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SEZNAM KRATIC

ESM/ESO – Vprašalnik Emocionalno starševstvo za mamo (ESM) in Emocionalno
starševstvo za očeta (ESO) (Žugman 2012).
ES/ESO/ESM – Emocionalno starševstvo/očetovstvo/materinstvo
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UVOD

Vsi, zlasti pa ljudje s poklici s področja socialnega dela, psihologije, psihoterapije ipd., ki
delujemo na področju medosebnih odnosov vemo, kako zelo pomembno je emocionalno
starševstvo za človekov razvoj, če ne že kar za njegovo celotno prihodnost v vseh
njegovih medosebnih, zlasti pa partnerskih odnosih. Dejstvo je tudi, da na potek dogajanj
v naših medosebnih in intimnih partnerskih odnosih lahko tudi sami v določeni meri
vplivamo in svoje odnose z aktivnim delom na sebi v določeni meri spreminjamo. Seveda
mora pred tem obstajati želja, da se odnosi izboljšajo, spremenijo, vsekakor pa odnosi
kljub težkim in morda celo travmatičnim doživetjem v mladosti niso nespremenljivi, z
vztrajnim in kontinuiranim delom na samem sebi in z dodatno strokovno pomočjo, če si
jo nekdo poišče, so problemi v njih rešljivi, saj posledično pride do spremembe v samem
jedru tako imenovane odnosne dinamike oziroma v nadaljnjem odnosnem dogajanju.
Vendar pa so procesi osebnostne rasti takšni, da se ne zgodijo kar čez noč in zahtevajo
trden namen preseči neugodno trenutno stanje najmanj nelagodnosti v odnosih, včasih pa
kar stanje pravega strahu pred intimo v bližnjih partnerskih odnosih.
Strah pred preveliko bližino v tesnih medosebnih odnosih je navsezadnje področje, kjer se
tako rekoč odvija življenje prav vseh ljudi, najsi bodo samski ali že večje število let
»varno zasidrani« v partnerskem oziroma zakonskem odnosu, le da je morda pri samskih,
prav zaradi njihove, včasih čisto prave organske nezmožnosti zdržati preveliko bližino z
nekom, odnos zanje naravnost ogrožajoč. Strah pred bližino večkrat tako skoraj
dobesedno »narekuje« osebi, ki se intime boji, da se, kljub temu, da si biti v odnosu z
nekom, z večjim delom sebe sicer močno želi, vseeno umakne iz zbližujočega se odnosa.
To je za to osebo očitno manj psihično ogrožujoče, kot pa biti v pretesnem fizičnem in
psihičnem stiku z drugim. Ironično pri tem pa je, da oseba prav s tem umikom iz odnosa
»iz strahu« nezavedno in nehote ustvarja nadalnje pogoje za nefunkcionalni stik z drugim,
saj je bližina tega odnosa otežkočena že zaradi te osnovne neprisotnosti, zaradi povsem
fizičnega umika iz odnosa.
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Pravijo, da v sodobnem svetu narašča število samskih ljudi. Nekateri izmed njih so
samski neprostovoljno in zanje njihova samskost ni zaželjeno stanje, medtem ko je za
nekatere druge samske le-ta pogojena z določenimi okoliščinami in so se ti ljudje glede
lastne dolgoročne samskosti odločili zavestno, na podlagi premišljene odločitve oz. zaradi
določenih razlogov, kot je npr. poklicanost v posvečen poklic (duhovniki, redovniki in
redovnice) ipd. Ugotavljamo torej, da obstaja veliko število posameznikov, ki kljub svoji
sicer zavestni želji biti v partnerskem odnosu in navidezni razjasnjenosti glede lastnih
želja in temeljnih kriterijev glede izbora partnerja in ki imajo natančno definirano, kakšne
lastnosti naj bi imel njihov bodoči partner, vendarle, v nasprotju s tem, ostajajo daljše
obdobje samski.
Včasih se to zgodi tudi po krajšem, s strastjo izpolnjenem in izjemno vzhičenim odnosom
z drugim, ki je sprva, oziroma »na videz« zelo veliko obetal. V trenutku pa, ko se v tem
»neskončno srečnem« odnosu zgodi nekaj, kar je za to osebo popolnoma nesprejemljivo,
zaljubljeni kljub prejšnjim obetom odnosa na vrat na nos tega prekine in brez premisleka
zbeži, odide, odkoraka iz odnosa, rekoč, da se njemu/njej to že ne bo dogajalo nikoli več.
Tako ugotavljamo, da se te samske osebe vedno znova na podoben način znajdejo na
nekakšni začetni točki iskanja partnerja, običajno z izdelanim, ne nujno tudi na zunaj
vidnim notranjim prepričanjem, da je nasprotni spol sicer nemogoč, a da nekje, nekoč
zagotovo obstaja ali se bo pojavil nekdo, ki pa je idealen, ki je njim »pisan na kožo«, torej
oseba, ki je skoraj dobesedno ustvarjena zanje, samo še najti jo morajo.
Ti posamezniki v sebi kljub vsem doživetim razočaranjem v odnosih še naprej verjamejo,
da jih nekje prej ali slej čaka sanjska prihodnost z usodno določenim sanjskim partnerjem,
s katerim bodo zaživeli neko povsem zares novo in polno življenje, ki ni niti primerljivo s
tem, ki ga živijo sedaj. Zdi se, da osebe, ki se bojijo intime, bližine v medosebnem
odnosu, pogosto verjamejo, da bo v odnosu z izbrancem/ko, kakršnega smo pred tem
omenili, prav vse potekalo brez kakršnihkoli zapletov ali nekaterih absurdnih konfliktov,
kot se jim sicer lahko dogajajo v njihovih odnosih sedaj. Ugotavljamo, da v primerih, kot
je ta, idealno naslikana prihodnost z novim sanjskim partnerjem nekako zamuja oziroma
da ko se po določenem času ne realizira, te osebe kljub svojim prepričanjem postanejo
nekako obupane in naveličane čakanja. In tako nekega dne vendarle spet srečajo nekoga,
ki jih pritegne. Zdi se, da ta oseba na začetku prav ustreza temu idealu iz njihove
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notranjosti, zato si ti ljudje upajo ponovno tvegati in vstopiti v odnos z novo osebo, z
novim partnerjem in v sebi so prepričani, da bo tokrat vse povsem drugače kot doslej. Ko
se čez nekaj časa spet izkaže, da so se zmotili, kljub njihovemu prepričanju, da so tokrat
pravilno ocenili drugega, so prepričani, da je ta drugi nekdo »z napako«, saj je v neki
lastnosti, v nečem zanje popolnoma nesprejemljiv, oziroma se na tak način vede. Takrat
ta drugi v trenutku ni več kandidat za nadaljevanje kakršnegakoli odnosa, sploh pa ne
trajnega partnerskega odnosa. Takrat poskrbijo, da se tega napačne/ga bivše/ga po »čim
krajšem postopku« znebijo oziroma »na vrat na nos« prekinejo odnos.
Zdi se, da v družbi sicer počasi narašča pozitiven odnos do samskosti kot do obdobja, ki
je zelo primerno za osebno rast v času med dvema odnosoma, ko je človek osvobojen
pričakovanj in obveznosti do partnerja in odnosa. Zdi se tudi, da obstaja vedno večje
število samskih, ločenih, ovdovelih in razvezanih, ki se zavedajo, da lahko čas samskosti
izkoristijo kot plodno obdobje, ko človek svobodno in brez ovir ugotavlja, česa si želi v
življenju in česa ne, ter tako lažje znova ali celo prvič najde svojo identiteto (Hendrix
2010, 28–29).
Večkrat se ljudje na splošno strinjajo s trditvijo o samskih, da je večina teh samskega
stanu predvsem iz razloga, da preprosto »nimajo sreče v partnerskih odnosih« oziroma
jim nekako ne uspe, da bi v življenju naposled našli sebi primerno osebo, partnerja, s
katerim bi osnovali zadovoljno in ljubeče partnerstvo ter v duhu veselja usmerjali skupno
življenjsko barko, na kateri bi »živeli srečno do konca svojih dni«, kot ljudje radi rečemo.

Zdi se nam, da mnoge paradigme medosebnih odnosov, ki temeljijo na razumevanju
globlje relacijske dinamike, razkrivajo, da se za očitnim dogajanjem v partnerskih
odnosih skriva še marsikaj drugega, našim očem nevidnega in skritega, predvsem pa
nezavednega, torej marsikaj, kar je »običajnim« ljudem bolj ali manj nerazumljivo. S
pričujočo raziskavo smo želeli preveriti, ali se kvaliteta emocionalne starševske skrbi
oziroma stopnja te, kot je te bil nekdo deležen v otroštvu in mladosti, statistično
pomembno povezuje s strahom pred intimo pri samskih osebah v odraslosti. Prav tako
smo želeli preveriti, ali je strah pred intimo pri odraslih samskih osebah višji kot pri
osebah v partnerstvu oziroma zakonu.
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1. EMOCIONALNO STARŠEVSTVO IN NJEGOV POMEN
ZA POSAMEZNIKOV RAZVOJ

1.1 Odgovorno starševstvo in družinski sistem
V literaturi je mogoče prebrati, da odnos med starši in otroki lahko med drugim
opredelimo tudi kot protislovje med povezanostjo in ločenostjo, če na to pogledamo v
okviru meja pristnega, aktualnega stika med njimi. Protislovje si lahko zelo nazorno
predstavljamo s kar resnično trditvijo: »Že od vsega začetka sem vedel, da je moja glavna
naloga v vlogi starša pomagati otrokom, da me bodo nekoč lahko zapustili« (Hendrix
2006, 16).
Vemo, da je družina sistem odnosov. Osnovno definicijsko načelo vsakega sistema je, da
je celota vedno večja in sama po sebi razumljivo tudi močnejša od njenih posameznih
sestavnih delov, torej od njenih podsistemov. Vsak sistem tako tvori organsko celoto, kar
pomeni, da so v družini njeni člani med seboj dobesedno organsko in seveda tudi krvno
povezani, s čimer se ustvarja in nadaljuje osnovna družinska celica, »kjer prevladuje
tipična organska govorica oziroma tako imenovana desno hemisferska komunikacija«
(Gostečnik 2011, 108).
Sistem družine lahko prav zaradi tega imenujemo tudi organsko-socialno-afektivni
sistem, ki zaradi tipičnega načina svoje zgradbe deluje najbolj optimalno predvsem na
osnovi zelo specifične organizacije ter istočasne medsebojne povezanosti, prepletenosti in
odvisnosti njenih interaktivnih sestavnih delov, kar predstavljajo odnosi med člani
družine (108). V družini gre torej za sistem odnosov, v katerem vsak posameznik
prevzame točno določeno vlogo. V tej, lahko bi rekli, od drugih članov družine zanj
»izbrani« vlogi, se posameznik bolj ali manj dobro počuti, prav ta vloga mu je, zaradi
značilne odnosne dinamike, ki se aktivira oziroma prevladuje v družinskih razmerjih
oziroma v odnosni celici, dodeljena kar nekako avtomatično, brez vprašanja ali se z njo
strinja ali ne, ali mu ustreza ali ne. Tako se samoumevno, kljub temu da se o tem ne
govori na glas, v družini od vsakega posameznika tiho ter nezavedno pričakuje, da se
4

