranje. Medtem se tuja oseba umakne iz sobe. V šesti
epizodi mama ponovno zapusti prostor. To praviloma v otroku sproži še hujšo stisko kot
prvič. Če je ta stiska prehuda, se epizoda prekine. V sedmi epizodi se v sobo vrne tuja
oseba in poskuša otroka potolažiti. Ta tolažba običajno ni uspešna, otrok se potolaži,
šele ko se mama v osmi epizodi vrne. Takrat otrok pohiti k njej in poišče tolažbo (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 76–77). Pri določanju otrokovega stila navezanosti so
raziskovalci opazovali otrokov odziv na materina odhoda in prihoda, kvaliteto
otrokovega raziskovanja in igranja v njeni odsotnosti in prisotnosti ter sposobnost
otroka, da se potolaži. Na kvaliteto navezanosti med njima torej kaže način, kako otrok
reagira ob materinem prihodu in kako lahko raziskuje svojo okolico v njeni odsotnosti
(16). Rezultati raziskave so pokazali, da je za razlikovanje med varno in ne-varno
navezanostjo najbolj pomembno vedenje otroka ob materini vrnitvi (19).
Varno izhodišče (ang. secure base) je pojem, ki je z raziskavami Ainsworthove postal
osnovni pojem teorije navezanosti. Otroci se že po naravni poti obračajo k staršem ali
primarnim skrbnikom po zaščito in tolažbo, starši pa predstavljajo izhodišče, od koder
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otrok raziskuje okolico. Zaupanje v starše, običajno v mater, se razvije v prvem letu
otrokovega življenja. Ta je posledica tega, kako mati odgovarja na otrokove signale v
primeru bolezni, bolečine in čustvenega pretresa. Če se otrok nauči, da je njegov temelj
varnosti neodziven in nezanesljiv, to negativno vpliva na njegovo raziskovanje in
sposobnost prepoznavanja in izražanja potreb (Erzar in Kompan Erzar 2011, 17).
Kasneje je Robert Stewart (1977) poudaril, da je varnost otroka v družini tudi stvar
sistema in da je zagotavljanje te varnosti razporejeno po vlogah v družini in
podsistemih. To je ugotovil z opazovanjem navezovalnega vedenja otrok v tuji situaciji,
kjer je bil poleg mame navzoč tudi otrokov oče. Ko je vstopila tuja oseba, se je otrok
zatekel k mami, ob njenem odhodu je prekinil igro, se obrnil k očetu, poiskal v njem
zavetje in se nato vrnil k igri. Ko se je mama vrnila, je šel ponovno po tolažbo k njej,
kljub temu da se je v stiski zatekel k očetu.
Ainsworthova (1970) je poudarila, da morajo biti pri opisovanju navezanosti izpolnjeni
štirje kriteriji, da je odnos definiran kot odnos navezanosti: ohranjanje bližine z osebo
navezanosti (ang. maintaining proximity), dojemanje osebe navezanosti kot varne, trdne
osnove za raziskovanje okolja (ang. secure base), dojemanje osebe navezanosti kot
nekoga, ki nudi varno pribežališče (ang. haven of safety) v času stiske, in doživljanje
separacijske tesnobe (ang. seperation anxiety), ko se oseba navezanosti umakne oz. ko
je ta izgubljena. Takrat lahko to vodi tudi v žalovanje (Simonič 2006, 126).

1.3 TIPI NAVEZANOSTI

Ainsworthova je s svojo raziskavo opredelila tri tipe navezanosti, četrtega pa je njena
študentka in sodelavka Mary Main dodala kasneje: varna navezanost, izogibajoča
navezanost, ambivalentna navezanost in dezorganizirana navezanost, torej so trije tipi
ne-varne navezanosti (Erzar in Kompan Erzar, 16).
1.3.1 VARNA NAVEZANOST
Otroci z varno navezanostjo (ang. secure attachment) lahko aktivno raziskujejo okolje
in so, kadar je mati v tuji situaciji prisotna, v interakciji s tujci. Ko mati odide in se
ponovno vrne, jo otrok navdušeno pozdravi in brez obotavljanja išče z njo stik. Če je bil
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otrok med njeno odsotnostjo morda v stiski, ga njena vrnitev pomiri in otrok ponovno
začne raziskovati okolje. Otroci se bodo lahko igrali sami, se uprli materinemu odhodu,
jokali in se tudi hitro potolažili ter z njo ponovno vzpostavili stik, ko se bo vrnila, če je
mati čuteča, pozorna in odzivna. Za odnos varne navezanosti je tako značilna čustvena
plastičnost, fleksibilno vedenje in spontanost, otrok pa se ustrezno odziva glede na
situacijo (Simonič 2006, 127). Otrok bo vedel, da je skrbnik dosegljiv in zanesljiv in je
od njega mogoče odhajati in odkrivati neznano ter se tudi vrniti, saj skrbnika dojema kot
varno osnovo (Simonič in Cvetek 2006, 341). Za razvoj varne navezanosti je seveda
najbolj ključna fizična prisotnost staršev. Če te prisotnosti ni, otrok doživlja stres, ki ga
ne obvlada, in se zato zateče k nefunkcionalnim oblikam mišljenja in nefunkcionalnim
konkretnim telesnim oblikam stika, saj ne bo verjel, da ga odrasli nosi v sebi, čeprav ga
ni poleg. Varna navezanost je »vera v to, da te drugi ne pozabi, da nobena čustvena
dinamika ni tako razdiralna, da bi uničila oziroma izničila sposobnost za stik« (Kompan
Erzar 2006, 146–147). Skrbniki varno navezanih otrok se odzivajo na otrokove znake in
sprejmejo njegovo stisko. To pomeni, da stisko prepoznajo in jo razumejo kot del
otrokovega upravičenega doživljanja. Otroka skušajo potolažiti. Ravnanje skrbnikov je
zanesljivo in varno, saj niso odzivni na otrokovo stisko in druge znake samo občasno,
ampak dosledno. Ravnajo predvidljivo, čustveno uglašeno in v skladu z otrokovo stisko
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 18). Matere varno navezanih otrok v primerjavi z
drugimi tipi hitreje vzamejo otroke v naročje, ko jokajo, dlje časa jih držijo pri sebi in
so pri tem manj vznemirjene in bolj zadovoljne (78). Varno navezani otroci dobijo
občutek, da se na skrbnike lahko zanesejo, saj jih bodo zaščitili. Ravno zaradi občutka
osebne varnosti lahko otroci varno raziskujejo svoje okolje, odkrito izražajo svoje želje
in potrebe, poleg tega pa brez oklevanja ali negotovosti sprejemajo tolažbo (20). Varno
navezan otrok čuti, da strah in jeza, kljub temu da sta neprijetna, mineta in ne moreta
uničiti njegove povezanosti s skrbniki. Zato oba afekta lažje prenaša in se jima ne
izogiba, saj njegove izkušnje govorijo, da so skrbniki sposobni in pripravljeni pomagati
pri prenašanju teh afektov. O njih lahko varno govori, saj izražanju teh afektov običajno
sledi sočuten starševski odziv (137).
Varno navezani otroci od vseh tipov izražajo najširšo paleto čustev (152) in kasneje v
odnosih razvijejo empatijo do vrstnikov, poznajo in upoštevajo odgovornost do drugih
(ko je nekdo v stiski, poskrbijo zanj), v odnosih pa so iniciativni in ustvarjalni. Poleg
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tega ne tolerirajo nasilja, čustvene grobosti in zlorabljanja do sebe in tudi do drugih.
Znajo se pogajati in umiriti konflikt, reči »ne« in se umakniti iz nevarnih situacij (179).
Večina otrok (55–65 %) ima v svojem vedenju vzorec varne navezanosti (18).

1.3.2 IZOGIBAJOČA NAVEZANOST
Izogibajoče navezani otroci se po ločitvi od matere izogibajo stika z njo. Na njen odhod
in prihod sploh ne reagirajo in ne kažejo nobenih znakov, da sploh opazijo, da je mati
ob njih. Če se že odzovejo na odhod matere, pokažejo minimalne znake vznemirjenosti
ali joka, ob njenem prihodu pa le minimalne znake veselja, olajšanja in iskanja stika.
Glede na druge otroke, ko so sami, kažejo manj tesnobe, a je v njih v resnici huda stiska
(Simonič 2006, 127), ki pa je ne izražajo navzven. To pokažejo meritve srčnega utripa,
temperature in drugih pokazateljev stresa (Simonič in Cvetek 2006, 341–342). Pokazalo
se je, da je takšno vedenje posledica neustreznega odzivanja skrbnikov na otroško stisko
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 19), saj se matere teh otrok izmikajo fizičnim stikom z
otrokom, njegove prošnje po pozornosti in udobju pa odklanjajo (Simonič 2006, 127).
Tako so bili otroci z izogibajočim stilom navezanosti v preteklosti v času bolezni,
fizičnega nelagodja ali bolečine večkrat zavrnjeni. Zaradi teh zavrnitev oz. občutkov, ki
jih zavrnitev prinese, so se otroci naučili, da se v trenutkih stiske na svoje skrbnike ne
morejo zanesti.
Skrbniki potreb svojih otrok po navezovanju niso razumeli in prepoznali, lahko pa so
bile te potrebe zanje pretežke in so se zato nanje obrambno odzvali (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 21). Otrokove neprestane zahteve po odzivanju in pomoči lahko na
skrbnike delujejo kot grožnja ali prisila. Ta ogroža njihovo že tako krhko in kronično
stresno počutje. Zato da lahko ohranijo samega sebe, pogosto in za daljši čas izključijo
nepričakovane vdore otrokovih signalov. Če otrokov jok prodre v njihovo zavest in
počutje, se ta največkrat umakne in ob tem ne čuti niti krivde niti stiske ali groze.
Otrokovo vedenje se skrbnikom redko zdi alarmantno in tudi njegov jok pogosto
zamenjajo za izraze veselja in dobre volje. Ne reagirajo, ker joka in stiske ne razumejo
in ne začutijo pri sebi. Tudi ko poskrbijo za otroka, je to redko zato, ker bi se odzvali na
njegove klice, ampak je to posledica sledenja svojemu urniku in razmišljanju. To
razmišljanje sicer vključuje otroka, vendar je otrok mišljen kot projekt in ne kot nekdo,
ki je prisoten tu in zdaj v zaznavnem svetu. Ko pa je otrok zunaj njihovega dosega ali
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pogleda, se njegove prisotnosti ne zaveda. Ker težko sledijo dvema dogajanjema hkrati,
se od otroka popolnoma izolirajo ali pa ga dodelijo drugi osebi, da lahko nadaljujejo
delo, ki so ga opravljali. Skrbniki svojega otroka ne poznajo in mu pripisujejo oznake,
ki so nekorektne (87–88). Sebe in otroka ocenjujejo kot neprijazna in nevredna človeka
(125). Otroci so te njihove obrambe doživljali kot grožnjo ali zavrnitev in so zato
omejili svoje izražanje stisk in potreb (21), zato lahko rečemo, da se sistem navezanosti
pri izogibajočih posameznikih deaktivira (Granqvist idr. 2012, 4). Skrbniki pri
izogibajočem stilu navezanosti niso niti varno izhodišče niti varno zatočišče
(Kirkpatrick in Shaver 1990, 317), zato v takšnih družinah omogoča varen stik s
skrbniki samo omejeno, izogibajoče in kontrolirano izražanje čustev (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 21). Ker se v času stiske boji zavrnitve svojih skrbnikov, ne išče kontakta z
njimi, kljub temu da bi ga takrat najbolj potreboval. Svojim osebam navezanosti ne
zaupa (Ainsworth 1985b, 783). Zmanjševanje lastne stiske in potrebe po pomoči otroku
omogoča, da ohrani vsaj minimalno bližino skrbnikov in s tem vsaj minimalno zaščito
in tolažbo. Tako je tudi njihova strategija navezovanja uspešna, saj z izogibanjem
negativnim čustvom in njihovim skrivanjem zmanjšujejo lasten občutek vznemirjenosti
in preprečijo izbruhe jeze proti skrbnikom. To zanje predstavlja nedopustno kršitev
odnosa, ki vodi v osamitev in prekinitev stika. S tem posledično preprečijo ponovno
zavrnitev skrbnikov. Vendar pa minimaliziranje ne vsebuje samo minimaliziranja
strahu, vznemirjenja in jeze, otrok v odnosu s skrbniki minimalizira tudi pozitivna
čustva. Če bi delil veselje, bi to zanj pomenilo, da ohranja zanimanje za odnos in da od
odnosa nekaj pričakuje. To pa je zanj nevarno in lahko ponovno vodi v razočaranje.
Zato otroci z izogibajočim stilom navezanosti stik s skrbniki iščejo samo takrat, ko so
mirni, v stiski pa se zatekajo k različnim oblikam samotolaženja. Tudi mame naj bi stik
z otrokom iskale samo takrat, ko je otrok zadovoljen in miren, medtem ko se ob izrazih
jeze ali strahu nagonsko umaknejo. Najbolj sproščene in pripravljene na stik so bile
takrat, kadar je otrok pokazal znake samostojnosti in obvladovanja. Da bi otrokovo
pozornost preusmerile od navezovanja in negativnih čustev, pa so najbolj aktivne in
vključene med rutinskimi opravili (Erzar in Kompan Erzar 2011, 148–150).
Izogibajoče navezani otroci samo ponavljajo vedenje skrbnikov do sebe. Do sebe so
sovražni, napadalni in antisocialni. Jezo, ki je ne smejo usmeriti proti skrbnikom,
izrazijo kasneje v najstništvu s pasivno agresijo, laganjem, nadlegovanjem vrstnikov,
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nesočutnim ravnanje in pripisovanjem krivde drugim (Erzar in Kompan Erzar 2011,
164). Otroka v stiski bodo spravili v še večjo stisko in ga brez povoda izkoriščali (180).
Vzorec izogibajočega vedenja ima okoli 20–25 % otrok (19).

1.3.3 REZISTENTNA ALI AMBIVALENTNA NAVEZANOST
Rezistentno ali ambivalentno navezani otroci so z delom pozornosti ves čas usmerjeni
na mater in se nikoli v celoti ne bodo uspeli v polnosti posvetiti sebi oz. igri in
raziskovanju okolja. To pomeni, da tudi v prisotnosti skrbnikov neradi raziskujejo
okolje, saj si prizadevajo pritegniti njihovo pozornost. Na materin odhod reagirajo s
paničnim strahom, in ko ta odide, se je oklepajo. Ko se mati vrne, jo otroci s tem stilom
navezanosti hkrati iščejo in zavračajo stik z njo. Od tod tudi izhaja ime tega stila, ki
poudarja, da se otrok kljub stiku in prisotnosti skrbnika ne more pomiriti in se upira
(ang. to resist) skrbniku, da bi ga pomiril (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19). Otrokove
reakcije so pretirane in ni nobene čustvene fleksibilnosti (Simonič 2006, 127), na
poskuse umirjanja skrbnika pa odgovarja zadržano, nezaupljivo in nepredvidljivo (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 19). Od svoje matere bi otrok želel oditi in raziskovati, vendar
ga je preveč strah in se je zato oklepa. Ker je otrok močno okupiran z materjo, je v njem
veliko jeze in tesnobe (Simonič 2006, 127), njegova igra pa je raztresena, hiperaktivna
in s pogostimi prekinitvami (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19). Materinstvo takšnih
otrok je nezanesljivo in nepredvidljivo, največkrat je mati neodzivna na otrokove
signale, včasih pa je lahko tudi vsiljiva (Simonič in Cvetek 2006, 342). Vzrok za takšno
materinstvo je ta, da so skrbniki ambivalentno navezanih otrok toliko obremenjeni s
spomini na svoje starše, da je tako ogrožena njihova samostojnost. Do svojih skrbnikov
gojijo jezo in zaradi te zasedenosti in preplavljenosti s preteklimi konflikti je sposobnost
teh skrbnikov za reguliranje negativnih čustev bistveno zmanjšana. Otroške izkušnje teh
skrbnikov niso nudile veliko priložnosti za učenje starševskih spretnosti, zato imajo
pomanjkanje modelov za regulacijo čustev, ki so povezana z navezanostjo, zlasti jeze
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 151).
Miselni procesi mater nenehno nihajo med ekstremi, ki jih niso zmožne povezati v eno
sliko: otrok je ali dober ali slab, uspešen ali neuspešen in priljubljen ali nepriljubljen
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 126). Matere zaradi svojih izkušenj iz otroštva ne
prenesejo otrokove stiske in se ji izogibajo. Otrokova stiska v njih prebudi jezo, bes,
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strah, paniko in nemoč. Teh negativnih čustev v svojem doživljanju ne morejo ločiti od
čustev, ki so povezana z njihovimi skrbniki, in je zato tudi odnos z njihovim otrokom na
robu konflikta (152). Nepredvidljivost mater se je najbolj kazala takrat, ko bi morale
vztrajno, prijazno in ustrezno odgovoriti na otrokovo izražanje potreb po varnosti,
razumevanju, tolažbi in bližini. Takrat je lahko odnos do otroka postal zelo napet,
zavračajoč, kritičen ali pokroviteljski. Takšno vedenje se je pojavilo zlasti takrat, ko je
tudi otrokovo izražanje postalo jezno, zahtevno in napeto. Lahko se je zgodilo tudi to,
da je stopnjevanju napetosti in jeze sledil boj moči, v katerem so prišle na plan tudi
grožnje, čustvene manipulacije izsiljevanja, sovražnost, trdosrčnost, grobost in
maščevalnost (78). Na drugi strani pa se je pokazalo, da so lahko matere ambivalentno
navezanih otrok prijetni spremljevalci otrok pri igri in učenju. Šele otrokova stiska in
njeno izražanje jih spravi v stanje negotovosti, zmede in reaktivnosti. Takrat ne najdejo
več varnosti in se ne morejo pomiriti (80–81). Otrokovo čustveno izražanje in vedenje
je tako samo posledica izgubljenega oz. manjkajočega zaupanja v odnose z odraslimi
skrbniki (21). Ker so bili ti otroci deležni zelo nestalne in minimalne nege ter
pozornosti, so posledično prevzeli navezovalno strategijo, kjer stalno menjajo pozornost
in povečujejo izražanje negativnih čustev. Poleg tega izražajo pretirano odvisnost od
skrbnikov in odnosu z osebo navezanosti pripisujejo izjemen pomen. Njihova strategija
navezovanja je uspešna, saj izražanje odvisnosti deluje na skrbnike tako, da otroku kljub
splošni nedostopnosti v tistem trenutku dajejo več pozornosti. Otrok v svojem
čustvovanju pretirava, saj bi zaradi izražanja drugih čustev pomenilo, da se bo skrbnik
umaknil in prekinil stik. Najbolj tipična oblika te regulacije je pretirana bojazljivost v
povsem nedolžnih situacijah. Gre za to, da ima otrok popačeno podobo o svetu kot
nevarnem, na drugi strani pa ima povsem točno podobo o tem, kako razpoložljivi so
skrbniki. Popolnoma je osredotočen na to, kaj v okolici bi ga lahko ogrozilo in kaj
počnejo njegovi skrbniki. Ob tem tako ne razvije nobenih drugih strategij za
razreševanje lastne stiske in okoliščin, ki mu povzročajo stisko. To pa dolgoročno
pripelje do slabših socialnih spretnosti, veliko občutkov nemoči, poraženosti in
nesposobnosti. Na drugi strani sta otrokova pretirana bojazljivost in izražanje stiske
namenjena temu, da lahko skrbnik v svojem doživljanju ohranja stanje nenehne
zaskrbljenosti in vznemirjenosti, to pa mu daje občutek koristnosti in povezanosti.
Tukaj lahko ponovno vidimo, da je regulacija čustev navezanosti vzajemen proces, saj
povečana jeza in bojazljivost nista le del otrokove čustvene strategije, ampak tudi del
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strategije skrbnika. Ta si ob otroku zagotovi mesto in stalno prisotnost. Otrokova
nesamostojnost daje skrbniku varnost, da otrok ne bo odšel od njega in bo tako zanj
vedno potreben. Otroci z ambivalentno navezanostjo glede na druge tipe navezanosti
kažejo najmanj veselja in največ stiske v situacijah, ki naj bi vzbujale veselje (150–
151).
Kasneje v odnosih bodo ambivalentno navezani otroci, ki so sicer usmerjeni k odnosu in
stiku, s težavo lovili ravnotežje med pripadnostjo in umikom. Zaradi tega bodo imeli
težave z ohranjanjem mej v zasebnosti. Ker imajo slabo podobo o sebi in pozitivno
podobo o drugih, bodo idealna tarča za nadlegovanje, saj ne bodo znali postaviti mej in
se zaščititi (Erzar in Kompan Erzar 2011, 180). 10–15 % otrok ima ambivalentno
navezan stil (19).
Pri izogibajočem in ambivalentnem tipu navezanosti otrok uporabi enak način soočanja
s strahom in negotovostjo. Skrijejo stisko, jok in jezo, vendar ambivalentno navezani
otroci v nasprotju z izogibajočimi jasno pokažejo željo po tolažbi, le da je zaradi jeze ne
sprejmejo ali ne morejo dobiti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 78).

1.3.4 DEZORGANIZIRANA NAVEZANOST
Dezorganizirana navezanost se kaže kot mešanica ambivalentnega in izogibajočega tipa
(Simonič 2006, 127). Mainova (Main in Solomon 1990) je ugotovila, da otroke, ki jih
ne moremo uvrstiti v nobeno od zgoraj naštetih kategorij, druži neka pomembna
značilnost. Medtem ko imajo otroci iz treh drugih kategorij navezanosti prepoznaven,
utrjen ali organiziran način soočanja z vznemirjanjem in stresom, se otroci z
dezorganiziranim načinom navezanosti vedejo brez načrta oz. nenehno spreminjajo svoj
način vedenja (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19–20). Takšen tip navezanosti naj bi se
razvil v odnosih, kjer je bila mati depresivna, motena ali kako drugače zlorabljajoča
(Simonič 2006, 127). Mogoče je tudi to, da so starši teh otrok utrpeli kako hudo izgubo
ali travmo in so zaradi tega nesposobni ustrezno odgovoriti na otrokove potrebe (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 20). Razvoj dezorganizirane navezanosti pa ni samo posledica
neposredne fizične zlorabe ali kakršnihkoli trpinčenj (neposreden afekt travme), lahko
je tudi posledica afekta sekundarne generacije, ko ima starš preplašeno duševno stanje,
a uporablja nežen pristop k otroku (Hesse idr. 2003, 81).
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Otrok z dezorganizirano navezanostjo se bo obnašal nepredvidljivo, saj bo počel
nasprotujoče si stvari (npr. mater bo klical k sebi in jo hkrati tudi odganjal). Kazal bo
veliko strahu in vidne zmedenosti (Simonič 2006, 127), njegovi obrazni izrazi bodo
zamrznjeni, ne bo uporabljal očesnega kontakta in ne bo se pogovarjal (Schore 2003,
126). Takšno nepredvidljivo vedenje bo veliko bolj izrazito, ko bo prisiljen pri svojem
skrbniku iskati zavetje. K njemu se bo približeval z vstran obrnjeno glavo, z
nenavadnimi držami telesa ali pa bo svoje vedenje zaustavil v stanju, podobnemu transu
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 20). Pri teh otrocih gre pravzaprav za vedenjski
paradoks, saj vidijo skrbnike konstantno kot izvor strahu in hkrati kot edino možno
rešitev, da se s stisko lahko soočijo. Bolj ko bo otrok v stiski, bolj se bo nagibal k osebi
navezanosti, a bližje ko bo prihajal k njej, bolj bo nagnjen k begu. Tako pristane otrok v
stanju strahu brez rešitve (Granqvist, Hagekull in Ivarsonn 2012, 183), saj je nemogoče
teči naproti in se odvračati proč od iste osebe. Če se otrok odvrača od nevarnosti, to zanj
pomeni izgubo navezovalnega odnosa, kar lahko vodi v strah pred absolutno
osamljenostjo, a če se obrača k skrbniku, to zanj pomeni ponovno zlorabo (Fosha 2003,
253). Otroci z dezorganizirano navezanostjo izkušajo intenziven strah, izloča se več
kortizola in poviša se jim srčni utrip (Ogden 2009, 218). Te posebne oblike vedenja, ki
so kaotične in kontradiktorne, kažejo na odsotnost ponotranjenih organiziranih strategij
navezanosti (Simonič 2006, 127) in so lahko predispozicija za disociativne mentalne
procese, vedenjske probleme in psihopatologijo (Granqvist 2012, 175). Dezorganizirana
navezanost sama, izolirana od drugih dejavnikov, ni patološka, vendar pa je lahko tista,
ki vodi v patologijo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 162). Otroci z dezorganizirano
navezanostjo in kasneje odrasli so nesposobni učinkovite samoregulacije in vzajemne
regulacije. Trpijo za hitrimi, dramatičnimi, izčrpavajočimi in zmedenimi intenzivnimi
čustvenimi stanji, ki vključujejo nereguliran strah, jezo, ponos, obup, nemoč in sram. Iz
tega pogosto nastanejo vzdržljivi vzorci, ki lahko postanejo del različnih disociacij
(Ogden 2009, 218–219).
Pri šestih letih se dezorganizirano vedenje spremeni v vzorec, v katerem otrok prevzame
na videz vso kontrolo nad svojo okolico in domačimi (Erzar in Kompan Erzar 2011,
24). Do starša, do katerega je bil otrok dezorganizirano navezan, se sedaj vede
kontrolirajoče (Hesse idr. 2003, 61). Ta kontrola se kaže kot prisiljevanje in nadziranje
staršev, poleg tega pa je v vedenju tudi poniževanje in zavračanje. V odnosu do
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skrbnikov ti otroci izražajo sovraštvo, ki se ga skrbniki bojijo in se mu zato uklonijo
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 24). Ta način vedenja je t. i. kontrolirajoče kaznovalno
vedenje (Hesse idr. 2003, 61). Na drugi strani pa so ti otroci izredno zaščitniški in
ravnajo s skrbniki tako, kot bi morali oni ravnati z njimi (Erzar in Kompan Erzar 2011,
24). Sprašujejo jih npr.: »Ali si se imel lepo, medtem ko te ni bilo?«, » Bi se rad usedel,
jaz pa ti bom nekaj prinesel?« Ta način vedenja je t. i. kontrolirajoče negovalno vedenje
(Hesse idr. 2003, 61). To obliko navezanosti je Bowlby poimenoval obrnjena
navezanost (Erzar in Kompan Erzar 2011, 24), saj je prišlo do zamenjave vlog (Hesse
idr. 2003, 61).
Ker nekateri otroci niso mogli biti klasificirani v trikategorični model Ainsworthove, je
Mainova dodala še četrti tip navezanosti. Čeprav je skoraj večina takrat neklasificiranih
otrok sedaj uvrščenih v dezorganizirani tip navezanosti, je še nekaj takšnih, ki ne
spadajo v nobenega od teh štirih tipov. Mainova, Goldwyn in Hesse (2000) so dodali še
peto kategorijo »cannot classify«, ki pa je izjemno redka in jo zato v tem magistrskem
delu samo omenjamo in je ne uporabljamo v raziskavi.
Ugotovljeno je bilo, da so vse štiri oblike navezanosti neodvisne od otrokovega značaja.
To pomeni, da te oblike ne odražajo otrokovih ali materinih osebnostnih lastnosti,
ampak njun odnos in njuno uglašenost v tem odnosu. Zato je lahko otrok na enega
starša varno navezan, na drugega pa ne-varno (Erzar in Kompan Erzar 2011, 17).
Vendar pa je lahko otrokov značaj pomemben začetni dejavnik pri vzpostavljanju
navezanosti, saj imajo otroci različen prag prenašanja stresa in neugodja (28). Zato ne
drži, da so izogibajoči otroci značajsko manj dovzetni za stres, ambivalentno navezani
pa značajsko bolj zavrti in bojazljivi (152). Oblika navezanosti je ena izmed redkih
človeških značilnosti, na katero genetika nima vpliva (Siegel in McIntosh 2011, 514).

1.4 NAVEZANOST IN KASNEJŠI ODNOSI

Ko se primarni odnosi otroka z osebo navezanosti (otrok – mati – oče) večkrat
ponavljajo, se v otroku zgradijo notranji modeli delovanja (ang. internal working
models), na podlagi katerih bo v prihodnosti razvijal druge odnose. Ti notranji modeli
delovanja so kot nekakšni kognitivni načrti odnosov, ki so zasnovani na zgodnjih
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izkušnjah navezanosti in so model za kasnejše intimne odnose. Zaradi teh modelov
delovanja lahko ljudje predvidevajo, kako se bodo sami in pomembni drugi obnašali v
odnosu (Simonič 2006, 127–128). Gre za reprezentacijske modele fizičnega okolja,
podobe oseb navezanosti in svoje lastne podobe (Ainsworth 1985b, 773). Ti modeli so
deloma nezavedni deloma zavedni in v situacijah, ko se aktivira sistem navezanosti,
otroku »povedo«, ali naj iščejo tolažbo ali ne (Granqvist 2002a, 10). Naloga teh
notranjih modelov je, da shranijo izkušnje na način, ki povzema bistvene značilnosti
odnosov v realnosti. S tem omogočijo presojanje in načrtovanje novih aktivnosti v
skladu s pričakovanji, ki so vpisana v ta model. Kdor je v otroštvu lahko računal na
podporo, odzivnost in zaščito oseb, na katere je bil navezan, bo zelo verjetno kot prostor
iskrenega sodelovanja, odprte komunikacije in varne bližine doživljal tudi svoje
prijateljske, vrstniške in intimne odnose. Svoje sposobnosti bo lahko posvetil vsem
izzivom in raziskovanju sveta, saj mu njegov notranji model odnosov omogoča, da se na
svoje odnose zanese. To pomeni, da iz odnosov lahko črpa moč in podporo, njegovo
odzivanje na stisko in stres pa je fleksibilno in v skladu z nastalo situacijo, ker jo vedno
presoja z vidika izkušenj iz preteklosti, ki so bile v večini pozitivne. Izkušnje z osebami
navezanosti pa vsebujejo tudi notranji model otrokove podobe o samem sebi, svoji
iniciativnosti in svojih sposobnostih. Otrok se doživlja vrednega pozornosti in ljubezni
ter sposobnega lastne iniciative, ko ima v svojem delovnem modelu vpisano podobo
skrbnikov, ki so čustveno dostopni in ga podpirajo pri raziskovanju sveta. Če pa se ima
otrok za nevrednega ljubezni in naklonjenosti, so skrbniki v njegovem modelu
iniciativo, da bi se nanje varno navezal, zavračali. Otrokova podoba o sebi izhaja
neposredno iz tega, kako ga vidijo skrbniki (Erzar in Kompan Erzar 2011, 102–103) in
kako skrbniki doživljajo sebe in njega ter opisujejo svoje in njegovo doživljanje.
Temeljna potreba v zvezi s tem je, da so starši srečni in zadovoljni in da sebe doživljajo
kot zadovoljne in srečne odrasle ljudi. Le tako jih lahko otrok v svojem modelu
uporablja kot vir varnosti in o njih ohranja podobo dobrih in ljubečih staršev. Če je v
odnosu s strani skrbnikov prišlo do zlorab, bo otrok prikrojil informacije in bo raje, kot
da izgubi vero v skrbnike kot dobre in ljubeče posameznike, postavil pod vprašaj sebe
in svojo vrednost. To so otrokove obrambne strategije, ki mu omogočajo vsaj
namišljeno varno navezanost, če že dejanska ni bila uspešna (Erzar in Kompan Erzar
2011, 107–108). Ta osnutek otrokovega dojemanja sveta in sebe se v življenju samo še
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utrdi. Navezanost daje podlago za točno določene vzorce odnosov. Tem posameznik
pripada in znotraj njih išče identiteto in stik, ta pa pomeni preživetje (Simonič 2006,
128). Tako otrokovo ravnanje prek ponotranjenega delovnega modela »odraža ali zrcali
način, kako so z njim ravnale njemu najbližje odrasle osebe« (Erzar in Kompan Erzar
2011, 68), sploh njegova mati. Če je bila njegova mati npr. naklonjena in je skrbela za
to, da je bila fizično in čustveno otroku na razpolago, lahko pričakujemo, da se bo otrok
v nevarnih situacijah, ko bo ločen od svoje matere, vračal k njej. Ko bo strah popustil,
bo spet lahko nadaljeval raziskovanje okolice ali igro. Če pa je bila mama npr. zelo
nekonsistentna, da je bila enkrat pretirano zaščitniška in naklonjena, drugič pa pretirano
nepopustljiva in zahtevna, ga bo veliko nepredvidljive tesnobe in strahu iz teh izkušenj
spremljalo tudi v situacijah, v katerih ne bo nobene očitne nevarnosti (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 68–69).
Sistem navezanosti nam lahko pomaga pojasniti naravo odraslih intimnih odnosov, saj
kvaliteta navezanosti z osebo navezanosti v otroštvu zaznamuje človeka v vseh
nadaljnjih odnosih v življenju. Ta sistem vpliva na vzpostavljanje in formiranje odnosov
s pomembnimi drugimi. Ključne komponente in vse tipe navezanosti lahko najdemo v
odraslem intimnem odnosu (Simonič 2006, 128). Hazan in Shaver (1987, 511) sta
ugotovila, da se tip navezanosti, ki ga je otrok vzpostavil s skrbniki, ponovi v odraslem
intimnem odnosu. Partner začne služiti podobnim funkcijam in zadovoljuje iste potrebe
po čustveni podpori in varnosti, kot so to počeli starši (Vorria idr. 2007, 285). Tako se
tudi v odraslih romantičnih zvezah najdejo štiri temeljne funkcije navezanosti, ki so
nam že znane iz odnosa med materjo in otrokom: ohranjanje bližine, varno izhodišče,
protest ob ločitvi in iskanje varnega zavetja (Erzar in Kompan Erzar 2011, 195).
Partnerja naj bi drug drugemu, tako kot v odnosu mama – otrok, nudila varnost in
tolažbo, želita si biti drug ob drugem, sploh v času stresa in stiske. Ko pa se zdita morda
oddaljena in nedosegljiva drug drugemu, protestirata (Vorria idr. 2007, 285). Vse to je
mogoče na podlagi notranjih modelov delovanja.
Partnerja z varnim tipom navezanosti sta uglašena in odzivna drug na drugega, med
njima je prostor za avtonomijo, prilagodljivost in fleksibilnost. V odnosu se počutita
udobno in tudi na splošno zelo hitro navežeta stike z drugimi ljudmi (Halama,
Gašparikova in Sabo 2013, 196). Prepričani so, da jim bodo partnerji v oporo, in ko bo
potrebno, bodo vedeli, da se lahko brez sramu in občutkov krivde oprejo na partnerja
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(Erzar in Kompan Erzar 2011, 203). Oddaljenost in nezadovoljstvo sta značilna za
izogibajoče navezana partnerja. Fenney in Noller (1990) sta ugotovila, da udeleženci
raziskave z izogibajočo navezanostjo nikoli niso bili zaljubljeni. Partnerja z
ambivalentno navezanostjo pa se bosta nagibala k preveliki bližini, a tam ne bosta
zadovoljna (Simonič 2006, 128), poleg tega pa so posamezniki z ambivalentno
navezanostjo prepričani, da partner ne želi ostati v odnosu, zato so ves čas zaskrbljeni
glede partnerjeve ljubezni do njega (Halama, Gašparikova in Sabo 2013, 196). V
odnosu je veliko ljubosumja, ekstremnih emocij in močne želje po interakciji med
partnerjema (Vorria idr. 2007, 285). Odnos partnerjev z dezorganizirano navezanostjo
pa bo poln zmedenosti, kaotičnosti in nejevolje (Simonič 2006, 128).
V povezavi s tem sta Bartholomew in Horowitz (1991) razvila štirikategorični model, ki
je temeljil na dveh dimenzijah: pozitivni/negativni notranji delovni model sebe in
pozitivni/ negativni notranji delovni model drugih in opisuje značilnosti navezanosti v
odraslosti.