»vživi« v to svojo vlogo, ki mu jo je dodelil celotni sistem, in jo brez pritoževanja tudi
uresničuje oziroma živi. Žal je tako, da vse vloge v vseh družinah niso enako zdrave,
posledično zato tudi ne osrečujejo posameznih družinskih članov, predvsem pa navadno
ne tistih, ki te vloge nehote igrajo oziroma so vanje kar nekako potisnjeni.
V nekaterih družinah njihov odnosni sistem nezavedno avtomatično izbere nekega točno
določenega posameznika; običajno tistega, ki je najbolj senzitiven in ki je zaradi svoje
izjemne občutljivosti tudi najbolj dojemljiv. Temu posamezniku sistem tako dodeli vlogo
»dežurnega grešnega kozla«, zato je ta posameznik v tej družini vedno kriv za vse,
karkoli se v njej zgodi oziroma gre narobe, v šali rečeno »tudi ko ga ni zraven«. Ta
»izbrana« oseba, ki jo je sistem na ta način žrtvoval, s svojim problematičnim dogajanjem
v družini pogosto nima prav nikakršne zveze in včasih niti ne ve, za kaj pri sporih okoli
njega in v zvezi z njim sploh gre (Gostečnik 2011, 119). Vseeno pa s svojim vedenjem,
ko nase nehote in po navadi tudi nevede jemlje nase vse »grehe« dotičnega družinskega
sistema, služi kot nekakšen razbremenjevalec družinske napetosti.
Vsaka družina ima svoja, sicer nikjer uradno in črno na belem zapisana pravila, vseeno
pa so ta pravila znana vsem njenim članom in urejajo vsakodnevno delovanje dotičnega
družinskega sistema dokaj natančno. Pri tem gre običajno za bolj ali manj zavestna
organizacijska pravila, ki so nato vsem jasna, kot je npr. hišni red, organizacija socialnega
življenja družine, meje družinske zasebnosti in razmejitve v odnosu z okolico ter način
družinskega praznovanja, odločitve o financah v družini, izobraževanju, poklicih
družinskih članov ter načela in vrednote ter pravila glede starševstva.
Poleg teh zavestnih pa v vsaki družini obstajajo tudi nezavedna pravila, kot so npr.
dovoljenje glede izražanja (ali neizražanja) čustev v družini in še nekatera celo bolj
določena, a nikoli na glas izrečena pravila. V vsaki družinski celici se točno ve, katera
čustva je v njej je dovoljeno čutiti in izražati, katera čustva pa so tista, ki so v tem sistemu
prepovedana, kar pomeni, da ta čutenja skoraj dobesedno »ne smejo obstajati«. Ve se, do
katere mere in na kakšen način se sme ta kritična čustva izraziti, da posledično ne
ogrozijo stabilnosti in delovanja dotičnega družinskega sistema. Sem sodijo tudi
nezavedna pravila, glede nikjer zapisane, a nezavedno jasno določene najvišje dovoljene
5

stopnje napetosti, intimnosti, osebne ranljivosti ter psihične bližine med člani družine
(Gostečnik 1998, 103–104).
Vseh teh pravil, zlasti pa omenjenih dovoljenj za izražanje čustev, ranljivosti in bližine, ki
jih otrok v času svojega odraščanja ponotranji, se v odnosih z drugimi ljudmi ta oseba
drži tudi kot odrasla, še zlasti pa je to aktualno pri izbiri odnosa z bodočim partnerjem
oziroma izbira takšne osebe, ki v tem kontekstu ustreza družinskim pravilom. Že samo
iskanje in izbira primernega partnerja je povezano z nezavedno ponotranjenimi pravili in
prepovedmi ter v tem smislu precej določa, kakšno osebo si bomo izbrali za partnerja.
Vsekakor lahko rečemo, da bo to zagotovo oseba, ki ima v svoji psihični strukturi
»zaklenjene« zelo podobne prepovedi glede čutenj in ki »je posvojila kot svoja« identična
starševska nezavedna dovoljenja oziroma prepovedi glede bližine, ranljivosti ter intime,
kot jih ima posameznik, ki izbira partnerja (Gostečnik 2010, 227; 1998,103–104).
Ker vse vloge in pravila v družini praviloma služijo ohranjanju homeostatičnosti
ravnovesja družinskega sistema, je na tej osnovi mogoče razumeti, da kakršnakoli
sprememba enega družinskega člana, ki se odloči za nekoliko razlikujočo se življenjsko
pot in s tem za drugačen način odzivanja ter reševanja medosebnih zapletov, vpliva na
celoten družinski sistem ter na njegovo občutljivo ravnovesje. Družinski sistem z novim
drugačnim načinom funkcioniranja enega od članov s tem začasno izgubi svojo siceršnjo
trdnost in predvidljivost. Zelo hitro pa sistem znova začne obvladovati težnja po
vzpostavitvi novega stabilnega ravnotežja družinske homeostaze, kar pomeni poskus
obnoviti prejšnje stanje.
Rečemo lahko, da so vloge in pravila bistvena za vzdrževanje določenega sistemskega
ravnovesja in da se, kadar pride do spremembe pravil v sistemu, vedno zgodi tudi
istočasna sprememba v medosebnih odnosih med posamezniki v tem sistemu. Pravila in
vloge v družinskem sistemu se tako nenehno kompulzivno obnavljajo ter tako vzdržujejo
sistem v ravnovesju in v sistemski homeostazi (Nelson 2003).
Bistvena naloga staršev ter hkrati tudi njihova odgovornost v družinskem sistemu je
ustvariti primerno in varno okolje za otroka, v katerem bo ta čutil, da je zares sprejet, in
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predvsem ustvariti za vsakega otroka občutje ljubljenosti in zaželenosti s strani staršev
(Gostečnik 2011, 119).
Starševstvo pomeni ustvarjanje zadovoljivega in funkcionalnega načina vedenja »kako
biti ob starševski vlogi hkrati tudi ženska ali moški« kot eno od bistvenih nalog za oba
starša. Istočasno negovanje in aktivno bivanje v vlogi svojega spola ima za oba starša
precej odgovorno nalogo, da na podlagi lastnega pozitivnega zgleda skozi lasten način
bivanja predstavita otroku pomen očetovstva in materinstva. Rečemo lahko celo, da je
naloga starševstva ta, da starša uspešno predstavita otroku, kaj zares pomeni »biti oseba«,
»biti človek« in kaj ob tem pomeni »biti samozavesten jaz« kot osnovno zaželeno
ravnovesno stanje bivanja vsakogar na tem planetu. »Če je zakon staršev funkcionalen,
potem dobijo otroci možnost, da postanejo funkcionalne, zrele, samostojne in integrirane
osebnosti. V nasprotnem primeru se morajo otroci prilagoditi, prevzeti morajo nezdrave
vloge, ki jih kompulzivno ponavljajo, na ta način pa nezavedno vzdržujejo sistem družine
v ravnotežju, s čimer seveda tudi sami sebi omogočajo preživetje v nezdravem okolju«
(Bradshaw 1996; Cummings in Davies 2010).
Če starši uspešno obvladujejo vsa ta polja svojega življenja in se z njimi soočajo brez
večjih ovir, notranjih ali zunanjih, to pomeni, da so dovolj uspešni v lastnem načinu
prenosa, za življenje pomembnih znanj in vedenj otrokom, kot so pravila, kako v družini
izražati čustva, kako izraziti želje in zahteve ter kako uravnavati konflikte in na videz
neobvladljiva ter navadno tudi premočna čustvena stanja. Kadar starši obvladujejo svoja
čutenja, takrat njihov otrok ob tem samodejno dobi občutek, da je povsem naravno, da se
vsa različna in močna čustvena stanja občasno v tej ali drugi obliki pojavljajo med ljudmi
in tudi med tistimi, ki so si blizu, ter da to nikakor ne pomeni konca sveta ali še zanje
huje: konca odnosa (Gostečnik l998, 104; Kompan Erzar in Poljanec 2009, 127–128).
Slednje sicer pogosto in zelo značilno doživljajo ljudje, ki niso imeli omenjene pozitivne
starševske izkušnje.
Tudi otrok ima v družinskem sistemu natančno določeno vlogo, ki je ni mogoče, prav
tako kot ne ostalih vlog, zamenjati s katerokoli drugo vlogo člana v tej družini. Seveda
vsebuje otrokova vloga tudi nekatere naloge, ki so značilne samo zanj. Po Bradshawu
(1996) je na prvem mestu otrokova naloga v družini ta, da razvija svojo radovednost, da
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se pridno uči ter uboga svoje starše, predvsem pa ob tem razumemo, da otrok sledi
staršem v njihovih vedenjskih, mišljenjskih in čustvenih modelih, kar pomeni, da
posnema omenjene starševske načine. To se ob starševski skrbi zanj zgodi povsem
spontano. Pogoj za otrokovo uspešno funkcioniranje je v osnovi potrebe, da mu je
starševski model medosebne dinamike ob hkratni nujno potrebni prisotnosti staršev ves
čas sploh na voljo, sicer otrok nima priložnosti za učenje odnosnosti.
Kadar starši niso fizično in psihično prisotni v odnosu z otrokom, otrok tako nima zgleda
oziroma priložnosti za kakršnokoli socialno učenje oziroma je to zelo pomanjkljivo. Zelo
pomembno za zdravo funkcioniranje otroka je tudi dogajanje v starševsko-partnerskem
oziroma zakonskem odnosu, saj se s tem otrok na podlagi zgleda nevede uči odnosnosti.
Zato je zelo pomembno, kako, na kakšen način starša v njunem partnerskem odnosu
vsakodnevno medsebojno funkcionirata in kako se v partnerskem odnosu sporazumevata.
Ni vseeno, ali je njuno partnerstvo povezovalno, ljubeče in strpno, ali pa morda sovražno
in izključujoče. Otrok vedno opazi, kako se starša razumeta in sporazumevata in to ne le
med seboj kot partnerja, temveč tudi z drugimi družinskimi člani, kar kasneje tudi nevede
postane zanj avtomatični »vzorčni model« za funkcioniranje v odnosih. Ta način bo
kasneje vedno vklapljal v lastnih vsakovrstnih odnosih, brez da bi pravzaprav to vedel ali
si tega želel (Gostečnik 1998, 104).
Kadar rečemo, da je nek partnerski oziroma zakonski sistem staršev dovolj funkcionalen,
to kaže na zelo veliko verjetnost, da bodo tudi otroci teh zakoncev v prihodnje zrasli v
povsem funkcionalne, zrele in samostojne ter primerno integrirane odrasle osebnosti.
Otroci odnosno manj funkcionalnih staršev bodo nasprotno nevede prisiljeni prevzeti
nezdrave družinske vloge, ki jim jih bo sistem nezavedno zaradi ohranjanja svojega
ravnotežja v precejšnji meri psihološko vsilil. Kasneje bodo ti otroci kot odrasli ljudje
pretekle nezdrave družinske vloge kompulzivno vedno znova in znova ponavljali ter se
tako mučno vrteli v začaranem krogu plesa vsiljenih vlog. Kot odrasli se bodo zapletali v
odnose z vedno novimi in novimi ljudmi, saj zaradi psihičnih ran, ki so jih utrpeli v
nezdravih odnosnih okoljih preteklosti, praviloma ne bodo dolgo zdržali v posameznih
dolgotrajnejših medosebnih odnosih, saj bodo takšne odnose doživeli kot preveč
zavezujoče, kar zlasti velja za partnerske odnose (Gostečnik 1998,104; 2011, 119).
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S takšnim, neke vrste samoobrambnim vedenjem, bodo ti ljudje nevede tudi sami nadalje
omogočali in vzdrževali nezdrav družinski sistem v nespremenjeni poziciji status quo, kar
pomeni, da se v teh družinah skoraj nič ne bo spremenilo. S tem se bo nadalje varoval in
vzdrževal nezdrav družinski odnosni sistem pred sicer grozečo razgradnjo oziroma pred
morebitnim razpadom, ki bi se lahko zgodil v primeru vztrajanja tega posameznika pri
ogrožajoči spremembi vzorca vedenja v tej družini. S tem, ko se prilagodijo nezdravemu
družinskemu sistemu, tudi samim sebi, prav zaradi patologije te iste družine ranjeni
posamezniki, omogočijo preživetje, ki pa je znotraj dotičnega kaotičnega družinskega
sistema zelo otežkočeno, včasih pa celo dobesedno ogroženo (Gostečnik, 2011, 13).
Preživetje v nezdravih odnosnih sistemih, kjer se od posameznika zahtevajo zelo velike,
skoraj nemogoče psihične prilagoditve, je navadno možno le na škodo zdravega
osebnostnega razvoja in omajanega duševnega zdravja ter pogosto posledično tudi manj
zdravega funkcioniranja še v vseh ostalih odnosih, saj presega zdravo ravnanje
(Gostečnik 1998, 104).
Ločimo odprte in zaprte družinske sisteme. V odprtih družinskih sistemih ima vsaka nova
informacija, ki pride vanj, precejšnjo možnost, da doseže določeno spremembo v
družinskem sistemu, medtem ko je za zaprte družine, oziroma za tako imenovane
neprepustne sisteme značilno, da je zelo težko, če ne skoraj nemogoče, prodreti vanje. To
je tudi glavni razlog, da se v zaprtem družinskem sistemu izjemno težko zgodi
kakršnakoli takšna sprememba, ki bi za družino in njene člane pomenila napredujočo
osebnostno rast in večjo zrelost kateregakoli člana oziroma v tej povezavi cele družine.
V zaprtem sistemu družine se navadno vsi na vso moč borijo proti osebi, ki bi želela
pozitivno spremembo in napredek v odnosih, saj ta po njihovem prinaša v sistem grozečo
spremembo (Gostečnik 1998, 122; 2011, 14).
Tipičen primer rigidnosti zaprtega družinskega sistema je npr. vedenje staršev ob odhodu
njihovega otroka od doma, ko na osamosvajanje svojega odraslega otroka največkrat
nepričakovano reagirajo zelo zavračajoče ter ga skušajo pri tem omejiti in zaustaviti.
Odhod otroka iz družinskega gnezda za te starše pomeni svojevrstno nezavedno grožnjo,
da se bodo morali soočiti z določenimi deli svojega življenja, česar pa seveda ne želijo.
Medtem ko je namen njihovega odraslega, iz družinskega gnezda odhajajočega otroka,
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živeti svoje življenje »na svojem« in je to povsem naravna težnja, v smislu prevzemanja
odgovornosti za svoje življenje, se ti starši ob tem ne počutijo dobro.
Menimo, da je razumljivo, da je namen odraščajočega otroka potrditev prebujajoče se
odraslosti in naravne želje po samostojnosti ter izgradnje svojega načina bivanja ter »biti
zmožen skrbeti zase« kot mladi odrasli. Pri tem običajno ni prisotnega namena zapustiti
svoje starše, kot to dojemajo ti starši, ki onemogočajo otrokovo odločitev za
samostojnost. Ti starši zaradi lastnih strahov odhod otroka od doma v svet samostojnosti
ne razumejo kot nekaj, česar bi se bilo treba veseliti in podpirati, temveč se ob tem
zgroženi in prestrašeni sprašujejo, kaj se bo zgodilo z njimi, čeprav bi bilo veliko bolj
psihološko zdravo, da bi se spraševali, kaj bo z njihovim odraslim otrokom, ali mu bo
dobro in kako mu lahko prehod v odraslost lahko olajšajo. A tega ti starši žal niso ravno
zmožni.
V večini primerov, ko starši ovirajo odhod otroka v samostojnost z lastnim
samozaščitniškim vedenjem in preprečitvijo odhoda otroka skušajo s tem vedenjem zgolj
zaščititi sebe in svoj notranji svet, saj bi se z odhodom otroka morali sami soočiti z doslej
potlačenimi občutji osamljenosti, zapuščenosti in celo zanemarjenosti ter tudi s svojim
nefunkcionalnim zakonskim oziroma partnerskim odnosom.Občutkom, ki se ob odhajanju
otrok od doma grozeče prebujajo, ti starši seveda ne morejo nikamor pobegniti, vendar se
veliko škode ustvari v odnosih ob njihovi napačni in strahu polni interpretaciji, da bodo z
otrokovo osamosvojitvijo tega za vedno in dokončno izgubili. Opažamo, da naj bi po
prepričanju teh staršev njihov otrok imel le eno izstopajočo ter zanj bistveno nalogo in to
je, da bo v bodoče poskrbel zanje. To je včasih mišljeno čisto dobesedno in ti starši to
pričakujejo od svojega otroka že v času, ko so še čisto mobilni. Tega sicer ne izrečejo na
glas, vendar pa je izpolnitev te naloge določena in se brezkompromisno pričakuje od
njihovih otrok v obdobju, ko bodo starši ostareli. Težava pri teh odnosih je, da obstajajo v
njih zaradi očitne prekoračitve meja v teh odnosih, le zahteve do otrok in hkrati le malo
ali nič spoštovanja.
Tako rigidni družinski sistem odraslim otrokom zaradi svoje notranje sistemske
ogroženosti in »v zraku lebdečega« pričakovanja, da se bo sesul, včasih dobesedno ne
pusti »oditi iz gnezda«, pa čeprav je vsem okoli, razen tem staršem, razumljivo, da ne gre
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za odhod iz protesta ali zapuščanje staršev v dobesednem pomenu te besede. Vsem, razen
tem staršem, je jasno, da imajo odrasli otroci namen in željo, občasno se vračati v izvorni
dom in naravno potrebo obiskovati svoje starše, za katere sicer upajo, da bodo vedno tam
na nek način zanje. Predvsem je odraslim otrokom v olajšanje, če vedno, da vedno lahko
pridejo domov, kadar življenjski viharji »premetavajo njihovo barko življenja sem in tja«
in jim je kljub odraslosti in samostojnosti včasih težko.
Starši se v rigidnih sistemih vedejo, kot da ne razumejo, da biti starš pomeni, da vloga
starša ostaja praktično do konca življenja in nič manj, kar sicer enako velja za vlogo
otroka, čeprav je ta otrok že odrasla oseba zmožna skrbi zase. Gre za stvari, ki jih vsi
čutimo, kljub temu da niso nikjer zapisane ali določene (Gostečnik 1998, 123; 2011, 20).
Večina staršev tudi razume, da imajo odrasli otroci, ki se odselijo iz bivališča prvotne
družine, namen primerno poskrbeti za svoje starše, kadar ti kot ostareli ne bodo več
zmožni skrbi zase. Ti starši naravno razumejo, da bodo otroci, s katerimi se obojestransko
spoštujejo, to storili na način, kot bodo to najbolje zmogli, ob vsem, kar jih sicer
zaposluje v življenju.
V zaprtih družinskih sistemih pa že čisto majhna, neznatna sprememba enega
posameznika vpliva na vse člane družine in tudi na celoten družinski sistem. V ozračju
takšnih družin je navadno mogoče čutiti neke vrste grozečo nevarnost, neko strašljivo
občutje, da se bo vsak čas nekaj groznega zgodilo. Zato si cel sistem prizadeva, da se
pričakovana tragedija, ki bi se lahko zgodila zaradi drugačnega ravnanja dela sistema, ne
bi zgodila, saj vsi v tej družini čutijo, da bi se sicer zrušil, čeprav v nekaterih pogledih
moteni odnosni sistem (Gostečnik 2011, 21).
Za vsako družinsko strukturo so tudi značilni točno določeni vzorci vedenja, mišljenja ter
tudi s tem povezanih čutenj. Vsa ta kompleksnost funkcioniranja družine pa nadalje
določa način medosebnega usklajevanja, organiziranja in poteka vsakodnevnega življenja
vključenih družinskih članov, ki živijo v skupni družinski celici, kjer bolj ali manj
usklajeno vsakodnevno funkcionirajo. Družine imajo po navadi veliko struktur in
načinov, kako v različnih situacijah razreševati svoje probleme (Cummings in Davies
2010; Minuchin 1981). Če se npr. oče ne vključuje v družinske zadeve, ker je vedno
službeno ali pa kar psihično odsoten, bodo otroci zaradi tega toliko močneje sodelovali z
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materjo. Pomembno je vedeti, da se koncept hierarhičnosti v družini nanaša na tiste
razmejitve v družini, ki ločujejo vodstveni sistem (starševski sistem) od ostalih članov
družine. Namen hierarhične organiziranosti v družini je, da daje starševskemu sistemu
več moči in odgovornosti pri odločanju, kot npr. otrokom, ki sicer smejo izraziti svoje
mnenje, a imajo starši vseeno odločilno besedo pri določanju nekaterih vsakdanjosti (npr.
do kdaj otrok lahko gleda tv, kdaj gre spat ipd.) (Minuchin 1981).
Hierarhičnost se torej odraža predvsem v specifičnih razmejitvah, ki se nanašajo na
starševske odgovornosti pri vzgoji otrok. Zato je zelo pomembno, da starši svojega otroka
v razvojnem obdobju, ki je za to primerno, uspejo naučiti, kako naj se notranje umiri, pri
čemer je potrebno, da se starši znajo najprej sami umiriti v svoji notranjosti, kar pa je
včasih kar težko. Starši svojega otroka praviloma umirijo na tak način, da njegova, v
njegovi natalni dobi zanj še neobvladljiva čutenja, kot so nemir, jeza, bes, žalost ter vse
druge stiske in frustracije kot čutenja sprejmejo vase, jih nato ponotranjijo in predelajo do
mere, da jih primerno predelana lahko vrnejo otroku nazaj, v zanj »psihično bolj
prebavljivi«, torej predelani in za otroka psihično sprejemljivi obliki (Gostečnik 2010,
77; 2011,15; 2015, 132).
Pri tem je pomembna povsem fizična oziroma telesna umiritev (primer tega je, ko mati
otroka stisne k sebi, z namenom da ga pomiri), ki jo je najprej potrebno doseči, da se
otrok vsaj na nivoju telesa umiri in mu je s tem nadalje omogočeno, da je kasneje zmožen
zaznati in sprejeti materina zanj pomembna sporočila o tem, da je ljubljen in sprejeti
znake materine nežnosti v odnosu do njega, ki mu jih ta izkazuje spontano tako besedno
kot nebesedno. S tem je otrok zmožen sprejeti tudi vsa druga sorodna čustva ter ob tem
zaznati občutek sprejetosti in pripadnosti materi ter hkrati obema staršema. Otrok, ki ta
ljubeča sporočila staršev z njihovo pomočjo in prek njih povzame ter jih nato uspešno
ponotranji, je na tej osnovi v prihodnje tudi zmožen postopno graditi svojo zdravo
možgansko strukturo ter razvoj in funkcioniranje zdrave osebnosti (Kompan Erzar 2003,
125; Schore 1999; 2003).
Poznamo pet osnovnih potreb družinskega sistema, kakor jih navaja Kompan Erzar
(2006, 15) in pred njo Lerner (2005). Le tem pogojem v angleščini rečemo 5 C-jev
pozitivnega razvoja. So nujen pogoj za primerno pozitiven razvoj družine in vsakega
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posameznika v njej oziroma so osnovne potrebe vsakega sistema (Bradshaw 1996). Te
potrebe so:

-

potreba po pripadnosti in povezanosti (ang. connection),

-

potreba po zaupanju (ang. confidence),

-

potreba po dostojanstvu, spoštovanju (ang. competence),

-

potreba po prepoznavnosti (ang. character),

-

potreba po sočutju (ang. compassion).