POZITIVNI MODEL SEBE IN DRUGIH

Pozitivni model sebe in drugih je značilen za varno navezane posameznike (Halama,
Gašparikova in Sabo 2013, 196). Ti se brez težav čustveno zbližajo z drugimi in nimajo
težav z osamljenostjo ali s tem, da jih drugi ne bi sprejeli (201). Za varno navezane
posameznike je značilna nizka stopnja izogibanja intimnosti in izražanju čustev in nizka
stopnja strahu pred izgubo intimnega odnosa (Granqvist 2002a, 18). Ko so v stresu, se
pomirijo s pomočjo tistih, ki jih imajo radi (Clinton in Straub 2010, 68), in se ne bojijo
svojih čustev ter čustev drugih ljudi (70).


NEGATIVNI MODEL SEBE IN POZITIVNI MODEL DRUGIH

Preokupirani oz. ambivalentno navezani posamezniki imajo pozitivni model drugih in
negativni model sebe (Halama, Gašparikova in Sabo 2013, 196), želijo si intimnih
odnosov, vendar izjemno težko popolnoma zaupajo drugim (201), čeprav so jim bližnji
vedno znova pokazali, da jim je resnično mar (Clinton in Straub 2010, 71). Zanje je
značilna nizka stopnja izogibanja odnosom in izražanja čustev ter visoka stopnja strahu
pred izgubo odnosa (Granqvist 2002a, 18). Ker jih je izjemno strah izgube odnosa, so
preokupirani z mislijo na to, ali jih bodo ljudje sprejeli, in s tem, kaj si drugi mislijo o

25

njih. Nimajo dovolj samozavesti, da bi bili avtonomni, zato preveč zaupajo, tudi ljudem,
ki niso vredni zaupanja, in v njih iščejo varnost (Clinton in Straub 2010, 71).


POZITIVNI MODEL SEBE IN NEGATIVNI MODEL DRUGIH

Negativni model drugih in pozitivni model sebe je značilen za odklonilni/izogibajoči tip
(Halama, Gašparikova in Sabo 2013, 196). Osebe s to obliko navezanosti doživljajo
nelagodje v bližnjem emocionalnem odnosu in si želijo samostojnosti ter neodvisnosti
(Simonič in Cvetek 2006, 341). Zanje je značilna visoka stopnja izogibanja intimnim
odnosom in izražanju čustev ter nizka stopnja strahu pred izgubo intimnega odnosa
(Granqvist 2002a, 18). To so ljudje s pravimi čustvi, vendar so jih tako dolgo tlačili, da
se jim ne zdijo več pomembna. Zato se izogibajo intimnosti in so prepričani, da so lahko
celo življenje sami, saj jim nihče ne bo pomagal, ko bodo v stiski. V času stiske ta tip
navezanosti zato ne išče tolažbe, je bolj racionalen in išče svojo pomembnost z
različnimi dosežki. S svojimi bližnjimi imajo »poslovni« odnos, v katerem se za
vsakega ve, kakšna je njegova vloga (Clinton in Straub 2010, 72–73).


NEGATIVNI MODEL SEBE IN DRUGIH

Ko ima posameznik kombinacijo negativnega modela sebe in drugih, je to tipično za
boječi/izogibajoči tip navezanosti (Halama, Gašparikova in Sabo 2013, 196), kjer si
osebe želijo čustvenih navezav na druge, a jih je hkrati tega tudi najbolj strah (Simonič
in Cvetek 2006, 341). Zanje je značilna visoka stopnja izogibanja intimnosti in
izražanju čustev ter visoka stopnja strahu pred izgubo intimnega odnosa (Granqvist
2002a, 18). Pri iskanju pristnega odnosa ne morejo najti pravega načina vzpostavljanja
stika: enkrat govorijo o svojih potrebah in čustvih, drugič pa jih ne povedo nikomur.
Avtoritetam ne zaupajo, a si hkrati želijo in upajo, da bodo prav oni tisti, ki jim bodo
priskočili na pomoč in jih rešili stisk (Clinton in Straub 2010, 74).
Bowlby je vztrajno poudarjal, da ima navezanost globoke in dolgoročne posledice na
področju posameznikovega osebnostnega intelektualnega in čustvenega razvoja. Najprej
so to odnosi v izvorni družini, nadalje vrstniški odnosi in intimni odnosi v odraslosti ter
nazadnje odnosi do lastnih otrok. Ti odnosi oblikujejo in preoblikujejo posameznikov
notranji svet, občutje sebe in drugih ter sposobnost ustvarjanja in poglabljanja
intimnosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 27). Posameznik, ki vidi svoje primarne osebe
navezanosti kot ljubeče in skrbne, bo tudi sebe videl kot nekoga, ki je vreden ljubezni in
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varovanja (Kirkpatrick in Shaver 1990, 320). Poleg vsega naštetega pa ti odnosi
oblikujejo tudi zatočišča naslednji generaciji (Erzar in Kompan Erzar 2011, 27).
Navezanost je torej integralni del človekovega vedenja (Simonič in Cvetek 2006, 343),
ki »zaznamuje človeška bitja od zibelke do groba« (Bowlby 1969, 208). Posamezniki so
drug za drugega pomembni kot edinstveni in nezamenljivi. Ravno zaradi teh
nezamenljivih vezi, ki so relativno stabilne in trajne, jih je kljub njihovi
nefunkcionalnosti težko prekiniti (Simonič in Cvetek 2006, 343).
Dejstvo pa je, da se odrasli stili navezanosti stalno spreminjajo, saj na to spremembo
delujejo neposredne izkušnje s pomembnimi drugimi in pomembni večji dogodki v
življenju, ki sprožijo sistem navezovalnega vedenja (Erzar in Kompan Erzar 2011, 206).
Poroka in postati starš sta dva takšna dogodka, neke vrste prelomnica, ki omogoča
spremembo notranjih delovnih modelov (Solomon 2009, 234) in iz izogibajočega tipa
kasneje razvoj v varne navezanosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 206). Če je naslednji
odnos varen, v njem lahko zacelijo »rane navezanosti« iz prejšnjih odnosov, ki so pustili
v njih negativno podobo o drugih, npr. nezaupanje ali negotovo in krhko podobo o sebi
(209). Mary Main je dokazala, da pet let trajajoče partnerstvo z varno navezanim
partnerjem lahko spremeni ne-varno navezanost v varno (Solomon 2009, 237). Hazan in
Shaver sta pridobila podobne odstotke tipov navezanosti, kot jih je ugotovila
Ainsworthova (Vorria idr. 2007, 285).

1.5 NEVROBIOLOGIJA IN TEORIJA NAVEZANOSTI

Da bi lažje razumeli, da je temeljna dinamika odnosov navezanosti recipročna (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 141) in zakaj pride do takšnih tipov navezanosti ter posledično
vedenja, si je pomembno pogledati, kaj o dinamiki navezanosti odkriva nevrobiologija.
To, kar v današnjem času potrjuje nevrobiologija, je, kot smo videli, trdil že Bowlby
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 25). V zadnjih letih je teorija navezanosti dobila svoje
potrditve tudi na področju delovanja možganov. Ugotovili so, da fizično strukturo
možganov spreminjajo izkušnje. Kakšna bo struktura otroških možganov, je odvisno od
tega, kakšne izkušnje jim nudijo njihovi skrbniki (Siegel in Payne Bryson 2013, 22–23),
saj različne oblike komunikacije različno neposredno oblikujejo otrokove možgane
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(Siegel 2001, XII). Lahko bi rekli, da »človeške povezave oblikujejo nevronske
povezave« (Siegel 2001, 2). Prek izkušenj se tako v možganih razvije tudi otrokov
model navezanosti, ki je spomin naših možganov, sestavljen iz več navezovalnih
odnosov iz preteklosti ali sedanjosti (Siegel 2014, 110). V času našega zgodnjega
otroštva se občutek varnosti v naših odnosih zapiše v možgane (113). Sinaptične
povezave v možganih, ki so se v otroštvu razvile kot prilagoditve in modeli navezanosti,
lahko vztrajajo in se nadaljujejo tudi kasneje v življenju (140). Skrbniki so pravzaprav
arhitekti otrokovih možganov (Siegel 2001, 85), kajti ko se otroci razvijajo, njihovi
možgani zrcalijo možgane skrbnikov. Drugače povedano, rast in razvoj skrbnikov (oz.
če tega ni), učinkujeta na otrokove možgane (Siegel in Payne Bryson 2013, 15). Da
otroci razvijejo svoje lastno mentalno funkcioniranje, njihovi možgani uporabljajo
»zrela« stanja njihove figure navezanosti (Siegel 2001, 149).
Nevroznanstvene raziskave s področja interpersonalne nevrobiologije (Condrigton
2010, 286) so na področju navezovanja poudarile dominantno vlogo desnohemisfernih
inhibitornih procesov v obdobju kritičnega razvoja otrokovih možganov in dvosmerno
regulacijo med kortikalnimi in subkortikalnimi možganskimi centri. Kortikalni so višji,
zavestni, tj. prefrontalni korteks, katerega najsprednješi del je orbitofrontalni korteks
(Siegel 2014, 71), subkortikalne (nižje, nezavedne) možganske centre (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 141) pa predstavljajo možgansko deblo in limbični predel z amigdalo in
orbitofrontalni korteks limbičnega predela ter hipokampus (Siegel 2014, 70–71).
Limbični sistem ima osrednjo vlogo pri koordiniranju aktivnosti kortikalnih in
subkortikalnih delov možganov (Siegel 2001, 10).
Čas navezovanja je med 7. in 15. mesecem otrokove starosti in predstavlja obdobje, v
katerem poteka hitro dozorevanje (mielinizacija) limbičnega dela možganov (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 142). V limbičnem predelu nastajajo čustva, odgovoren pa je tudi
za motivacijo, osredotočanje pozornosti in pomnjenje (Siegel 2014, 71). Povezave, ki
nastajajo v limbičnem delu možganov, ohranja močan nagon po vezeh z drugimi (118).
Ta del možganov je najbolj pomemben del pri navezovalnem procesu, evalvaciji
izkušenj (Codrigton 2010, 287) in regulaciji emocij (Siegel 2001, 10). Amigdala, ki je
del limbičnega predela, kontrolira odzivanje na strah in absorbira ter procesira
informacije hitreje kot zavestni deli možganov. Skupaj z možganskim deblom aktivira
odziv boja, bega ali zamrznitve. Amigdala je povezana z implicitnim, nedeklarativnim
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spominom, ki ga ne moremo zavestno priklicati. Hipokampus pa je povezan z
eksplicitnim, deklarativnim spominom, v katerega spadajo dejstva in avtobiografski
spomin (Codrington 2010, 287). Svoj eksplicitni spomin filtriramo skozi mentalne
modele implicitnega spomina (Siegel 2001, 43). Ta del se razvije okrog 18. meseca
starosti (Codrington 2010, 287) in gre za zavestno dostopne oblike spomina (Siegel
2001, 11). Ker do takrat hipokampus ni v celoti razvit, dostopa do eksplicitnega
spomina ni (Siegel 2003, 19).
Zaradi poznavanja delovanja možganov lahko razumemo, zakaj otrok z dezorganizirano
navezanostjo dojema svoje skrbnike kot izvor strahu in hkrati edino možno rešitev. V
možganih se namreč sprožita dva različna krogotoka, ki ne moreta delovati hkrati. Prvi
je krogotok možganskega debla, ki sproža odzive preživetja. Zaradi tega krogotoka v
stanju nevarnosti otrok beži ali otrpne od strahu. Želi si iti stran od vira ustrahovanja.
Drugi krogotok pa je sistem navezanosti iz limbičnega predela, ki otroka v primeru
strahu pred osebo, na katero je navezan, motivira, da se k njej zateče po zaščito in
tolažbo. Največja težava je v tem, da se otrok ne more hkrati približati in oddaljiti od
svojih skrbnikov, zato je njegov pristop k ustvarjanju vezi zelo dezorganiziran (Siegel
2014, 119).
Izkušnje navezanosti, predvsem afektivno uglaševanje med materjo in otrokom z
obrazno mimiko in očesnim stikom, neposredno vplivajo na vzpostavljanje krožnih
povezav

na

področju

med

orbitofrontalnim

delom

možganske

skorje

ter

kortikolimbičnim področjem, ki se začne spreminjati med 10. in 12. mesecem starosti in
se zaključi v drugi polovici drugega leta. To področje opravlja pomembne naloge
koordiniranja zunanjih in notranjih dražljajev, posredovanja povratnih informacij in
moduliranja čustvenega odzivanja. Vrednotenje obraznih informacij, posredna
regulacija telesnih stanj prek odzivanja na spremembe v teh stanjih ter procesiranje
odzivanja na prijetne in neprijetne dotike, okuse, vonje, obraze …, poteka na tem
področju. Orbitofrontalno področje je predvsem razširjeno v desni polovici možganov
in opravlja izvršilno nadzorno funkcijo za celotno desno polovico možganov, v kateri
večinoma nezavedni procesi dobijo svoj afektivni naboj (Erzar in Kompan Erzar 2011,
142). Tako je orbitofrontalni korteks odločilno področje za integracijo spomina,
navezanost, emocije, regulacijo in socialno dognanje (Siegel 2001, 40). Rekli bi lahko,
da je orbitofrontalni korteks navezovalni nadzorni sistem, saj deluje pri najvišjih
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stopnjah kontrole vedenja, najbolj v odnosu z emocijami (Schore 2003, 120). Desna
polovica vsebuje nebesedne zaloge afektivnega pomena – zaloge, ki prihajajo iz
očesnega stika, izraza na obrazu, tona glasu, drže, geste in dotika, trajanja signalov in
jakosti signalov (Siegel 2014, 131–132) –, ki hitreje kot leva polovica možganov in
povsem avtomatično, ne da bi bila poleg vključena zavestna pozornost, pripišejo
obraznim izrazom določeno čustveno vrednost (Erzar in Kompan Erzar 2011, 142).
Desna polovica možganov prevladuje pri sprejemanju bolj neposrednih informacij iz
spodnjih subkortikalnih predelov in iz telesa kot celote (Siegel 2014, 131).
Možganski sistem, ki je vključen v proces navezanosti in emocij, je torej v desni
hemisferi (Schore in Mcintosh 2011, 503). Veliko raziskav je pokazalo, da se otrokove
medosebne čustvene izkušnje odražajo v dozorevanju desne hemisfere v prvih treh letih
razvoja (Erzar in Kompan Erzar 2011, 142). Pri zelo majhnih otrocih namreč
funkcionalno prevladuje desna polovica možganov (Siegel in Payne Bryson 2013, 29)
in prisoten je samo implicitni spomin, ki je edini dejaven do 18. meseca (Siegel in
Payne Bryson 2013, 76). Ravno zato se te zgodnje izkušnje navezanosti vpišejo v
implicitni spomin desne polovice, še preden prevzame vlogo leva polovica. To pojasni,
zakaj imajo zgodnje izkušnje s skrbniki neizbrisen pečat, ki je vtisnjen v povsem
nezavedne, z afekti in telesnimi zaznavami pogojene plasti spomina. Z delovanjem tega
spomina bi lahko pojasnili, kako poteka prepoznavanje in ocenjevanje aktualnih
medosebnih izkušenj na podlagi preteklih (Erzar in Kompan Erzar 2011, 142), saj
implicitni spomini povzročijo naša pričakovanja o delovanju sveta, ki temeljijo na naših
prejšnjih izkušnjah (Siegel in Payne Bryson 2013, 76). Ti spomini vplivajo na naše
vedenje, čustva, zaznave in celo na telesna občutja. Zato lahko implicitni spomini
sprožijo naše odzive, da delujemo tako, kot si ne želimo delovati (Siegel in Payne
Bryson 2013, 91). Ko se neki načini komuniciranja in dogodki znova in znova
ponavljajo, so otrokovi možgani zmožni narediti generalizirane reprezentacije, ki so
vkodirane kot implicitni spomin v amigdalo in druge limbične predele za emocionalni
spomin, v bazalne ganglije in motorični korteks za vedenjski spomin in v zaznavno
skorjo za zaznavni spomin. Te generalizirane forme sestavljajo osnovo za »mentalne
modele« oz. sheme, ki pomagajo otroku in kasneje tudi odraslemu interpretirati sedanje
izkušnje in anticipirati tudi prihodnje. Mentalni modeli (Siegel 2001, 29), ki jih je že
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Bowlby poimenoval notranji delovni modeli (Erzar in Kopan Erzar 2011, 142), so
osnovna komponenta implicitnega spomina (Siegel 2001, 30).
Starševski odziv se otroku vtisne v njegove zrcalne nevrone. Zaradi tega se bo kasneje v
življenju povsem avtomatično, brez zavedanja odzval na svoja čustva in vedenja tako,
kot so se odzivali njegovi skrbniki (Clinton in Straub 2010, 55). Notranji delovni modeli
odnosa navezanosti determinirajo posameznikove karakteristike strategij regulacije
afekta (Schore 2003, 123). Otroku, ki je varno navezan, se v implicitni spomin vpišejo
mentalni modeli, katerih vsebina je, da so in da bodo vsi odnosi čuteči, ljubeznivi in
predvidljivi, saj so tako delovali njegovi skrbniki. Otroku, ki je imel s skrbniki izkušnje
emocionalne odtujenosti, nepredvidljivosti in neljubeznivosti, pa se bodo v implicitni
spomin vkodirali mentalni modeli, ki bodo predvidevali takšne odnose tudi v
prihodnosti. Ti spomini so torej del njihovega emocionalnega spomina, ki so bili
implicitno naučeni v prvem letu življenja. Prav vse izkušnje, ki so se zgodile do prvega
leta starosti, so globoko vkodirane v implicitni spomin (Siegel 2001, 32).
Kakšne so izkušnje otrok s skrbniki, je odvisno od tega, kako so vtisnjene skrbnikove
izkušnje navezanosti z lastnimi skrbniki iz časa njihovega otroštva v desni možganski
hemisferi, saj se vsebine navezanosti vzpostavljajo prek desne možganske polovice
otroka in desne možganske polovice skrbnika. Gre za t. i. epigenetski prenos vzorcev
navezanosti skozi generacije (Schore in McIntosh 2011, 503–504). Da se pri
posamezniku razvije varna navezanost, potrebuje skrbnika, ki ima dobro razvito desno
hemisfero, da lahko empatično sprejme in zregulira otrokove afekte (506). Ravno pri
posameznikih z izogibajočo navezanostjo so različne raziskave ugotovile, da imajo
slabo razvito desno polovico možganov. Ta shranjuje naše potrebe in občutke, ki
izhajajo iz čustev. Izogibajoči model navezanosti posameznikom s tem modelom
omogoča, da ne občutijo lastnih potreb, prezrejo neverbalno govorico drugih in druge
znake, ki jih pošilja in sprejema desna polovica možganov (Siegel 2014, 129). Poleg
tega pa imajo izogibajoče navezani posamezniki v svojem implicitnem spominu
zapisano, da ne smejo nikomur zaupati in da je bolje biti sam. Ko se jim nekdo preveč
približa, bo njihov implicitni spominski sistem postal preplavljen s sporočili nevarnosti
in nezaupanja, njihova amigdala bo delovala ves čas, kar pa jih bo spodbudilo, da bodo
postavili zidove, ki branijo vdore v njihovo intimnost (Solomon 2009, 246).
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Dozorevanje občutka za lastne potrebe in sposobnost razumevanja in prepoznavanja
čustvenih stanj drugih, ki sta domena desne možganske polovice, sta neposredna
pokazatelja varne navezanosti. Izkušnje empatične uglašenosti s skrbnikom prek
regulacije afektivnih stanj oblikujejo v otroških možganih nevrobiološko podlago
bodočih izkušenj in doživljanja samega sebe in drugih. Ta nevrobiološka podlaga
nastaja prek hitre in recipročne psihobiološke in psihoafektivne koordinacije med
otrokom in njegovim primarnim skrbnikom. Skrbnik modulira spremembe v globalnih
energetskih stanjih pri otroku, ki vplivajo na pospešeno rast možganskih povezav.
Odrasli možgani tako s svojim odzivanjem in regulacijo, s čustveno komunikacijo
sooblikujejo razvoj in strukturo ključnih psihobioloških regulativnih sistemov pri
otroku. Ta kontrolni navezovalni sistem v desni možganski polovici ima poleg zaviralne
vloge, procesiranja afektivnih informacij in regulacije vzburjenja pomembno vlogo pri
aktiviranju organizma v stresnih okoliščinah. To počne prek osrednjih sistemov
organizma za soočanje s stresom, ki sta pod nadzorom desne možganske polovice:
hipotalamohipofizna nadledvična os in simpatetičnoadrenomedularna os. Tako se v
procesno strukturiran notranji delovni model vpisujejo tudi precej stabilni in trajni
vedenjski in fiziološki odgovori na stresne dejavnike. Pri izkušnjah navezanosti sta
pomembna dva vidika stresnega odzivanja: trenutki čustvene neuglašenosti, ki izhajajo
iz odnosa navezanosti, in trenutki odzivanja na potencialno nevarne zunanje okoliščine.
Iz tega lahko zaključimo, da predstavlja varna navezanost, katere osrednji del so
ponavljajoče se izkušnje medosebne uglašenosti in varnosti, temeljno psihobiološko
podlago, ki je ključna za dolgoročno učinkovito spopadanje s stresom (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 142–143).
Dvosmerna, navpična komunikacija med kortikalnimi in subkortikalnimi možganskimi
centri je druga pomembna značilnost, ki spremlja vzpostavitev sistema navezovanja.
Kortikalna aktivnost na izvršni ravni modulira pretirano čustveno vrednotenje in
odzivanje, subkortikalni sistemi pa na podlagi čustvenega vrednotenja usmerjajo
kortikalne procese tako, da so ti usklajeni z zahtevami ali razmerami v zunanjem in
notranjem okolju. Ključna je kontrolna vloga čustvenega moduliranja, ki višjim
možganskim procesom narekuje, kaj je v organizmu in njegovi okolici pomembno ter
kaj je varno in kaj nevarno. Proces od spodaj navzgor daje prostor temeljnim hotenjem,
čustvenim stanjem, vzgibom, potrebam in željam in tako bistveno sooblikuje procese
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načrtovanja in zamišljanja. Ti brez energijske sile nižjih (nezavednih) možganskih
struktur ne bi mogli delovati. Počutja, ki jih z izločanjem nevrotransmitorjev v
možganskem deblu nižje strukture povzročajo v višjih, predstavljajo podlago za
subjektivna stanja in občutke. Ti pa naprej bistveno vplivajo na kognitivne aktivnosti
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 144). Siegel (2010, 239) je odkril, da imajo predeli
prednjega dela korteksa, orbitofrontalni korteks, tj. del, ki povezuje korteks s
subkortikalnim limbičnim predelom in z možganskim deblom (Siegel 2014, 7), t. i.
vmesnik med kortikalnimi in subkortikalnimi možganskimi deli (Siegel 2001, 139),
devet temeljnih funkcij: telesna regulacija, regulacija simpatičnega in parasimpatičnega
živčnega sistema, komunikacija, ki omogoča sprejemanje sveta drugega, občutiti se
čuteni in resoniranje z drugim, emocionalna stabilnost, fleksibilnost v odzivanju,
sposobnost razmisleka pred odzivanjem, modulacija strahu, možnost odklapljanja strahu
znotraj sebe, empatija, razumevanje notranjega stanja drugega, vpogled v lastno
razmišljanje, moralno delovanje – vedenje, ki je dobro za družbo, intuicija – modrost
telesa (Condrigton 2010, 293). Prefrontalni korteks usklajuje in uravnoveša informacije
in energijo, ki prihajajo iz korteksa, limbičnega predela, možganskega debla, telesa in
družabnega sveta (Siegel 2014, 73). Poleg vsega tega je močno povezan z avtonomnim
živčnim sistemom in je edini kortikalni predel, ki ima neposredno povezavo z njim, zato
lahko regulira avtomatske odzive na socialne dražljaje in modulira »instinktivno
vedenje« (Schore 1999, XII). Ker ta del možganov usklajuje in uravnoveša druge dele
možganov, je integrativen, saj posamezne dele povezuje med seboj (Siegel 2014, 80).
Kako se bo torej orbitofrontalni korteks, najsprednejši del frontalnega korteksa, razvil,
je odvisno od tega, kako skrbniki komunicirajo s svojimi otroki (Condrigton 2010, 293).
Orbitofrontalna področja ob rojstvu še ne funkcionirajo, a kot posledica izkušenj
navezanosti ta sistem začne dozorevati v zadnji četrtini prvega leta, v istem času, kot so
bili oblikovani notranji delovni modeli navezanosti (Schore 2003, 120–121).
Orbitofrontalni korteks ima posebne celice, ki se odzivajo na obrazne izraze in očesno
strmenje, in ravno ti vidiki socialnih signalov aktivirajo te možganske predele (Siegel
2001, 142). Če so otroci do svojega tretjega leta deprivirani emocij, se lahko zgodi, da
ne bodo imeli razvite desne hemisfere, delov orbitofrontalnega korteksa (Siegel 2001,
187), subkortikalnih struktur (npr. skrčenje hipokampusa), kavzalnega korpusa, ki
povezuje desno in levo možgansko polovico, poleg naštetega pa lahko deprivacija
emocij povzroči tudi izgorelost dendritov (Fosha 2003, 222). Posameznikova kapaciteta
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za procesiranje in reguliranje emocij, kar je temelj za medsebojne odnose, je tako
ogrožena (Fosha 2003, 226). Za razvoj varne navezanosti posameznikov pa je dobro
delovanje osmih od devetih funkcij prefrontalnega korteksa temeljnega pomena
(Condrigton 2010, 293). Naše izkušnje v odnosih so tiste, ki omogočajo razvoj
integrativnih povezav v prefrontalnem korteksu (Siegel 2010, 114). Varno navezani
posamezniki imajo v možganih nevronsko integracijo celotnega nevrološkega sistema.
Dobro integrirani možgani omogočajo dobro delovanje vseh zgoraj omenjenih funkcij
(Siegel in McIntosh 2011, 514).
Če povzamemo, lahko rečemo, da so za regulacijo afektov odgovorne povezave
orbitofrontalnega korteksa s subkortikalnimi strukturami limbičnega sistema. Če teh
povezav ni, otrok ne more ustrezno regulirati svojih čustev. Da se orbitofrontalne
povezave z limbičnim sistemom lahko razvijejo, pa je »zadolžena« interakcija med
otrokom in materjo. Mati neposredno uravnava otrokove afekte, z uravnavanjem pa
spodbuja razvoj teh povezav. V nasprotnem primeru se povezave med orbitofrontalnim
korteksom in subkortikalnimi strukturami limbičnega sistema ne vzpostavijo (Gostečnik
2000, 214).
Tip navezanosti, ki ga je posameznik imel v otroštvu s pomembnimi drugimi, bo, kot je
bilo že omenjeno, vplival na doživljanje tesnejših intimnejših odnosov, vplival pa bo
tudi na intimni odnos z Bogom (Simonič in Cvetek 2006, 343).
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2. PSIHODINAMIČNI POGLED NA RELIGIOZNO
IZKUSTVO

Povezavo med odnosom otroka in skrbniki ter vere in odnosa do Boga v obdobju
odraslosti so že raziskovale različne psihodinamične perspektive (Cvetek, Simonič in
Cvetek 2008, 622). Za lažje razumevanje, zakaj je teorija navezanosti drugačna pri
pogledu na pomen religije in Boga in zakaj se njen pogled na Boga lahko vzame kot
verodostojen, bodo v naslednjem poglavju predstavljeni najbolj znani tradicionalni
psihodinamični koncepti, koncepti Freuda, Eriksona in Rizuttove (Granqvist 2002a, 23).
Vsem je skupna ideja, da so značilnosti religioznosti posameznika in odnos do Boga
povezani z zgodnjim odnosom s skrbniki, vendar pa so se te teorije osredotočile na
prenos konfliktnih, nepredelanih in nerazrešenih vsebin v religiozno doživljanje
(Cvetek, Simonič in Cvetek 2008, 622). Ko naj bi prišlo v posameznikovem razvoju do
neugodnega razpleta, naj bi ta ostal fiksiran na razvojni stopnji, ki je povezana z
razvojno travmo. Ta fiksacija je vidna pri delovanju obrambnih mehanizmov, kot so
razcep, projekcija, regresija in represija. Ti obrambni mehanizmi pa so temeljnega
pomena pri psihodinamični konceptualizaciji religije (Granqvist 2002a, 27). Po
njihovem mnenju naj bi bila spreobrnitev v religijo rešitev za nerešene konflikte iz
otroštva in zato oblika patologije (Rambo in Bauman 2011, 883). Ravno tako naj bi
posameznik z religijo poskusil zatreti in nadzirati spolne in agresivne impulze, ki
izhajajo iz nagonske, libidinalne energije (Khan in Greene 2004, 235). Psihodinamične
perspektive so uporabljale koncepte transferja (ta je bil na začetku psihoanalize
razumljen kot prenos nerazrešenih infantilnih vsebin na druge osebe, vključujoč Boga),
projekcije (mehanizem pripisovanja neprijetnih čustvenih vsebin na druge osebe) in
kompulzivnega ponavljanja (prisilno ponavljanje osnovnih modelov medosebnih
interakcij in komunikacije ter ponavljanje in poustvarjanje konfliktih situacij) (Cvetek,
Simonič in Cvetek 2008, 622). A kot bomo videli pozneje, vera ne izhaja samo iz
pomanjkljivih zgodnjih odnosov v izvorni družini in ni samo kompenzacija za težke
razmere v odraslosti, saj je prenos verske drže najmočnejši pri ljudeh, ki izhajajo iz
vernih družin in so varno navezani na svoje starše (Erzar in Kompan Erzar 2011, 238).
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2.1 SIGMUND FREUD