Vse naštete potrebe v odnosih predstavljajo tako imenovano emocionalno sfero družine in
so pomemben pokazatelj kvalitete starševstva. Vse te potrebe se prej ali slej pokažejo v
vseh posameznikovih otroških in kasnejših pomembnih odnosih odraslega. In kadar vse
naštete potrebe razvrstimo po njihovi pomembnosti za funkcioniranje družine in
posameznika, lahko zelo hitro ugotovimo, da je osnovni temelj vsakega družinskega
sistema prav občutje pripadnosti oziroma občutje povezanosti z drugimi.
Vsak otrok in tudi kasneje odrasla oseba, si želi biti z nekom povezan in si želi občutij
brezpogojne pripadnosti nekomu. Vse to v družinskem sistemu sicer omogočajo krvne
vezi, saj je starševstvo že samo po sebi biološka vez, ki predpostavlja pripadnost. Čeprav
je treba priznati, da ni nujno, da je ta samodejna in naravna pripadnost v vsaki družini tudi
ustrezno emocionalno in zavestno ovrednotena in da na podlagi tega ta občutek
pripadnosti družinski celici njeni člani kot takšen tudi dejansko zaznavajo oziroma
doživljajo v svoji siceršnji realnosti. V vseh družinah žal temu ni tako, v nekaterih
družinah pa se celo zdi, da to predpostavljeno občutje avtomatične pripadnosti
odnosnemu sistemu ne obstaja oziroma se družinski člani vedejo tako, kot da te
pripadnosti sploh ne bi bilo. Predpostavljamo, da v teh primerih družinska klima ne daje
občutka, da je vsak član družine dobrodošel ter zaželen in »njen«.
Zagotovo lahko rečemo, da so prav starši tiste osebe, ki so v celoti odgovorne za čustveno
priznanje otroka v družini, v primeru neodgovornega ravnanja z njim pa za včasih čisto
dobesedno ignoriranje družinske pripadnosti, kar se tiče lastnih otrok. Zato so starši tudi
odgovorni za ustvarjanje osnovnih pogojev preživetja svojih otrok.
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Čustveno priznanje otroka je, če mu to starši dejansko in v okvirih normale kontinuirano
izražajo, za otroka v emocionalnem smislu zagotovo zelo pomembno in je zanj znak
povezanosti, ki mu, na podlagi čutenj omogoča razumeti, da svojim staršem brezpogojno
pripada in da prav enako, brez sence dvoma v to, tudi starši pripadajo njemu. V takšnem
odnosu je s strani staršev v njegovem odvisnem razvojnem obdobju otroku jasno in čuti,
da so mu ti vedno in brezpogojno na voljo (Kompan Erzar 2006, 16).
Največja kršitev »pakta« pripadnosti za otroka, ki je fizično ter psihično dobesedno v
smislu preživetja odvisen od staršev, je prav prekinitev čustveno-psihičnega stika staršev
z njim. To otrok doživi kot hudo čustveno in emocionalno zanemarjanje. To je običajno
prisotno v odnosih, kjer obstaja čustveno-emocionalna zloraba otrok s strani njihovih
staršev ali pa skrbnikov. Otrok namreč nima niti najmanjše možnosti izbirati, kdo so
njegovi starši, dejstvo pa je, da je prav od občutja pripadnosti staršem, ki je tu definirana
kot osnovna potreba, v njegovem otroštvu dobesedno odvisno njegovo, navsezadnje tudi
fizično preživetje (Kompan Erzar 2000, 16).
Eno najbolj travmatičnih ranjenosti za otroka, ki ga zaznamuje skoraj za vedno, je prav
doživetje zapuščenosti s strani staršev, kar otrok vedenjsko sicer skuša nadomestiti z
obrambnim vedenjem navidezne samozadostnosti, a s tem nikogar ne prepriča (Kompan
Erzar 2000, 16). Alice Miller (1980) in Heinz Kohut (1977) sta v svojih delih proučevala
in analizirala otroke in odrasle s tovrstno narcistično obrambno strukturo osebnosti, za
katere sta ugotovila, da so se zelo bali bližnjega odnosa. Pomembne ugotovitve njunih
raziskovanj so bile, da se za navidezno zunanjo samozadostno držo otroka, s katero ta,
tudi kot odrasel v odnosih sicer poskuša ustvariti občutek latentne večvrednosti, v resnici
skriva zelo močna in predvsem nepriznana potreba po pripadnosti, ki je bila že v
zgodnjem otroštvu zelo grobo zanikana in zlorabljena.
Vse to ima na kasnejši celostni razvoj otroka seveda zelo neugodne posledice in travma
zgodnje zavrženosti se v otroku, kasneje ko odraste, ohrani kot tako imenovana nevarna
oblika navezanosti. Otroku s takšnim modificiranim načinom navezanosti, za katero je
značilno pomanjkljivo občutje varnosti, stil navezanosti sicer omogoča, da vsaj navzven
»normalno« funkcionira v motenem družinskem okolju, od katerega je odvisen in v
katerem je vedno bil zavrnjen in se zato povsem upravičeno počuti nesprejetega.
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Otrok se, v želji po sprejetosti, posledično vede, kot da je v tem okolju sprejet, kljub temu
da ve in čuti, da je realnost drugačna. Iz tega razloga mora ob tem globoko v sebi potlačiti
svoj pravi jaz, za kar pa porabi zelo veliko svoje življenjske energije, ki bi jo sicer
potreboval za druge stvari, predvsem pa za svoj razvoj. Na podlagi tega otrok kasneje
razvije lažni jaz, kot meni Winnicott (1971), ki je pisal o občutju otroka, ki se rodi v svet,
kjer ni staršev ali pa se ti ne zanimajo zanj in ga uporabljajo za uresničevanje lastnih
potreb. Kohut (1981) v zvezi s tem omenja self-objekt, ki je po njegovem notranje
psihično občutje, da otrok in odrasel verjame, da se lahko začuti in dogradi ob drugem, ki
služi kot zrcalo in vključuje sposobnost zavedanja in čutenja lastnih želja, kar omogoča
uresničena potreba po pripadnosti.

Hrepenenje po globokem in predanem odnosu z drugim, ki je notranja najbolj naravna
želja po bližnjem odnosu, v katerem bi nekomu pripadal, v človeku obstaja vedno, ne
glede na to, ali se posameznik tega zaveda ali ne, oziroma ta občutek morda celo potlači
in potrebo po odnosu z drugim »zadovoljuje« na nek drug, prirejen, izkrivljen ali odvisen
način. Kadar potreba po pripadnosti ni uresničena, se v posamezniku vzpostavi lažni jaz,
za katerega je značilno predvsem privzemanje zunanjih pravil in norm, ki niti najmanj ne
vključujejo njegovih potreb in želja. Posledica tega je, da pri posamezniku pride do
pojava samozadostnosti, ki je sinonim za razvoj narcistične obrambe (Kompan Erzar
2006, 16–19).
Druga pomembna komponenta zdravega razvoja posameznika in vsake zdrave družine je
zaupanje. To za otroka pomeni, da se bodo starši nanj vedno odzvali tako, da mu bodo
dali pristen odziv in bo otrok ob tem lahko prepoznal, kaj je zanj varno in kaj ne, kar po
Sternu (2005) lahko strnemo v kratek stavek: »Vem, da veš, da vem«. Stavek dovolj
očitno pojasni bistvo potrebe po zaupanju. Bistvo njegove sporočilnosti je v tem, da si
otroci želijo, da bi starši vedeli, kaj čutijo in da je v odnosu toliko varno, da so istočasno
lahko v stiku s sočutenjem starša. Po premisleku lahko ugotovimo, da se po njem
ravnamo prav enako tudi kot odrasli v svojih odnosih, ne zavedajoč se moči te potrebe. Še
zlasti je to vedenje značilno za mlade odrasle v obdobju, ko si iščejo življenjskega
partnerja. Na ta način tudi odrasli vedo oziroma prej ali slej ugotovijo, ali so v dovolj
tesnem duševnem stiku z nekom, s komer se sicer družijo in si želijo prisotnosti čustvene
vzajemnosti (Kompan Erzar 2006, 19). Pri razvijanju zaupanja v odnosu se tako pokaže
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človekova zmožnost mentalizacije oziroma njegova naravna in prirojena sposobnost
»misliti drugega«. Ta možnost pomeni,da smo se ljudje zmožni vživeti se v to, da se
drugi vživi v nas, kot npr. navajajo Fonagy (2002) ter Cummings, Davies in Campbell
(2000). Strah pred odnosom lahko posameznika močno obvladuje, še zlasti glede na
dejstvo, da nikoli zares ne vemo stoodstotno, ali gre v nekem odnosu morda za lažen stik,
a tega ne zaznamo oziroma ne opazimo.
Lažen stik, vključen v tako imenovani kvazi odnos, ki pa v resnici pravzaprav ni odnos v
psihološkem pomenu besede, saj nima nekaterih bistvenih elementov tega, ne omogoča
resnične predanosti in zaupanja drug v drugega. Takšni so primeri tako imenovane
»double bind« vezi oziroma dvojnih sporočil in triangulacije, pri katerih starši vključijo
otroka v svoj starševski oziroma zakonski spor. Takšna so tudi zelo pogosta in kar
običajna preigravanja ločenih staršev prek njunih skupnih otrok oziroma primeri, ko starši
sebično zadovoljujejo lastno neuresničeno potrebo po uspehu prek lastnega otroka.
Ti starši to počnejo tako, da svojega otroka dobesedno silijo v različne dejavnosti, za
katere pa otrok ali ni nadarjen ali pa ga te dejavnosti ne zanimajo toliko, da bi se z njimi
ukvarjal. Ti starši svoje otroke silijo v »hobije«, ki so največkrat bili njihove pretekle
neuresničene sanje. Pri tem sebe zmotno vrednotijo oziroma ocenjujejo in merijo lastno
vrednost glede na uspehe svojih otrok. Na tak način se ti starši poskušajo uresničevati
dobesedno na račun svojega otroka, ki se tako čuti prisiljen izpolnjevati ta starševski
manko njihovih neizpolnjenih življenjskih sanj, ki ga otrok sicer čuti, čeprav »uradno« pa
ne ve, za kaj gre (Kompan Erzar 2006, 20; 2001, 177).
V tem smislu velja omeniti še hujšo in brez dvoma hudo zlorabljajočo grožnjo staršev, ki
delujejo na način, da v odnosu z otrokom dosežejo nekaj, kar so si zamislili. To počnejo z
ustrahovanjem otroka, npr. rekoč otroku, da bodo zboleli ali pa celo umrli in bo otrok
potem ostal sam ter bo tudi kriv za vse to. Na ta način otroka vzgajajo prek občutij krivde,
ki jo z ustrahovanjem o zapustitvi namerno vzbujajo v njem. Tovrstno vedenje je hudo
obremenjujoča laž za otroka, zanj to predstavlja nepredstavljivo težo zanj neprimernega
bremena in otrok ne ve, kako bi se tega rešil (Gostečnik 2011, 189–193).
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Z omenjenim vedenjem, s katerim starši izvajajo omenjeno hudo obliko čustvene zlorabe
nad svojimi otroki, ti bolj kažejo na lastno nezmožnost zaupanja vase ter globoko
nezaupanje v zunanji svet. Tak način nefunkcionalnega vedenja ti starši izberejo, ker se
želijo sami

zaščititi pred krutim zunanjim svetom, ki jih ogroža, kar pomeni, da

razmišljajo predvsem o zaščiti samega sebe, na otroka pa pri tem sploh ne pomislijo. S
takšnim pristopom starši potem tudi ustvarjajo nerealne zahteve v odnosu do lastnih
otrok, od katerih v skladu s tem pričakujejo, da bodo nekaj naredili zanje in ne obratno,
kot bi bilo prav. Ti starši pričakujejo od svojih otrok, da bodo zanje naredili svet lepši in
vrednejši zaupanja. S tem nezavedno pričakujejo, da bodo njihovi otroci dobesedno
poskrbeli za tiste stvari in potrebe, za katere bi morali že davno poskrbeti njihovi starši v
preteklosti, v njihovem otroštvu, pa temu niso zadostili, ker prav tako kot oni sedaj niso
znali, mogli ali hoteli. Vsekakor to ni opravičilo za tovrstno nefunkcionalno vedenje
staršev, ki zlorabljajo svoje otroke in ki posledično s svojim vedenjem ustvarjajo odnose,
kjer so vloge starš-otrok zamenjane in postaršene otroke, ki so oropani zadovoljitve
svojih normalnih otroških potreb (Gostečnik 2003, 59; Kompan Erzar 2006, 20).
V teh odnosih otroci predvsem v čustvenem, včasih pa tudi čisto fizičnem smislu skrbijo
za svoje starše v njihovem pozno odraslem obdobju, ko so ti starši še povsem sposobni
samostojnega življenja in zavestno poskrbeti zase, če bi to le hoteli. Ko takšni postaršeni
otroci nekoč odrastejo, si za partnerja skoraj zagotovo izberejo nekoga, za kogar morajo
potem skrbeti in se razdajati zanj v več pogledih, enako kot so to morali početi za svoje
starše. Izberejo si npr. partnerja, ki je kronično bolan in bi na ta način nadalje živeli
vsiljeno vlogo (Kompan Erzar 2001, 183).
Ob tem je smiselno poudariti tudi, da je za otroka enako škodljiva tudi pretirana
psihološka kontrola, ko npr. starši brez vsakršnega dialoga z otrokom odločajo o vsem v
zvezi z njim in tako v teh družinah obstajajo nekakšna nenapisana dovoljenja, ki se tičejo
odnosov otroka z drugimi – npr. s kom otrok lahko prijateljuje in s kom ne, in podobno. S
takšnim vedenjem se starši psihično vsilijo v nežen svet otroške duše ter jo zlorabijo s
svojim manipulativnim vedenjem in vplivanjem na otroka, pri čemer se poslužujejo tudi
pretiranega izražanja kritike in stalne kontrole otroka. Z izražanjem pretežno negativnih
afektov starši vplivajo na otroka na ta način, da posredno onemogočajo njegov razvoj
stabilne psihične avtonomije ter naravno težnjo otroka vzpostaviti zaupanje vase. S tem
17

starši tudi preprečujejo otrokov razvoj samoinciativnega vedenja, ki ga, če ga otrok
razvije, sčasoma pripelje do samozavestnega ustvarjanja lastne realnosti na podlagi lastne
izkušnje konstruktivnega početja in lastne ustreznosti v nečem (Cummings, Davies in
Campbell 2000, 169–170; Kompan Erzar 2006, 20).
Za komponento zdravega osebnostnega razvoja, kot smo že omenili, štejeta tudi
dostojanstvo in spoštovanje. To lahko razložimo kot spoštovanje do sebe in lastno
dostojanstvo, kar se v družini pri posamezniku razvija v skladu s tem, koliko je v neki
družini prostora za razvijanje samostojnosti in kompetentnosti glede česarkoli. Na kratko
bi pojem sposobnosti oziroma kompetentnosti lahko opisali kot: »Čutiš, kar čutiš in ti ni
treba čutiti, kar drugi rečejo, da čutiš; da misliš, kar misliš in ti ni treba misliti, kar drugi
hočejo, da misliš; da lahko doživljaš, kot doživljaš in da ti ni treba doživljati tako kot
drugi hočejo, da doživljaš« (Kompan Erzar 2006, 22).
Kompetentnost v družini posameznik lahko razvije le v ozračju zaupanja in pripadnosti,
njena stopnja prisotnosti se zazna ob opazovanju, koliko so člani družine zmožni drug
drugega poslušati. Avtorji Cummings, Davies in Campbell (2000, 170) poudarjajo, da
kronično odtegovanje ljubezni otrokom, pretirano zaščitništvo, vzbujanje krivde in
nepriznavanje otrokove perspektive ter čustev v otroku vzbudijo več negativnih posledic.
Mednje po njihovem sodijo negativno dojemanje samega sebe, podaljšana stanja
samoobtoževanja, krivde in pretirane skrbi zase in za družino ter regulacije stresa na tak
način, da to kasneje pri odraslem vodi v zasvojenost, inhibicijo in pretirano prilagajanje.

Prav tako pomembna komponenta optimalnega osebnostnega razvoja za otroka je
prepoznavnost. Ta pomeni, da je otrok pri vsakem od staršev prepoznan kot prav posebna,
edinstvena oseba in da tudi vsak starš ob njem »osvoji nov košček sveta«, kar pomeni, da
starš sliši svojega otroka in njegov povsem svojstveni izraz njegovih resničnih želja in
potreb in ne le tisto, kar bi starš hotel slišati, da bi bilo njemu lažje. Mati in oče torej
razvijeta ob vsakem otroku edinstven način ravnanja z njim oziroma stik z njim, vsak
otrok pa postane prepoznaven samo toliko, kolikor je slišan od svojih staršev ob svojih
čisto konkretnih potrebah in bivanjskih danostih (Kompan Erzar 2006, 23).
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Na podlagi pomoči staršev pri njegovem samouresničenju se je otrok in kasneje ista oseba
kot odrasel, zmožen prepoznati kot svojska, posebna in predvsem kot edinstvena oseba,
kot nekdo s samo zanj značilno poklicanostjo v vsakokratni enkratni kombinaciji. Ta
kombinacija je značilna samo zanj in za nikogar drugega in je v tem smislu resnično
neponovljiva.Zelo močan izraz unikatnosti, edinstvenosti ter prepoznavnosti je še posebej
značilen za ustvarjalce in umetnike, pravi Katarina Kompan Erzar (2006, 23).
Če so vse komponente v družini zastopane v pravi oziroma v približno optimalni meri,
potem to v sistemu omogoči, da se med njegovimi člani lahko razvije pristno sočutje. S
pojmom sočutje je mišljeno dejstvo, da člani družine čutijo drug drugega, npr. mož ženo
in obratno. S tem mislimo tudi na starševsko sposobnost začutiti svojega otroka v
njegovih različnih spreminjajočih se duševnih stanjih. Posebna oblika sočutja je
sočutenje, npr. kadar se v družini zgodi zloraba, ki grobo poseže iz zunanjosti v družino,
ki jo grozljivo pretrese travma in pri kateri je za ozdravljenje treba ponovno vzpostaviti
temeljno zaupanje do sveta (Kompan Erzar 2006, 23).
Sočutje, če je v družini v določeni meri prisotno, v polju medosebnih odnosov omogoči,
da bo družina za žrtev prej ali slej spet postala varen kraj, kamor se posameznik
vsakodnevno lahko vrača po mir, zaščito in vse, kar potrebuje za življenje ter tudi odhaja
vsakodnevno od tam, prav tako kot ladja vedno znova izpluje iz varnega pristana. Sočutje
med drugim pomeni tudi popolno iskrenost in resnicoljubnost do drugega.
Kadar je nek odnos skrit in ga ni mogoče pokazati svetu oziroma kadar gre za zaprt
odnos, ki nima jasnih razmejitev ter posameznika s svojo energijo zapira v svet
prikrivanja in je to ob tem najpomembnejši pogoj za obstanek tega odnosa, takrat to ni
varen odnos. Prav tako varnosti ne vključuje odnosa, v katerem je kakorkoli prisotno
sramotenje ali ogroženost. Tak odnos na žalost predstavlja in najverjetneje ponavlja
travmo, ki še ni predelana in jo je posameznik doživel v svoji preteklosti, in ki se sedaj
ponovno prebuja ter posameznika retravmatizira. Prav to je razlog za še vedno obstoječo
privlačnost z osebo, ki s svojim delovanjem aktivira ponovitev travme oz. vzpostavitev
retravmatizacijskega odnosa.
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Sočutje v družinskem sistemu tudi pomeni, da je posamezniku v odnosu s partnerjem
omogočeno doživetje brezpogojne ljubezni in pripadnosti, brez pogojevanja ljubljenosti
in zaželenosti. Samo prek sočutja oziroma brezpogojne podpore ljubljenosti
travmatizirani posameznik lahko preseže preteklo travmo izvornega družinskega sistema,
ki se sicer, kadar to ni doseženo, vedno znova prebuja v njegovih pomembnih odnosih
(Kompan Erzar 2006, 24).

1.2 Emocionalno starševstvo
Pojem emocionalno starševstvo je v dostopni literaturi zelo težko, če ne skoraj nemogoče,
zaslediti, kar je v svojem magistrskem delu ugotavljala že Katarina Žugman (2012). Če
pojem pojasnimo, želimo reči, da emocionalno starševstvo v našem razumevanju
predpostavlja sposobnost staršev za globoko čustveno odzivanje na lastnega otroka. To
vedenje vključuje sposobnost starševske emocionalne regulacije otrokovih, zanj še bolj
ali manj neobvladljivih različnih čutenj, kar seveda močno vpliva na celostni in zdrav
razvoj otroka ter tudi na kasnejšo kvaliteto njegovega življenja kot odrasle osebe, še zlasti
na področju medosebnih odnosov. Po našem

mnenju prav ustrezna emocionalna

starševska skrb med drugim močno določa, ali bo nek posameznik kot odrasel v svojem
življenju pretežno funkcioniral kot samski, ali pa se bo bolje počutil kot enakovreden del
harmoničnega partnerskega odnosa in bo torej bolje funkcioniral kot partner v partnerski
zvezi oziroma zakonu.