Freud je bil pionir pri opredeljevanju vrednosti religije. Ponudil je filogenetsko in
ontogenetsko analizo religije (Granqvist 2002a, 24). Menil je, da religija ni nič drugega
kot nevrotična iluzija, ki svojo moč dobiva iz naših nagonov (Clinton in Straub 2010,
14). Elemente, ki se uporabljajo pri religijah, je Freud primerjal z obsesivnimi simptomi
nevroze, ki naj bi bili obramba pred nesprejemljivimi impulzi (Wulff 2005, 51). Zanj so
glavni temelj vsega doživljanja različne komponente nagonov, ki se kažejo prek otroške
seksualnosti, ta pa se zaradi zunanjih omejitev razširi na različne obrambne mehanizme,
kot sta potlačitev, kompenzacija itd. Nagoni naj bi po njegovem mnenju proizvedli
pritisk, ki kreira sanje, seksualne perverznosti, humor in tudi religijo (Gostečnik 2000,
23).
V delu Totem in Tabu (1919) je Freud predstavil svoj pogled na to, kaj naj bi se zgodilo
na začetku civilizacije. Ljudje naj bi živeli v hordah pod dominacijo enega samega
očeta, ki je bil močan, nasilen in ljubosumen ter je imel privilegiran dostop do vseh
žensk. Bratje, ki so bili na prvobitnega očeta jezni, so se zbrali skupaj in ga ubili. Po
umoru se je vsak izmed bratov deloma identificiral z očetom, kar jim je prineslo del
njegove moči. Umor sam pa je bil zatrt. Da so razrešili krivdo umora in tudi hrepenenje
po mrtvem očetu, so naredili totemsko žival, ki je bila narejena kot substitut za mrtvega
očeta. Ta prisotnost pri umoru se je konstantno ponavljala prek rituala totemskega
žrtvovanja. Totemična podoba očeta, skupaj s krivdo in hrepenenjem, je bila
neposredno in navzkrižno podedovana pri nadaljnjih potomcih kot spominska sled ali
represija objekta reprezentacije. To je filogenetični temelj, iz katerega je bil ustvarjen
Bog. Kasneje je bila potrebna vmesna spodbuda za dokončanje »vrnitve potlačene«
podobe, to pa je ustvaril Mojzes, ki je predstavil monoteističnega Boga. Ta spodbuja v
človeku različne občutke vse do danes, saj predstavlja spomin prednikov (Freud 1964a).
Po ontogenetskem izvoru religije (Freud 1964b) je podedovan spomin sledi prednikov
očeta domnevno združen z ojdipsko sinovo ambivalentno podobo svojega lastnega
očeta in ambivalenco prednikov ter otroško podobo očeta. V zgodnjih letih otrok
namreč dojema svoje starše, še posebej očeta, kot vsevednega in vsemogočnega;
ljubečega in tistega, ki varuje. Otrok je zaradi te podobe umirjen, ker ve, da ga bo v
neprijetnih situacijah zaščitil (Wullf 2005, 51). Posameznik naj bi sledil libidinalni
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energiji, ki je povezana z identifikacijo zemeljskega očeta in formacijo superega 1, te
združene podobe pa postanejo vzvišene in projicirane v kozmos tako, da si otrok naredi
podobo Boga. Freud je trdil, da kot nadomestek za hrepenenje po očetu superego
vsebuje material, iz katerega so zgrajene religije. Ko je bila podoba Boga ustvarjena
(Bog kot nadomestek očetovske figure), se je uporabljala v situacijah, ki so težavne za
posameznika (Freud 1964b). Ko se znajde v neprijetni situaciji, posameznik obupano
hrepeni po očetu, svojo umiritev pa najde v fantazijski podobi Boga, ki naj bi ga zaščitil
(Wulff 2005, 51). »Zastrašujoče občutje nemoči v otroštvu spodbudi potrebo po
zavarovanosti prek ljubezni, ki jo je predstavljal oče, in zato osebni Bog ni psihološko
nič drugega kot 'povzdignjeni oče'.« (Gostečnik 2000, 43)
Podoba Boga je zaznamovana z ambivalenco, ki je posledica nerazrešenega Ojdipovega
kompleksa in je Bog zato tudi objekt strahu, zamere in krivde (Wulff 2005, 51). Bog
torej predstavlja infantilno željo po starševski zaščiti zaradi posameznikove nemoči. Ker
se mora posameznik v odrasli dobi soočati z lastno nemočjo, ga to spodbudi v
obrambno reakcijo, iskanje zavarovanosti, to pa naj bi posledično vodilo v formiranje
religije (Gostečnik 2000, 51). Religioznost omogoča religioznemu, da prek nje
obvladuje svojo zapuščenost in izgubljenost tako, da zanika svoje nezadovoljene
potrebe in povzdigne očetovo intrapsihično podobo na raven Boga. Za Freuda to
predstavlja regresijo oz. zaostanek v fazi razvoja identifikacije s človeškim očetom in
formacijo superega. Religija naj bi razrešila nerešeni Ojdipov kompleks, na katerem
sloni posameznikov občutek krivde, nereligiozen človek pa se mora z njim soočati sam
(Gostečnik 2000, 130). Zreli posamezniki naj bi se uprli skušnjavi ustvarjanja iluzij o
Bogu, saj so »… religijske doktrine … iluzije in brez dokazov. Nihče se ne more
prisiliti, da bi jih imel za resnične, da bi verjel v njih. Nekatere od njih so tako
neverjetne, da bi jih lahko primerjali z blodnjami. Vrednosti večine ne moremo soditi,
prav tako jih ni mogoče dokazati in zato tudi ni mogoče ovreči. Zato je znanost edini
način, ki nas pripelje do dojemanja realnosti zunaj nas samih« (Freud 1964b, 31).
Religija je za Freuda nevarna iluzija tako za posameznika kot za družbo (Wulff 2005,
1

Superego je v psihoanalitični teoriji Sigmunda Freuda najkasneje razviti del izmed treh delov (poleg

ida in ega) človeške osebnosti. Superego je etična komponenta osebnosti in zagotavlja moralne standarde,
ki jih uporablja ego. Kriticizem, prepovedi in zavore superega tvorijo posameznikovo vest, njegove
pozitivne želje in ideali predstavljajo posameznikovo idealizirano samopodobo ali »ego ideal«
(Encyclopaedia Britannica, s. v. »Superego«).
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51), »saj je ta samo odsev človeške lastne kreacije, kreacije njegovega razuma, ki nima
nobene prave povezave z realnostjo« (Gostečnik 2000, 23).

2.2 ERIK ERIKSON

Erik Erikson se ni preveč zanimal za filogenetski izvor religije. Svoj pogled na religijo
je veliko bolj dodelal kot Freud, saj ga je zanimalo, katere osebne izkušnje s starši (še
posebej z materjo) prispevajo k posameznikovemu kasnejšemu razvoju vere in katere
individualne razlike se razvijejo pri religioznosti ter njihov ontogenetski izvor
(Granqvist 2002a, 25). Z razvojem lastne teorije psihosocialnega razvoja je Erikson
(1959) trdil, da izkušnje z mamo omogočajo premagati prve krize v življenju. Zaradi teh
izkušenj otroci pridobijo osnovno zaupanje oz. nezaupanje, kar postane temelj vere in
upanja v odraslem življenju. Religija zajema zaupanje, kvaliteto ega, ki izhaja iz
uspešne razrešitve prve, otroške faze razvoja. Prav tako omogoča institucionalno
potrditev upanja, vrline, ki prav tako izhaja iz prve faze razvoja, poleg tega pa religija
zajema tudi nezaupanje, saj sprejema dogmo o zlu (Wulff 2005, 58). Kot v Freudovi
ontogenetski analizi religije je Erikson povezal odraslo uporabo mitov in ritualov z
regresijo, kar naj bi bil obrambni mehanizem. Vendar ne pravi, da naj bi bilo to nezrelo
in nekaj, česar bi se morali odrasli vzdržati, ampak njegova analiza jemlje regresijo kot
funkcijo ega. Regresija naj bi bila zanj del pomembne funkcije duševnega preživetja in
s tem posledično duševnega napredovanja (Granqvist 2002a, 25).
Religija naj bi postala simbolična in kolektivna arena, prek katere lahko posameznik
razreši krizo zaupanja oz. nezaupanja. Po Eriksonu obstajajo trije faktorji iz življenja
otroka, ki so pomembni pri razvoju njegove podobe Boga. Vsak izmed njih je
karakteriziran z otrokovim odnosom z mamo: afektivni ton v razmerju, prisotnost ali
odsotnost vzajemnega priznavanja in izkušnja zapuščenosti od matere. Afektivni ton je
v ugodnih razmerah Erikson opisal kot posvečeno prisotnost mame oz. analogno v
religiji kot Boga, ki je občuten kot nevidna prisotnost (npr. v ritualu). Pri vzajemnem
priznavanju je pomembno vzpostaviti občutek videnosti in občutek sprejetosti kot
posameznika v odnosih. V religioznem življenju je v paraleli s tem mišljeno biti sprejet
in ljubljen od dobronamernega in skrbnega Boga. V Eriksonovi teoriji je vzajemno
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priznavanje temelj kasnejšega občutka identitete. Druga plat razvoja kapacitete
diferenciacije med samim seboj in mamo pa je občutek, da ga je ta zapustila. Medtem
ko se posameznik razvija kot oseba in išče svoj lastni jaz ter se počuti zapuščenega, mu
religija pomaga, da najde pogoje, da se lahko razvije. V vzpostavljanju osebnega odnosa
z božanskim naj bi posameznik ponovno vzpostavil varnost, ki je bila v »izgubljenem
raju« (Granqvist 2002a, 25).

2.3 ANA-MARIA RIZZUTTO

Ana-Maria Rizzuto je formulirala najbolj sistematičen tradicionalno psihodninamični
pogled na ontogenetični izvor in funkcijo posameznikovega osebnega odnosa z Bogom,
predvsem proces oblikovanja podobe »živega Boga« (Granqvist 2002a, 26). Predstavila
je osnovne elemente v otrokovih razvojnih letih, ki pripomorejo k procesu razvoja vere
v Boga ali pa ga zavirajo. Svojo temeljno hipotezo je prevzela od Freuda, ki je
povezoval posameznikovega biološkega očeta z Bogom (Gostečnik 2000, 315). Ker je
bila Rizzutova objekt-relacijska avtorica, je analizirala otrokovo formacijo objektnih
reprezentacij sebe in staršev. Na podlagi Winnicottovega (1953) pojma iluzornega,
psihološko resničnega »tranzicijskega prostora«, ki je vmesnik med notranjo
subjektivnostjo in zunanjim objektivnim svetom otroka, je Rizzutova (1979) oblikovala
svojo teorijo. Zanjo je Bog poseben tip objektne reprezentacije, ustvarjen pri
posamezniku v fizičnem »prostoru«, in predstavlja tranzicijski objekt, kot so odeje,
igrače in mentalne podobe. Vendar pa je Bog zanjo poseben iz dveh glavnih razlogov.
Prvič, nasprotno od odej in igrač je Bog ustvarjen iz reprezentacijske vsebine, ki izhaja
iz podob primarnih objektov (staršev). In drugič, ne spada v običajen potek
vzpostavljanja drugih tranzicijskih objektov. Proces kreiranja in iskanja Boga v
posameznikovem življenju nikoli ne zbledi, kakor zbledijo drugi tranzicijski objekti,
ampak »sledi epigenetiki in zakonom razvoja, ki so lahko sistematično raziskani«
(Rizutto 1979, 179). Bog kot objektna reprezentacija je lahko uporabljen ali zavrnjen,
vendar nikoli popolnoma potlačen. Objekt Boga služi posamezniku za ohranjanje
psihičnega ravnovesja, kar je zlasti pomembno v kritičnih trenutkih (smrt ljubljenih,
velika bolečina, intenzivno veselje). Zanjo ima Bog javni izvor, zaradi katerega je
kulturno sankcionirana stvaritev, ki jo resno jemljejo odrasli na splošno in otrokovi
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starši posamično. Kombinacija osebnih in javnih vsebin skreira posebno podobo Boga v
vsakem življenju posameznika, ne glede na to, ali je posameznik podobo zavestno
ustvaril kot vero v Boga. Rizzutova tudi trdi, da je posameznikov občutek za jaz
posledica vpliva reprezentacijskih lastnosti objekta Boga. V ugodnih okoliščinah Bog
»ostane potencialna podoba za neprekinjen proces psihične integracije« (Rizutto 1979,
180).
V psihoanalitičnem duhu je Rizzutova opisala razvojni proces, ki stoji za formacijo
podobe Boga, v fazah razvoja. Preden je to storila, je poudarila, da je »proces
formiranja podobe Boga izredno kompleksen in nanj vpliva množica kulturnih,
socialnih, družinskih in individualnih fenomenov, ki segajo od najglobljih bioloških
ravni človeških izkušenj do subtilnih duhovnih ravni« (Rizzuto 1979, 182). Po
Rizzutovi naj bi formacija Boga potekala v treh stopnjah: »predstopnja« (0–2, 3 leta), v
kateri so pomembne izkušnje s starši (zanjo so podobe in doživetja pred ojdipsko fazo
tiste, ki imajo najpomembnejšo vlogo) in vodijo v formacijo »živega Boga« (2–3–5–7
let). Ta faza vsebuje samosvojo mešanico zasebnega in javnega gradiva, opisanega
zgoraj, ta pa vodi v zadnjo fazo, ko Bog postane reprezentacijski objekt religije
(Granqvist 2002a, 27). Po njenem mnenju je intrapsihična podoba Boga kompleksna
podoba, ki nastane kot rezultat formacije podob, ki se pojavi med emocionalnim
odnosom z več pomembnimi osebami. Je mešanica različnih virov, čutenj, relacij in
psihičnih situacij predojdipske in medojdipske faze ter starševskih karakteristik. Ta
intrapsihična podoba Boga prispeva čut za psihično realnost Boga. Posameznik čuti, da
je Bog resničen in živi, poleg tega pa je v konstantni interakciji z vernim. Zanj je ta
relacija resnična in obenem tudi zelo intenzivna. Bog zanj ni doživljen kot simbol ali
znamenje, ampak kot resnično živeče bitje (Rizzuto 1979). Opozoriti je treba, da so bile
raziskave Rizzutove omejene na osebe s težavami in notranjepsihičnimi zapleti in se ne
osredotočajo na dobro integrirane osebe, kjer bi lahko dokazala, kakšno pozitivno vlogo
ima religija tudi pri zrelih osebah (Gostečnik 2000, 322).
V preteklosti so različni psihodinamični pristopi poskušali objasniti odnos do Boga v
obdobju odraslosti v okviru odnosa do očeta in mame. Ti pristopi so bili v večini samo
teoretičnega značaja (večina konceptov, ki jih imajo psihodinamični pristopi o
zgodnjem otroštvu, je bila ustvarjena iz rekonstrukcije preteklosti, ki je temeljila na
pripovedi odraslih ljudi (Bowlby 1969, 3)), brez empirične podpore in so zaradi tega
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doživljali znanstvene kritike (Cvetek, Simonič in Cvetek 2008, 621). Dobra znanstvena
teorija na področju religije mora namreč znati odgovoriti vsaj na naslednja vprašanja: 1.
V kakšnih situacijah delamo eno in drugo v zvezi z Bogom in zakaj?, 2. Kateri
posamezniki imajo določen tip odnosa z Bogom in zakaj?, 3. Pri katerih posameznikih
lahko pričakujemo nihanja v njihovem odnosu z Bogom skozi čas in zakaj? Nobeden od
zgornjih psihodinamičnih pristopov na ta vprašanja ne odgovori (Granqvist 2002a, 29),
poleg tega pa nobena od teh psihodinamičnih analiz ni replikativna, kar je za znanost
temeljnega pomena (31). Zaradi tega ti modeli z empiričnega in metodološkega vidika
velikokrat niso dobro integrirani v sodobno akademsko psihologijo. Tako tudi ni dobro
integrirana psihologija religije, kjer so teorije teh modelov zelo vplivne. Da bi lahko
dosegli integracijo psihologije religije z glavnim tokom psihološke znanosti, je treba
uporabiti teorije, ki zadostijo metodološkim zahtevam, saj je na njih postavljena
psihologija kot empirična znanost. Teorija navezanosti je tista, ki dobro ustreza tem
kriterijem (Simonič 2006, 129), saj je bila močno podprta s sistematičnim empiričnim
delom (Granqvist 2002a, 30), ki ga bomo predstavili v sedmem poglavju. Te empirične
raziskave dokazujejo, da se podoba Boga gradi v družinskem okolju s pomočjo ljubečih
in skrbnih staršev ali pa krutih in omejenih staršev in ne kot obrambne reakcije pred
občutjem globoke nemoči. Otrok ne ustvarja svoje podobe Boga zavestno iz fantazije,
kakor je trdil Freud, ampak jo ustvarja popolnoma nezavedno iz izkustva
vsakodnevnega življenja (Gostečnik 2000, 303–304).
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3. TEORIJA NAVEZANOSTI IN RELIGIOZNO IZKUSTVO

Povezavo teorije navezanosti in religije je prvi predstavil Kirkpatrick (Kirkpatrick in
Shaver 1990). Ta je opozoril, da je odnos skrbnik – otrok v kontekstu religije izjemno
pomemben, saj vpliva tudi na dojemanje posameznikove vere in Boga (Granqvist 2003,
177). Že sam pomen besede religija prihaja iz latinske besede »religare«, kar pomeni
»biti povezan« (Granqvist, Mikulincer in Shaver 2010, 50). Z uporabo Bolwbyjeve
teorije navezanosti, ki temelji na znanstveni metodi, je Kirkpatrick pripomogel k
obravnavi vere in Boga brez negativnih konotacij, kot npr. da je vera vrsta regresije
(Kirkpatrick in Shaver 1990, 320), nekaj nevrotičnega ali patološko odzivanje na
notranje stiske in izzive, ki prihajajo iz zunanjega sveta (Gostečnik 2000, 5). V svojih
raziskavah je obravnaval in dokazal, da teorija navezanosti lahko daje pomemben okvir
raziskovanju v psihologiji religije (Simonič 2006, 129).
Kirkpatrick in Shaver (1992, 267) pravita, da naj bi se model navezanosti prilegal
teistični religiji bolj kot romantična ljubezen, saj se odrasli intimni odnosi razlikujejo od
odnosa otrok – skrbnik v dveh pomembnih komponentah: odrasli intimni odnosi so bolj
simetrični kot odnos otrok – skrbnik in v odnosu med skrbnikom in otrokom tipično ni
seksualne komponente. Ljubezen, ki je doživeta v odnosu z Bogom, je veliko bližje
obliki primarne navezanosti otroka na osebo navezanosti kot pa navezanost v odrasli
intimi, saj v odnosu Bog – posameznik ni seksualne komponente (Simonič 2006, 130).
Zato tudi psihodinamične teorije ne morejo biti aplicirane na religijo, saj njihov
poudarek seksualnega libida kot motivacijske sile, zaradi katerega naj bi religija nastala,
ni skladna s tem, zaradi česar vernik vstopa v odnos z Bogom. Gre za odnos, ki je
aseksualen in je bolj jasno povezan z občutkom varnosti in zaščite Boga (Granqvist
2002a, 27). Za mnoge ljudi je Bog tipično »močnejši in bolj moder drugi«. Takšna naj
bi bila tudi prototipična oseba navezanosti, kot jo je velikokrat karaktiziral Bowlby
(Shahidi, Shahabizadeh in Mazaheri 2010, 23).
Veliko raziskav (npr. Nelson 1971; Strunk 1959) je pokazalo na povezavo med
posameznikovimi podobami Boga in skrbnikov, posebej mater, saj je v naši kulturi
največkrat primarna oseba navezave prav ona. Notranji modeli delovanja osebe
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navezanosti iz otroštva zgradijo osnovo za tip navezanosti na Boga v odrasli dobi
(Kirkpatrick in Shaver 1990, 320). Če je bila mama ljubeča, čuteča in skrbna, bo takšna
tudi podoba Boga, če je bila avtoritativna in kaznujoča, je tudi Bog bolj oddaljen in
kaznujoč (Reinert, Edwards in Hendrix 2009, 116). O tem govori tudi hipoteza o
skladnosti. Prav v vsakem posamezniku, ki veruje ali ne veruje, je prek njegove
razvojne zgodovine mogoče odkriti pogoje za ali proti verovanju (Gostečnik 2000, 108).
Kirkpatrick (1992) je iz teorije navezanosti izpeljal dve hipotezi, ki se nanašata na
povezavo med zgodnjo navezanostjo in navezanostjo na Boga. Ti dve hipotezi sta druga
drugi nasprotni, vendar imata obe empirično podporo (Cvetek, Simonič in Cvetek 2008,
633).
Prva je hipoteza o skladnosti (ang. Correspondence hypothesis). Ta izhaja iz
Bowlbyjeve ugotovitve o notranjih modelih delovanja, ki se oblikujejo v zgodnjih
odnosih, in pravi, da bodo posamezniki, ki so varno navezani na svoje skrbnike, tudi
Boga doživljali kot osebo varne navezanosti in bodo prevzeli del religioznih ali
nereligioznih standardov svojih oseb navezanosti (Granqvist 2003, 177). Če je bil odnos
s skrbniki ne-varen, pa naj bi bil takšen tudi odnos do Boga (Reinert, Edward in
Hendrix 2009, 115). Ta hipoteza je podobna Eriksonovi analizi temeljnega zaupanja kot
prvega pogoja za vero v odraslem življenju in ideji Rizzutove o stalnosti objektne
reprezentacije primarnih objektov in Boga (Granqvist 2002a, 40).
Druga pa je hipoteza o kompenzaciji (ang. Compensation hypothesis), ki izhaja iz
teorije Ainsworthove, ki pravi, da bodo druge osebe služile kot nadomestki osebe
navezanosti, če te osebe ni. Zato naj bi posamezniki z ne-varno navezanostjo v otroštvu
bolj potrebovali nadomestno osebo navezanosti, ki jo lahko poleg partnerja, bližnjega
prijatelja, duhovnika ali pastorja (Granqvist 2003, 177) ter terapevta predstavlja tudi
Bog (Reinert, Edward in Hendrix 2009, 114). Ta je tisti, ki jim lahko nudi varnost, ki je
skrbniki niso nudili. Ta hipoteza je podobna Freudovemu dojemanju Boga, ki naj bi bil
vzvišena starševska figura, religija pa kot kompenzacija za pomanjkljivosti v drugih
odnosih. Enako je podobna ideji Rizzutove o diskontinuiteti med objektno
reprezentacijo primarnih objektov in Boga (Granqvist 2002a, 39–40).
Granqvist (2002b) je na temelju teh ugotovitev za hipotezo o skladnosti razvil pojem
»socializacijska skladnost«, za hipotezo o kompenzaciji pa pojem »emocionalna
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kompenzacija«. Hipoteza o socializacijski skladnosti predpostavlja, da je pri
posameznikih z varno navezanostjo stopnja vernosti podobna, če ne enaka stopnji
vernosti skrbnikov. Pri posameznikih z ne-varno navezanostjo pa naj bi bilo versko
udejstvovanje primarno uporabljeno za regulacijo afektov in vzpostavljanje občutka
varnosti (emocionalna kompenzacija) (Hall idr. 2009, 228).
Pomembno je opozoriti na to, kar so pokazale tudi raziskave, da je odnos z Bogom
odvisen tudi od posameznikove razvojne stopnje. Ko je otrok mlad, je njegov pogled na
Boga podoben temu, kakšen je bil odnos z njegovimi skrbniki. Takrat največkrat velja
hipoteza o skladnosti. Ko otrok raste, se podoba Boga bolj idealizira, pri skrbnikih pa se
najdejo pomanjkljivosti. Te vodijo k pogledu na Boga, ki se razlikuje od zgodnjih
otroških navezav na skrbnike. Zato takrat v večini primerov velja hipoteza o
kompenzaciji. Podobno ugotavlja tudi mnogokratna kodna teorija (ang. Multiple Code
Theory), ki pravi, da je model o skladnosti bolj natančen na nezavednem, implicitnem
nivoju procesiranja, medtem ko je model o kompenzaciji bolj natančen na eksplicitni,
zavedni ravni procesiranja. Otrok, ki doživlja svoje skrbnike kot stroge in neljubeče, bo
na nezavedni, simbolični ravni tudi Boga doživljal podobno. To pri posamezniku
ustvarja depresijo, tesnobo in strah. Zato da bi se lažje spoprijemal z neugodjem,
posameznik uporabi kompenzacijski model na zavedni, verbalni ravni. Bog se idealizira
in postane oseba navezanosti, kot so si jo posamezniki želeli na nezavednem nivoju
(Moriarty, Hoffman in Grimes 2012, 48).
Obstajajo teološke utemeljitve, da je Bog lahko oseba navezanosti tako v krščanstvu kot
v islamu. Vendar obstajajo razlike v tem, kako se Bog v obeh religijah predstavlja
ljudem (Miner idr. 2014, 79), kljub temu da obe religiji izhajata iz abrahamske tradicije
in naj bi bili osredotočeni na istega Boga (El – Ansary in Linnan 2010, 6). Zato bomo v
naslednjih poglavjih s pomočjo krščanskih zapisov in zapisov islama ter njihovih
predstavnikov predstavili pogled na to, kako je božja prisotnost poznana vernikom,
kako se Bog odziva ljudem, kako se mu ljudje lahko približajo, kakšna je izkušnja
ločenosti od Boga in kvaliteto čustvenega odnosa z Bogom v krščanstvu in islamu. S
pregledom teh vsebin bomo tako lahko bolj natančno videli, kako so teološke teme
povezane z različnimi dimenzijami navezanosti, ki jih opisuje teorija navezanosti.
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4. BOG KOT OSEBA NAVEZANOSTI V KRŠČANSTVU IN
ISLAMU

Izhodišče za teorijo navezanosti na področju psihologije religije predstavlja verovanje v
osebnega Boga. Z njim vernik vzpostavlja osebni in interaktivni odnos (Simonič 2006,
129). Ravno ta vidik religije naj bi bil za vernike najbolj pomemben (Hagekull idr.
2007, 590). To zlasti velja za Boga v judovsko-krščanski tradiciji (Simonič 2006, 129).
Najvišja, absolutna stvarnost je torej osebno absolutno, temeljna spoznanja tako
krščanstva in islama pa so vedno vezana na odnose med osebami (Bahovec 2009, 196).
Manj je jasno, kako lahko teorija o navezanosti opisuje odnose z božanstvom in
duhovnimi bitji v drugih svetovnih verstvih, saj je npr. v hinduizmu več bogov, v drugih
verstvih pa je božanstvo popolnoma neosebno (Simonič 2006, 130). Ne smemo pa
misliti, da je Bog edina možna oseba navezanosti iz nadnaravnega sveta. Verniki se
znotraj katoliške in pravoslavne vere navezujejo in zatekajo tudi k Božji materi Mariji,
zavetnikom in svetnikom, ki vernikom predstavljajo zatočišče v stiskah (Simonič in
Cvetek 2006, 343).
Lahko se nam zdi, da konceptu varne osebe navezanosti najbolj odgovarja krščanski
Bog (Simonič 2006, 129). Teolog Kaufman (1981) je raziskoval povezavo med
krščansko teologijo in Bowlbyjevim opisom odnosa navezanosti. Zapisal je: »Ideja
Boga je ideja absolutno primerne osebe navezanosti … Bog je dojet kot zaščitniški
starši, ki so vedno dosegljivi svojemu otroku, kadar jih ta potrebuje.« Kaufman poudarja
tudi, da Bog predstavlja idealno osebo navezanosti. Je vsemogočen (omnipotenten),
vseveden (omniscientičen), vseprisoten (omniprezenten) in nezmotljiv (Bradshaw,
Ellison in Marcum 2010). Njegova vsemogočnost je vsemogočnost ljubezni (Sorč 2000,
190). Je »usmiljena mama in usmiljen oče«, ki je občutljiv in dostopen za bolečino in
trpljenje svojih otrok. Na bolečino se odziva na vseh ravneh človeka: fizični, psihični,
čustveni in duhovni ravni (Roberts 2009, 104). Da je Bog res idealna oseba navezanosti,
je vidno v tem, da ljudem, tudi če se še tako trudijo, ne moremo popolnoma zaupati, saj
so zmotni, Bog pa ne (Kirkpatrick in Shaver 1990, 318). Srce krščanske izkušnje je zato
biti v odnosu z Bogom. To potrjujejo tudi spisi, v katerih je zapisano, da je krščanski
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Bog osebni Bog, ki si želi imeti odnos s svojimi ljudmi. V Iz 49,15 je zapisano: »Mar
pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one
pozabile, jaz te ne pozabim.« Krščanski Bog je zmožen trpljenja zaradi človeka in v
veliko primerih je v Svetem pismu zapisano, kako se mu trga srce (Roberts 2009, 103).
Zaradi tega pravi, da »kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil« (Iz 66,13).
Tudi stvaritev kot taka je mišljena kot osebno dejanje, saj v svojem bistvu kliče
človeštvo k intimnemu odnosu z Bogom (Proctor idr. 2009, 245). »Bog sam je oseben,
Oče, Sin in Sveti Duh, ki je ustvaril svet zato, da bi delil občestvo svojega življenja z
ustvarjenimi osebami« (Papeški svet za kulturo in medverski dialog 2003, 67). White
(1984) trdi, da je človeštvo lahko preživelo padec izgona iz raja samo zato, ker si je
želelo odnosov. Odnos z Bogom pa ni bil nekaj, kar bi lahko posedovali, ampak je bil in
še vedno je odnos, v katerem obstajajo. Da si Bog želi biti blizu človeka, tako v
fizičnem kot v emocionalnem smislu, v človekov položaj vstopi v osebi Jezusa Kristusa
(Mcgrath 2014, 39) in s tem pokaže, da se razodeva kot oseba, ki v prostor in čas vstopa
kot oseba odnosa (Gržan 2013, 243).
Emil Brunner (1961) je razvil zamisel o razodetju kot osebnem posredovanju Boga oz.
podelitvi osebnega Boga v verujočem. Njegov poudarek je, da Bog v procesu razodetja
ne posreduje le podatkov, ampak tudi Božjo osebno navzočnost. Zaradi tega naj bi v
razodetju obstajal močan element, ki kaže na odnose. Boga izkušamo kot »ti«, ne kot
»ono«. Bog je izkušan kot oseba in ne kot predmet. Po Brunnerju je tako razodetje
razumljeno najprej kot posredovanje ali vzpostavitev osebnega odnosa (Mcgrath 2014,
248–249). »Imeti odnos do Boga na oddaljen, neoseben način pomeni, da nimamo
odnosa do Boga, ampak samo do določenega idola, končnega bitja, ki je postavljeno na
mesto Boga.« (Gostečnik 2000, 391) Ker je človek bitje odnosa, zunaj odnosa ne bi
mogel niti povedati, da se mu Bog razodeva. Zato kristjani ne morejo razumeti božjega
razodetja zunaj odnosa (Osredkar 2012, 424). To, da se Bog ne razodene kot spoznavna
resnica, pač pa kot oseba odnosa, ki se je ne da ujeti in obvladati v spoznavne resnice, je
zapisano že v razodetju Mojzesu (Gržan 2013, 112), ko pravi: »Jaz sem, ki sem!« (2 Mz
3,14) in je tisti, ki je z nami na poti (Gržan 2013, 112): »Nikar se ne boj, kajti jaz sem s
teboj!« (1 Mz 26,24) V Svetem pismu je veliko »znamenj«, s katerimi je potrjeno, da je
»Bog Tisti, ki je z nami na poti življenja; on je pravična, a sočutna, odrešujoča Bližina;
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on je »Tisti, ki je navzoč in pomaga« (Gržan 2013, 178). V Svetem pismu naj bi bilo
kar 366-krat zapisano »Ne boj se!« (Gržan 2013, 224).
Da je Bog doživet kot oseba, je vidno tudi v tem, da verniki svojega Boga kličejo Oče
(Miner idr. 2014, 90) oz. Abba. Bolj natančen prevod te besede bi se glasil »očka« oz.
»ati«, zato ta aramejska beseda razodeva največjo mogočo domačnost, prek katere se
kaže božji odnos do človeka in kakšno je kristjanovo razmerje do Boga. Človek je božji
otrok. Izraz »očka« vsebuje tako očetovstvo, ki se kaže prek varnosti, moči, reda,
zahteve po pravičnosti, odgovornosti, pravičnosti, in materinskost, katere del so sočutje,
ljubeča pozornost, blagost in brezpogojna ljubezen (Gržan 2013, 207–208). S podobo
materinstva »naznačuje intimnost med Bogom in njegovo stvarjo« (KKC 2007, 239).
Zanimivo je, da so raziskave pokazale, da podoba Boga pri posameznikih zajema
elemente, ki so stereotipno materinski, in elemente, ki so stereotipno očetovski, torej to,
kar v osnovi predstavlja tudi beseda Abba. Zato krščanski Bog v očeh posameznikov ni
niti izrazito očetovska niti izrazito materinska oseba. Bog je predvsem oseba
navezanosti, ki je dojet kot močnejši in pametnejši drugi, takšen, kot doživlja otrok tudi
svoje skrbnike (Simonič 2006, 130).
V islamu je vera (arab. iman) v Alaha tista, ki predstavlja navezanost s Kreatorjem
(Alam 2004). Prek vere lahko vidimo, da Alah funkcionira kot oseba navezanosti, saj
imajo že izpeljanke besede vera v arabščini naslednje pomene: varnost, mir, stabilnost
in zaupanje. Rečemo lahko, da tisti, ki imajo vero v Alaha, izkusijo tudi varnost, mir,
stabilnost in zaupanje (Ghobary Bonab, Miner in Proctor 2013, 86). Vera naj bi bila
najbolj varna, močna in dragocena vez navezave na Alaha, bolj kakor katera koli druga
vez. Ko naj bi posameznik ugotovil, da je resnični Gospod Alah, je dosegel najbolj
varno bazo (Alam 2004). Zaupanje v Boga je tako ena izmed glavnih duhovnih vrlin,
prek katere se vernik približa Bogu (Ghobary Bonab in Haddadi Khoosar 2011, 216).
V Koranu 2:256 je zapisano, da tisti, ki »veruje pa v enega Boga, je v najčvrstejši
navezi, ki se ne bo razdrla«. Zaupanje v Alaha ima kognitivno, emocionalno, vedenjsko
in odnosno komponento. Na ravni kognicije posamezniki sprejemajo Boga kot tistega,
ki ustvarja vse, kar se zgodi čez dan. Nič se ne more zgoditi, če ne da Alah dovoljenja.
Na ravni emocij morajo verniki doseči pripravljenost, da postavijo svoje zaupanje v
Boga, da ne potrebujejo nikogar drugega, da bi poskrbel za njih. Na vedenjskem nivoju
morajo delovati pravično in kot je dovoljeno. Na ravni odnosa pa morajo posamezniki
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videti Boga kot nekoga, ki je razpoložljiv in ki daje podporo posameznikom, da se
počutijo varne in pomirjene tudi v situacijah, ki se zdijo nevzdržne (Ghobari Bonab in
Haddadi Khoosar 2011, 216–218). Kot dokaz navezanosti na Alaha, njegove
zanesljivosti in moči najdemo primere v življenju preroka Mohameda, njegovih
spremljevalcev in v praksi muslimanov dandanes (Alam 2004). Vendar pa je Alah Bog,
ki v nasprotju s krščanskim Bogom ne more biti Oče in ga ni mogoče zreducirati na
kakršenkoli antropomorfizem (Longhurst 2013, 255). Islam ne pozna Boga kot
ljubečega Očeta, zato je zanj intimno razmerje z Bogom tuje (Al Arraby 2015). Alah je
avtarktičen (Roberts 2009, 103), popolnoma neodvisen (Koran 6:133).
Če povzamemo, je krščanski Bog v temelju ljubeč in oseben (Al Arraby 2015). V
nasprotju z islamom, ki poudarja, da je Bog ena oseba, krščanski Bog ni egocentričen,
osamljen ali izoliran, saj je že v osnovi to Bog, ki je »troosebni Bog« in predstavlja
polnost odnosov. »Bog sam je večno izmenjavanje ljubezni: Oče, Sin in Sveti Duh«
(KKC 2007, 221). Kakor pravi Rihard od sv. Viktorja, je radost deljene ljubezni možna
samo v odnosu med tremi (Horrel 2014, 133–134) in Bog je »ustvaril svet zato, da bi
delil občestvo svojega življenja z ustvarjenimi osebami« (Papeški svet za kulturo in
medverski dialog 2003, 67). Kot bomo videli pozneje, je ljubeč tudi Alah, vendar pa je
v temelju jezen in neoseben Bog (Al Arraby 2015). Ker je tako misteriozen, ga naredi to
zato še bolj zastrašujočega in morda zato manj atraktivnega (Houssney 2010). Kljub
temu da naj bi bil Alah milosten, o njegovi milosti ne moremo biti prepričani, saj naredi
tisto, za kar se odloči (Horrel 2014, 134).
Omenjeni primeri kažejo na to, da tako pri kristjanih kot pri muslimanih Bog psihološko
lahko funkcionira kot oseba navezanosti (Miner idr. 2014, 81). Po Minerjevi (2007,
119) ljudje ne razvijemo možnosti navezanosti na Boga zato, ker se lahko navežemo na
ljudi, ampak se lahko navežemo nanj, ker smo ustvarjeni po njegovi podobi. Zaradi tega
se lahko navežemo tudi na druge, ker se lahko navežemo na Boga. Hrepenenje po Bogu
je zanjo posledica prirojene Božje sposobnosti za vzpostavljanje odnosov (Okozi 2010,
30).
V naslednjem poglavju si bomo ogledali podrobnosti o temah navezanosti, ki so
zapisane v besedilih in prisotne v tradiciji vsake religije.
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5. VERA KOT ODNOS NAVEZANOSTI V KRŠČANSTVU
IN ISLAMU

Vsi štirje kriteriji, ki jih je Ainsworthova oblikovala pri opisovanju navezanosti, so
vključeni tudi pri veri, ki je odnos. Vernik vzdržuje bližino z osebo navezanosti
(Bogom), dojema osebo navezanosti kot nekoga, ki je varno pribežališče v času stiske,
doživlja osebo navezanosti kot varno, trdno osnovo za raziskovanje ter doživlja tesnobo,
ko je oseba navezanosti odsotna ali izgubljena. Ker vera ustreza vsem štirim kriterijem,
je tudi vera odnos navezanosti (Simonič 2006, 130). In kot pravi Minerjeva s sodelavci
(2014, 81), so ti štiri kriteriji lahko aplicirani na vernikov odnos z Bogom pri kristjanih
in muslimanih.
A) VZDRŽEVANJE BLIŽINE Z OSEBO NAVEZANOSTI
Oseba navezanosti naj bi bila vedno prisotna in tako kristjani kot muslimani verjamejo,
da je Bog vsepovsod navzoč, zato je človek vedno v njegovi bližini. Bogu se človek
lahko vedno približa in čuti njegovo bližino. Zaradi tega verniki nosijo različna
znamenja, podobe, simbole …, najbolj pomembna oblika vzdrževanja te bližine pa je
molitev, saj vernik verjame, da je Bog navzoč in da ga posluša. Podobno je pri otroku,
ki preverja, ali je oseba navezanosti dovolj blizu in dosegljiva. Npr. z jokom ali
dvignjenimi rokami se pri otroku aktivira sistem navezanosti, pri verniku pa ta sistem
aktivira molitev, saj lahko prek nje ponovno vzpostavi bližino z Bogom (Simonič 2006,
130–131). Molitev kot navezovalno vedenje je še posebej močna, ko posameznik izkuša
ločitev ali izgubo svojih primarnih oseb navezanosti. Za vzpostavitev vedno močnejše
vezi navezanosti krščanstvo in islam spodbujata branje svetih spisov (Harris, Marschall
in Schvaneveldt 2008, 266). Poleg vsega naštetega so v krščanstvu zakramenti tisti, ki
prav tako simbolizirajo odnos z Bogom. Npr. evharistija je simbol za daritveno smrt
Jezusa in prek nje ponovne povezave z Bogom (Miner idr. 2014, 87). Gre za »stvarno
zaznavo ljubezni Svete Trojice« (Gržan 2010, 174). Krst je prav tako eden izmed
zakramentov, ki simbolizira očiščenje in novo življenje z Bogom v skupnosti skozi
Jezusa. V islamu pa je eno izmed tipičnih dejanj vzpostavljanja bližine z Bogom
romanje oz. hadž, saj se roma v kraj, ki simbolizira božjo prisotnost, postenje in
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moralno udejstvovanje pa so za čistost vernika in omogočajo bližino z Alahom (Miner
idr. 2014, 87). Musliman namreč lahko vzpostavi bližino z Alahom samo v času
»popolne čistosti«, zato se morajo očistiti, ko molijo, čist pa mora biti tudi kraj, v
katerem molijo (Zahniser 2008, 231).
Teološki pojem za Božjo vsenavzočnost je imanentnost, kar je teološka perspektiva
prvega kriterija navezanosti. Zaupanje v njegovo navzočnost vernikom daje občutek
varnosti, da je Bog prisoten in aktiven v svetu (Miner idr. 2014, 84). Imanentnost
božanskega omogoča komunikacijo med ljudmi in transcendenco. To komunikacijo pa
poleg vzdrževanja bližine z osebo navezanosti omogoča tudi molitev (Štrbenc 2011,
20). Če primerjamo krščansko molitev z muslimansko, bomo lahko ugotovili, da so
podobe Boga kot imanentnega veliko bolj prisotne v krščanskih molitvah, v
muslimanskih molitvah pa je poudarjena transcendentnost Boga (Renard 2011, 202).


IMANENCA V KRŠČANSTVU

Krščanstvo potrjuje tako imanenco kot transcendenco Boga. Bog je istočasno znotraj in
zunaj svoje kreacije. Nanjo ni vezan, vendar je stalno aktiven znotraj stvaritve (Horrel
2014, 136). To je vidno že v zgodbi Adama in Eve, s katerima je želel imeti intimen
odnos, saj je »z njima hodil po rajskem vrtu« (Morton 2011, 64). Kako blizu je Bog
človeku, je zapisano v 2 Mz 33,11, kjer Bog govori z Mojzesom »iz obličja v obličje,
kakor govori človek s svojim prijateljem«.2 Pravzaprav je to Bog, ki govori. V Svetem
pismu je večkrat zapisano, kako Bog spregovori temu in onemu preroku (Osredkar
2012, 420): »Bog iz transcendence vstopa v človekovo imanenco in v njej posreduje«
(421), Bog »se obrača k svojemu ljudstvu v njegovih konkretnih položajih« (Sorč 2000,
68). Največji dokaz njegovega vstopanja in njegovega posredovanja ter imanence pa je
Jezus Kristus, prek katerega se je Bog najbolj razkril in »stopil v človeško zgodovino«
(Sorč 2000, 28). Je »podoba nevidnega Boga« (Kol 1,15) in »osebna dokončna razlaga
Božjega hotenja in bistva« (Sorč 2000, 71). Tretja oseba Svete Trojice, Sveti Duh, pa je
tisti, ki prinaša bližino in moč Boga človeštvu (Miner idr. 2014, 83).

2

V 1 Jn 4,12 piše, da Boga sicer še nihče ni videl, zato je morda v odlomku 2. Mojzesove knjige bilo

simbolično opisano, kako zelo blizu je bil Bog Mojzesu in zato posledično tudi človeku.
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IMANENCA V ISLAMU

Tudi islam vidi Boga kot imanentnega in transcendentnega. Ko je Alah opisan kot
transcendenten, je viden kot absolutni vladar in nad človeškim razumevanjem. Ko pa je
opisan kot imanenten, se vernikom ne samo pojavlja (Miner idr. 2014, 83), ampak »ve,
kaj vse mu prišepetava duša, saj smo mu bližji od utripalnice na vratu« (Koran 50:16),
vendar pa ga verniki ne morejo poznati »iz obličja v obličje« (Morton 2011, 49), kot so
ga lahko spoznali kristjani v Jezusu Kristusu. Ko ga verniki potrebujejo, se hitro
odzove, »saj je resnično blizu« in se odziva na prošnje (Koran 2:186). Pravzaprav naj bi
bil njegov obraz tam, kamor se obrnemo (Koran 2:115), in je tam, kjer smo tudi mi
(Koran 57:4). Alah je v aktivnem odnosu s svojo kreacijo in je z njo imanentno
povezan. Na stopnji imanence je njegova kreacija (kozmos, človeštvo in vsak
posameznik) razumljena na osnovi Alahovih lepih imen oz. njegovih božanskih
atributov. Ti so arhetipične entitete, s katerimi so organizirana božanska dejanja. Z
drugimi besedami: Alahov odnos z njegovimi podložniki funkcionira na ravni imanence
in temelji na božanskih atributih. Vseh njegovih 99 lepih imen je v kontekstu intimnega
odnosa med njim in njegovimi podložniki (Ghobary Bonab, Miner in Proctor 2013, 85).
Z njimi se manifestira v svet. Muslimani ga kličejo z njegovimi lepimi imeni in se z
njihovo pomočjo povežejo z njim, čeprav upoštevajo to, da je njegovo bistvo oddaljeno
od njihovega razumevanja (Miner idr. 2014, 83–84).
Vendar pa imanentnost ni zadosten kriterij, da ga lahko ljudje dojemajo kot osebo
navezanosti: Bog mora biti tudi odziven (Miner idr. 2014, 84).
B) OSEBA NAVEZANOSTI KOT VARNO PRIBEŽALIŠČE
Drugi kriterij je, da je oseba navezave varno pribežališče. Ljudje se radi obračajo k
Bogu v času problemov in krize (Shahidi, Shahabizadeh in Mazaheri 2010, 23), zato je
vera vsaj delno del potrebe po zaščiti in občutku varnosti. Bog v trenutkih stiske deluje
tako kot pri otroku starši, h katerim se lahko vrnejo po emocionalno podporo (Simonič
2006, 131). Vernik dobi občutek, da se Bog odziva na njegove potrebe. Tako se v
resnici vzpostavi vzajemni odnos med Bogom, ki je negovalec, in vernikom, ki išče
osebo navezanosti (Miner idr. 2014, 84). Za takšno vzpostavitev odnosa vernik
uporablja svojo vero veliko bolj neposredno (Shahidi, Shahabizadeh in Mazaheri 2010,
23). Jamstvo za iskanje Boga kot varnega pribežališča je v obeh religijah razumevanje
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božje odzivnosti človeštvu, to razumevanje pa se razvije s poznavanjem svetih spisov
(Miner idr. 2014, 85). Tako vernik lahko dobi občutek božje povezanosti z njim.


POVEZANOST Z BOGOM V KRŠČANSTVU

Bog krščanstva je Bog, ki je povezan s človekom. Prek del Svetega Duha aktivno kliče
ljudi v odnos z njim. Ljudje imajo že v temelju sposobnost povezave z Bogom in tudi z
drugimi osebami (Miner idr. 2014, 84), ker so narejeni po podobi osebnega Boga (1 Mz
1, 27). Imajo možnost izbire, ali se bodo odzvali na njegov klic, da bi skupaj razvili
varen odnos. Prisotnost Svetega Duha na svetu je temelj za intimen odnos med Bogom
in ljudmi (Miner idr. 2014, 84). Prisotnost in nemudnost ljubljenja Svete Trojice je
polog, ki ga je dobil čisto vsak človek, in je nekaj, na kar se lahko verniki zanesejo.
Božja odzivnost je prisotna že v njegovi naravi, saj je to Bog treh oseb, ki živi z njimi v
sobivanju, v t. i. perihorezi (Miner idr. 2009).
Zaradi zgodb (npr. 2 Mz, 3–15 – izhod iz Egipta), v katerih je zapisano, kako je Bog
zaščitil svoje izbrano ljudstvo, ko so se obračali k njemu po pomoč, se kristjani
zavedajo, da je Bog odziven in zato v času stiske iščejo pri njem podporo, tolažbo in
usmeritev skozi težke čase in izkušnje, polne izzivov (Proctor idr. 2009, 246). Verniki
verjamejo, da jih Bog ne zapusti (Heb 13,5). V 1 Pt 5,7 je zapisano: »Vso svojo skrb
vrzite nanj, saj on skrbi za vas«, kar je jamstvo za to, da Bog resnično skrbi za ljudi. Ko
ga verniki iščejo, ga bodo našli, če ga bodo iskali z vsem srcem (Jer 29,13), in od njega
dobili tisto, kar ga prosijo, če se držijo njegovih zapovedi in delajo tisto, kar mu je všeč
(1 Jn 3,22).


POVEZANOST Z BOGOM V ISLAMU

Da se Alah odziva na prošnje svojih podložnikov in da je tako povezan s človekom, je
vidno v njegovem lepem imenu Al-Mujib, ki pomeni »tisti, ki se odziva«. Verniki
verjamejo, da je v času stiske zanje dosegljiv in da se želi odzvati (Ghobary Bonab,
Miner in Proctor 2013, 88). Alah je »pribežališče« za vsakogar (Koran 112:2) in je
»resnično blizu« (Koran 2:86). Veliko zgodb v Koranu (npr. 7:64, Alah reši Noeta in
njegove sledilce) kaže na to, kako se Alah odziva na prošnje svojih podložnikov
(Ghobary Bonab, Miner in Proctor 2013, 88). Muslimani verjamejo, da se povezanost z
Bogom najbolj izvaja skozi srce. Posameznikovo spominjanje Boga pripelje bližje k
Bogu, saj to oživlja Božjo podobo v njegovem srcu. Bog je prisoten v mislih vernika in
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on je z njim, ko se vernik spomni nanj. Alah se odziva takrat, ko vernik izpolnjuje
njegove zapovedi kot rezultat poznavanja Boga (Miner idr. 2014, 85).
Obe religiji verjameta, da je Bog odziven na človeške potrebe, vendar, kot trdi Schoun
(1985), sta v krščanstvu in islamu različni poti do intimnosti z Bogom. Ta razlika je
ustvarjena zaradi različnih shematskih interpretacij svetih spisov. Če Schounova
interpretacija drži, intimnost v krščanstvu predpostavlja moralno aktivnost in znanje,
medtem ko je v islamu intimnost samo »možna« posledica znanja in moralne aktivnosti.
Kristjani so zmožni uporabiti svoje znanje o Bogu kot Bogu odnosa (ki temelji na
ljubeči imanenci Svetega Duha), da se približajo Bogu kot osebi navezanosti in tu
razvijejo kognitivne sheme svojega odnosa navezanosti z Bogom. Muslimani pa lahko
uporabijo svoje razumevanje Alaha in tako razumejo, da jim Bog ukazuje, da ga
izberejo kot osebo navezanosti, in tu izkusijo odnos navezanosti z božanskim. Zato se
muslimanom lahko zgodi, da se tistim, ki imajo popačeno znanje o Alahu ali ne
izpolnjujejo dosledno njegovih zapovedi, zdi Bog manj odziven. Takrat se z njim
vzpostavi ne-varna navezanost (Miner idr. 2014, 85–86). Za kristjane in muslimane
obstaja krog povezanosti oz. uglasitve z Bogom: z razodetjem Bog ponuja svojim
vernikom povezanost s posamezniki, z molitvijo pa lahko posamezniki izrazijo svoja
občutja in potrebe kot svoj odziv na božjo milost (90).
C)

OSEBA

NAVEZANOSTI

KOT

VARNA,

TRDNA

OSNOVA

ZA

RAZISKOVANJE
Tretji kriterij je, da je oseba navezanosti varna, trdna osnova za raziskovanje okolja.
Bog je s tega vidika nekdo, ki človeku vedno stoji ob strani, ga gleda in spremlja. Bog
je oseba navezanosti, ki je vedno prisotna, navzoča in vsemogočna. Zaradi teh lastnosti
zagotavlja najbolj zanesljiv temelj za raziskovanje okolja (Simonič 2006, 131) in daje
ljudem samozavest za funkcioniranje v vsakodnevnem življenju (Shahidi, Shahabizadeh
in Mazaheri 2010, 23). Občutek varnosti, sploh v stiski, je varni temelj za zunanje
delovanje, ta pa je lahko posledica verovanja, da je Bog omnipotenten oz. vsemogočen
in je zmožen zaščiti posameznika pred nevarnostjo.
Primer pogleda na božjo vsemogočnost in zaščito pred nevarnostjo v krščanstvu je
zapisan v Psalmu 23,4–5, kjer vernik pravi: »Tudi, če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti z menoj, tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pred
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mano pogrinjaš mizo, vpričo mojih nasprotnikov …« in »Znam biti reven in znam biti v
obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v
pomanjkanju. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč« (Flp 4,11–13). Sura (poglavje) 114
v Koranu je primer božje vsemogočnosti v islamu, kjer se vernik zateka »h Gospodarju
ljudi, k Vladarju ljudi, Bogu ljudi pred spletkami hudobnega satana …«, saj v njem vidi
zaščito pred zlom (Miner idr. 2014, 81). Če ga vernik pokliče in zaprosi, se ta odzove
(Koran 40:60). Zatekanje k Alahu je »zatočišče za stvaritve, njihova utrdba in
olajšanje« (Ibn Ahmed El-Havil 2014, 20). Da je Alah edini, ki lahko omogoči varnost,
je vidno tudi v njegovem lepem imenu Al-Mu'min, ki pomeni »varuh stabilnosti/temelj
varnosti« (Ghobary Bonab, Miner in Proctor 2013, 87). Primer varne navezanosti nanj
je zapisan v suri 67: »Vanj verujemo, najdemo v njem varnost in nanj se opiramo«
(Koran 67:29). Čeprav naj bi bil Bog v islamu človeku blizu in tisti, ki mu nudi zaščito,
Alah vedno ostane tisti »drugi«, transcendenca, ki je brezčutna (Hewer 2008, 318),
totalno odsotna od svoje kreacije in neizvedljiva (Longhurst 2013, 255). Alah ne more
postati objekt spoznanja, verniki lahko spoznavajo samo njegovo voljo (Zahniser 2008,
248).
Navezovalne funkcije temeljijo na mentalnih modelih samega sebe kot tistega, ki je
vreden skrbi in oskrbe druge osebe oz. obratno. Vsebina teh mentalnih modelov je
podlaga za to, ali bo posameznik iskal Boga in v njem videl nekoga, ki je lahko varno
pribežališče in varna, trdna osnova za raziskovanje (Miner idr. 2014, 86).


NOTRANJE STANJE POSAMEZNIKA ZA NAVEZOVANJE V KRŠČANSTVU

Padec iz raja je v krščanstvu prikazan kot posledica nepokorščine človeka Bogu.
Posledica tega je dedna nagnjenost h grehu (Miner idr. 2014, 86). V Rim 5,12 piše:
»Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt
prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.« Vendar pa je Bog s svojo milostjo omogočil, da se
lahko približujejo k njemu, saj je Jezus Kristus s svojimi deli (Miner idr. 2014, 86)
odvzel greh sveta (Jn 1,29). Pravzaprav nas je Bog »vzljubil in poslal svojega Sina v
spravno daritev za naše grehe« (1 Jn 4,10) in »da se ne bi nihče, kdor vanj veruje, ne
pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Tako je vernikom dovoljeno obdržati
bližino z Bogom prek Svetega Duha in v njem iskati varnost ter tolažbo. Zaradi Jezusa
Kristusa so verniki vredni oskrbe, kljub svoji grešni naravi (Miner idr. 2014, 86).

54



NOTRANJE STANJE POSAMEZNIKA ZA NAVEZOVANJE V ISLAMU

Po islamu je človek rojen s čisto naravo, ki mu omogoča, da se obrača k Bogu (Kor. 30,
30).3 Vendar pa mora biti takšna prirojena narava znova in znova potrjena prek
religijske izobrazbe, saj greh prodre pri tistih, ki Alaha ignorirajo. Preroki so tisti, ki
opozarjajo na Alahovo milost in omogočajo, da se prirojena narava v verovanje Alaha
(t. i. fitrah) lahko manifestira. Zavedanje Boga mora biti dopolnjeno s čistostjo srca, ki
temelji na tem, da fitrah vstopi v podzavest, ko oseba odstrani svoje nečistosti iz srca.
Ker fitrah omogoči vsakemu verniku, da prepozna Boga, ima lahko potencialno odnos
navezanosti z njim. Muslimani morajo sami zavestno prepoznati greh in se odzvati
primerno, da ga lahko odstranijo in še naprej dostopajo k njemu (Miner idr. 2014, 86–
87), ker, v nasprotju s krščanskim Bogom (Rim 5,8), Alah grešnike sovraži (Al Arraby)
in »ne ljubi nobenega nevernika in nobenega razvratneža« (Koran 2:276).
Prirojena narava v islamu in podarjena pravičnost v krščanstvu je tako za muslimane kot
kristjane jamstvo, da lahko samega sebe doživljajo kot vrednega božje skrbi in oskrbe.
Če imajo v sebi pozitivni model samega sebe v relaciji z Bogom, bodo v veliki
verjetnosti dostopali do Boga kot do osebe navezanosti. Posamezniki z negativnim
pogledom nase v relaciji z Bogom pa bodo po vsej verjetnosti razvili ne-varno
navezanost, katere del bo lahko preokupacija z Bogom ali strah. Razvili se bodo stili
navezanosti na Boga, ki so povezani s prepričanjem o lastni nevrednosti, ki izhajajo že
iz odnosa njihovih skrbnikov (Miner idr. 2014, 87).
Najbolj pomemben atribut Boga, ki ga poznata krščanstvo in islam, pa je transcendentna
ljubezen. Ravno ta atribut lahko predstavlja varno podlago vernikom za raziskovanje,
saj se vernik zaveda, da ga Bog ljubi ne glede na to, kaj počne in kje to počne. V
krščanstvu je božja ljubezen t. i. agape (gr.), katere bistven del je žrtvovanje, in jo Sveto
pismo uporablja za Božjo ljubezen do človeka in sveta (Miner idr. 2014, 89). Agape je
ljubezen, ki ni usmerjena samo k posamezni osebi, ampak k vsemu človeštvu oz.
stvarstvu. Je nepogojena in neomejena v svojem izražanju, altruistična, ki se daje zaradi
sebe same in ne pričakuje ničesar v zameno (Templeton 2004, 9–10). Del te ljubezni je
odnos, ki poleg čustev vključuje tudi inteligenco (Bahovec 2009, 223). Islam pa

3

Nekateri hadisi (Mohamedovi izreki) pravijo, da naj bi se vsakega človeka ob rojstvu dotaknil Satan,

razen Jezusa in Marije. Zato naj bi bila edina brez greha Jezus in Marija (Oddbjørn 2010, 42).
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prepozna božansko ljubezen v nekaj od 99 imen Boga: Al-Wadud (ljubeč), Ar-Ra'uf
(sočuten), Al-Waliyy (podpirajoč) (Miner idr. 2014, 89), Al- Mujid (tisti, ki odgovarja
na naše molitve in potrebe), Al-Wakil (tisti, ki skrbi za dobrobit svojih bitij) (Zahniser
2008, 245–246), pomen besede imena Al-Rahman pa je kreator skozi ljubezen (bin
Muhammad of Jordan 2010, 11). Del božanske ljubezni je tudi sočutje, ki omogoča
milost in uglašenost z Bogom (Miner idr. 2014, 89).


MILOST IN LJUBEZEN (SOČUTJE) V KRŠČANSTVU

Ljubezen je v krščanstvu bistvo božje narave same (Bahovec 2009, 192). Bog je
ljubezen (1 Jn 4,8) in ljubezen je od Boga (1 Jn 4,7). Bog ljubi z večno ljubeznijo in
zato tako dolgo izkazuje dobroto (Jer 31,3). Njegova ljubezen je brezpogojna, saj Bog
»pošilja dež na pravične in nepravične« (Mt 5,45). Ta brezpogojna ljubezen je
ukoreninjena v samem bistvu božje narave. To se vidi tudi v smrti Jezusa Kristusa.
Kako Bog objema celotno človeštvo, je prikazano z Jezusom na križu, ki prostovoljno
steguje svoje roke tudi proti tistim, ki so njegovi sovražniki. V križu lahko vidimo
večno božansko ljubezen, ki je obrnjena h končnemu in grešnemu človeštvu, zato da bi
se človeštvo lahko odrešilo (Volf, Cumming in Yarrington 2010, 69).
Temelj za sposobnost vzpostavitve odnosa navezanosti z Bogom je v dveh naravah
Jezusa Kristusa. Kot človek in Bog Jezus lahko razume človeške potrebe po bližini z
Bogom (Miner idr. 2014, 89). V evangelijih je opisanih veliko primerov njegovega
sočutja in ljubezni do tistih, ki so ga potrebovali (Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Mr
6,34). Pri križanju je bil Bog Oče popolnoma prisoten pri trpljenju svojega Sina. Iz tega
se vidi popolna povezanost Očeta in Sina, v kontekstu globokega človeškega trpljenja.
Jezus je trpel v človeški obliki, pokazal sočutje za človeštvo in poslal svojega Duha, ki
biva med posamezniki. Kristjani se tako približajo Bogu skozi Kristusa, ki ga kličejo
Abba oz. Oče. Jezus je manifestacija ljubezni in sočutja (Miner idr. 2014, 89–90). Ker
Bog skrbi tako, kot skrbijo človeški očetje za svoje otroke, ga kristjani kličejo Oče
(Mcgrath 2010, 303). Zaradi Božje ljubezni Očeta se lahko imenujemo Božji otroci (1
Jn 3,1). Bog – Oče daje obleko in hrani (Mt 6, 26–32), svoje darove daje tako slabim
kot dobrim (Mt 5,45), se sklanja k otrokom (Mt 11,25), raje odpušča kot kaznuje
(Bulkeley 2014, 144), čeprav tako kot zemeljski očetje tudi strogo vzgaja, v našo korist
(Heb 12,5–11). V Pregovorih 3,11–12 piše: »Ne zametuj sin moj, GOSPODOVE

56

vzgoje, njegov opomin naj ti ne bo nadležen. Kajti kogar GOSPOD ljubi, ga opominja
in mu hoče dobro kakor oče sinu.«
Krščanski Bog je znan po dveh paradoksalnih karakteristikah. Po pravičnosti in
brezpogojni ljubezni. Njegova pravičnost vključuje kaznovanje greha, vendar zaradi
njegove ljubezni do človeka želi, da se vsak odreši. Zato božja ljubezen do ljudi vedno
preseže božjo pravičnost (Morton 2011, 99–100). Bog pa je tudi končni vir obstoja,
kakor so nam naši očetje omogočili bivanje. Bog ima avtoriteto, kot jo imajo tudi
človeški očetje (Mcgrath 2010, 303), a v nasprotju z našimi zemeljskimi očeti je Bog
Oče popolnoma zanesljiv (Bulkeley 2014, 148). Sam pomen besede Abba je torej:
»Spremljam te z ljubeznijo, vendar kot tisti, ki od tebe terja odgovornost.« (Gržan 2013,
228)
Kakšen je Bog v krščanstvu, kako ravna s svojimi otroki (Morton 2011, 104) in zakaj ga
kličejo Oče, je odlično prikazano v priliki o izgubljenem sinu (Lk 15,11–32). Ker je sin
odšel od očeta in zapravil celotno premoženje, je imel ta v mislih, da bo šel k očetu po
odpuščanje (Morton 2011, 104), a je bil oče tisti, ki je, takrat ko se je vrnil, pritekel k
njemu in ga objel (Bulkeley 2014, 143). Oče ga je sprejel nazaj kot svojega sina in
vzpostavil ponovno harmonijo in ravnotežje v odnos med njima (Morton 2011, 104). S
to zgodbo je, če vzamemo kot glavni okvir teorijo navezanosti, prikazan razvoj varne
navezanosti iz ne-varne navezanosti. Izgubljeni sin je bil navezan na materialno in
denar. Ta mu je dajal gotovost, da gre lahko v življenje, vendar v sebi ni začutil notranje
varnosti. To varnost bi mu dajala zavest o očetovi ljubezni. Sin je verjel, da je ta
ljubezen minljiva, končna in nestanovitna, saj je bil takrat on sam v svojem mladostnem
iskanju in odkrivanju sebe in je zato očetovo ljubezen dojemal tako. Vendar je lahko
samo prek spoznanja, da ga oče ljubi, da ni pozabljen in da ga dojema kot sina tudi
takrat, ko se on ne doživlja tako, prebil okove ne-varne navezanosti in razvil pravo
zaupanje in varno navezanost (Kompan Erzar 2006, 146–147).
Primeri varne navezanosti na Boga in njegove ljubezni do človeštva so najbolj vidni v
odnosu med Jezusom in Bogom. Ta odnos je prikazan kot prototip odnosa navezanosti,
ki naj bi ga vzpostavili kristjani z njim (Okozi 2010, 33). Jezus svojim sledilcem v Novi
zavezi ne pove samo, da naj ljubijo Boga »iz vsega srca, z vso dušo in z vso močjo« (Lk
10,27), ampak naj ljubijo druge, kot je on ljubil njih (Okozi 2010, 33). Jezus je lahko bil
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ljubezniv do drugih, ker je Oče najprej ljubil njega in je zato lahko ljubil tudi on (Jn
15,9). To pa je temelj teorije navezanosti.


MILOST IN LJUBEZEN (SOČUTJE) V ISLAMU

Muslimani so povezani z božanskim skozi univerzalnega človeka. To je termin, ki se
uporablja za posrednike med človekom in Bogom. Prvi primer univerzalnega človeka je
Adam, poznejši primeri pa so Abraham, Mojzes, Jezus, prerok Mohamed in kasnejši
duhovni voditelji. Muslimani se povežejo z začasnimi duhovnimi voditelji in razvijejo
intimno povezavo s preroki zgodb iz Korana in Mohamedove tradicije in od tod z
Bogom.