1.2.1 Razvoj možganov na podlagi ustrezne emocionalne starševske
skrbi
Znano je, da se otroški možgani zaradi svoje izjemne večplastnosti razvijajo z izjemno
hitrostjo. Pravijo, da že v tako imenovani prenatalni dobi otroški možgani vsako minuto
dobesedno proizvedejo okoli dvesto petdeset tisoč novih celic in tako že do rojstva
ustvarijo približno milijardo nevronov. Nadalje je treba povedati, da nevroni vsebujejo na
tisoče dendritov, ki med seboj ustvarjajo kompatibilne sinaptične povezave. Znanstveniki
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danes tudi ugotavljajo, da imajo otroški možgani pri osmih mesecih več nevronov in tako
imenovane sinaptične gostote kot kadarkoli kasneje v odraslosti. Glede na te ugotovitve je
torej mogoče reči, da so otroški možgani pri štirih letih razviti že v 95 % kasnejše celotne
odrasle strukture (Gostečnik 2012, 114). Če torej otroške možgane primerjamo z
odraslimi, hitro ugotovimo, da so ti veliko bolj plastični in prilagodljivi kot pa možgani
odraslega. Vendar pa znanstveniki tudi ugotavljajo, da so možgani odraslih, v primerjavi
z otroškimi, precej bolj stabilni in organizirani. Raziskave dokazujejo, da imajo otroci
celo do 225 % več možganske energije kot odrasli, zato se zdi na podlagi tega podatka
razumljivo, da so majhni otroci zato zmožni sprocesirati neverjetno večje število
informacij v določenem času v primerjavi z odraslimi.
Ugotavlja se tudi, da so poleg večje sposobnosti procesiranja otroški možgani tudi
izjemno senzitivni in zaradi tega tudi neprimerljivo bolj ranljivi kot možgani odraslih.
Zato celo fizično v nežnih možganih otroka nastane neopisljiva škoda, kot posledica
zlorabe ali zanemarjenosti, kadar se zgodi, saj se ta skoraj neizbrisljivo zapiše v nežne
možganske povezave kot slaba popotnica za vse življenje, s katero se mora otrok še
kasneje kot odrasel ves čas ukvarjati v svojih odnosih in se s tem prikrajševati za energijo,
ki bi jo potreboval za druge stvari (Gostečnik 2012, 114). Ugotovimo lahko, da je
razvojni potencial, ki ga vsebuje stik med materjo in otrokom v zadnjih nekaj desetletjih
ostal predmet nevroloških in nevropsiholoških raziskav (Kompan Erzar 2001, 92) in
povzamemo lahko, da omenjeni nevropsihološki pristop k emocijam zadovoljivo pojasni,
od česa vse je odvisen razvoj možganov. Predvsem pa je postalo dovolj razumljivo
dejstvo, da se možgani ves čas razvijajo in so tako tudi fizično oziroma strukturno odvisni
od konkretne interakcije z emocionalnim okoljem (Schore 1994).
Na kratko bomo povzeli nevropsihološko razumevanje razvoja možganov. Za slednje je
značilno, da se rast možganov pojavi v tako imenovanih kritičnih obdobjih otrokovega
razvoja in je tudi zelo odvisna od socialnega okolja in odnosov v njem. Značilno za razvoj
možganov je, da se razvijajo v stopnjah in da sčasoma postajajo hierarhično organizirani.
Iz znanstvenega raziskovanja je postalo jasno, da na genetski sistem, ki določa razvoj
možganov, vpliva že prenatalno okolje, vplivi pa se vidno sprožijo kasneje v
postnatalnem okolju, torej po rojstvu. Socialno okolje se v času odraščanja otroka skozi
njegov prehod prek različnih stadijev otroštva spreminja in s svojo spremembo
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posledično tudi povzroča strukturno reorganizacijo možganskih struktur kot odgovor na
to prilagoditev. V našem primeru se zdi najpomembnejše kritično obdobje razvoja
možganov v prvih treh letih življenja, ko se ustvarja prehod od simbiotične faze razvoja
prek faze raziskovanja in diferenciacije otroka od matere, pa do razvoja občutja sramu, ki
je ključni mehanizem regulacije emocij. Za sram je značilno, da organsko, čustveno in
strukturno zaznamuje človeka za vse življenje (Kompan Erzar 2001, 92; Schore 1994).
Ugotovljeno je, da čustvena zanemarjenost in zloraba zaznamujeta razvijajoče se otroške
možgane in da je posledice te zelo težko, če ne skoraj nemogoče, izbrisati, popraviti
oziroma kakorkoli odstraniti, zagotovo težko brez vključitve v terapijo. Katastrofalni
učinki morebitne doživete zlorabe, zapisane v možganskih povezavah otroka, se tako
ohranijo tudi kasneje v možganih odraslega (Gostečnik 2012, 28). Znanstveniki v tej
smeri celo ugotavljajo, da se pri zlorabljenih otrocih v določenem zgodnjem razvojnem
obdobju določeni centri v možganih kot rezultat zlorabe celo ne razvijejo ali pa se
razvijejo nepravilno. Ugotavljajo tudi, da lahko zaradi zlorab in neustreznega socialnega
okolja možgani dobesedno zaostanejo v razvoju, kar seveda vpliva na duševne in
čustvene reakcije oziroma tovrstno funkcionalnost odraslega. Tovrstne primanjkljaje je
danes že mogoče precej enostavno ugotoviti s slikanjem možganov (Cohen, Mannarino in
Deblinger 2006, 114).
Znanstveniki so ugotovili, da je razvoj možganov zelo močno odvisen od tega, koliko jih
že mali otrok dejansko uporablja. Pri tem je najpomembnejše, koliko so njegovi možgani
vedno znova na novo deležni in se plemenitijo z vedno novimi in novimi izkušnjami, z
novimi stimulacijami, ki mu jih omogočajo starši oziroma skrbniki ter obogatenimi z
različnimi doživetji. Bistveno pri tem je, koliko se te akcije ponavljajo. Bolj kot se
informacije in izkušnje ponavljajo, bolj spodbujajo in prebujajo procese v emocionalnih
centrih (Gostečnik 2012, 115). S tem se ponavljajoče izkušnje v otrokovi duševnosti bolj
in bolj utrjujejo ter se shranjujejo v njegovi psihi. Rečemo lahko, da postanejo tvorni del
njegove notranje psihične zgradbe, otrok pa se na podlagi teh izkušenj uči, kako se
odzivati v odnosih. S tem otrok pridobiva nove izkušnje funkcioniranja v socialnih
odnosih, sprva pa se to življenjsko pomembno učenje dogaja v odnosu s starši oziroma
skrbniki (Gostečnik 2008, 24).
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Kadar pa v otrokovem življenju ni dovolj potrebnih senzacij oziroma jih je premalo, kar
običajno pomeni, da se odrasli z njim ne ukvarjajo dovolj, se njegovi možganski centri ne
povezujejo, kot bi sicer bilo pričakovano, zato možgani začnejo propadati (Schore 2003).
»Drugače povedano, ko utihne telo matere, ko njeni desnohemisferski možgani ne
sporočajo več, da je otrok ljubljen in hoten, utihnejo tudi otrokovi možgani in se ne
razvijajo več v začrtano smer« (Gostečnik 2012, 114).

Okolje, ki iz katerih koli razlogov ni dovolj stimulativno, otroka nehote oropa za
najrazličnejša možna spodbudna doživetja ter kot rečeno, ima za posledico, da kritično
vpliva na razvoj otrokovih možganov. Za zdrav razvoj otroka je vsekakor nujna zdrava
povezava otroka z materjo (Gostečnik 2008, 24). Razlogi, zakaj otrok ni deležen
ustreznih čustvenih izmenjav, so različni: vzrok so lahko motorične težave, zaradi katerih
otrok ne more dobro gestikulirati in signalizirati, ali pa čustvena neodzivnost njegovih
staršev, ki ne signalizirajo ustrezno svojih čutenj nazaj otroku, kar je značilnost potreb
razvojnega obdobja otroka v starosti približno šestih mesecev (Cvetek 2014, 121).
Strokovnjaki (Singer idr. 2004) so že pred več desetletji odkrili, da »sta si srčna utripa
matere in otroka v času njune interaktivne povezanosti, ko nekaj skupaj počneta, se igrata
ipd. zelo podobna, Perry (1997) pa je opazil tudi sinhronost oziroma istočasno vžiganje
živčnih končičev v različnih delih možganov, ki so se prebujali oziroma na svoj
povezovalni način odreagirali ob vzajemnih izkazovanjih nežnosti med materjo in
otrokom« (Gostečnik 2008, 24–25).
Rečemo lahko, da je normalen možganski razvoj v marsičem močno odvisen prav od
odnosov, kakršne ima otrok v svoji najnežnejši dobi, še najbolj je to odvisno od odnosa s
prvim skrbnikom oziroma materjo. Zato lahko rečemo, da so bistveni za zdrav razvoj
možganov prav odnosi v otrokovih prvih mesecih in prvem letu življenja. S tem želimo
poudariti, kako zelo pomemben je način najzgodnejšega starševskega ravnanja oziroma
izkazovanje nežnosti otroku, ki mu jo mati povsem spontano namenja in to kako zelo
pomemben je materin sprva čisto telesni dotik oziroma stik z otrokom že od otrokovega
rojstva naprej. Za dotik matere kot hranjenje otroka (dojenje) je najbolj pomembno, da je
usklajen z otrokom in da njeno senzitivno ravnanje spremlja tudi primerno sočutje do
otroka, ki je tako zelo nebogljen in odvisen od njene nege in skrbi (Stern 2004).
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Zato pravimo, da je pomembna globoka in iskrena nežnost ter razumevanje do otroka
oziroma emocionalno starševstvo, saj vse to otrok občuti, čeprav še ne razume vsega. Če
je materino ravnanje z otrokom v tem smislu primerno, otrok sam pri sebi to jasno zazna
in ve, da je zaželen (Carlson in Sperry 2010; Siegel 2011; Stern 2004). Zato ni odveč še
enkrat poudariti, kako zelo pomemben je prav način, na katerega se mati približa otroku
in kako poskrbi zanj; ali to stori v vzdušju nežnosti in razumevanja ali pa v stanju
kateregakoli neprijetnega čutenja.
Pri tem je pomembno že samo to, s kakšnim tonom mati svojega otroka pokliče: ali je to
storjeno z nežnostjo ali z odporom ter kako oziroma na kakšen način mati otroka potolaži,
kadar joka. Še najbolj pomembno se zdi to, kako oziroma na kakšen način mati otroka
takoj po rojstvu doji, torej kakšen telesni stik vzpostavi z njim ob dojenju. Ni namreč
vseeno, ali mati povabi otroka k hranjenju z nežnim pristopom, ali pa otroka prisili v
hranjenje kadar ta ni lačen, le ker se njej zdi, da je nastopil čas za hranjenje. Čas, ko otrok
napol spi, zagotovo ni najbolj primeren čas za hranjenje, saj si otrok tega v tem času niti
ne želi niti ne potrebuje in to v njem vzbudi zgolj občutek siljenja k nečemu. Če
povzamemo: »ravno občutja, ki jih bo otrok dobil od svoje matere v intimnih trenutkih in
doživljanjih ob dojenju, mu bodo postala osnovno izkustvo, kako organizirati odnose z
drugimi« (Gostečnik 2008, 24).
Pomembno je, kaj mati otroku z načinom svojega ravnanja nevede sporoča in ali otrok ob
njunem z nežnostjo prepojenem stiku začuti, da je ritual hranjenja in njun odnos, ki se
vzpostavi ob medsebojnem sočasnem zrenju v oči, nekaj zelo lepega in prijetnega, ob
čemer oba neizmerno uživata ter doživljata najlepše trenutke njunega stika, ali pa je ravno
nasprotno. Kadar je mati preplavljena s stiskami in nemirom, otrok ob njej lahko doživi
zgolj vznemirjenje. To se dogaja tudi takrat, ko mati nima dovolj časa in se psihično in
fizično ne pripravi na hranjenje otroka ali pa celo zavrača dojenje. Žal v nekaterih
primerih mati otroka podoji zgolj zato, da je potem vsaj nekaj časa ne bo vznemirjal.
Hudo vznemirjenje, ki ga otrok pri tem doživi, se posledično vtisne v njegove razvijajoče
se možgane in hranjenje v tem »naelektrenem« stanju seveda ni prijetno, niti za otroka
niti za mater. Otrok vse te vtise nevede ponotranji in v prihodnje tako postanejo del
njegovega organskega, implicitnega spomina ter mu tako celo življenje služijo kot
nekakšen vzorčni model za vse njegove prihodnje odnose in socialne izmenjave z
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drugimi, saj bodo postali del njegovega organskega spomina in na ta način osnovno
izkustvo načina organizacije odnosov z drugimi (Gostečnik 2008, 24).
Stik matere z otrokom naj bi bil takšen, da bi ta otrok kasneje kot odrasel lahko razumel,
kaj pomenijo bližina, zaželenost, hrepenenje, občutek pogrešanja drugega in da bi mu bilo
jasno oziroma bi razumel, da se je treba pred določenimi odnosi včasih dobesedno
zaščititi in jih odkloniti, torej se je dovoljeno na nek način zavarovati pred njim ali pa se
jim, če ne gre drugače, jasno in glasno upreti.
Zelo pogosto se dogaja, da odrasli otroku ne posredujejo sporočila, da se je pred
zlorabljajočimi odnosi potrebno zaščititi, zato otroku to razmišljanje ni blizu in se te svoje
naravne in čisto človeške pravice po samozaščiti tudi kot odrasel človek ne zaveda in se
nato zaradi svoje pretekle izkušnje zlorabe in doživete nezaščitenosti vedno znova
ponovno zapleta v različne zlorabe, ki jih v odraslosti ponovno doživlja s strani drugih,
saj je zaradi svoje nezaščitenosti zelo prikladna žrtev za osebe, ki zlorabljajo (Gostečnik
2008, 24).
Pri raziskovanju pojava emocionalnega starševstva nas je še posebej zanimalo, kakšen
pomen imajo interakcije s starši, ki temeljijo na bolj ali manj emocionalnih odzivih, na
nastanek in razvoj strahu pred intimo v odnosih. O omenjeni možni povezavi se sicer zelo
malo govori, čeprav je, če dobro pomislimo, njen obstoj kar logičen. Na podlagi teh
spoznanj potem tudi ni tako težko razumeti, da do strahu pred intimo pride iz nekih
povsem določenih in čisto razumljivih ter razložljivih razlogov. Zato bomo poskusili
razložiti, kje mi vidimo povezavo med omenjenima pojavoma.
Da bi to bolje razložili, moramo stopiti korak nazaj, v obdobje zgodnjega otroštva, kjer je
mogoče najti odgovore na naša vprašanja. Sodobne raziskave (Ader 1995) vedno bolj
dokazujejo pomembnost povezanosti oziroma stika otroka z materjo ter dejstvo, da se v
času, ko otrok še nima razvite sposobnosti govora, v njegovih možganih ob dojenju
oziroma uživanju materinega mleka sprožajo opioidi, ki učinkujejo tako, da se otrok ob
tem umiri, kot sta ugotovila raziskovalca Blass in Ciaramatiro (1994) in navajata Kompan
Erzarjeva in Poljančeva (2009, 19).
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Zdi se pomembno razumeti, kako emocionalne interakcije vplivajo na razvoj možganov.
Leva in desna možganska hemisfera se seveda razlikujeta glede na njune primarne
izvajalske funkcije, ki jih opravljata. Ob tem, ko je leva hemisfera odgovorna za
prostorske in matematično logične zaznave, za govor in nasploh prvenstveno za
percepcijo ter jezikovno izražanje, torej za logično in analitično mišljenje, po drugi strani
človeška čutenja, zaznave in vse, kar je abstraktnega ter povezanega z izražanjem tega,
npr. naši talenti in podobno, izhaja iz funkcij desne hemisfere. Tako poenostavljeno lahko
rečemo, da desna hemisfera vključuje percepcijo in izražanje emocij, še zlasti negativnih
in neprijetnih (Gostečnik 2008, 29), medtem ko so funkcije leve hemisfere pomembne za
prepoznavanje preteklosti in dajanja pomena preteklim dogodkov in vplivu, ki ga ti imajo
na sedanjost.