Vsak

prerok

aktualizira

znanje

posameznega

božanskega

atributa,

upodobljenega v enem izmed Božjih božanskih imen. Npr. razumevanje enosti je
pripisano preroku Mohamedu. Drugi voditelji pa so predstavniki za razumevanje Božje
milosti in sočutja. Muslimani kličejo preroke za pomoč glede na njihovo lastnost, ki je
asociirana z eno izmed božanskih atributov. S klicanjem določenega božanskega imena
musliman išče povezanost z Alahom, tistim, ki je manifestiral ta atribut. Tako pričakuje
odziv, ki je skladen s tem atributom. Verniki zato razvijejo osebnostno razumevanje
Boga kot milostnega in sočutnega skozi znanje posrednikov, prerokov in duhovnih
voditeljev (Miner idr. 2014, 89–90).
Največkrat ponavljajoče se besede muslimana so: »V imenu edinega Boga, Milostnega,
Usmiljenega!« To je t. i. basmala, s katero se začne vsaka sura v Koranu, razen deveta
(Štrbenc 2011, 103), ki opisuje vojno (Abdin 2004, 100). Muslimani verjamejo, da je
Bog milosten, usmiljen in ljubeč (Koran 85:14) in da je poustvaril svoj atribut ljubezni
tudi v človeku. Ker je prava ljubezen del božje ljubezni, je muslimanova dolžnost, da
ljubi iskreno tudi druge, vendar brez božanske ljubezni tudi človeška ljubezen ni možna.
Pot prave ljubezni mora biti zato prek Boga. To ljubezen je Bog podaril univerzumu, ko
ga je ustvaril (Abdin 2004, 92–93). Vendar pa Alah ljubi tiste, ki ljubijo njega (Koran
3:31), in če kdo odpade od vere, ga »nadomesti z ljudmi, ki jih ljubi in ki ljubijo njega;
ki so ponižni do vernikov in osorni do nevernikov« (Koran 5:54). Alah je »resnično s
tistimi, ki se Ga bojijo, ki se ogibajo greha in opravljajo dobra dela« (Koran 16:128).
Sufiji menijo, da je samo ljubezen do Boga nekaj vredna in da je to edino čustvo, ki bi
moralo naseliti vernikovo srce. Če nekdo želi resnično slediti Bogu, mora zavreči vsa
druga čustva, kot so npr. ljubezen do staršev, otrok, partnerjev …, saj so to moteči
dejavniki pri sledenju Boga (Abdin 2004, 94). V islamu ljubiti Boga pomeni, da
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postaneš njegov suženj, da se popolnoma podrediš njemu. Biti njegov suženj je najvišje
dostojanstvo in najvišja čast. V primerjavi s krščanskim Bogom, kjer je njegova
ljubezen absolutna in brezpogojna, je Alahova ljubezen popolnoma pogojna. Alah ljubi
samo tiste, ki se mu popolnoma podredijo. Kot je zapisano v Koranu, Alah ljubi osem
tipov ljudi (Shah-Kazemi 2010, 89–90): dobrodelnike (Koran 2:195), tiste, ki se
pogosto kesajo (Koran 2:222), tiste, ki se pogosto očiščujejo (Koran 2:222); pobožne
(Koran 3:67), tiste, ki imajo potrpljenje in vzdržljivost (Koran 3:146), tiste, ki imajo
zaupanje Vanj (Koran 3:159), pravične (Koran 5:42) in tiste, ki se borijo za njegovo
dobro (Koran 6:14). Njegova ljubezen do ljudi ni nič drugačna od ljubezni, ki si jo
nudijo ljudje med seboj (Shah Kazemi 2010, 90), zato naj bi se verniki v temelju Alaha
bali (Morton 2011, 36). Takšni zapisi povečajo možnost za razvoj ne-varne navezanosti
na Alaha med verniki, saj ga ti doživljajo kot tistega, ki predvsem kaznuje (Ghobary
Bonab, Miner in Proctor 2013, 93), in ne kot nekoga, ki bi bil zanje varno pribežališče
in varna trdna osnova za raziskovanje okolja (Ghobary Bonab, Miner in Proctor 2013,
91).
D) TESNOBA, KO JE OSEBA NAVEZANOSTI ODSOTNA
Četrti kriterij se nanaša na odzive na ločitev ali izgubo osebe navezanosti (Simonič
2006, 131). Ker je bil posameznik nekoč povezan z Bogom, bo najprej protestiral s
pomočjo joka in iskal Boga, čutil bo psihomotorični nemir, poleg tega pa ne bo imel
motivacije za raziskovanje in se ne bo pustil tolažiti. V sebi bo čutil tesnobo.
Posameznik se lahko sooči s fazo obupa in pade v stanje depresije (Granqvist 2003,
184). Ker Bog nikoli ne odide ali umre, je težko govoriti, ali Bog lahko ustreza temu
kriteriju navezanosti. Vendar ljudje lahko včasih doživljajo, kot da Boga ni. Še najbolj
se lahko približamo stanju ločitve ali izgube Boga, ko se sami odločimo, da bomo
prekinili odnos z njim, npr. v primeru apostaze oz. odpadništva. Pri neprostovoljnem
izobčenju iz verske skupnosti oz. ekskomunikacije pa ravno tako pride do izgube osebe
navezanosti, vendar o tem, ali vernik v resnici doživlja tesnobo ob takšni ločitvi, še ni
raziskav (Simonič 2006, 131). Občutek ločenosti od Boga je normalna izkušnja pri
vernikih, tudi pri tistih, ki so nanj varno navezani. Občutek dolge ločenosti ali t. i.

59

duhovne suše pa lahko povzroči težave v navezanosti (Miner idr. 2014, 88).


OBČUTEK LOČENOSTI OD BOGA V KRŠČANSTVU

Kristjani morda občutijo ločenost od Boga tako, kot jo je čutil Jezus na križu, ko je
vzdihnil: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mr 15,34) Takšen občutek
ločenosti je večkrat opisan v zapisih krščanskih mistikov. Sv Janez od Križa (1990) je
govoril o občutku duhovne teme in grenkobe oz., kot je poimenoval to stanje, »temna
noč duše«. Takrat se je počutil, kot da bi ga Bog dal s svojih ram in ga učil, da hodi
sam. Podobno je pri mami, ki spusti otroka s svojih prsi. Občutek dolge ločitve pri
kristjanih lahko povzroči, da se posameznik počuti nevrednega ali zapuščenega kot
sirota, poleg pa lahko doživlja še veliko krivde (Miner idr. 2014, 88–89). Občutek
ločenosti od Boga je lahko prikazan kot mentalno mučenje in v osnovi podobno peklu
(Granqvist, Mikulincer in Shaver 2010, 51). Boleč in morda najbolj presenetljiv primer
je Mati Tereza (2007, 1–2), ki je opisovala občutek ločenosti od Boga: »Od leta 1949 ali
1950 ta strašni občutek izgube – ta neizrekljiva tema – ta osamljenost – to nenehno
hrepenenje po Bogu – ki v mojem srcu povzroča to globoko bolečino – Tako globoka
tema vlada, da resnično ne morem ničesar videti … mesto za Boga v moji duši je prazno
– Tam ni nobenega Boga – ko je bolečina hrepenenja tako velika – Kar naprej in naprej
hrepenim po Bogu – in tedaj čutim – noče me – ni ga tukaj – … Bog me ne želi – včasih
slišim samo krik svojega srca: »Moj Bog« in nič drugega več ne pride iz njega.«


OBČUTEK LOČENOSTI OD BOGA V ISLAMU

Čeprav Alah nikoli ne zapusti vernikov (Koran 57:4), nekateri islamski mistiki pravijo,
da je največja in arhetipična ločitev od božanskega padec Adama. Sedaj si ljudje želijo
povratka. Ta nostalgična reakcija kolektivne izgube je zapisana pri perzijskih
muslimanskih mistikih, kot je npr. Rumi. Občutek dolge ločitve od Alaha lahko
musliman dojema kot velik greh (Miner idr. 2014, 88). V besedilu Ibna Arabija (2004,
57) lahko vidimo bolečino tesnobe in strah pred izgubo figure navezanosti, ki ne obstaja
samo pri vernikih, ampak je obstajala tudi pri Abrahamu: »Alah, kako mogočen in
veličasten je On, je rekel svojemu preroku in intimnemu prijatelju Abrahamu, naj bo
mir z njim: 'Kaj je ta strašen strah, ki ga imaš?' Abraham odgovori: 'O moj Gospod,
kako naj ne bi trpel takšnega strahu in groze, ko je bil moj oče Adam, naj ga Alah
blagoslovi in da mir, s Teboj v bližini; ustvaril si ga s svojimi lastnimi rokami in vanj
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vdihnil svojega duha; ukazal si angelom, da se mu poklonijo; in samo zaradi enega
dejanja nepokorščine Si ga izgnal iz Svoje bližine?' Potem ga Alah navdihne tako: 'O
Abraham, ko bi vedel, kako težka je nepokorščina proti ljubljenemu za ljubljenega?'«
Verniki obeh religij lahko občutijo stanje ločenosti od Boga, ki je povezano z grešnostjo
in neprimernostjo vernika. Zelo pomembna razlika v tem pa je ta, da kristjani
obžalovanja ne čutijo kot osebni greh, medtem ko muslimani lahko poleg arhetipične,
simbolične izgube Boga čutijo še krivdo zaradi svoje lastne nepazljivosti, ki je pustila
prepreko med vernikom in Alahom (Miner idr. 2014, 88).
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6. TIPI NAVEZANOSTI NA BOGA

Podobno kot lahko pri navezanosti otroka na osebo navezanosti najdemo štiri tipe
navezanosti, lahko te značilnosti najdemo tudi v odnosu do Boga (Simonič 2006, 131).
To, kako posameznik sprejema in vidi svoje primarne odnose navezanosti, bo v večino
primerih prevladovalo tudi v pogledu njihovega osebnega Boga na njih, torej na načinu,
za katerega sami menijo, da jih Bog vidi skozi svoje oči (Harris, Marschal in Schvaneldt
2008, 259). Kakšen način razumevanja Boga je vernik razvil, se bo najbolj videlo takrat,
ko se bo soočal s stisko (Simonič 2006, 131). Vse štiri tipe navezanosti lahko najdemo
pri kristjanih in muslimanih.


VARNA NAVEZANOST

Vernik, ki je varno navezan na Boga, ga dojema kot starše, ki ga ščitijo in umirijo, ko je
v stiski in v trenutkih nevarnosti. Ko se počuti varno, pa mu zagotavljajo trdno osnovo
za raziskovanje (Simonič 2006, 131–132). Pri različnih dogodkih posameznik
konstantno vidi Boga kot odgovornega, ki sodeluje v njegovem življenju, mu omogoča
podporo, tolažbo, pomoč in varnost, ko je potrebna. Vernik lahko brez težav raziskuje
svet, saj ve, da ima podporo, ki mu omogoča možnosti za rast. O osebi navezanosti in o
sebi ima posameznik pozitivno mnenje. Sebe dojema kot nekoga, ki je vreden ljubezni
Boga (Proctor idr. 2009, 247), zato v soočanju s težavami zaupa v Božjo ljubezen,
njegovo pomoč in varstvo (Simonič 2006, 132). Ker v to popolnoma zaupa, je lahko
pomirjen in ohrabren, da še naprej ceni samega sebe (Proctor idr. 2009, 247).
Posamezniki, ki so varno navezani na Boga, v primerjavi z ne-varno navezanimi
poročajo o manjši tesnobi, depresiji, fizičnih boleznih in doživljajo večje življenjsko
zadovoljstvo (Miner 2009, 116).


IZOGIBAJOČA NAVEZANOST

Verniki, ki verjamejo, da je Bog oddaljen in da ima malo ali sploh nima interesa za
njihove osebne težave, in čutijo, da Bog zanje ne skrbi ali da jih celo ne mara, so
izogibajoče navezani nanj. Ko se soočajo s težavami, se zanašajo samo nase, saj menijo,
da je njihova naloga, da rešijo probleme sami, brez kakršnekoli pomoči Boga. Zanje je
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značilna vera in mišljenje, da je Bog neoseben in oddaljen (Simonič 2006, 132) ter
minimalizirajo pomembnost odnosa z Bogom v svojem življenju. Njihova podoba Boga
je negativna, prav takšno pa je tudi njihovo mnenje o sebi. Zanje so značilna nihanja:
najprej razvrednotijo sami sebe in mislijo, da niso vredni ničesar, potem pa prevzamejo
obrambni položaj, da so v redu in da z njimi ni prav nič narobe (Proctor idr. 2009, 249).
Pri njih je velikokrat možno najti religiozno nezadovoljstvo, ki se odraža v jezi na Boga
in spraševanju o smislu vere (Simonič 2006, 132). Lahko se zgodi tudi, da je
posameznikov boj povezan z najbolj fundamentalnim vprašanjem – ali Bog sploh
obstaja (Proctor idr. 2009, 257).


AMBIVALENTNA NAVEZANOST

Za ambivalentno navezane posameznike je Bog dojet kot nestanoviten, saj se jim zdi, da
je enkrat topel in odziven, drugič pa oddaljen (Simonič 2006, 132), sploh v času stiske.
Čeprav posamezniki želijo, da bi jih Bog v teh časih zaščitil, dojemajo njegovo zaščito
kot spreminjajočo. Kljub temu da morda začutijo, da jih Bog ščiti, predvidevajo, da bo
ta božja bližina kmalu izginila. Zato ambivalentno navezani posamezniki spreminjajo
čustva do Boga, saj niso nikoli prepričani, ali jim bo Bog dostopen. Prav tako dvomijo o
tem, kako jih Bog sprejema. Niso prepričani, da so vredni Božje ljubezni in skrbi. Z
njegovim odnosom do njih so lahko preokupirani in zato v odnosu z njim doživljajo
tesnobo (Proctor idr. 2009, 249). Bogu lahko večkrat postavljajo vprašanja, zakaj se je
nekaj zgodilo, v njihovem vedenju pa so tudi sledi barantanja z njim (Simonič 2006,
132). Posameznik bere knjige, moli cele ure, hodi na srečanja in upa, da bo pridobil
njegovo potrditev (Clinton in Straub 2010, 98). Sprašuje se, »če sem jaz kot oseba v
redu, zakaj se Bog ne odziva, ko ga potrebujem?« (Proctor idr. 2009, 249) Njegovo
naklonjenost skuša pridobiti tudi z dobrimi deli (Simonič 2006, 132), saj se brez
bližnjega odnosa z njim ne počuti v redu, a hkrati je v skrbeh, da Bogu ni dovolj drag
(Cvetek, Simonič in Cvetek 2008, 630).


DEZORGANIZIRANA NAVEZANOST

Odnos človeka s tem tipom navezanosti je poln nepredvidljivosti in nasprotujočih si
dejanj. V odnosu z Bogom bo človek zmeden, istočasno ga bo zavračal in klical na
pomoč. Odnos bo zaznamovan s kaotičnostjo in strahom, o Bogu bo posameznik imel
napačne predstave, versko prepričanje pa ne bo utemeljeno na trdnih verskih resnicah,
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temveč bodo o njem prisotne ideje in trditve drugih verstev in sekt (Simonič 2006, 132),
ki imajo tudi new age miselnost (Granqvist, Hagekull in Ivarsson 2012, 181).
Dezorganizirani tip navezanosti je, tako kot ugotavljajo tudi raziskave, najbolj nagnjen
k mističnim izkušnjam in spremenjenim stanjem zavesti, prek katerih posamezniki
doživljajo »totalno enost« z vsemi stvarmi. Ta enost je pri različnih mistikih opisana kot
Bog (Granqvist, Hagekull in Ivarsson 2012, 180–181). Kot izkuša dezorganizirani otrok
disociativna stanja (npr. trans, zatopljenost, derealizacijo, depersonalizacijo, selektivno
amnezijo), ko je »ujet« v situaciji približanje – izogibanje k osebi navezanosti, tako
verjetno doživlja religiozno mistično izkušnjo odrasli. Mistične izkušnje lahko
vključujejo stanja zatopljenosti oz. totalne pozornosti, ko je fasciniran nad objektom, ki
ga opazuje v stanju zamaknjenosti. Vendar pa ta izkušnja deluje »resnična«, medtem ko
je disociacija največkrat povezana z derealizacijo (83). Podobnosti te izkušnje lahko
najdemo v opisu teologa Rudolfa Otta (1923), ki opisuje numinozno oz. sveto v
latinskem terminu mysterium tremendum kot zastrašujočo skrivnostnost, saj je za
vernika božansko/mistično hkrati privlačno in ustrahujoče, pred katerim je treba
trepetati. K njemu bi se nagibal in se umikal. Ta konflikt med izogibanjem in
približevanjem bi lahko povzročil disociativno mistično stanje, prek katerega lahko
»reši« primarni konflikt z osebo navezanosti (travme, izgube), saj mu ta stanja
omogočijo uravnavanje stresa (Granqvist, Hagekull in Ivarsson 2012, 183–184). Vendar
pa je treba poudariti, da mistične izkušnje niso združene s patološkimi vidiki disociacije
(Granqvist, Hagekull in Ivarsson 2012, 192).
Po zgledu avtorjev Bartholomew in Horowitz (1991) ter Griffin in Bartholomew (1994)
je Okozi (2010, 22–23) izpeljal štirikategorični model tipov navezanosti na Boga.


POZITIVNI MODEL SEBE IN POZITIVNI MODEL BOGA

Varno navezani posamezniki na Boga imajo pozitivni model sebe in pozitivni model
Boga. Ne skrbi jih, da jih bo Bog kadarkoli zapustil. Vidijo ga kot nekoga, na katerega
se lahko brez premisleka zanesejo, saj ga dojemajo kot zaupanja vrednega. Z njim si
želijo ustvariti intimni odnos.
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NEGATIVNI MODEL SEBE IN POZITIVNI MODEL BOGA

Preokupirano navezani posamezniki na Boga imajo negativni model sebe in pozitivni
model Boga. Pogosto imajo večji občutek krivde in sramu. Skrbi jih, da jih bo Bog
zapustil in zavrnil. Čeprav hrepenijo po intimnem odnosu z Bogom, se počutijo, kot da
zanj niso dovolj dobri, zato jih mučijo ljubosumje in zamere. V odnosu do Boga se
pogosto pritožujejo.


POZITIVNI MODEL SEBE IN NEGATIVNI MODEL BOGA

Posamezniki, ki imajo pozitivni model sebe in negativni model Boga, so
odklonilno/izogibajoče navezani nanj. Zanesejo se na svoje lastne zmožnosti za
doseganje ciljev, na Boga se ne zanesejo preveč, saj čutijo, da je Bog preveč
nepredvidljiv. Ti ljudje niso velikokrat vključeni v verske aktivnosti, če pa so že, ne
bodo sprejeli nobenih verskih predpostavk.


NEGATIVNI MODEL SEBE IN BOGA

Za boječe/izogibajoče navezan tip posameznikov je značilno, da imajo negativni model
sebe in Boga. Živijo v konstantnem strahu, da jih bo Bog zapustil, a hkrati zavračajo
kakršenkoli intimen odnos z njim. Na splošno imajo ti ljudje pesimističen pogled na
življenje in stvari okoli njih.
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7. EMPIRIČNE RAZISKAVE O NAVEZANOSTI NA BOGA

V raziskavah o navezanosti in odnosu do Boga lahko vidimo, da ima Bog za mnoge
posameznike psihološko funkcijo osebe navezanosti. Spodaj je omenjenih nekaj
najpomembnejši raziskav s tega področja.
a) Kirkpatrick in Shaver (1990) sta raziskovala empirično povezavo med navezanostjo v
otroštvu in vernostjo v odrasli dobi. Ugotovila sta, da so bili otroci, ki so bili na matere
izogibajoče navezani, bolj verni v odrasli dobi kot tisti, ki so imeli varno in
ambivalentno navezanost. Ta povezava je bila vidna pri tistih udeležencih raziskave, pri
katerih so bili skrbniki večinoma ateisti. Ugotovila sta tudi, da so posamezniki z
izogibajočo navezanostjo bolj nagnjeni k nenadnim spreobrnitvam v času adolescence
ali zgodnje odraslosti ne glede na vernost skrbnikov (Kirkpatrick in Shaver 1990, 315).
Od drugih tipov navezanosti naj bi bili kar štirikrat bolj nagnjeni k nenadnim
spreobrnitvam, v svojem verovanju pa naj bi bili prav ti najbolj konservativni (325–
326). V svoji raziskavi je Ullman (1982) ugotovil, da so posamezniki, ki so se
spreobrnili, v primerjavi z nespreobrnjenci opisovali svoje otroštvo kot stresno in
travmatično. Večina spreobrnitev naj bi bila ravno v času adolescence in zgodnje
odraslosti, saj je to obdobje prehoda, ko posamezniki zamenjajo svoje primarne osebe
navezanosti iz otroštva s svojimi vrstniki. V tem času lahko pride do zmede, h kateri
osebi naj se obrnemo, k skrbnikom ali vrstnikom, ko se moramo spopadati s stresom, in
vprašanjem, pri kom lahko najdemo varno zatočišče za raziskovanje. Ko ni varnega
temelja niti pri skrbnikih niti pri vrstnikih, je Bog lahko izbira, sploh v času čustvenih
stisk. Osebe, ki so se spreobrnile, naj bi najprej izkusile predspreobrnitveno fazo, ki je
bila polna čustvene stiske. Ta prehodna faza je največkrat nastala zaradi situacij, ki so
povezane z navezanostjo, npr. ločitev, odvzem otroka, težave v odnosu, strah, tesnoba
in bolezen (Granqvist 2003, 178). Ta raziskava (Kirkpatrick in Shaver 1990) je torej
poskušala odgovoriti na dve diametralno nasprotni hipotezi, ki izhajata iz teoretičnih
osnov teorije o navezanosti: hipotezo o skladnosti in hipotezo o kompenzaciji (Simonič
2006, 133). Rezultati raziskave so podprli hipotezo o kompenzaciji, zlasti ko je šlo za
izogibajočo navezanost na mamo v otroštvu. Bog tako zanje predstavlja nadomestno
osebo navezave (Kirkpatrick in Shaver 1990, 315). Granqvist (2002a, 68) je odkril, da
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religioznost pomaga razviti »zasluženo varnost« pri poprej ne-varno navezanih
posameznikih, hipoteza o skladnosti pa je veljala samo pri tistih, ki so bili varno
navezani na skrbnike, in ne pri tistih z ne-varno navezanostjo (Granqvist 2002b). Druge
raziskave, ki so poskušale potrjevati te hipoteze, so ugotovile, da so ne-varno navezani
posamezniki postali bolj religiozni pri skrbnikih, ki niso bili verni, varno navezani
posamezniki pa so bili še bolj verni, če so skrbniki že verovali. Hipoteza o kompenzaciji
se je potrdila ne glede na spol udeležencev (Granqvist 2003, 178–179). Rezultati
raziskave Halame, Gašparikove in Saba (2013, 203) so pokazali, da se varno navezani
posamezniki socializirajo v skladu s starševskimi standardi, kar vključuje verske ali
neverske vrednote. Ugotovili pa so tudi (npr. Granqvist 1998; 2002b; Granqvist in
Hagekull 1999), da so otroci skrbnikov, ki so bili varno navezani in ateisti, kot
predvideva tudi hipoteza o skladnosti, ostali ateisti.
b) Hipotezo o kompenzaciji in skladnosti so preverjali tudi na našem kulturnem
področju. Avtorji Cvetek, Simonič in Cvetek (2008) so v raziskavi potrdili hipotezo o
skladnosti. Tisti posamezniki, ki so imeli izogibajočo navezanost na mater, so razvili
ne-varno navezanost na Boga. Največ jih je razvilo boječo/izogibajočo navezanost,
sledili sta preokupirana in odklonilna/izogibajoča navezanost. Zelo visoka korelacija je
bila tudi med posamezniki, ki so imeli ambivalentno navezanost na mater in
preokupirano navezanost na Boga. Ko so bili posamezniki izogibajoče navezani na
svojo mater in so razvili ambivalentno navezanost na Boga, bi lahko govorili tudi o
potrditvi hipoteze o kompenzaciji. Ugotovili so tudi, da ima navezanost na mamo v
primerjavi z navezanostjo na očeta večjo povezavo z navezanostjo na Boga (Cvetek,
Simonič in Cvetek 2008, 644).
c) Ulman (1982) je ugotovil, da je skoraj 80 % spreobrnjencev imelo problematičen
odnos z očetom. Večina se spomni očeta kot nekoga, ki ga ni bilo, pasivnega, aktivno
izogibajočega in hladnega, zato naj bi imel oče večji vpliv na posameznikovo
spreobrnitev v primerjavi z navezanostjo na mamo. Razlaga za to je lahko ta, da je v
katoliški veri podoba Boga predstavljena v bolj moški obliki in tudi Bog je največkrat
prikazan kot dobri Oče (Halama, Gašparikova in Sabo 2013, 205).
c) Raziskava Giesbrechta (1995) je ugotovila, da so tisti mladostniki, ki so bili deležni
avtoritarnega vzgojnega stila, razvili tradicionalno religioznost, tisti s permisivno
vzgojo pa so izbrali religijo, ki ni bila tradicionalna. Raziskava Clarka, Worthingtona in
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Denserja (1988) pa je ugotovila, da naj bi otroci skrbnikov, ki so imeli avtoritativno
vzgojo, v primerjavi z otroki, ki so bili deležni permisivne vzgoje, razvili enake
religiozne vrednote, kot so jih imeli skrbniki. Mcdonald idr. (2005, 24) so v svoji
raziskavi ugotovili, da so posamezniki, ki so imeli avtoritarne skrbnike, imeli težave z
vzpostavitvijo intimnega odnosa z Bogom. Če so bile mame avtoritarne, so posamezniki
razvili preokupirani/ambivalentni stil navezanosti na Boga, če pa so bili avtoritarni
očetje, so razvili izogibajoči stil navezanosti.
d) V raziskavi, ki je ponovno raziskovala tudi hipotezo o kompenzaciji (Granqvist
2003), so želeli potrditi dve »paradigmi« spreobrnitve v vedenjski znanosti religije,
klasično in sodobno paradigmo. Klasična paradigma trdi, da se spreobrnitve zgodijo po
težkem stresnem obdobju in so nenadne in intenzivne, poleg tega pa tudi izjemno
transformacijske za posameznika (Granqvist 2003, 172). Po Jamesu (1902),
predstavniku klasične paradigme, naj bi to bile t. i. spreobrnitve »bolne duše«. Tako
spreobrnitev večinoma doživijo ljudje, ki so bili ateisti ali z zelo malo vere. Po
spreobrnitvi pa imajo svojo osebno vero in velikokrat opisujejo, da so imeli povezavo z
božanskim (Granqvist 2003, 173). Sodobna paradigma spreobrnitve pa omenja
predispozicije posameznika in situacije, ki podprejo spreobrnitve. Takšne spreobrnitve v
religijo naj bi bile postopne in manj transformacijske. Šlo naj bi za spreobrnitve
»zdravih duš«. Granqvist (172) je ugotovil, da karakteristike klasične paradigme veljajo
specifično za ljudi z ne-varno navezanostjo, karakteristike sodobne paradigme pa za
varno navezane. Pri teh so spreobrnitve manj burne in ni prisotnih stresnih čustev. Pri
raziskovanju spreobrnitev so ugotovili, da je vernost nenadnih spreobrnjencev del
obrambnega mehanizma, s pomočjo katerega poskušajo regulirati stres. Takrat lahko
Bog postane pri ljudeh z ne-varno navezanostjo oseba »zaslužene« varne navezave. Del
socializacijskega procesa pa je bila spreobrnitev pri tistih posameznikih, kjer je bila ta
postopna. Pri posameznikih, ki imajo negativni model samega sebe, je velika verjetnost,
da bodo spreminjali pogled na religijo in Boga, pri tistih posameznikih, ki imajo
pozitivni pogled nase, pa bo vera stabilna (180 – 181).
e) Adamova in Halama (2009) sta ugotovila, da verski fundamentalizem razvijejo
ženske z dezorganizirano navezanostjo, moški pa s tipom varne navezanosti.
f) Beck (2006) je v svoji raziskavi odkril, da so tisti, ki dojemajo Boga kot varen temelj,
veliko bolj angažirani v teološkem raziskovanju in so veliko bolj tolerantni do
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krščanskih ver, ki se razlikujejo od njihove. Isti posamezniki poročajo tudi o večjem
miru pri svojem duhovnem potovanju in sprejemanju doktrin, ki jih predpisuje njihova
vera. Krščanske doktrine enako sprejemajo ambivalentno navezani. Izogibajoče
navezani posamezniki pa ne zavračajo krščanske doktrine kot posledice njihovega
raziskovanja, ampak kot nezainteresiranosti v teološke vsebine. Varno navezani nimajo
težav z novimi, potencialno radikalnimi teološkimi idejami, saj se v nasprotju z
nekaterimi ne-varno navezanimi posamezniki ne bojijo, da bi bili zaradi tega zapuščeni
od Boga (Beck 2006, 127–130).
g) V raziskavi Cassibe in kolegov (2008, 1757–1758) so v primerjavi z laiškimi katoliki
in drugimi posamezniki ugotovili, da so duhovniki, redovnice in redovniki bolj varno
navezani in da so bile mame teh posameznikov bolj ljubeče in senzitivne. Bog je bil za
laiške katolike bolj oddaljen in kontrolirajoč v primerjavi z duhovniki, redovnicami in
redovniki (1760).
h) Kirkpatrick in Shaver (1992) sta v raziskavi o modelih navezanosti in vernosti
raziskovala še druge religiozne variable. Pokazala sta, da so tipi navezanosti v odraslih
odnosih povezani tudi z njimi. Varno navezani udeleženci v odraslih intimnih odnosih
so opisali Boga kot bolj ljubečega in manj oddaljenega od udeležencev z ne-varno
navezanostjo. Nekoliko višje so ocenili tudi pomen vere. Varno navezani so razvili z
Bogom varno navezanost. Udeleženci z izogibajočim tipom navezanosti v odraslih
odnosih so sami sebe večkrat opisali kot agnostike, ambivalentno navezani posamezniki
v odraslih odnosih pa so večkrat kot drugi tipi poročali o močnih čustvenih in verskih
izkušnjah oz. izkušnjah ponovnega rojstva in glosolaliji (271).
i) Kar nekaj raziskav je bilo narejenih tudi na področju partnerskih intimnih odnosov,
tipov navezanosti in dojemanja vere. Granqvist in Hagekull (2003) sta ugotovila, da se
bodo posamezniki z ne-varnim tipom navezanosti v intimnih odnosih na razhod odzvali
– bolj kot drugi tipi navezanosti – tako, da bodo postali bolj religiozni. Ti posamezniki
naj bi uporabili religijo za lajšanje bolečine in v odnosu z Bogom najdejo novo varno
stanje. Granqvist in Hagekull (2000, 117–119) sta odkrila tudi, da so posamezniki, ki so
bili samski, v primerjavi s tistimi, ki so bili v romantičnem odnosu, veliko bolj
religiozno aktivni, izkušajo veliko več sprememb na področju religije in poročajo o bolj
čustveno utemeljeni religiji. To predpostavlja, da odnos z Bogom predstavlja neke vrste
nadomestno navezavo, ki omogoča čustvene koristi, ki jih partnerji najdejo v
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romantičnem odnosu. Pri novo vzpostavljenih zvezah pa naj bi se religioznost
zmanjšala.
k) Vse zgornje raziskave so bile narejene na krščanskem vzorcu, na vzorcu muslimanov
pa je teh raziskav izjemno malo. O potrjevanju hipoteze o skladnosti in kompenzaciji
med muslimani je bila narejena raziskava avtorjev Shahidi, Shahabizadeh in Mazaheri
(2010), ki je prišla do podobnih rezultatov kot prej omenjene. Raziskavo so izpeljali na
vzorcu muslimanov v Iranu. Udeleženci, ki so imeli zgodovino varne navezanosti na
skrbnike, so takšno navezanost razvili tudi do Alaha, udeleženci z ne-varno
navezanostjo so do Alaha razvili isti tip navezanosti. Ta odnos je bil potrjen pri osebah,
katerih skrbniki so bili izjemno verni. Ko pri skrbnikih vera ni bila močna in so
posamezniki razvili ne-varni tip navezanosti na njih, pa so razvili varno navezanost na
Alaha. Ta raziskava je prav tako pokazala, da so posamezniki, ki so izkusili nenadno
spreobrnitev, imeli ambivalentno ali izogibajočo navezanost na starše. Ta odnos je bil
potrjen pri posameznikih, kjer skrbniki niso bili verni (21). Vendar pa je treba opozoriti,
da v raziskavi niso uporabljali vprašalnika, ki bi opisoval navezanost na Alaha,
uporabljali so prirejene vprašalnike, ki so bili standardizirani na krščanskem vzorcu
ljudi.
Kot je bilo že omenjeno, velika večina raziskav navezanosti na Boga, tako v tujini kot v
Sloveniji, temelji na vzorcu ljudi, ki so sami sebe opredelili za kristjane (bolj natančno
katoličane). Zato so bile raziskave navezanosti na Boga razvite večinoma samo v
kontekstu krščanstva. Te so ugotovile, da Bog psihološko funkcionira kot oseba
navezanosti in da je navezanost na Boga podobna drugim človeških odnosom
navezanosti (Miner idr. 2014, 80). Raziskave sicer prinašajo dopolnilni pogled na
razumevanje koncepta duhovnih fenomenov (kot so npr. molitev, rituali, spreobrnitev)
in različnih posledic duhovnosti (npr. kvaliteta osebnih odnosov, duševno in fizično
zdravje) (79) v kontekstu krščanstva, vendar pa razumevanje vere kot odnosa
navezanosti in Boga kot osebe navezave ne moremo spoznati dovolj natančno, če ne
upoštevamo različnih dojemanj Boga in drugih religioznih skupin. Beck in Mcdonald
(2006, 130) sta že odkrila, da različne verske skupine morda razvijejo različne tipe
stilov navezanosti. Razlike v tipih navezanosti med religijskimi skupnostmi, ki niso
samo katoliške, ampak tudi pravoslavne, protestantske in muslimanske, bomo preverjali
v naši raziskavi.
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8.

NEW

AGE

ORIENTIRANOST

IN

TEORIJA

NAVEZANOSTI

Na različnih območjih zahodne družbe se je v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja
nenadno pojavilo gibanje new age, ki predstavlja oblike nove duhovnosti, ki niso
vezane na organizirano cerkev niti na ekskluzivne sekte (Bahovec 2009, 16). Izraz new
age je nastal v okviru teozofije prek popularizacije Alice Bailey (Goljevšček 1992, 13).
V tem gibanju je oblikovana široka paleta najrazličnejših pristopov. Gre za združitev
mnogih različnih ponudb alternativne zahodne duhovnosti, azijske religioznosti, dela
sodobne znanosti, prastarih religioznih, ezoteričnih in magičnih izročil (Bahovec 2009,
16), indijanske tradicije, šamanizma, obnove raznih oblik nekrščanske gnoze (94),
kabale, sufizma, druidske vednosti, keltskega krščanstva, srednjeveške alkimije,
renesančnega hermetizma, zen budizma, joge (Papeški svet za kulturo in Papeški svet za
medverski dialog 2003, 30) itd., ki so bila prenesena v zahodni kontekst. Predvsem gre
za individualizirano formo duhovnosti (Hagekull idr. 2007, 592), ki je del splošne
»privatizacije religioznosti ter subjektivnih in neinstitucionalnih oblik religioznosti«,
pojava, ki ga je prvi opisal Luckmann (1967). New age duhovnost je tako predvsem
fenomen »zasebne sfere« in kot taka ni odvisna od institucionalnih struktur družbe,
ampak bolj od »emocij in občutkov«. Ker ni vezana na institucije, nima trajnih obveznih
verovanj in je fleksibilna in nestabilna. Posameznik si tako lahko sam izbira svoja
religiozna verovanja med različno ponudbo in jih kombinira v svoj sistem verovanj, ki
je eklektičen (Bahovec 2009, 62). Iz različnih tradicij po potrebi vzame tisto, kar se mu
zdi uporabno, in to preoblikuje (67). Kot pravi oče Pacwa (1992): »Ni ne prav ne
narobe, preprosto je, kar je, zato ti ni treba sprejeti resnice od nikogar. Sam lahko
ustvariš svojo resnico, kar je zate sprejemljivo in resnično.« (Papeški svet za kulturo in
Papeški svet za medverski dialog 2003, 12)
V nasprotju s tradicionalnimi religijami, ki koreninijo v hebrejskem monoteizmu in kjer
so vnaprej oblikovane veroizpovedi, temeljni nauki, doktrine in dogme s pomočjo
institucije, oseb in/ali tradicije in je vera v splošnem skupna neki skupini, je subjektivno
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verovanje edinstveno vsakemu posamezniku (Bahovec 2009, 64–66). Močno se
poudarja notranje sebstvo v oblikah samoizražanja in samouresničevanja, kar
opredeljujejo kot najvišjo človekovo psihološko potrebo (63). Subjektivna oblika
religioznosti je del širšega kulturnega »obrata k sebi«, ki pa je del družbe
individualizma (40). Vizija tega gibanja temelji na duhovni transformaciji posameznika,
ki ji sledi transformacija skupine, širše skupnosti in ne nazadnje celotne družbe. Ob
religiozni viziji nastopa tudi vizija nove politike, vzgoje in izobraževanja, umetnosti in
nove znanosti (16). Gre pravzaprav za »celovito, holistično dojemanje, ki svet razume
kot dinamično mrežo med seboj povezanih dogajanj« (Goljevšček 1992, 165), poleg
tega pa nekdo, ki je del new age duhovnosti, verjame, da »je vse povezano z vsem v
nenehnem procesu nastajanja in spreminjanja, da je vsak dogodek edinstven in dolguje
svoj nastanek celotnemu labirintu vseh prejšnjih, sedanjih in bodočih dogodkov«
(Goljevšček 1992, 165).

8.1 TEMELJNE POTEZE GIBANJA NEW AGE

Osrednje značilnosti new age gibanja, kot jih vidi William Bloom (1992), eden izmed
vodilnih predstavnikov tega gibanja, so:
˗

»Vse življenje – vsako bivanje/obstoj – je manifestacija Duha, Nepoznanega,
najvišje (supreme) zavesti, ki je pod različnimi imeni poznana mnogim
različnim kulturam.«

˗

»Namen in dinamika celotnega bivanja je, da se v polni meri razkriva in izrazi
Ljubezen, Modrost, Razsvetljenje.«

˗

»Vse religije so izrazi te iste notranje stvarnosti/resničnosti.«

˗

»Vse življenje, kot ga čutimo s petimi čuti ali zaznamo z znanstvenimi
napravami, je le zunanja tančica nevidne, notranje in vzročne stvarnosti.«

˗

»Podobno so človeška bitja dvojna stvaritev, stvaritev z zunanjo začasno
osebnostjo in z večrazsežnim notranjim bitjem (duša ali višje sebstvo).«

˗

»Zunanja osebnost je omejena in teži k ljubezni.«
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˗

»Namen inkarnacije/utelešenja notranjega bitja je, da se vibracije zunanje
osebnosti privede do resonance z ljubeznijo.«

˗

»Vse utelešene/inkarnirane duše so svobodne, proste, da izberejo svojo lastno
duhovno pot.«

˗

»Naši duhovni učitelji so tisti, katerih duše so se osvobodile potrebe
utelešenja/inkarnacije, in ki izražajo brezpogojno ljubezen, modrost in
razsvetljenje. Nekateri teh velikih bitij so znani in so navdihnili velike religije.
Drugi so neznani in delujejo nevidno.«

˗

»Vse življenje, v vseh svojih različnih oblikah in stanjih, je medsebojno
povezana energija – in to vključuje naša dejanja, čustva in misli. Zato
sodelujemo z Duhom in temi energijami v soustvarjanju naše stvarnosti.«

˗

»Čeprav smo nošeni v dinamiki kozmične ljubezni, smo skupaj odgovorni za
naše lastno stanje, stanje našega okolja in vsega življenja.«

˗

»Evolucija planeta in človeštva je dosegla v tem časovnem obdobju točko, v
kateri se dogaja temeljna duhovna sprememba naše individualne zavesti in
masovne (kolektivne) zavesti. Zaradi tega govorimo o new ageu (novi dobi).
Nova zavest je rezultat naraščajoče uspešne inkarnacije tega, kar nekateri
imenujejo energije kozmične ljubezni. Nova zavest se kaže sama v
instinktivnem razumevanju svetosti in, zlasti, v medsebojni povezanosti vsega
obstoječega.« Gre za redefinicijo svetega, sakralnega in resakralizacijo zemlje,
človeštva in vsakodnevnega življenja (Bahovec 2009, 112).

˗

»To novo zavest in novo razumevanje dinamike medsebojne povezanosti in
soodvisnosti vsega življenja pomeni, da smo trenutno v procesu porajanja
povsem nove planetarne kulture.«

Iz zgoraj opisanega je dobro vidno, da je duhovnost new age gibanja izrazito
sinkretistična in eklektična, torej odprta v vse smeri, poleg tega pa ima osebna duhovna
izkušnja prednost in je višja od vsakega tradicionalno interpretiranega verovanja. Nima
jasne hierarhije, niti skupnega voditelja. Temeljni element, ki je ves čas prisoten, je
iskateljstvo in pomembno je le, da posameznik najde to, kar ustreza subjektivnim
kriterijem (Bahovec 2009, 109–111). To pomeni, da posameznik ostaja v določenem
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okolju ali skupini, dokler mu to duhovno pomaga, a ko se mu zazdi, da bi lahko drugje
prejel več, tja tudi gre, drugi pa ga pri tem večinoma spodbujajo (212). Kar je najbolj
pomembno tudi z vidika teorije navezanosti, pa je to, da pripadnik new age duhovnosti
ne verjame v osebnega Boga, ker je »bolj udobno verjeti v »nekaj« kot v Boga, kot
pravi Albanese (1993). Pravzaprav nekateri vidiki new agea (sploh tisti, ki izhajajo iz
budizma) nasprotujejo »ideji o osebnem Bogu« (Bahovec 2009, 138) in poveličujejo
»čaščenje samega sebe«. Lastnosti, ki jih po navadi v tradicionalnih religijah
pripisujemo Bogu, so v new age duhovnosti predpisane samemu sebi (Granqvist,
Fransson in Hagekull 2009, 387). New age miselnost prežema prepričanje, da ni
božanskega bitja, ki bi bilo dejansko različno od druge stvarnosti, kar pa je ključna
točka v razliki med monoteizmi in new age miselnostjo. Bog naj bi bil »globoko v nas
samih« (Papeški svet za kulturo in Papeški svet za medverski dialog 2003, 64–65).
Temeljna razlika med monoteizmi in new age duhovnostjo se vidi npr. pri
transcendentalni meditaciji, kjer je mantra, ponavljalna molitev, le ponavljanje brez
kakršnegakoli pomena, tehnika, ki naj bi vodila človeka k osvoboditvi osebnostnih meja
in k čistemu jazu. V tem stanju naj bi prišlo do »zavesti enosti« oz. »enosti« vsega
bivajočega (Bahovec 2009, 156). To pa je tudi stanje, ki ga največkrat doživljajo
dezorganizirano navezani posamezniki (Granqvist 2012, 176). V monoteizmih pa se s
ponavljajočo molitvijo skuša vernik zavedati odnosa z Bogom kot z osebo (Bahovec
2009, 156). Pravzaprav je bistvo religioznega principa po Solovjovu (1988) v
monoteizmih (sploh pa v krščanstvu) razmerje z drugim, drugi pa je Drugi, Bog in tudi
vsaka druga človeška oseba. Zato pri duhovnih izkušnjah tipa new age ne gre za
izkušnjo Boga, pač pa bolj za izkušnjo »kozmične prisotnosti« ali stika z »višjo silo«
(Bahovec 2009, 172). Posameznik tako ne potrebuje niti odpuščanja grehov niti
usmiljenja, saj tak princip božanstva ni vezan na osebno moralno avtoriteto zunaj sebe
in tudi duhovna rast ni vezana na odnos do osebe. Ta je vezana na duhovno spoznanje in
preseganje neosebnega kozmično-karmičnega principa ujetosti v ta svet (201).
Poveličevanje samega sebe se vidi tudi pri posameznikovem socialnem življenju.
Osebna rast ima prednost pred zavezanostjo skupnemu življenju. V svojem duhovnem
razvoju posameznik večkrat menja skupine in komune, pogosto pa tudi zakonskega
partnerja. Ti, ki so dosegli »višje duhovno spoznanje«, naj ne bi nosili več odgovornosti
do teh, ki so na nižji ravni spoznanj. Svojega partnerja lahko mirno zapustiš, da v drugi
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zvezi bolj duhovno napreduješ. »Duhovno spoznanje je pred in nad vsakimi človeškimi
odnosi in vezmi.« (Bahovec 2009, 211–212)
Kljub njegovemu kratkemu obstoju je to gibanje postalo pomemben del zahodne družbe
in se je razširilo v vse dele zahodnega sveta. Marsikatere ideje te duhovnosti se širijo
tudi med pripadniki krščanstva (Bahovec 2009, 16) (katoličani naj bi bolj sprejemali
new age kot protestanti (Hoge 2005, 33)), saj se redni in zavezani obiskovalci maše
udeležujejo tedenskih tečajev joge, občasno konzultirajo razlagalce tarot kart, dajejo
prednost ideji reinkarnacije pred vstajenjem ali verjamejo, da vse duhovne poti vodijo k
istemu Bogu (Bahovec 2009, 219). Svoje krščanstvo kombinirajo z vero v
reinkarnacijo, saj se jim ta zdi bolj smiselna razlaga posmrtnega življenja (Goljevšček
1992, 145). Vendar pa te ideje alternativnih religioznih verovanj niso bile sprejete v
obstoječe katolištvo, pravoslavje ali v katero od protestantskih cerkva (Bahovec 2009,
47), kaj šele v islam, za katerega so najslabše »verske inovacije« in kjer »vsaka verska
inovacija predstavlja zablodo, vsaka zabloda pa pelje v Pekel« (Ibn Ahmed el – Havil
2014, 5).

8.2 EMPIRIČNE RAZISKAVE DUHOVNOSTI NEW AGE IN TEORIJE
NAVEZANOSTI

Raziskava Hagekulla idr. (2007, 597) je pokazala, da je količina zavrnitve skrbnikov in
zamenjave vlog med otroki in starši povezana z new age duhovnostjo in, kakor smo
opisali že v sedmem poglavju, tudi z intenzivnimi religioznimi spremembami. Variable,
ki so merile ljubezniv stik s skrbniki, niso bile povezane z new age variablami, medtem
ko je z variablami, ki so merile skrbnikovo zavračanje, new age zelo visoko koreliral.
Visoki rezultati na new age lestvicah so bili povezani z nerešenimi občutki in
neavtonomijo. Pri posameznikih, ki se odločajo za new age duhovnost, raziskave
ugotavljajo, da je bilo družinsko ozadje v mnogih primerih enako: močna, prevladujoča,
vseprisotna mati, ki otroka izključujoče veže nase, in čustveno odsotni oče, ki ni imel
avtoritete, kot da bi bil odrinjen na družinski rob, brez močnejše besede in vpliva. Zato
je pri teh posameznikih prisotna nenasitna lakota po ljubezni, pozornosti, toplini in
varnosti. Verjamejo, da bodo to našli v new age duhovnosti, saj ta deluje na neki način
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drogantno, opijatsko in v ospredju je v trenutek sedanjosti usmerjeno brezskrbno stanje
(Goljevšček 1992, 152).
Raziskava, ki so jo izvedli Granqvist, Fransson in Hagekull (2009, 396), je ugotovila, da
se lahko nerazrešene travme izrazijo na drugih življenjskih področjih, kot so duhovne
aktivnosti in mišljenje, in ne samo prek psihopatologije. Ugotovili so, da če travma ne
izhaja iz otroštva in če ni bila razrešena, se posameznik v povprečju začne ukvarjati z
new age duhovnostjo v treh letih (398). Ista raziskava je potrdila tudi to, kar kažejo
druge raziskave, da bodo posamezniki z dezorganizirano navezanostjo bolj razvili
naklonjenost do new age duhovnosti (Granqvist, Fransson in Hagekull 2009, 396). Ta
tip duhovnosti je značilen za posameznike z ambivalentnim/preokupiranim in
dezorganiziranim tipom navezanosti (Hagekull idr. 2007, 590), George in Solomon
(1999) pa sta ugotovila, da so matere z dezorganizirano navezanostjo svojemu
potomstvu pripisovale nadnaravne moči, povezane z new ageem. New age naj bi
ambivalentnemu odraslemu pomagal neposredno izraziti njegovo preokupacijo, ki
izhaja iz pomanjkljivosti v odnosu s skrbnikom. Šlo naj bi za emocionalno
kompenzacijo (Granqvist 2002a, 77).
Ker pri osebah z ambivalentno in dezorganizirano navezanostjo ugotavljajo, da se
najbolj zatekajo k new age duhovnosti, bi lahko rekli, da je zanje enostavnejše, da
verjamejo v »nekaj« oz. v »neosebne kozmične sile« (Papeški svet za kulturo in Papeški
svet za medverski dialog 2003, 61) kot v Boga, kot smo zapisali zgoraj. Če bi verovali v
Boga, bi morali razviti z njim osebni, intimni odnos. Ravno tak odnos pa je zanje preveč
tvegan, saj se ga bojijo, ker jim je bil »odvzet« že v otroštvu pri skrbnikih.
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9. PREDSTAVITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Glavni namen raziskave magistrskega dela je raziskati povezanost med navezanostjo na
starše in na Boga in new age orientiranostjo ter razlike v navezanosti na starše in na
Boga in new age orientiranostjo med kristjani (katoličani, pravoslavci in protestanti) ter
muslimani.
Hipoteze, ki smo jih preverjali, so:
1. Pri kristjanih (katoličanih, pravoslavcih in protestantih) in muslimanih bo
potrjena ena izmed hipotez: hipoteza o skladnosti ali hipoteza o kompenzaciji.
2. Bolj ko je bila navezanost na starše (merjenje komunikacije, zaupanja in
odtujitve) in na Boga (iskanje bližine, varno zatočišče, varna baza, protest ob
ločitvi) kakovostna, bolj so bili posamezniki na starše in na Boga varno
navezani.
3. Pri kristjanih bo manj dezorganizirano navezanih posameznikov na Boga kot pri
muslimanih.
4. Pri muslimanih bo več ambivalentno in izogibajoče navezanih na Boga kot pri
kristjanih.
5. Med kristjani je največ ambivalentno navezanih na Boga pri protestantih.
6. Pri ne-varno navezanih posameznikih na starše in Boga bo prisotne več new age
orientiranosti.
7. Med kristjani (katoličani, pravoslavci in protestanti) in muslimani so statistično
pomembne razlike v new age orientiranosti.
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10. METODA

10.1 UDELEŽENCI

Raziskave se je udeležilo 325 udeležencev. Potekala je med pripadniki katoliške,
pravoslavne, protestantske in muslimanske skupnosti. Pripadnikov katoliške skupnosti
je bilo 90 (28 %), pravoslavne skupnosti 70 (21 %), protestantske skupnosti (sodelovali
so evangeličani in adventisti, a jih v raziskavi vključimo v enotno protestantsko
skupino, ker je protestantskih skupnosti več in bi bilo najbolj korektno, da bi se
raziskale tudi razlike med protestantskimi skupnostmi) 65 (20 %) in muslimanske
skupnosti 100 (31 %). Od teh je bilo moških 138 (42 %) in žensk 188 (58 %).
Sodelovali so posamezniki, stari od 15 do 77 let, povprečna starost udeležencev je bila
35,9 leta. Udeleženci so se opredelili tudi glede izobrazbe: osnovnošolsko izobrazbo je
imelo 15 udeležencev (5 %), poklicno izobrazbo 36 (11 %), srednješolsko izobrazbo 82
(25 %), višješolsko, visokošolsko izobrazbo ali izobrazbo prve bolonjske stopnje 88
(27 %), univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge bolonjske stopnje 91 (28 %),
specializacijo ali magisterij znanosti 9 udeležencev (3 %), 5 udeležencev (1 %) pa je
imelo doktorat. Opredelili so se tudi glede svojega stanu. 93 udeležencev je bilo
samskih (29 %), poročenih 126 (39 %), neporočenih v partnerski zvezi 74 udeležencev
(23 %), 24 (7 %) jih je bilo ločenih in 6 (1 %) ovdovelih, trije pa so se opredelili za
zaročene (1 %). Glede na status zaposlitve jih je bilo 49 (15 %) brezposelnih, 168
zaposlenih (52 %), 76 študentov (23 %) in drugih (10 %) (opredelili so se kot
upokojenci, dijaki, samozaposleni.
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10.2 MERSKI INSTRUMENTI

Za potrebe raziskave smo raziskovalni vprašalnik sestavili iz naslednjih vprašanj in
vprašalnikov.


V prvem delu vprašalnik sestavljajo demografska vprašanja. Zanimali so nas
spol, starost, izobrazba, status in stan ter kateri verski skupnosti pripadajo.



V drugem delu smo uporabili dva vprašalnika, ki merita navezanost na starše.
Vprašalnik navezanosti na mater in očeta (Invetory of Parent and Peer
Attachment, IPPA) (Armsden in Greenberg 1987) meri globljo oceno kvalitete
stika navezanosti na starše s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, kjer 1
pomeni skoraj nikoli ali nikoli ni držalo in 5 skoraj vedno ali vedno je držalo.
Udeleženci raziskave so izražali stopnjo strinjanja oz. nestrinjanja. Ima 25
vprašanj za vsakega izmed staršev in meri tri dimenzije (zaupanje, komunikacijo
in odtujitev). Za dimenzijo zaupanje se je uporabila npr. trditev: »Čutil/a sem, da
je moj/a mati/oče svojo materinsko/očetovsko vlogo dobro opravljal/a.« Za
dimenzijo komunikacija se je uporabila npr. trditev: »Če sem s svojo/svojim
materjo/očetom govoril/a o svojih težavah, sem se počutil/a osramočeno ali
neumno.« In za merjenje dimenzije odtujitev se je uporabljala npr. trditev
»Moj/a mati/oče je preveč pričakoval/a od mene.« Avtorji (Armsden in
Greenberg 1987) navajajo, da je Cronbachov koeficient alfa, ki meri zanesljivost
vprašalnika za navezanost na mamo, 0,87 in 0,89 za navezanost na očeta. V naši
raziskavi je Chronbachov koeficinet alfa za vprašalnik navezanosti na mamo
znašal 0,79, za navezanost na očeta pa 0,81. Drugi vprašalnik je bila priredba
Vprašalnika tipov navezanosti (Attachment style questionnaire) (Hazan in
Shaver 1987), ki omogoča določiti tipe navezanosti na starše v otroštvu (varna,
anksiozna/ambivalentna, izogibajoča in dezorganizirana navezanost) s pomočjo
7- stopenjske Likertove lestvice, kjer 1 pomeni močno se ne strinjam in 7 močno
se strinjam. Udeleženci so morali izbrati tudi enega izmed opisov, ki po
njihovem najbolje opisuje odnos, ki so ga imeli s posameznim staršem v svojem
otroštvu.
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V tretjem delu smo uporabili dva vprašalnika, ki merita navezanost na Boga.
Lestvica duhovne navezanosti v islamu (The Muslim Spiritual Attachment
Scale, M-SASS) (Miner in dr. 2009) meri navezanost na Boga pri muslimanih, a
so ga s soglasjem avtorice vprašalnika reševali tudi kristjani z mislijo na svojega
Boga. Vprašalnik ima 37 vprašanj, ki s pomočjo 7-stopenjske Likertove lestvice,
kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 7 popolnoma se strinjam, meri 6 dimenzij
(iskanje bližine, varno zatočišče, varna baza, protest ob ločitvi, pozitivni model
sebe, pozitivni model Boga). Udeleženci so označili stopnjo strinjanja oz.
nestrinjanja s trditvijo. Za merjenje iskanja bližine je bilo postavljeno npr.
naslednje vprašanje: »V težkih trenutkih poiščem Boga prek molitve ali branja
svetih besedil.« Za dimenzijo varno zatočišče je bila postavljena npr. trditev:
»Ko se v stiski obrnem na Boga, najdem občutek varnosti.« Za dimenzijo varna
baza je bila postavljena npr. trditev: »Z aktivnim iskanjem božje prisotnosti v
svojem življenju sem našel/našla njegovo pomoč v težkih situacijah.« Za
dimenzijo protest ob ločitvi je bila postavljena npr. trditev: »Ko sem klical/a
Bogu po pomoč, se je odzval.« Za dimenzijo pozitivni model sebe je bila
postavljena npr. trditev: »K Bogu molim z vsem svojim zaupanjem, saj vem, da
sem ljubljen.« Za dimenzijo pozitivni model Boga pa je bila postavljena npr.
trditev: »Vem, da nisem popoln/a, toda Bog me vseeno ljubi.« Avtorji (Miner in
dr. 2009) navajajo, da je Cronbachov koeficient alfa, ki meri zanesljivost
vprašalnika, 0,91 za dimenzijo iskanje bližine, 0,92 za dimenzijo varno
zatočišče, 0,87 za dimenzijo varna baza, 0,88 za dimenzijo protest ob ločitvi,
0,84 za dimenzijo pozitivni model sebe in za dimenzijo pozitivni model Boga
0,91. V naši raziskavi je Cronbachov koeficient alfa za dimenzijo iskanja bližine
znašal 0,95, za dimenzijo varno zatočišče 0,96, za dimenzijo varna baza 0,94, za
dimenzijo protest ob ločitvi 0,93, za dimenzijo pozitivni model sebe 0,92 in za
dimenzijo pozitivni model Boga 0,96. V nadaljevanju so udeleženci raziskave s
pomočjo 7-stopenjske Likertove lestvice, kjer 1 pomeni močno se ne strinjam in
7

močno

se

strinjam,

anksiozni/ambivalentni,

določili

izogibajoči

tip
in

navezanosti
dezorganizirani

na
tip

Boga

(varni,

navezanosti).

Udeleženci raziskave so na vprašalnik odgovarjali tako, da so zbrali en opis, ki
je bil po njihovem mnenju najbolj ustrezen in se je najbolj približal opisu odnosa
z Bogom, potem pa so na lestvici od 1 do 7 ocenili strinjanje z vsakim opisom.
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V četrtem delu vprašalnika smo uporabili vprašalnik Lestvica »new age«
orientiranosti (The New age Orientation Scale, NAOS) (Granquist in Hagekull
2001), ki vsebuje 22 vprašanj, in s pomočjo 6-stopenjske Likertove lestvice, kjer
1 pomeni zelo se ne strinjam in 6 zelo se strinjam, meri deset različnih sklopov
prepričanj, interesov in aktivnosti pri new age orientaciji. 1. prepričanje, da je
posameznikova intuicija verodostojen vir znanja (npr. »Težava obstoječega
zdravstvenega sistema tiči v dejstvu, da ima znanost prednost pred intuicijo ali
starodavnim znanjem.«), 2. verovanje v to, da se new age približuje z
dramatičnimi posledicami za znanost in vrednotenje človeške narave (npr.
»Menim, da se približujemo popolnoma novi dobi, ki bo bistveno spremenila naš
pogled na znanost, duhovno spoznanje ali resnično človeško naravo.«), 3.
verovanje

v

alternativno

medicino

(npr.

»Obstaja

mnogo

načinov

»alternativnega zdravljenja« (npr. zdravljenje reiki, metoda Rosen, zdravljenje
avre, refleksologija, holistično zdravljenje, zdravljenje z reinkarnacijo, kristali,
zdravljenje čaker ...), ki so vsaj toliko učinkovita kot običajno medicinsko
zdravljenje, saj prinaša človeku zdravje in dobrobit.«), 4. verovanje v
parapsihološke in okultne fenomene (npr. »Prepričan/a sem, da sta prenos misli
in /ali sposobnost premikanja reči z mislimi dejansko mogoča.«), 5. poudarek na
osebnem razvoju in spiritualnosti ter interes za alternativno literaturo z vsebino,
ki je namenjena osebnemu razvoju in spiritualnosti (npr. »Prebral/a sem nekaj
novih »alternativnih« knjig, ki se ukvarjajo s tem, kako doseči duhovno ali
osebno rast (npr. Celestinska prerokba, Tečaj čudežev, Skrivnost, Transurfing
realnosti, Moč ...«), 6. pozitivna ocena psevdopsihološkega in psevdofizičnega
mišljenja (npr. »Vse, kar se zgodi v posameznikovem življenju, nosi skrit
pomen, ki ga je treba poskušati razvozlati.«), 7. poudarjanje tega, da sta narava
in kozmos živa celota (npr. »Celotno vesolje je neločljiva in živeča celota, s
katero je sodobni človek izgubil ves stik.«), 8. poudarek na vzhodnem holizmu,
vedenju in prepričanju (npr. »Vsak posameznik, ki želi doseči osebni duhovni
uvid, mora združiti ali kombinirati resnice, ki so skrite v različnih starih
tradicijah

(šamanizem,

veroizpovedi

primitivnih

verstev,

astrologija,

vzhodnjaška modrost, kabala).«), 9. pozitivno vrednotenje religioznega
sinkretizma in praks »pozabljenih« kultur in tradicij, ki so združene s
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konvencionalnimi zahodnimi religijami (npr. »Ljudje živijo več kot le eno
življenje, in ko umrejo, se bodo po določenem času ponovno rodili v drugem
telesu (reinkarnacija)«.), 10. poudarek na to, da si »odprt iskalec« (kot opozicija
dogmam institucionaliziranim religijam), saj je zate new age osebno dragocen
(npr. »V primerjavi z večino vernih ali nevernih ljudi sem verjetno neke vrste
duhovni iskalec/ka z nenavadno odprtim umom.«) (Granqvist in Hagekull 2001,
532–533). Udeleženci raziskave so na lestvici od 1 do 6 označili, koliko se
strinjajo s trditvami. Avtorji (Granqvist in Hagekull 2001, 535) navajajo, da je
Cronbachov koeficient alfa, ki meri zanesljivost vprašalnika, za vse trditve 0,95,
v našem primeru pa je bil Cronbachov koeficient alfa 0,93 za vse trditve. V tem
delu vprašalnika smo dodali še vprašanji, koliko posamezniku duhovnost
pomeni, kjer so lahko označili trditve od zelo malo do zelo veliko, in vprašanje,
kako so sprejeli religijo, kjer so lahko označili: od rojstva, s poroko, s
spreobrnitvijo od ateista v vernika in s spreobrnitvijo iz ene religije v drugo.

10.3 POSTOPEK

Raziskava je bila izvedena med pripadniki katoliške, pravoslavne, protestantske in
muslimanske skupnosti, ki so izpolnjevali vprašalnik prek facebooka (povabilo na
facebook posameznih verskih skupin), prek spletne strani muslimanske skupnosti
Slovenije, ki je objavila povabilo za sodelovanje v naši raziskavi, in z anketiranjem na
način papir-svinčnik. Na vprašalnik je kliknilo več kot 1000 oseb, vendar smo lahko
uporabili le okrog 200 izpolnjenih vprašalnikov, druge smo med pripadnike
muslimanske in protestantske skupnosti razdelili osebno prek sodelovanja z voditelji teh
dveh skupnosti. Raziskava je potekala od aprila 2015 do novembra 2015, saj je bilo
precej težko pridobiti ustrezno število udeležencev vsake izmed skupnosti. Pred
začetkom raziskave smo pridobili dovoljenja za uporabo vprašalnikov od vseh avtorjev,
udeleženci pa so bili seznanjeni z navodili reševanja in s tem, da bodo odgovori ostali
anonimni, rezultati pa bodo uporabljeni le za potrebe magistrskega dela. Pravilno
izpolnjenih vprašalnikov smo prejeli 325, drugi, ki so kliknili nanj, so končali
vprašalnik pri demografskih vprašanjih, razlog za to bi lahko bil ta, da je bil vprašalnik
predolg (reševalo se ga je namreč približno 15 minut) ali pa preveč intimen. Nekaterih
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vprašalnikov nismo vključili zato, ker so jih izpolnili pripadniki drugih verskih
skupnosti oz. so bili ateisti.

Za obdelavo podatkov smo uporabili programe SPPS in Microsoft Word. S programom
SPPS smo izračunali vse statistično pomembne korelacije in razlike med posameznimi
spremenljivkami in verskimi skupnostmi. V Microsoft Wordu smo podatke ubesedili in
uredili v tabele.
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11. REZULTATI

Tabela 1. Povprečne vrednosti, standardne deviacije, minimalne in maksimalne
vrednosti seštevkov na lestvicah kvalitete navezanosti na mamo in očeta (vprašalnik
IPPA) in seštevkov na lestvicah tipov navezanosti na mamo in očeta vprašalnika tipov
navezanosti (Attachment style questionnaire) pri moških in ženskah
Moški

Mama varna
Mama
izogibajoča
Mama
ambivalentna
Mama
dezorg.
Mama
navezanost
(IPPA)
Oče varna
Oče
izogibajoča
Oče
ambivalentna
Oče dezorg.
Oče
navezanost
(IPPA)

Ženske

N = 138
M
Min
±SD
4,51
1
±2,172
2,93
1
±2,118
3,30
1
±2,006
2,37
1
±1,552
91,021
40
±23,430
3,79
±1,838
3,15
±1,883
4,41
±2,070
2,72
±1,615
75,000
±21,824

Max
7
7
7
7
126

1

7

1

7

1

7

1

7

25

125

N = 187
M
Min
±SD
4,71
1
±2,256
2,35
1
±1,993
3,29
1
±2,230
2,67
1
±2,015
93,8342
40
±24,47402
4,44
±2,195
2,46
±2,025
3,95
±2,407
3,07
±2,102
78,1872
±25,54781

Skupaj
Max
7
7
7
7
128

1

7

1

7

1

7

1

7

25

125

M
±SD
4,62
±2,220
2,60
±2,064
3,30
±2,134
2,54
±1,836
92,6400
±24,040
4,16
±2,073
2,75
±1,993
4,14
±2,278
2,92
±1,916
77,5477
±24,0135

N = 325
Min

Max

1

7

1

7

1

7

1

7

40

128

1

7

1

7

1

7

1

7

25

125

Opombe: N = število anketirancev, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon, min/max =
minimalna, maksimalna vrednost.