Pomembno je, da vemo, da je delovanje desno hemisferskega sistema bistvenega pomena
za posameznikovo samoregulacijo, torej za sposobnost reguliranja »prožnih emocionalnih
stanj prek interakcij z ostalimi ljudmi in avtoregulacije, kjer ni drugih ljudi. Sposobnost
preklapljanja med tema dvema dvojnima regulacijskima oblikama, ki sta odvisni od
socialnega okolja, izhaja iz interakcijske vzpostavitve varne navezanosti ter zorenja
biološkega organizma in psihobiološke uglašenosti na socialno okolje. Vse te funkcije bi
sicer morale biti vzpostavljene že v otroštvu« (Gostečnik 2012, 123).
Znano je tudi, da prevelika količina stresnega hormona okvari delovanje osrednjega dela
corpus callosum, ki se nahaja med levo in desno hemisfero in tako posledično zavira
medhemisferno komunikacijo, ki sicer ves čas poteka. Posledica tega je zelo verjeten
nastanek kasnejših vedenjskih, emocionalnih in disociativnih težav, omenja DeBellis
(2002).
V zelo zgodnjem obdobju, ko otrok večino svojih potreb izraža zgolj z jokom, ker druge
možnosti pač nima, se mati in otrok na čisto organski ravni sporazumevata prek osnovnih
procesov, ki se ob tem aktivirajo v njunih možganih. V mislih imamo pomembne procese
v desni hemisferi matere in hkrati otroka, omenjenemu načinu komunikacije pa rečemo
desno hemisferni način komuniciranja. Otrok od staršev prav prek tega načina sprejema
emocionalne informacije, ki so zanj bistvene, sploh pa za njegov razvoj (Clulow 2005;
Schore 2003).
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Čustveno-socialna komunikacija med materjo in otrokom ima med drugim tudi funkcijo
uravnavanja zorenja limbičnega sistema. Različni načini omenjene komunikacije
ustvarjajo različne sinaptične povezave v možganih, te pa nadalje še utrjujejo obliko
navezanosti, ki se vzpostavlja med otrokom in starši v tem zgodnjem obdobju. Na primer:
pomemben način regulacije biološkega ritma z materjo je način obraz-obraz, ki za otroka
pomeni pomembno možnost za učenje medsebojnega usklajevanja. »Vizualni, slušni,
gibalni dražljaji, ki so vtisnjeni v teh emocionalnih komunikacijah, se hitro prenašajo sem
in tja med otrokovim in materinim obrazom. Mati deluje v teh prehajanjih kot regulator
otrokove vzdraženosti«, pravi Stern (2004, 34). Oba, mati in otrok, svoj ritem usklajujeta
tako, da na nek način lovita ritem drug drugega. Ob tem ga oblikujeta ter po potrebi tudi
preoblikujeta svoja vedenja v takšni meri, da se prilega strukturi njune povezanosti in to
na ta način vzdržujeta (Gostečnik 2012, 125).
Mati naj bi bila dovolj psihobiološko uglašena z otrokom, pri čemer ni tako pomembna
uglašenost na zunanje otroško vedenje, pač pa ritem njegovega internega stanja. Vizualni,
slušni in gibalni dražljaji, ki so shranjeni v emocionalnih komunikacijah med materjo in
otrokom, nadalje ustvarjajo pri vsakem posamezniku osnovo, ki je temelj kasnejšega
načina komunikacije med zaljubljencema, med katerima se odvija dinamika obraz-obraz,
ki se dogaja na isti način, kot se je to dogajalo v posameznikovem otroštvu z njegovo
materjo.
Čustveni razpon otrokovega jaza je tako odvisen predvsem od širine in razpona številnih
različnih čustev, ki jih otrok doživi v otroštvu v interakciji z materjo. Vsa ta številna
čutenja otrok doživi, sprejme in nazadnje občuti, pri čemer je odvisen od materine
stimulacije. Večja, kot je stimulacija, trdnejši je tudi otrokov jaz in bolj verjetno je, da se
na podlagi tega vzpostavi varna navezanost na mater. Med materjo in otrokom se ob njuni
uglašenosti odvije proces primarne intersubjektivnosti, ki ga lahko poimenujemo tudi kot
proces: otrok-vodi-mama-sledi. Mati in otrok ob doživljanju primarnih telesnih senzacij
sočasno drug v drugem prebujata oziroma ustvarjata najmočnejša občutja medsebojne
pripadnosti, vzajemnosti in sočutja (Gostečnik 2008, 24, 3435).

V odnosu mati in otrok, v procesu njunega prilagajanja in odzivanja drug na drugega, se
tako vzpostavlja otrokova prva socialna igra oziroma stimulacija. Zaradi vzpostavljanja
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njune povezave se oba, mati in otrok, kasneje vedno bolj aktivno in z več usklajenosti
medsebojno odzivata drug na drugega in se prilagajata (Gostečnik 2012, 125).

1.2.2 Zgodnje emocionalne interakcije s starši so temelj vseh poznejših
odnosov
Eden izmed vodilnih raziskovalcev emocionalnega razvoja in nevropsihologije Daniel
Siegel, ki je postavil temelje za razumevanje integracije med telesom in emocionalnimi
procesi, pravi, da so emocije primarno nezaveden mentalni proces. Predstavljajo stanje
pripravljenosti za akcijo in gibanje (ang. motion), ki na nas deluje tako, da se v nekem
okolju vedemo tako, kot pač se. Zato je zelo kritično obdobje zorenja možganov, ko se v
njih zarišejo temelji za oblikovanje emocij, nadalje pa še oblika navezanosti (Siegel
1999). To pogojuje obseg sposobnosti otroka in kasneje tudi odraslega posameznika.
Rečemo lahko, da so otroci torej že od rojstva naprej opremljeni s sposobnostjo izbire in
procesiranja dražljajev, ki jih zaznajo od ljudi. Poleg tega Siegel (1999) pravi, da je
otroška navezanost na starše vrojen sistem v možganih, ki motivira otroka, da poišče
bližino staršev in na ta način poveča svoje možnosti za preživetje. Zato sta družina in
dom, v katerem se otrok rodi, zanj izjemno pomembna za njegov razvoj. Pri tem je zlasti
pomembno, kakšno je in kaj nudi družinsko okolje, v katerem se otrok rodi, predvsem pa
je pomembno, ali je to okolje za otroka dovolj varno in ali je v njem prisotno ustrezno
čustveno ozračje sprejetosti, za vse člane družine, ki so v tem sistemu prisotni.
Najpomembnejše za zdrav razvoj otroka je, da v njegovem domu vlada občutje
ljubljenosti ter seveda da se v tem okolju lahko funkcionalno razvija, pri čemer naj bi ga
starša spodbujala in na različne načine podpirala. Kadar otrok, ki sam sicer nima
možnosti izbire, živi v okolju, v katerem prevladujejo strah, stiska, napetost in morda celo
psihični teror, to v njegovi psihi in telesu zagotovo pusti dolgoročno gledano veliko
negativnih posledic. Ko odraste, se bo čustveno najintenzivneje odzival prav na senzacije
enake vrste, ki so se mu v otroštvu zelo globoko vtisnile v njegov osebni somatski
spomin, če sledimo tezi, da si telo vse zapomni. Tak posameznik bo vedno znova
28

nezavedno iskal morebitno podobnost z enakimi afekti, ki so ostali nekje globoko vsajeni
vanj ter jih je intenzivno velikokrat doživljal v zgodnjem obdobju življenja (Gostečnik
2008, 26; 2011, 259).
Posameznikova notranje psihična struktura se bo tako vzpostavila prav na temelju teh
najzgodnejših in seveda najranljivejših medosebnih interakcij, ki so zvezane s čustvi in
afekti, ki jih spremljajo. Prav za te stvari bi lahko rekli, da so nekakšno osnovno psihično
gradivo, na temelju katerega se oblikuje posameznikova notranje psihična struktura. In
prav zato imajo emocionalne povezave s starši tako zelo pomembno in zavezujočo vlogo,
ne samo za posameznikov zdrav psihični razvoj ter za harmonično zorenje obeh hemisfer,
pač pa tudi za posameznikove socialne in medosebne interakcije, v katerih se kasneje
odražajo, še zlasti pa se to dogaja v njegovih bližnjih in intimnih odnosih. Dokazano je,
da se učinek emocionalnih povezav in njihove dosežene kvalitete oziroma stopnje
udeleženosti v tem času očitno odraža v vseh kasnejših odraslih odnosih posameznika
(Gostečnik 2008, 26, 34–35).
Rečemo lahko, da je v prvem letu otrokovega življenja zanj najpomembnejša nezavedna
naloga, da ustvari in »si pridobi« varno navezanost (Clulow 2005). To omogoča primerna
čustvena komunikacija med otrokom in skrbnikom, v prvih mesecih otrokovega življenja
je to predvsem komunikacija z mamo, ki je največ ob njem in z njim. Otrok doživlja vsa
materina čutenja, kot bi bila njegova, saj na začetku še ne loči, kaj je njegovo in kaj ne,
ter svoj ritem popolnoma uskladi z materjo. S to prilagoditvijo otrok tako ustreza
znanemu ritmu, kar imenujemo primarna regulacija afekta. Če je primarni skrbnik
oziroma otrokova mati primerno uglašena na otroka in je dovolj senzitivna, da je zmožna
zaznati otrokovo vsakokratno notranje stanje ter zanihati z njim v harmonični resonanci,
otroku s tem omogoči optimalen čustveni odziv, na podlagi katerega se med njima
ustvarja zelo močna vez. To povezavo, ki otroku, v smislu občutij prinaša varno zavetje,
imenujemo varna navezanost (Schore 2003, 51).
Zgodnji notranji vtisi, ki jih otrok doživlja v odnosu z materjo, postanejo sčasoma del
njegovega organskega spomina. Pozitivne zgodnje interakcije v odnosu z materjo so tako
zelo pomembne predvsem zato, ker otroku v tem zanj tako rekoč izbranem in
ekskluzivnem odnosu omogočajo, da lahko sčasoma začne razvijati učinkovit mehanizem
29