Iz tabele 1 je razvidno, da so moški pri merjenju izogibajočega in ambivalentnega tipa
navezanosti na očeta v povprečju dosegli višje vrednosti kot ženske, ženske pa so višje
vrednosti v povprečju dosegle pri merjenju dezorganiziranega tipa navezanosti nanj. Pri
merjenju kakovosti navezanosti na očeta se je v povprečju pokazala višja pri ženskah.
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Tabela 2. Povprečne vrednosti, standardne deviacije, minimalne in maksimalne
vrednosti seštevkov na lestvicah navezanosti na Boga (vprašalnik M-SAS), seštevkov
na lestvicah tipov navezanosti na Boga vprašalnika tipov navezanosti na Boga
(vprašalnik RQ) in seštevkov na lestvicah new age orientiranosti (vprašalnik NAOS) pri
moških in ženskah
Moški

Ženske

Skupaj

N = 138

N = 187

N = 325

M

Min

Max

±SD
Bog varna

5,45

izogibajoča
Bog

2,15

1

7

ambivalentna

±1,659

Bog dezorg.

1,80

1

7

1

7

navezanost

150,000

5,27

1

7

7

2,03

1

7

168

±36,29922

Max

2,46

1

2,28

1

7

2,08

1

7

7

2,34

1

7

1

7

24

168

22

131

±1,792
1

126,4652

5,34

±1,560

7

±2,043
25

Min

±2,021

±1,879
1

M
±SD

±1,565

±1,508
Bog

Max

±2,038

±1,556
2,17

Min

±SD

±2,000
Bog

M

2,08
±1,848

24

168

±42,280

130,6954
±40,09629

(M-SAS)
new age

56,5725

22

±20,21414

124

67,8449

22

131

±42,280

63,0585
±25,24313

Opombe: N = število anketirancev, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon, min/max =
minimalna, maksimalna vrednost.

Iz tabele 2 je razvidno, da so ženske v povprečju pri merjenju ambivalentne in
dezorganizirane navezanosti na Boga dosegale višje vrednosti kot moški in so dosegle v
kvaliteti navezanosti nanj (merjenje iskanja bližine, varnega zatočišča, varne baze in
protesta ob ločitvi) v povprečju manjše vrednosti kot moški. V primerjavi z moškimi
dosegajo višje povprečne vrednosti pri new age orientiranosti.
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Tabela 3. Povprečne vrednosti, standardne deviacije, minimalne in maksimalne
vrednosti seštevkov na lestvicah kvalitete navezanosti na mamo in očeta (vprašalnik
IPPA) in seštevkov na lestvicah tipov navezanosti na mamo in očeta vprašalnika tipov
navezanosti (Attachment style questionnaire) glede na pripadnost verskim skupnostim

Mama varna
Mama
izogibajoča
Mama
ambivalentna
Mama
dezorganizirana
Mama
navezanost
(IPPA)
Oče varna
Oče izogibajoča
Oče ambivalentna
Oče
dezorganizirana
Oče navezanost
(IPPA)

KATOLIČANI
N = 90
M
Min
Max
±SD
4,77
1
7
±2,21
2,20
1
7
±1,87
3,68
1
7
±2,18
2,90
1
7
±1,97
92,822
44
128
±21,2

PRAVOSLAVCI
N = 70
M
Min
Max
±SD
4,47
1
7
±2,38
2,54
1
7
±1,93
2,86
1
7
±1,92
2,37
1
7
±1,81
92,90
40
128
±27,1

PROTESTANTI
N = 65
M
Min Max
±SD
4,83
1
7
±2,1
2,45
1
7
±2,1
3,20
1
7
±2,2
2,51
1
7
±1,8
95,384
40 128
±23

MUSLIMANI
N = 100
M Min Max
±SD
4,46
1
7
±2,1
3,10
1
7
±2,2
3,33
1
7
±2,0
2,37
1
7
±1,6
90,5
40 128
±24

4,56
±2,12
2,41
±1,97
4,24
±2,3
3,49
±2,17
76,088
±24,2

3,81
±2,16
2,79
±1,79
3,81
±2,12
2,64
±1,75
76,40
±25,4

4,52
±1,8
2,35
±1,9
3,86
±2,3
2,60
±3,6
82,476
±22

3,82
±2
3,30
±2,0
4,46
±2,3
2,82
±1,6
76,4
±23

1

7

1

7

1

7

1

7

25

125

1

7

1

7

1

7

1

7

27

125

1

7

1

7

1

7

1

7

25

125

1

7

1

7

1

7

1

7

25

125

Opombe: N = število anketirancev, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon, min/max =
minimalna, maksimalna vrednost.

Iz tabele 3 je razvidno, da pri merjenju izogibajoče navezanosti na mamo muslimani
dosegajo višje vrednosti, pri merjenju ambivalentne navezanosti na mamo se je
najmanjša povprečna vrednost izkazala pri pravoslavnih, pri protestantih pa naj bi v
povprečju najvišjo vrednost dosegli pri merjenju kvalitete navezanosti na mamo in
ravno tako na očeta. Katoličani so v primerjavi z drugimi verskimi skupnostmi dosegli
najvišjo povprečno vrednost pri merjenju dezorganizirane navezanosti na očeta.
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Tabela 4. Povprečne vrednosti, standardne deviacije, minimalne in maksimalne
vrednosti seštevkov na lestvicah navezanosti na Boga (vprašalnik M-SAS), seštevkov
na lestvicah tipov navezanosti na Boga vprašalnika tipov navezanosti na Boga
(vprašalnik RQ) in seštevkov na lestvicah new age orientiranosti (vprašalnik NAOS)
glede na pripadnost verskim skupnostim

Bog varna
Bog izogibajoča
Bog
ambivalentna
Bog
dezorganizirana
Bog navezanost
(M-SAS)
new age

KATOLIČANI
N = 90
M
Min
Max
±SD
4,90
1
7
±2,06
2,34
1
7
±1,63
2,70
1
7
±1,91
2,92
1
7
±2,32
111,77 26
168
±44,9

PRAVOSLAVCI
N = 70
M
Min
Max
±SD
4,31
1
7
±2,20
2,60
1
7
±2,20
2,46
1
7
±1,81
2,27
1
7
±1,81
113,8
25
168
±42,0

75,544
±27,2

75,01
±25,1

22

127

27

126

PROTESTANTI
N = 65
M
Min Max
±SD
6,14
1
7
±1,5
1,82
1
7
±1,5
2,34
1
7
±2,3
1,43
1
7
±1,2
147,7 24
168
6
±23
43,76 22
131
±23

MUSLIMANI
N = 100
M Min Max
±SD
5,95 1
7
±1
1,66 1
7
±1
1,92 1
7
±1
1,61 1
7
±1
148 25
168
±2
55,9
±1

22

92

Iz tabele 4 je razvidno, da so protestanti in muslimani v povprečju dosegli višje
vrednosti pri merjenju varne navezanosti na Boga. Manjše povprečne vrednosti so bile
pri njih izmerjene pri izogibajoči navezanosti nanj, najmanjše povprečne vrednosti pri
merjenju dezorganizirane navezanosti na Boga pa so bile izmerjene pri muslimanih. Pri
protestantih so bile izmerjene najmanjše povprečne vrednosti pri merjenju new age
prakse in mišljenja.
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HIPOTEZA 1: Pri kristjanih (katoličanih, pravoslavcih in protestantih) in muslimanih
bo potrjena hipoteza o skladnosti ali hipoteza o kompenzaciji.
Za preverjanje povezanosti med navezanostjo na starše in navezanostjo na Boga in
posledično tudi hipoteze o skladnosti in hipoteze o kompenzaciji smo najprej preverili
pogoje za Pearsonov korelacijski koeficient. Ker pogoj homoscedastičnosti ni bil
izpolnjen in ker je naša distribucija odstopala od normalne (to smo preverili s
Kolmogorov-Smirnovim testom), p je bil pri vseh lastnosti, ki smo jih preverjali, pod
0,05, smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient za preverjanje korelacij.

Tabela 5. Spearmanovi korelacijski koeficienti med kakovostjo navezanosti na mamo
(komunikacija, zaupanje, odtujitev) in tipi navezanosti na mamo ter kakovostjo
navezanosti na Boga (varna baza, varno zatočišče, iskanje bližine, protest ob ločitvi) in
tipi navezanosti na Boga

N = 325

Mama

Mama

Mama

Mama dezorganizirana

varen

izogibajoča

ambivalentna

Mama
navezanost
(IPPA)

Bog varna

0,149**

-0,063

-0,100

-0,152**

0,124*

Bog

-0,180**

0,200**

0,158**

0,137*

-0,132*

-0,104

0,099

0,259**

0,116*

-0,081

-0,113*

0,069

0,109*

0,168**

-0,152**

0,061

0,067

-0,74

-0,079

0,100

izogibajoča
Bog
ambivalentna
Bog
dezorganizirana
Bog navezanost
(M-SAS)

Opombe: * Koeficient korelacije je statistično pomemben na 5-odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient
korelacije je statistično pomemben na 1-odstotnem nivoju tveganja.
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Tabela 6. Spearmanovi korelacijski koeficienti med kakovostjo navezanosti na očeta
(komunikacija, zaupanje, odtujitev) in tipi navezanosti na očeta ter kakovostjo
navezanosti na Boga (varna baza, varno zatočišče, iskanje bližine, protest ob ločitvi in
tipi navezanosti na Boga)
N = 325

Oče varna

Oče

Oče

izogibajoča

ambivalentna

Oče dezorganizirana

Oče
navezanost
(IPPA)

Bog varna

0,221**

-0,80

-0,060

-0,235**

0,181**

Bog izogibajoča

-0,183**

0,233**

0,133*

0,222**

-0,162**

Bog ambivalentna

-0,176**

0,120*

0,133*

0,115*

-0,093

Bog dezorganizirana

-0,142*

0,058

0,053

0,149**

-0,149**

Bog navezanost (M-

0,089

0,042

-0,003

-0,182**

0,164**

SAS)

Opombe: * koeficient korelacije je statistično pomemben na 5-odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient
korelacije je statistično pomemben na 1-odstotnem nivoju tveganja.

V tabeli 5 in 6 so prikazani rezultati povezanosti med kakovostjo navezanosti na starše
in kakovostjo navezanosti na Boga ter povezanost med tipi navezanosti na starše in tipi
navezanosti na Boga med vsemi, ki so sodelovali v raziskavi (N = 325). Izračuni so
pokazali kar nekaj statistično pomembnih korelacij, pri katerih je bil koeficient
korelacije statistično pomemben na 1-odstotnem nivoju tveganja. Statistično pomembne
korelacije so se pokazale med varno navezanostjo na Boga in dezorganizirano
navezanostjo na očeta, kjer je bil korelacijski koeficient negativen in nizek (r = –0,235),
kar pomeni, da bolj ko je bila navezanost na očeta dezorganizirana, manj je bil
posameznik varno navezan na Boga. Naslednje statistično pomembne korelacije so se
pokazale med izogibajočo navezanostjo na Boga in dezorganizirano navezanostjo na
očeta (r = 0,222); izogibajočo navezanostjo na očeta ter izogibajočo navezanostjo na
Boga (r = 0,233); ambivalentno navezanostjo na očeta in izogibajočo navezanostjo na
Boga (r = 0,133); izogibajočo navezanostjo na Boga in izogibajočo navezanostjo na
mamo (r = 0,200); ambivalentno navezanostjo na mamo in dezorganizirano
navezanostjo na Boga (r = 0,109); dezorganizirano navezanostjo na Boga in
dezorganizirano navezanostjo na mamo (r = 0,168); ambivalentno navezanostjo na
mamo in izogibajočo navezanostjo na Boga (r = 0,158); ambivalentno navezanostjo na
Boga in ambivalentno navezanostjo na mamo (r = 0,259); izogibajočo navezanostjo na
Boga in dezorganizirano navezanostjo na mamo (r = 0,137); ambivalentno navezanostjo
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na Boga in dezorganizirano navezanostjo na mamo (r = 0,116), kjer so bile vse
korelacije pozitivne in nizke, ter dezorganizirano navezanimi posamezniki na Boga in
varno navezanostjo na mamo (r = –0,113), izogibajočo navezanostjo na Boga in varno
navezanostjo na mamo (r = –0,180), kjer sta bili korelaciji negativni in nizki. Bolj ko je
bil posameznik varno navezan na mamo, manj je bil dezorganizirano in izogibajoče
navezan na Boga. In bolj ko je bil posameznik dezorganizirano navezan na mamo, manj
je bil varno navezan na Boga (r = –0,152). Pri posameznikih, ki so bili varno navezani
na mamo, je korelacijski koeficient (r = 0,149) pokazal na povezanost z varno
navezanostjo na Boga. Če je bil posameznik na očeta izogibajoče, ambivalentno ali
dezorganizirano navezan, je korelacijski koeficient (r = 0,120; r = 0,133; r = 0,155)
pokazal povezanost z ambivalentno navezanostjo na Boga. Korelacijski koeficient (r =
0,221) med varno navezanostjo na očeta in varno navezanostjo na Boga nam pove, da
so posamezniki, ki so varno navezani na očeta, razvili tudi varno navezanost na Boga.
In bolj ko je bila navezanost na očeta varna, manj so bili izogibajoče (r = –0,183),
ambivalentno (r = –0,176) in dezorganizirano (r = –0,142) navezani na Boga. Če je bil
posameznik dezorganizirano navezan na očeta, je korelacijski koeficient (r = 0,149)
pokazal, da je takšen tip navezanosti bolj razvil tudi do Boga. Če so posamezniki pri
očetu in materi razvili pozitivno komunikacijo, zaupanje in varnost, je korelacijski
koeficient med varno navezanostjo na Boga in kvalitetno (varno) navezanostjo na mamo
znašal r = 0,124 in varno navezanostjo na Boga in kvalitetno (varno) navezanostjo na
očeta r = 0,181. Med kvaliteto navezanosti na mamo in izogibajočo navezanostjo na
Boga je korelacijski koeficient znašal r = –0,132, med kvaliteto navezanosti na očeta in
izogibajočo navezanostjo na Boga pa r = –0,162. Korelacijski koeficient med
dezorganizirano navezanostjo na Boga in kvaliteto navezanosti na mamo ter na očeta je
znašal r = –0,152 in r = –0,149. To pomeni, da bolj ko je bila navezanost na starše
kakovostna, manj so bili posamezniki izogibajoče in dezorganizirano navezani na Boga.
Enako velja tudi za ambivalentno navezanost na Boga, vendar ta korelacija statistično ni
pomembna (r = –0,081, r = –0,093). Sicer so vse omenjene povezanosti med
posameznimi spremenljivkami nizke, vendar statistično pomembne.
Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da je bila hipoteza o skladnosti potrjena, saj so
posamezniki razvili varno navezanost na Boga, če je bil takšen tudi tip navezanosti na
starše, in ne-varno navezanost na Boga, če je bil takšen tudi tip navezanosti na starše.
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Vendar pa je ta povezava razmeroma nizka in zato v našem primeru bolj malo
pojasnjuje navezanost na Boga. Hipoteze o kompenzaciji, ki pravi, da posameznik
razvije varno navezanost na Boga, če je imel ne-varni tip navezanosti na starše, nismo
mogli potrditi oz. smo jo delno potrdili pri nekaterih dimenzijah. Zaradi tega nas je
zanimalo, ali se morda hipoteza o kompenzaciji poleg hipoteze o skladnosti potrdi
znotraj posameznih verskih skupnosti. Zato smo ponovili izračune korelacij in potrdili
hipotezo o skladnosti med katoličani, pravoslavci, protestanti in muslimani, hipoteza o
kompenzaciji pa se je v neki meri potrdila samo med muslimani (tabela 7).
Tabela 7. Spearmanovi korelacijski koeficienti med kakovostjo navezanosti na starše
(komunikacija, zaupanje, odtujitev) in tipi navezanosti na starše ter kakovostjo
navezanosti (varna baza, varno zatočišče, iskanje bližine, protest ob ločitvi) na Alaha in
tipi navezanosti na Alaha med muslimani
N = 100

Alah

Alah

Alah

Alah

Alah

varna

izogibajoča

ambivalentna

dezorg.

navezanost
(M-SAS)

Mama varna

-0,177

0,029

0,011

0,009

-0,125

Mama

0,216*

0,044

-0,062

-0,083

0,179

0,055

0,082

0,064

0,050

0,046

0,010

-0,047

-0,068

0,057

-0,043

0,059

0,068

-0,016

-0,070

izogibajoča
Mama
ambivalentna
Mama
dezorganizirana
Mama navezanost -0,155
(IPPA)
Oče varna

-0,037

-0,032

-0,039

-0,139

0,011

Oče izogibajoča

0,188

0,074

-0,023

-0,075

0,141

Oče ambivalentna

-0,008

0,074

0,020

0,062

0,086

Oče

-0,138

0,148

-0,058

0,130

-0,208*

navezanost -0, 079

-0,23

0,084

-0,102

-0,011

dezorganizirana
Oče
(IPPA)
Opombe: * koeficient korelacije je statistično pomemben na 5-odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient
korelacije je statistično pomemben na 1-odstotnem nivoju tveganja.
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Tabela 7 prikazuje rezultate povezanosti med kakovostjo navezanosti na starše in
kakovostjo navezanosti na Alaha ter povezanost med tipi navezanosti na starše in tipi
navezanosti na Alaha med muslimani, ki so sodelovali v raziskavi (N = 100). Iz tabele
so razvidni korelacijski koeficienti, katerih velikosti so sicer majhne, a za našo
raziskavo pomembne, saj se razlikujejo od povezanosti med tipi navezanosti na starše in
Boga med drugimi verskimi skupnostmi, čeprav večinoma niso statistično pomembne.
Statistično pomembni sta povezanosti med varno navezanostjo na Alaha in izogibajočo
navezanostjo na mamo, kjer je bila korelacija nizka (r = 0,216), kar pomeni, da več ko
je bilo pri pripadnikih islama prisotne izogibajoče navezanosti na mamo, več je bilo
varne navezanosti na Alaha, ter med dezorganizirano navezanostjo na očeta in kvaliteto
navezanosti na Alaha, kjer je bila korelacija negativna in nizka (r = –0,208), kar
pomeni, da več ko je bilo dezorganizirane navezanosti na očeta, slabša je bila kvaliteta
navezanosti na Alaha. Druge korelacije niso statistično pomembne, nakazujejo pa trend,
ki govori v prid hipotezi o kompenzaciji, ki pravi, da osebe z ne-varnim tipom
navezanosti razvijejo varen odnos z Bogom.
HIPOTEZA 2: Bolj ko je bila navezanost na starše (merjenje komunikacije, zaupanja in
odtujitve) in na Boga (iskanje bližine, varno zatočišče, varna baza, protest ob ločitvi)
kakovostna, bolj so bili posamezniki na starše in na Boga varno navezani.
Za preverjanje povezanosti med kvaliteto navezanosti na starše in kvaliteto navezanosti
na Boga ter tipi navezanosti na starše in Boga smo najprej preverili pogoje za izračun
Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Ker pogoj homoscedastičnosti ni bil izpolnjen
in ker je naša distribucija odstopala od normalne (to smo preverili s KolmogorovSmirnovim testom), p je pri vseh lastnosti, ki smo jih preverjali, znašal pod 0,05, smo za
preverjanje korelacij uporabili Spearmanov korelacijski koeficient.
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Tabela 8. Spearmanovi korelacijski koeficienti med kakovostjo navezanosti
(komunikacija, zaupanje, odtujitev) na mamo in tipi navezanosti na mamo
N = 325

MAMA NAVEZANOST (IPPA)

Mama varna

0,817**

Mama izogibajoča

-0,487**

Mama ambivalentna

-0,445**

Mama dezorganizirana

-0,481**

Opombe: * koeficient korelacije je statistično pomemben na 5-odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient
korelacije je statistično pomemben na 1-odstotnem nivoju tveganja.

Tabela 9. Spearmanovi korelacijski koeficienti med kakovostjo navezanosti
(komunikacija, zaupanje, odtujitev) na očeta in tipi navezanosti na očeta
N = 325

OČE NAVEZANOST (IPPA)

Oče varna

0,770**

Oče izogibajoča

-0,633**

Oče ambivalentna

-0,500**

Oče dezorganizirana

-0,709**

Opombe: * koeficient korelacije je statistično pomemben na 5-odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient
korelacije je statistično pomemben na 1-odstotnem nivoju tveganja.

Tabela 10. Spearmanovi korelacijski koeficienti med kakovostjo navezanosti (Bog kot
varna baza, iskanje bližine Boga, Bog kot varno zatočišče, protest ob ločitvi Boga) na
Boga in tipi navezanosti na Boga
N = 235

BOG NAVEZANOST (M-SAS)

Bog varna

0,742**

Bog izogibajoča

-0,441**

Bog ambivalentna

-0,324**

Bog dezorganizirana

-0,602**

Opombe: * koeficient korelacije je statistično pomemben na 5-odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient
korelacije je statistično pomemben na 1-odstotnem nivoju tveganja.
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V tabelah 8, 9 in 10 so prikazani rezultati med kakovostjo navezanosti na mamo in
očeta (komunikacija, zaupanje in odtujitev) in tipi navezanosti ter kakovostjo
navezanosti na Boga (Bog kot varna baza, iskanje bližine Boga, Bog kot varno
zatočišče, protest ob ločitvi od Boga) in tipi navezanosti na Boga med vsemi, ki so
sodelovali v raziskavi (N = 325). Tudi tukaj smo dobili kar nekaj statistično pomembnih
korelacij, pri katerih je bil koeficient korelacije statistično pomemben na 1-odstotnem
nivoju tveganja. Zelo visoke korelacije so bile izračunane med varno navezanostjo na
starše in kakovostno navezanostjo nanje, kjer so bili poudarjeni pozitivna komunikacija,
zaupanje in varnost ne glede na to, kako so se počutili, kot nasprotje njihovi odtujitvi.
Korelacija med varno navezanostjo na mamo in kakovostno navezanostjo je bila
pozitivna in visoka (r = 0,817), prav tako med varno navezanostjo na očeta in
kakovostno navezanostjo (r = 0,770). Če so posamezniki Boga dojemali kot varno bazo,
varno zatočišče, iskali njegovo bližino in protestirali ob ločitvi od njega, pa so na Boga
razvili varno navezanost. To je pokazala zelo visoka korelacija med varno navezanostjo
in štirimi elementi navezanosti, ki je znašala r = 0,742 in je bila statistično pomembna.
Velika negativna povezanost s korelacijskim koeficientom r = –0,602 je bila med
dezorganizirano navezanostjo na Boga in štirimi kriteriji navezanosti. Bolj ko so bili
posamezniki dezorganizirano navezani na Boga, manj oz. niso iskali v njem varnega
zatočišča, baze, niso iskali njegove bližine in niso protestirali ob ločitvi. S temi rezultati
lahko potrdimo drugo hipotezo, saj bolj ko je bila navezanost na starše in na Boga
kakovostna, bolj so bili posamezniki na starše in na Boga varno navezani.

HIPOTEZA 3: Pri kristjanih bo manj dezorganizirano navezanih posameznikov na
Boga kot pri muslimanih.
HIPOTEZA 4: Pri muslimanih bo več ambivalentno in izogibajoče navezanih na Boga
kot pri kristjanih.
HIPOTEZA 5: Med kristjani je več ambivalentno navezanih na Boga pri protestantih.
Ker nas je zanimalo, ali se posamezniki iz različnih verskih skupnosti pomembno
razlikujejo v povprečju v eni določeni lastnosti, v našem primeru v tipu navezanosti in
štirih komponentah navezanosti, smo, ker imamo več kot dve skupini, uporabili
enosmerno analizo variance (ANOVA) z neponovljenimi meritvami. Najprej pa smo
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preverili pogoje. Lastnosti, ki so nas zanimale, so bile vsaj na intervalnem nivoju,
skupine so bile neodvisne, test homogenosti varianc pa je pokazal, da ni izpolnjen pogoj
homogenosti varianc (p je bil pod 0,05) (glej tabelo 11), zato smo namesto izračuna
Anova opravili Welchev test in Brown-Forsythov test. Ker je bil p pod 0,05 (glej tabelo
5), je šlo za statistično pomembne razlike med skupinami v vseh lastnostih, ki smo jih
preverjali. Ker s tem še nismo ugotovili, med katerimi skupinami je prišlo do razlike,
smo izvedli še t. i. post-hoc test (glej tabelo 12). Uporabili smo Tamhanajev T2 test, ki
ne zahteva homogenosti varianc.
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Tabela 11. Test homogenosti varianc

Bog varen
Bog izogibajoč
Bog ambivalenten
Bog dezorganiziran
Iskanje bližine
Varno zatočišče
Varna baza
Ločitveni protest
Bog navezanost

Levene Statistic
9,566
7,331
4,606
27,789
22,299
21,792
21,914
11,404
21,419

df1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

df2
321
321
321
321
321
321
321
321
321

p
,000
,000
,004
,000
,000
,000
,000
,000
,000

df2
168,875
281,823
160,967
265,526
167,276
286,796
166,207
256,452
167,884
253,899
168,353
259,792
166,144
247,264
169,425
277,807
168,150
255,312

p
,000
,000
,000
,000
,021
,025
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Opombe: p = pokazatelj statistično pomembnih razlik; df = stopnja svobode.

Tabela 12. Welchev in Brown-Forsythov test
Statistica
15,279
15,765
6,931
6,552
3,315
3,171
11,028
12,785
22,729
24,029
25,060
24,757
26,655
27,094
23,495
24,564
25,874
26,650

Welch
Brown-Forsythe
Welch
BOG IZOGIBAJOČ
Brown-Forsythe
Welch
BOG
Brown-Forsythe
AMBIVALENTEN
Welch
BOG
DEZORGANIZIRAN Brown-Forsythe
Welch
ISKANJE BLIŽINE
Brown-Forsythe
Welch
VARNO ZATOČIŠČE
Brown-Forsythe
Welch
VARNA BAZA
Brown-Forsythe
Welch
LOČITVENI
Brown-Forsythe
PROTEST
Welch
BOG NAVEZANOST
Brown-Forsythe
BOG VAREN

df1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Opombe: p = pokazatelj statistično pomembnih razlik, df = stopnja svobode.
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Tabela 13. Post-hoc test statistično pomembnih razlikovanj v posamezni spremenljivki
med posameznimi verskimi skupnostmi
(I) VERA

(J) VERA
PRAVOSLAVNI

KATOLIČANI

,426

-1,238

,287

,000

-1,050

*

,277

,001

-,586

,341

,426

-1,824

*

,323

,000

-1,636

*

,315

,000

KATOLIČANI

1,238*

,287

,000

PRAVOSLAVNI

1,824*

,323

,000

,188

,255

,975

1,050

*

,277

,001

1,636

*

,315

,000

PROTESTANTI

-,188

,255

,975

PRAVOSLAVNI

-,256

,277

,929

PROTESTANTI

,529

,253

,209

MUSLIMANI

,684*

,208

,007

KATOLIČANI

,256

,277

,929

,785

*

,286

,040

MUSLIMANI

,940

*

,246

,001

KATOLIČANI

-,529

,253

,209

*

,286

,040

,155

,219

,980

KATOLIČANI

-,684

*

,208

,007

PRAVOSLAVNI

-,940*

,246

,001

PROTESTANTI

-,155

,219

,980

PRAVOSLAVNI

,243

,276

,944

PROTESTANTI

,362

,316

,829

MUSLIMANI

,780

*

,260

,018

KATOLIČANI

-,243

,276

,944

PROTESTANTI

,119

,308

,999

MUSLIMANI

,537

,250

,182

KATOLIČANI

-,362

,316

,829

PRAVOSLAVNI

-,119

,308

,999

,418

,293

,640

*

,260

,018

PRAVOSLAVNI

-,537

,250

,182

PROTESTANTI

-,418

,293

,640

PROTESTANTI

BOGVARNA

PROTESTANTI

MUSLIMANI
KATOLIČANI

BOG IZOGIBAJOČA

KATOLIČANI

PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI

KATOLIČANI

BOG AMBIVALENTNA

PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI

PRAVOSLAVNI
MUSLIMANI

MUSLIMANI

PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI

MUSLIMANI
KATOLIČANI
MUSLIMANI

napaka
,341

MUSLIMANI

MUSLIMANI

povprečju (I–J)

p

*

KATOLIČANI

PROTESTANTI

Standardna

,586

MUSLIMANI
PRAVOSLAVNI

Razlika v
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-,785

-,780

PRAVOSLAVNI

BOG DEZORGANIZIRANA

KATOLIČANI

,651

,333

,275

1,491

*

,289

,000

1,312

*

,278

,000

-,651

,333

,275

*

,271

,014

,661

,260

,071

-1,491*

,289

,000

-,841*

,271

,014

-,179

,200

,939

*

,278

,000

PRAVOSLAVNI

-,661

,260

,071

PROTESTANTI

,179

,200

,939

-1,27619

2,09238

,991

*

1,69261

,000

-11,34333*

1,68828

,000

1,27619

2,09238

,991

-8,27253

*

1,73303

,000

-10,06714

*

1,72880

,000

9,54872

*

1,69261

,000

PRAVOSLAVNI

8,27253

*

1,73303

,000

MUSLIMANI

-1,79462

1,21475

,600

KATOLIČANI

11,34333

*

1,68828

,000

PRAVOSLAVNI

10,06714*

1,72880

,000

PROTESTANTI

1,79462

1,21475

,600

PRAVOSLAVNI

,27302

2,04241

1,000

-10,83248

*

1,65327

,000

-9,53556

*

1,64875

,000

-,27302

2,04241

1,000

-11,10549

*

1,72849

,000

MUSLIMANI

-9,80857

*

1,72416

,000

KATOLIČANI

10,83248*

1,65327

,000

*

1,72849

,000

1,29692

1,23879

,879

9,53556

*

1,64875

,000

PRAVOSLAVNI

9,80857

*

1,72416

,000

PROTESTANTI

-1,29692

1,23879

,879

,47302

1,46375

1,000

PROTESTANTI

-7,39402*

1,15137

,000

MUSLIMANI

-7,26556*

1,12299

,000

-,47302

1,46375

1,000

*

1,26403

,000

PROTESTANTI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

PROTESTANTI

PRAVOSLAVNI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

MUSLIMANI

PRAVOSLAVNI
KATOLIČANI

PROTESTANTI

ISKANJE BLIŽINE

MUSLIMANI
KATOLIČANI
PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

PROTESTANTI

MUSLIMANI

KATOLIČANI

PROTESTANTI

VARNO ZATOČIŠČE

MUSLIMANI
KATOLIČANI
PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI

PROTESTANTI

PRAVOSLAVNI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

VARNA BAZA

MUSLIMANI

PRAVOSLAVNI
KATOLIČANI

PRAVOSLAVNI

KATOLIČANI
PROTESTANTI
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,841

-1,312

-9,54872

11,10549

-7,86703

-7,73857*

1,23823

,000

7,39402

*

1,15137

,000

7,86703

*

1,26403

,000

,12846

,84634

1,000

7,26556

*

1,12299

,000

7,73857

*

1,23823

,000

PROTESTANTI

-,12846

,84634

1,000

PRAVOSLAVNI

-1,49206

1,51991

,908

-8,21624

*

1,27772

,000

-8,52778

*

1,26462

,000

1,49206

1,51991

,908

-6,72418

*

1,33472

,000

-7,03571

*

1,32219

,000

KATOLIČANI

8,21624

*

1,27772

,000

PRAVOSLAVNI

6,72418*

1,33472

,000

-,31154

1,03471

1,000

8,52778

*

1,26462

,000

7,03571

*

1,32219

,000

,31154

1,03471

1,000

-2,02222

6,90834

1,000

-35,99145

*

5,53726

,000

-36,67222

*

5,54124

,000

2,02222

6,90834

1,000

-33,96923

*

5,79383

,000

-34,65000

*

5,79764

,000

35,99145

*

5,53726

,000

33,96923

*

5,79383

,000

-,68077

4,06801

1,000

36,67222

*

5,54124

,000

34,65000

*

5,79764

,000

,68077

4,06801

1,000

MUSLIMANI
KATOLIČANI
PROTESTANTI

PRAVOSLAVNI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

MUSLIMANI

KATOLIČANI

PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI

LOČITVENI PROTEST

MUSLIMANI
KATOLIČANI
PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI
MUSLIMANI

PROTESTANTI

MUSLIMANI
KATOLIČANI
MUSLIMANI

PRAVOSLAVNI
PROTESTANTI
PRAVOSLAVNI

BOG NAVEZANOST (M-SAS)

KATOLIČANI

PROTESTANTI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

PRAVOSLAVNI

PROTESTANTI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

PROTESTANTI

PRAVOSLAVNI
MUSLIMANI
KATOLIČANI

MUSLIMANI

PRAVOSLAVNI
PROTESTANTI

Iz tabele 13 lahko razberemo, katere skupine se med seboj statistično pomembno
razlikujejo v posamezni lastnosti.
V varni navezanosti na Boga se med seboj statistično pomembno razlikujejo (p je enak
ali pod 0,05) katoličani, protestanti in muslimani ter pravoslavci, protestanti in
muslimani. Med katoličani in pravoslavci ter protestanti in muslimani ni statistično
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pomembnih razlik v varni navezanosti na Boga. Pravoslavci in katoličani glede na varno
navezanost na Boga nimajo pomembnih razlik. Rezultati kažejo na to, da so muslimani
in protestanti od drugih vernikov najbolj varno navezani na Boga.
V izogibajoči navezanosti na Boga se med seboj statistično pomembno razlikujejo
katoličani, protestanti in muslimani ter pravoslavci, protestanti in muslimani. Med
protestanti in muslimani ni statistično pomembnih razlik. V primerjavi s katoličani so
manj izogibajoče navezani na Boga protestanti in muslimani, prav tako v primerjavi s
pravoslavci. Med protestanti in muslimani v izogibajoči navezanosti na Boga ni
pomembnih razlik. Rezultati kažejo na to, da se protestanti in muslimani najmanj
izogibajoče navezujejo na Boga.
V ambivalentni navezanosti na Boga se med seboj statistično pomembno razlikujejo
samo katoličani in muslimani, pri čemer so muslimani manj ambivalentno navezani na
Boga.
V dezorganizirani navezanosti na Boga se med seboj statistično pomembno razlikujejo
katoličani, protestanti in muslimani ter pravoslavci, protestanti in muslimani. Med
protestanti in muslimani ni statistično pomembnih razlik. Glede na katoličane so
protestanti in muslimani manj dezorganizirano navezani na Boga, enako glede na
pravoslavce. Rezultati kažejo, da so protestanti in muslimani verjetno najmanj
dezorganizirano navezani na Boga.
Preverili smo tudi razlike v štirih temeljnih komponentah navezanosti (iskanje bližine,
varno zatočišče, varna baza in ločitveni protest) in ugotovili, da se v vseh statistično
pomembno razlikujejo med seboj katoličani, protestanti in muslimani ter pravoslavci,
protestanti in muslimani. Med muslimani in protestanti ni statistično pomembnih razlik
v nobeni izmed dimenzij navezanosti. Rezultati kažejo na to, da muslimani in
protestanti glede na katoličane in pravoslavce bolj dojemajo Boga kot varno zatočišče in
varno bazo, ga bolj iščejo v času stiske in bolj protestirajo, če ga ne čutijo ob sebi.
Glede na rezultate tretje in četrte hipoteze ne moremo potrditi oz. ju lahko kar ovržemo,
saj rezultati nakazujejo, da so muslimani glede na katoličane in pravoslavce najbolj
varno navezani. V primerjavi s kristjani pri njih ni več izogibajoče in dezorganizirane
navezanosti na Boga. Med kristjani pa so protestanti tisti, ki so statistično pomembno
bolj varno navezani na Boga. Glede ambivalentne navezanosti hipoteze 5 ne moremo
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potrditi, saj nismo našli statistično pomembnih razlik v tej spremenljivki. Razlike sicer
so, a niso statistično pomembne.
HIPOTEZA 6: Pri ne-varno navezanih posameznikih na starše in Boga bo prisotne več
new age orientiranosti.
HIPOTEZA 7: Med kristjani (katoličani, pravoslavci in protestanti) ter muslimani so
statistično pomembne razlike v new age orientiranosti.
Ker naša distribucija odstopa od normalne in ker pogoj homoscedastičnosti ni izpolnjen,
smo za preverjanje povezanosti med tipi navezanosti na starše in na Boga in new age
orientiranostjo ter prakso uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. V tabeli 14 so
predstavljeni rezultati.
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Tabela 14. Spearmanovi korelacijski koeficienti med tipi navezanosti na starše in
kakovostjo odnosa (komunikacija, zaupanje, odtujitev) na Boga in new age
orientiranostjo
N = 325

NEW AGE ORIENTIRANOST

Mama varna

-0,100

Oče varna

-0,110*

Bog varna

-0,368**

Mama izogibajoča

0,056

Oče izogibajoča

0,068

Bog izogibajoča

0,255**

Mama ambivalentna

0,105

Oče ambivalentna

0,080

Bog ambivalentna

0,177**

Mama dezorganizirana

0,109*

Oče dezorganizirana

0,241**

Bog dezorganizirana

0,345**

Pozitivni model Boga

-0,419**

Pozitivni model sebe

-0,432**

Mama navezanost (IPPA)

-0,124*

Oče navezanost (IPPA)

-0,203*

Bog navezanost (M-SAS)

-0,398*

Opombe: * koeficient korelacije je statistično pomemben na 5-odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient
korelacije je statistično pomemben na 1-odstotnem nivoju tveganja.

V tabeli 14 lahko vidimo, da je kar nekaj statistično pomembnih korelacij med
navezanostjo na starše in new age orientiranostjo. Če so bili posamezniki
dezorganizirano navezani na mamo, je bilo več new age orientiranosti (r = 0,109).
Statistično pomembna nizka pozitivna povezanost (r = 0,241) se je pokazala tudi med
dezorganizirano navezanostjo na očeta in new age orientiranostjo. Če so bili
posamezniki na očeta varno navezani, je bila korelacija z new age orientiranostjo
negativna (r = –0,110). Zmerna negativna korelacija se je pokazala med varno
navezanostjo na Boga in new age orientiranostjo, kjer je korelacijski koeficient znašal
r = –0,368. Pri izogibajoče navezanih na Boga je bil ta koeficient povezanosti z new age
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orientiranostjo r = 0,255, med ambivalentno navezanostjo na Boga in new age
orientiranostjo je znašal r = 0,177, srednja povezanost je bila zaznana med
dezorganizirano navezanostjo na Boga in new age orientiranostjo, kjer je bil korelacijski
koeficient r = 0,345. Med pozitivnim modelom sebe in new age orientiranostjo je bila
negativna zmerna povezanost s korelacijskim koeficientom r = –0,432. Zmerna
negativna povezanost je bila tudi med pozitivnim modelom Boga in new age
orientiranostjo, kjer je korelacijski koeficient znašal r = –0,419. Med štirimi kriteriji
navezanosti in new age orientiranostjo je korelacijski koeficient (r = –0,398) pokazal
zmerno negativno povezanost. Statistično pomembne korelacije, ki so sicer majhne, pa
so se pokazale tudi med kakovostno navezanostjo na mamo in očeta in new age
orientiranostjo, kjer je korelacijski koeficient za kvaliteto navezanosti na mamo in new
age orientiranostjo pokazal r = –0,124 in pri očetu r = –0,203. Bolj ko so bili
posamezniki ne-varno navezani na starše in na Boga, bolj so se oprijemali new age
prakse in mišljenja. Ta povezanost je največja pri dezorganizirani navezanosti, sploh
med dezorganizirano navezanostjo na Boga in new age orientiranostjo. In bolj ko so bili
udeleženci varno navezani, imeli pozitivni model sebe in pozitivni model Boga, manj so
se zatekali k new age orientiranosti, saj so bile korelacije med temi spremenljivkami in
new age orientiranostjo negativne in statistično pomembne. S temi rezultati lahko
potrdimo šesto hipotezo, da se tisti posamezniki, ki so ne-varno navezani (v našem
primeru najbolj dezorganizirano in ambivalentno navezani) na starše ali Boga, bolj
zatekajo k new age praksi in mišljenju.
Ker smo želeli preveriti, ali so pri posameznih verskih skupnostih razlike med
korelacijami pri tipih navezanosti na starše in Boga ter new age orientiranostjo, smo
ponovili izračune za povezanost med spremenljivkami glede na posamezne verske
skupnosti. Pri katoličanih smo ugotovili statistično pomembne korelacije med
ambivalentno navezanostjo na mamo in očeta ter new age orientiranostjo. Korelacijski
koeficient med ambivalentno navezanostjo na mamo in new age orientiranostjo je bil
zmeren in je znašal r = 0,312, pri očetu pa nizek in je znašal r = 0,220. Pri pripadnikih
pravoslavne skupnosti smo največjo statistično pomembno korelacijo, ki je bila zmerna,
izračunali med izogibajočo navezanostjo na očeta in new age orientiranostjo, kjer je ta
znašala r = 0,421. Prav tako je bila izračunana zmerna statistično pomembna korelacija
med izogibajočo in ambivalentno navezanostjo na mamo in new age orientiranostjo
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(r = 0,359 in r = 0,303). Pri protestantih se je največja statistično pomembna zmerna
korelacija izkazala med dezorganizirano navezanostjo na očeta in new age
orientiranostjo, kjer je ta znašala r = 0,443. Pri muslimanih bi omenili negativno
statistično pomembno visoko korelacijo (r = –0,504) med varno navezanostjo na Alaha
in new age orientiranostjo, kar pomeni, da bolj ko so bili muslimani varno navezani na
Alaha, manj so se zatekali k new age orientiranosti oz. so manj uporabljali te prakse.
Ker smo želeli preveriti še sedmo hipotezo, torej ali se posamezne verske skupnosti
statistično pomembno razlikujejo v posamezni lastnosti, v našem primeru v new age
orientiranosti,

smo

želeli

izvesti

enosmerno analizo variance

(ANOVA)

z

neponovljenimi meritvami, a je bil pogoj za homogenost varianc neizpolnjen, zato smo
naredili Welchev test, ki je pokazal, da gre za (statistično) pomembne razlike, saj je bil
p pri vseh spremenljivkah pod 0,05. Zato smo izvedli post-hoc test, ki ni zahteval
homogenosti varianc – Tamhanejev T2 test. Ugotovili smo, da se katoličani, protestanti
in muslimani statistično razlikujejo med seboj, ker je bil p pod 0,05 v new age
orientiranosti. Rezultati nakazujejo na to, da se glede na katoličane protestanti in
muslimani veliko manj udejstvujejo new age prakse in mišljenj. Razlika v new age
orientiranosti se je pokazala tudi med pravoslavci, protestanti in muslimani, zato bi
lahko rekli, da rezultati kažejo na to, da glede na pravoslavce protestanti in muslimani
uporabljajo veliko manj new age prakse in mišljenja. Razlika v new age orientiranosti
pa se je pokazala tudi med protestanti in muslimani. Ker smo prek korelacij videli, da
posamezniki, ki so ne-varno navezani na starše in Boga, uporabljajo new age prakso in
mišljenje v vseh verskih skupinah, ne moremo za nobeno skupino trditi, da se ne zateka
k new age orientiranosti. Ker pa so bile zaznane razlike med verskimi skupnostmi v new
age orientiranosti, lahko glede na rezultate potrdimo tudi sedmo hipotezo, saj se
protestanti in muslimani glede na katoličane in pravoslavce new age prakse in mišljenja
udejstvujejo veliko manj kot druge verske skupnosti.
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12. RAZPRAVA

V naši raziskavi so rezultati pokazali kar nekaj statistično pomembnih povezav med
navezanostjo na starše oz. tipi navezanosti nanje ter navezanostjo na Boga oz. tipi
navezanosti nanj ter new age orientiranostjo.
Prvo hipotezo, da bo pri kristjanih in muslimanih potrjena hipoteza o skladnosti ali
hipoteza o kompenzaciji, smo delno potrdili. Pri katoličanih, pravoslavcih, protestantih
in muslimanih se je pokazal pomemben trend skladnosti med tipom navezanosti na
starše in tipom navezanosti na Boga. Če so bili posamezniki varno ali ne-varno
navezani na svoje skrbnike, so takšno navezanost lahko razvili tudi do Boga. Sicer so
bile korelacije razmeroma nizke, zato v našem primeru ne moremo narediti konkretnih
zaključkov, da bo tip navezanosti na starše enak tipu navezanosti na Boga, kot
predvideva hipoteza o skladnosti. To hipotezo so lahko bolj konkretno potrdile druge
raziskave (Cvetek, Simonič in Cvetek 2008; Kirkpatrick in Shaver 1990, 1992; Shahidi,
Shahabizadeh in Mazaheri 2010), kjer se je pokazala skladnost med tipom navezanosti
na starše in tipom navezanosti na Boga (korelacije so bile višje), v raziskavi Granqvista
(2002b) pa se je potrdila samo pri tistih, ki so bili varno navezani na skrbnike, in ne pri
tistih z ne-varno navezanostjo. Hipotezo o kompenzaciji smo v naši raziskavi lahko
potrdili le pri muslimanih, kjer se je statistično pomembna zmerna povezanost (r =
0,216) pokazala med izogibajočo navezanostjo na mamo in varno navezanostjo na
Boga. Do takšnih rezultatov, da je do kompenzacije prišlo pri izogibajoči navezanosti
na mamo, sta prišla tudi Kirkpatrick in Shaver (1990, 315), ki sta tako ugotovila, da Bog
osebi z ne-varno navezanostjo predstavlja nadomestno osebo navezave. V raziskavi
Cvetkove, Simoničeve in Cvetka (2008) se je ravno tako potrdila hipoteza o
kompenzaciji, vendar med izogibajočo navezanostjo na mamo in ambivalentno
navezanostjo na Boga. Ravno tako je hipotezo o kompenzaciji potrdila raziskava
Granqvista (2003) in Shahidiha, Shahabizadeha in Mazaherija (2010), kjer se je
hipoteza o kompenzaciji potrdila med izogibajočo in ambivalentno navezanostjo na
starše in varno navezanostjo na Alaha, vendar samo pri tistih, kjer skrbniki niso bili
verni. V naši raziskavi je bila povezanost nizka, zato, v primerjavi z drugimi
raziskavami, tudi pri hipotezi o kompenzaciji ne moremo popolnoma potrditi, da so
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muslimani, če so bili izogibajoče navezani na mamo, v vseh primerih razvili varno
navezanost na Alaha. Ali se bo hipoteza o skladnosti oz. hipoteza o kompenzaciji
potrdila, je odvisno tudi od vzorca ljudi, ki sodelujejo pri raziskavi. Vprašalniki se lahko
različno razumejo glede na kulturni kontekst.
Drugo hipotezo, da bolj ko je bila navezanost na starše in na Boga kakovostna, bolj so
posamezniki na starše in na Boga varno navezani, smo potrdili. Med temi
spremenljivkami so bile korelacije statistično pomembne in visoke. Če je posameznik
imel mamo in očeta, ki sta spoštovala njegova občutja, ga sprejemala takšnega, kot je,
mu zaupala in je on zaupal njima, je do njiju razvil varno navezanost. V stiski sta mu
predstavljala varno zatočišče (Ainsworth 1970). Če je posameznik tudi v Bogu iskal
varno zatočišče, ga iskal, ko mu je bilo hudo, v njem našel varno bazo in protestiral, ko
je imel občutek, da Boga ni (Miner idr. 2014, 81), je do njega razvil tip varne
navezanosti. Tako se je potrdilo, kar so raziskovali Bowlby (1969) in Ainsworthova
(1970) in kasneje glede navezanosti na Boga Kirkpatrick (1990, 1992) ter njegovi
sodelavci.
Tretjo in četrto hipotezo, ki sta predvidevali, da bo v primerjavi s katoličani pri
muslimanih več ne-varno navezanih posameznikov na Boga, smo ovrgli, saj so naši
rezultati pokazali, da so muslimani v primerjavi s katoličani in pravoslavci bolj varno
navezani na Boga oz. Alaha. Med kristjani pa naj bi glede na naše rezultate bili najbolj
varno navezani na Boga protestanti.
Glede na pregled literature in teoretični del, ki pravi, da je Alah Bog, ki je oddaljen in
ne-oseben in je odziven samo za tiste, ki sledijo zapovedanim zapovedim in ritualom
zato, da bi odstranili svoje grehe (Miner 2014, 90), smo predpostavljali, da bo med
muslimani več ambivalentno in izogibajoče navezanih posameznikov na Boga kot pri
kristjanih, saj naj bi oddaljeni Bog, ki zahteva čistost in pravičnost, lahko povečal
tesnobo v navezanosti nanj. Obratno pa naj bi bližina Boga skozi Jezusa predpostavljala
večjo varnost v odnosu navezave na Boga (90). Ravno tako smo zaradi verovanja
protestantov, da lahko milostnega Boga najdejo samo prek vere (nauk o opravičenju po
veri) in ne prek dobrih dejanj (Mcgrath 2014, 88–89), predpostavljali, da bo med
kristjani več ambivalentno navezanih ravno pri protestantih, saj naj bi bilo opravičenje v
polnosti zastonjsko in temelji zgolj na Božji milosti (199), brez lastnih del in zaslug.
Menili smo, da bi ravno zaradi nauka o opravičenju po veri dvomili v to, kako jih Bog
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sprejema in ali so vredni Božje ljubezni in skrbi. Bili naj bi bolj preokupirani z
njegovim odnosom (Proctor idr. 2009, 249) in v skrbeh, da Bogu niso dovolj dragi
(Cvetek, Simonič in Cvetek 2008, 630), kar je značilno za ambivalentno navezane
posameznike.
Vendar pa naši rezultati nakazujejo ravno obratno. Muslimani so bolj varno navezani na
Boga kot kristjani. V njem naj bi bolj iskali varno zatočišče in bazo, ga iskali oz. klicali
in protestirali, ko bi začutili, da je oddaljen. Vzrok za take rezultate bi lahko iskali v
tem, da jim Alah ukazuje, da ga izberejo kot osebo navezanosti (Miner idr. 2014, 86).
Ker naj bi se ga verniki dejansko bali (Morton 2011, 36) in ga doživljali kot nekoga, ki
predvsem kaznuje (Ghobary Bonab, Miner in Proctor 2013, 93), so morda zaradi
takšnih zapovedi in strahu pred njegovo jezo vprašalnik reševali pod pritiskom, da
morajo izpasti kot resnično podredljivi Alahu. Morda so, glede na kulturni kontekst,
vprašalnik tudi drugače razumeli, saj je Alah predstavljen drugače kot krščanski Bog.
Ker so vprašalnik pred razdelitvijo udeležencem najprej pregledali verski voditelji, so
morda posredovali navodila, kako naj se izpolnjuje, da bi se izkazalo, da je Alah
resnično Bog, ki je lahko figura varne navezave. Vse to bi lahko nakazovalo
pomanjkljivosti raziskave.
Čeprav smo menili, da naj bi bili zaradi teoretičnih predpostavk protestanti bolj
ambivalentno navezani od drugih kristjanov, te hipoteze ne moremo potrditi, saj nismo
našli statistično pomembnih razlik. Vendar pa naši rezultati nakazujejo, da naj bi bili
protestanti glede na druge kristjane bolj varno navezani na Boga. Morda je razlog za to,
da so glede na naše rezultate protestanti bolj varno navezani na Boga od drugih
kristjanov. Kot pravi Kerševan (2012, 21–22), je ravno spoznanje, da človekovo
odrešenje in Božje sprejetje človeka nista odvisna od dovolj nabranih zaslug, dovolj
dobrih del, dovolj dobro izpolnjene Postave, držanja Božjih zapovedi in prepovedi in
tudi ne od tega, ali bo opravil dovolj spokoritvenih dejanj in dovolj trpel, da bo lahko s
tem poplačal svoje grehe in krivde, za človeka osvobajajoče. Tako naj bi bil človek
osvobojen »napuha, da je ali bo postal pred Bogom dovolj zaslužen, dober in pravičen
za odrešenje, a tudi strahu, da takšne pravičnosti ne bo zmogel doseči in da ga zato Bog
ne bo sprejel« (22). Morda ravno zaradi tega spoznanja protestanti brez težav vidijo v
Bogu osebo navezanosti, na katero se lahko zanesejo, ko so v stiski. Drugi razlogi, ki bi
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lahko pripomogli k takšnim rezultatom, pa so enaki kot tisti, ki smo jih zapisali pri
muslimanih.
Šesto hipotezo, da bodo ne-varno navezani posamezniki na starše in Boga bolj sledili
new age verovanju in praksi, smo lahko potrdili pri dezorganizirani navezanosti na
starše in na Boga, kjer je npr. bila statistično pomembna korelacija (r = 0,345) na
celotnem vzorcu (N = 325). To nakazuje, da posamezniki, ki so bili dezorganizirano
navezani na Boga, niso mogli dojemati Boga kot varne figure navezanosti, zato so se
raje zatekali k new age praksi. Tisti posamezniki, ki so imeli pozitivni model Boga, tako
kot nakazujejo naši rezultati, verjetno niso sledili new age praksi. Naši rezultati se tako
skladajo tudi z drugimi raziskavami (Granqvist 2002a; Granqvist, Fransson in Hagekull
2009; Hagekull idr. 2007), ki so raziskovale povezanost med navezanostjo na starše in
Boga ter new age orientiranostjo in ugotovile, da naj bi bil new age ne-varnim tipom
navezanosti emocionalna kompenzacija (Granqvist 2002a, 77). Ko smo preverjali,
kakšne so korelacije med tipi navezanosti in new age orientiranostjo znotraj posameznih
skupnosti, smo ugotovili, da se je pri katoličanih (N = 90) ambivalentni odnos z mamo
povezoval z new age orientiranostjo (r = 0,312), pri pravoslavcih (N = 70) je bila
najvišja korelacija (r = 0,421) med izogibajočo navezanostjo na očeta in new age
orientiranostjo, pri protestantih (N = 65) pa je bila najvišja korelacija (r = 0,443) med
dezorganizirano navezanostjo na očeta in new age orientiranostjo. Pri muslimanih (N =
100) povezanosti med ne-varnimi tipi navezanosti na Alaha in new age orientiranostjo
nismo zaznali oz. so bile korelacije izjemno majhne in statistično nepomembne. Pri njih
se je izkazala negativno statistično pomembna visoka korelacija (r = –0,504) med varno
navezanostjo na Alaha in new age orientiranostjo. Tako naši rezultati glede na
posamezne verske skupnosti potrdijo tudi to, da ambivalentno navezani posamezniki na
starše lahko bolj sledijo new age orientiranosti.
Na podlagi rezultatov smo lahko potrdili tudi sedmo hipotezo, saj rezultati nakazujejo,
da se protestanti in muslimani glede na katoličane in pravoslavce new age prakse in
mišljenja udejstvujejo veliko manj. Za takšne rezultate pri muslimanih bi bil lahko
razlog njihovo dojemanje new age duhovnosti oz. kakršne koli prakse, ki ni v skladu z
islamom, saj »Alah ne bo zadovoljen s človekom, ki monoteizma ne uresničuje« (Ibn
Ahmed El – Havil 2014, 11). Izrecno je prepovedano opravljati versko prakso, ki ni
opisana v islamskih svetih spisih (121). Če se posameznik v islamu zateka k drugim
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načinom verovanja oz. k iskanju pomoči pri nečem, kar je zmožen storiti le Alah (31),
so to neverniki in bi se tudi drugi morali do njih sovražno obnašati (39). Če npr.
musliman obiskuje vedeževalca, je to velik greh in osebi, ki to stori, molitev naj ne bi
bila sprejeta 40 dni (96). Tudi astrologija, ki jo največkrat povezujejo z new age
prepričanjem, in prepričanje, da imajo zvezde vpliv, spadajo pod kategorijo velikega
greha (101). Ti veliki grehi pa lahko povzročijo tudi izstop iz vere, »izvršitelj teh dejanj
pa bo večno prebival v Peklu« (28). Čeprav rezultati raziskave nakazujejo, da ne-varno
navezani muslimani ne sledijo new age praksi, pa ne moremo zaključiti, da v resnici
tega ne počnejo. Na odgovarjanje je lahko ponovno vplival strah muslimanov pred
Alahom in morda tudi posredovanje verskih voditeljev. Vse to so lahko pomanjkljivosti
naše raziskave, ki jih je treba upoštevati.
Tako kakor pravijo druge raziskave (npr. Hoge 2005), tudi naši rezultati nakazujejo, da
protestanti manj sledijo new age praksi, če so na starše ne-varno navezani. Razlog za to
bi morda bil, kar je bilo razvidno tudi iz naše raziskave, da se je večina posameznikov,
ki so se opredelili za evangeličane ali adventiste, v to vero spreobrnila iz ateista. Morda
so zato razvili veliko bolj »kompaktno« varno navezanost na Boga, ki ne potrebuje new
age duhovnosti. Sicer tega, ali so bili starši verni ali ne, pri teh posameznikih, ki so se
spreobrnili, v naši raziskavi nismo raziskovali. Drugi razlog bi morda ponovno bil ravno
nauk o opravičenju po veri, zaradi katerega se verniki popolnoma prepustijo Bogu.
Drugi razlogi so morda enaki kot pri muslimanih.
Na podlagi naše raziskave lahko ponovno vidimo, da odnos, ki ga imajo starši do svojih
otrok, zaznamuje tudi odnos, ki ga bo imel posameznik do Boga. Zato je za pripadnike
različnih verskih skupnosti pomembno to, da ozaveščajo najprej starše o tem, kako zelo
je pogled na Boga povezan s tem, kako bodo najprej oni delovali v odnosu do svojih
otrok, in šele v tem kontekstu tudi s tem, ali so starši verni ali ne in ali svoje otroke
versko vzgajajo ali ne.
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SKLEP

Z magistrskim delom smo želeli prvič v Sloveniji na slovenskem vzorcu raziskati
navezanost na starše in na Boga pri več verskih skupnostih hkrati. Le tako, smo menili,
bi lahko razširili poznavanje teorije navezanosti na našem kulturnem področju, saj je na
katoliškem vzorcu, v tujini tudi na protestantskem, zelo raziskana, pri drugih verskih
skupnostih pa ne. Muslimani, ki so vedno bolj tudi del Evrope in zahodne družbe, so
večkrat dskriminirani v sprejemanju njihove vere in tako tudi izvzeti z raziskovalnega
področja. Ta dejstva so nas spodbudila, da naredimo raziskavo tudi med njimi. Le tako
smo lahko bolj natančno spoznali, kakšne razlike se pojavljajo glede na njihovo
verovanje v primerjavi s kristjani skozi prizmo teorije navezanosti.
Tako smo v raziskavi proučevali razlike v navezanosti na starše in Boga ter new age
orientiranost pri katoličanih, pravoslavcih in protestantih ter muslimanih. Ugotovili
smo, da je tako kot krščanski Bog tudi Alah lahko figura navezanosti. Rezultati naše
raziskave kažejo, da se muslimani celo bolj kot kristjani obračajo na svojega Boga, ko
so v stiski. V njem iščejo zatočišče, in ko jim je težko, ga kličejo oz. molijo k njemu, da
jih usliši. Vendar se nam pri teh ugotovitvah pojavi dvom, koliko je v resnici ta
navezanost na Alaha pristna, torej da ne temelji na strahu in podrejanju, saj Alah
ukazuje, da ga izberejo kot figuro navezanosti (Miner idr. 2014, 86). Pri reševanju
vprašalnika se je tako morda izkazalo, da so bolj varno navezani kot kristjani, a v resnici
je njihov tip navezovanja bolj podoben izogibajoči oz. ambivalentni navezanosti. To je
pomembno upoštevati, saj je vera velikokrat tisti smernik, ki daje zapovedi, kako naj se
posameznik obnaša.
Rezultati naše raziskave so v manjši meri potrdili hipotezo o skladnosti pri vseh verskih
skupnostih, samo pri muslimanih smo lahko potrdili tudi hipotezo o kompenzaciji,
čeprav ravno tako v manjši meri. Če so bili verniki izogibajoče navezani na mamo, je
bila pozitivna povezava z varno navezanostjo na Alaha. Zanimivo bi bilo videti, kateri
verniki, glede fundamentalizma oz. ekstremizma, se varno navežejo na Alaha, ko varne
navezanosti ni bilo doma. Morda se na Alaha preslikajo tiste komponente, ki ga ne
predstavljajo kot ljubečega, čeprav je tudi to, torej samo tiste, ki ga predstavljajo kot
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strogega in tistega, ki kaznuje. Ker je posameznikom to že poznano iz otroštva, iščejo
tudi takšnega Boga in v tem najdejo varnost.
Rezultati potrjujejo tudi to, da se bo posameznik, ki je ne-varno navezan na starše in na
Boga, bolj udejstvoval new age prakse in mišljenja. V tem bo našel, kakor pravijo
različni avtorji, nekakšno emocionalno oporo, ki je ni mogel dobiti pri svojih starših,
čeprav na pristen odnos, ki ga omogoča odnos z Bogom, še vedno ne more pristati. Res
pristni, intimni odnos z Bogom bi bil zanje preveč zastrašujoč, zato je zanje lažje, da
verjamejo v »nekaj«. Tako kakor smo predvidevali, naši rezultati nakazujejo, da se
muslimani veliko manj udejstvujejo new age prakse, tudi če so na Alaha ne-varno
navezani (če izvzamemo protestante, pri katerih so bili rezultati glede new age
orientiranosti podobni), kot kristjani. Razlog za to vidimo v njihovi veri, kjer so dejanja,
ki so povezana z new age duhovnostjo, kaznovana in naj bi vodila tudi v pekel.
Vsekakor se moramo zavedati, da je temelj za to, kakšen odnos bo posameznik razvil do
Boga, že zgrajen v primarnem okolju, v odnosu z njegovimi skrbniki. Bog bo v njihovih
očeh zelo podoben staršem, čeprav v resnici ni takšen. Sploh krščanski Bog je ljubeč,
objemajoč, odpuščajoč in predvsem empatičen. Verniki bodo težko sprejeli v svoj svet
takšnega Boga, če so bili zanj temelji že v osnovi porušeni. Zato bi morali verski
voditelji vedno bolj poudarjati pomen družine in njenega vpliva tudi na dojemanje
Boga. Tudi terapevti, ki niso verni, bi se morali zavedati tega, da je Bog za nekoga
lahko vse, kar ima, in edini varen temelj v njegovem življenju. Zato bi morali sprejeti
Boga, vsaj za tisti čas, ko jim sedi nasproti takšen klient.
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POVZETEK

Avtorica je v magistrskem delu proučevala navezanost na starše in Boga ter new age
orientiranost pri kristjanih in muslimanih. V teoretičnem delu je opisana teorija
navezanosti in pomembnejše raziskave s tega področja, tipi navezanosti, izsledki
nevrobiologije v povezavi s teorijo navezanosti, primerjava med psihodinamičnimi
pogledi na religijo in pogledom teorije navezanosti na Boga ter vpogled v sveti knjigi
krščanstva in islama, s poudarkom na opisih tem, ki so temelj teorije navezanosti v
okviru obeh religij. V nadaljevanju je opisana raziskava, v kateri je sodelovalo 325
udeležencev (90 katoličanov, 70 pravoslavcev, 65 protestantov in 100 muslimanov).
Rezultati nakazujejo, da se muslimani v primerjavi s kristjani bolj varno navezujejo na
Boga oz. v njihovem primeru na Alaha. Vse povezave, ki so v raziskavi prikazane kot
relevantne, so bile statistično pomembne, vendar v nekaterih spremenljivkah
(raziskovanje hipoteze o skladnosti in kompenzaciji) zelo nizke. Bolj ko je bila
navezanost na starše (merjenje komunikacije, zaupanja in odtujitve) in na Boga (iskanje
bližine, varno zatočišče, varna baza, protest ob ločitvi) kakovostna, bolj so bili
posamezniki na starše in na Boga varno navezani. Višje in statistično pomembne
korelacije so bile pri merjenju povezave med ne-varno navezanostjo in new age
orientiranostjo, če izključimo muslimane. Bolj ko so bili ne-varno navezani na starše in
Boga, bolj so se usmerjali v new age. Celotno delo prikazuje, da je Bog za vse verske
skupnosti figura oz. oseba navezanosti, saj izpolnjuje vse štiri kriterije navezanosti: ko
so v stiski, tako kristjani kot muslimani iščejo njegovo bližino, v njem najdejo varno
zatočišče, je varna baza za raziskovanje sveta, in ko sami pri sebi čutijo, da jih je
zapustil, protestirajo.
KLJUČNE BESEDE: starši, Bog, Alah, navezanost, tipi navezanosti, new age
orientiranost
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ABSTRACT

The author of this master thesis has researched attachment to parents and to God and
New age orientation at Christians and Muslims. Theoretical part of thesis cointains
description of attachment theory and its research, types of attachment, what kind of
results in connection of attachment theory offers neurobiology, the comparison between
the psychodynamic views on religion and view of the theory of attachment of God and
insight into the holy book of Christianity and Islam describing topics which are the
foundation of attachment theory in the contex of both religions. The following describes
a research, which included 325 participants (90 Catholics, 70 Ortodox, 65 Protestanst
and 100 Muslims). The results suggest that Muslims in the comparison with Christians
are more securely attached to God in their case to Allah. All the results of the research
that appear as important were statistically significant, but in some variables (research
hypotheses about compliance and compensation) are very low. The more the attachment
to parents (measuring communication, trust and disposals) and God (proximity search, a
safe haven, a safe base, the protest of seperation) was quality, more individuals were
securely attached to parents and God. Higher and statistically significant correlations
were observed when measuring the link between insecure attachment and New age
orientation, if we exclude Muslims. More than they were insecure attached to parents
and to God, more they participate in New age. Complete work shows that God is for all
religious communities a person of attachment, because it cointains all four criteria,
which Ainsworth desribe as important for attachment figure: both Christians and
Muslims seek God's proximity when they are in distress, in him they found a safe
haven, he is a safe base form which they explore the world and when they feel that he
left them, they protest.
KEYWORDS: parents, God, Allah, attachment, attachment types, the New age
orientation
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