samoregulacije, mehanizem metaboliziranja vsebin ter sistem vzpostavitve navezanosti in
empatije v odnosih. Kadar otrok v zgodnjem obdobju svojega življenja ni »deležen«
skrbne nege in ljubeče empatične pozornosti, v smislu varne navezanosti, zelo težko
razvije življenjsko pomemben mehanizem afekt-regulacije ( 2011, 265–277).
Uglašenost matere z otrokom na način obraz-obraz je hkrati tudi najmočnejši možni
dražljaj za otroka v tem obdobju in mati ob gledanju otroku v oči prav prek pogleda
posreduje zelo močna čustvena sporočila. Ta sporočila matere so navadno zelo ljubeča, v
malo bolj neugodnih okoliščinah pa lahko tudi negativna in agresivna. Prek tega še
nebesednega načina njune komunikacije, daje mati otroku priložnost, da se ta vadi v
medsebojnem usklajevanju in prilagajanju svojega biološkega ritma z njo in učenju
socialne komunikacije, ki jo potem uporablja tudi v odnosu z drugimi (Gostečnik 2008,
33).
Na tak način se med otrokovim in materinim obrazom prenašajo pomembni vizualni,
slušni in gibalni dražljaji, ki so sestavni del teh emocionalnih komunikacij, mati pa pri
tem deluje kot regulator otrokove vzdraženosti (Stern 2004). Mati in otrok ob tem v
medsebojni tovrstni povezanosti lovita ritem drug drugega. S tem posledično sproti
oblikujeta in prilagajata svoja vedenja tako, da se komplementarno dopolnjujeta. Da pa bi
jima uspelo se srečati v dovolj uglašeni komunikaciji, mora biti mati primerno
psihobiološko uglašena z otrokom. Predvsem je pomembno, da je mati zmožna zaznati
otrokov notranji ritem oziroma interno stanje otrokovega počutja, kar se sicer ne da vedno
razbrati iz otrokovega zunanjega vedenja. Zato je tu zares pomembna uglasitev matere na
otroka (Gostečnik 2008, 35).
Tako naj bi bil cilj materinstva, še zlasti v prvih mesecih otrokovega življenja, ta, da se
materi uspe ob otroku čim bolj sprostiti ter da tudi njej uspe ob otroku čim bolj spoznati
svoje potrebe. Tako avtorici Kompan Erzar in Poljančeva (2009, 49–50) menita, da
materinstvo pomeni stalno pripravljenost matere, da je otroku v vsakem trenutku na
razpolago, pri čemer mati uspe opazovati svoje občutke ob otroku in se ustrezno odzivati
nanje.
Nasprotno pa skrbnik oziroma mati ki zlorablja, namesto harmoničnega uravnavanja
premočnega notranjega vzburjenja v otroku, povzroča v otroku ekstremno visok nivo
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vzdražljivosti in vznemirjenja. Ugotovljeno je, da v takšnih primerih skrbnik s svojim
vedenjem povzroča previsok nivo vznemirjenja pri otroku, kadar gre za zlorabo, prenizek
nivo vzburjenja pa se »dogaja« pri zanemarjanju otroka.

Tovrstne dinamike se otroku in kasneje odraslemu, brez da bi vedel karkoli o zakonitostih
teh občutij ponavljajo praktično celo življenje in tako predstavljajo relacijsko travmo, ki
nastane, ko mati ob otroku ni prisotna oziroma je zaradi česarkoli nezmožna uravnavati
otrokovo stisko (Gostečnik 2008, 35–36). Tako zaradi dalj časa trajajoče fiziološke
neregulacije posameznika tudi v partnerstvih kasneje obvladuje globoka anksioznost in
strah, da je v tem odnosu popolnoma brez nadzora. Čuti, da mora iz odnosa preprosto
pobegniti, ker ga ta preveč duši, kar je še zlasti značilno za osebe, ki so v otroštvu ali
mladosti doživele težje zlorabe. Značilno za te osebe je, da se paradoksalno v nekem
odnosu počutijo bolj varno, kadar so v odnosu prisotni konflikti in krize, saj je to vzdušje
osebi znano in vzbuja domačnost (Repič 2008, 34).
Predvsem gre tu za dinamike, ki se med partnerjema aktivirajo že v času zaljubljenosti, ko
prek obrazne interakcije začutita drug drugega. Kasneje se dinamike krožno ponavljajo v
odnosu z intimnim partnerjem. Ravno te interakcije, ki se globoko dotaknejo notranjosti
njunih psihičnih struktur, odločilno vplivajo na pojav močne privlačnosti in strastne
zaljubljenosti med dvema posameznikoma, ki sta si privlačna. Njune interakcije so
pravzaprav enake, kot sta jih nekoč doživljala ob stiku s svojo materjo.
Pri tem je zlasti pomemben način regulacije afektov, kot sta jo doživljala s strani obeh
staršev, saj bosta oba skozi celo svoje življenje neprestano, predvsem pa nezavedno iskala
ponovno čim bolj podobne odnosne dinamike oziroma takšnega partnerja, ki naj bi jima
reguliral afekte in tiste vsebine, ki jih njuna starša nista zmogla. Pri tem gre vedno za
težke afekte, ki jih starša nista zmogla regulirati, največkrat zaradi svoje zgodovine
lastnih nereguliranih čutenj. Ker bosta posameznika vedno znova iskala podobne ljudi, ki
bodo s seboj prinašali zelo identične ali močno podobne dinamike in načine regulacije
afekta glede na afekte njunih staršev, se bosta zelo močno zapletala v stare modele zelo
nereguliranih afektov in odnosov (Gostečnik 2008, 34).
Če poenostavimo, lahko rečemo, da vsi vtisi, ki jih otrok v odnosu z materjo nezavedno
ponotranji, sčasoma postanejo del njegovega organskega, implicitnega spomina. Nadalje
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zanj predstavljajo osnovni relevantni vzorec za vzpostavljanje in negovanje vseh
prihodnjih socialnih izmenjav z drugimi ljudmi, so nekakšen zemljevid in navodilo za
način vzdrževanja odnosov. Enaka oziroma sorodna občutja, ki jih je nekdo kot majhen
otrok doživel ob svoji materi, bo sčasoma kot odrasli vedno znova nevede iskal pri drugih
oziroma se odločal biti del takšnih odnosov z ljudmi, ob katerih bo lahko ponovno
podoživljal ta pretekla občutja iz otroštva. Te osebe bo izbral na podlagi valentnosti prek
desnohemisferske komunikacije kot osnovnega vodila preteklega odnosa za materjo
(Gostečnik 2011, 334).
Samo tisti odnosi, ki bodo omogočali podoživljanje enakih čutenj, kot so bila v večji meri
prisotna v otroški dobi s skrbnikom, bodo odrasli osebi dovolj pomembni in zanimivi, da
si bo želela sodelovati v njih. Občutja iz teh prvinskih odnosov bodo postala tej osebi
ključno notranje izkustvo za način organizacije, ustvarjanje in vzdrževanje odnosov z
drugimi (Gostečnik 2008, 36). Otrok bi vsekakor

moral od svoje matere pridobiti

pozitivno izkustvo, kaj pomeni bližina, zaželenost, hrepenenje in pogrešanje. Poleg tega
bi mu moralo biti dovoljeno razumeti, da ima vsak človek pravico, da se pred določenimi
škodljivimi odnosi zaščiti, da se sme zavarovati in se odmakniti od njih, ne pa da v teh
odnosih vztraja in to na lastno škodo. Otroku bi moralo biti omogočeno pridobiti vedenje,
da je nezdrave in škodljive odnose povsem možno in zelo prav odkloniti ter negirati.
Značilno je, da bi otrok vsa ta nezavedna znanja o ravnanju z odnosi praviloma moral
pridobiti v zdravem odnosu z materjo ob doživljanju nežnih trenutkov intime z njo ter
deljenju čutenj in doživljanj, ki se vzpostavijo med njima v tem najzgodnejšem obdobju.
Vsa ta občutja so kasneje in sploh v odraslosti neke vrste nezavedna vstopnica v vse
nadaljnje pomembne odnose z drugimi (Gostečnik 2008, 24).
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1.2.3 Razvoj samozavesti in navezanosti na podlagi emocionalne
starševske skrbi
Ko otrok v času odraščanja postaja vedno bolj samostojen in začne ugotavljati, da je
zmožen ustrezno zadovoljiti svoje potrebe sam in ko hkrati tudi ugotovi, da mora znati
istočasno tudi drugim pomagati zadovoljiti njihove temeljne, predvsem pa emocionalne
potrebe, se zaradi tovrstnega razumevanja sebe znatno poveča njegova samozavest.
Predvsem se poveča njegovo samozaupanje. Porast zaupanja vase je posledica tega, da
otrok iz okolja večkrat ter dovolj pogosto dobi sporočilo, da je z njim vse v redu. To mu
pove, da je v redu prav takšen, kot je. Na podlagi večkratnih in ponavljajočih se
pozitivnih sporočil s strani skrbnikov otrok postaja sčasoma vedno bolj prepričan v
resničnost teh sporočil, začenja verjeti vanje in nato tudi vase, ob tem se vse bolj
sprejema in si je všeč (Gostečnik 2008, 32).
Če starši v svojem otroku z nego in skrbjo spodbujajo občutek, da je emocionalno sprejet
in cenjen, postaja otrok posledično vse bolj prilagodljiv in to mu tudi ni težko, saj so
njegove potrebe v večji meri zadovoljene. Zato otrok v tem primeru občuti ter sprejema
lastna čustva kot nekaj povsem normalnega in sprejemljivega. Starši, ki ljubijo svojega
otroka, ga tudi čustveno oziroma emocionalno sprejemajo in podpirajo in mu ob tem
hkrati postavljajo primerne in potrebne meje, kar sicer pomeni, da včasih dobesedno
poskrbijo za otrokovo fizično varnost in nepoškodovanost. Odgovorni starši so pri
postavljanju meja svojim otrokom zelo dosledni in včasih tudi nepopustljivi, kadar je to
potrebno, s tem pa za otroka zagotovo naredijo največ, kar je možno (Gostečnik 2008,
33).
Samozavest otroka se močno povezuje tudi z občutkom varnosti, ki ga otrok v večji ali
manjši meri doživlja oziroma bi ga moral doživljati v odnosu z materjo oz. primarnim
skrbnikom. Občutek varnosti je tako tesno povezan s tipom navezanosti, ki se oblikuje v
tem bližnjem odnosu. Raziskovalci (Ainsworth idr. 1989; Bowlby 1969) so na podlagi
več raziskav ugotovili, da obstaja nekaj vrst otroške navezanosti, ki jih glede na osnovne
vedenjske vzorce, ki so zanje značilni, lahko razdelimo na tipe:
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-

varna navezanost,

-

anksiozna navezanost,

-

izogibajoča navezanost,

-

dezorganizirana navezanost.

»Ti štirje tipi navezanosti notranje organizacije jaza se prenašajo iz generacije v
generacijo. Tako nevarno navezani starši s svojim načinom vzgoje oblikujejo nevarno
navezane otroke, ti pa spet postanejo nevarno navezani odrasli, ki nato svoje otroke
nevede oblikujejo v nevarno in negotovo navezane ljudi.
Nevarna navezanost se prenaša prek generacijskih meja na tak način, da staršem in nato
njihovim otrokom preprečuje doseči stik z lastnimi najzgodnejšimi in najnežnejšimi
čutenji, ki se jih ne zavedajo. Značilno zanje je, da so ti nevarno oz. negotovo navezani
starši prvotno izgubo varne navezanosti kompenzirali skozi razvoj tako, da so razvili
obrambne mehanizme, ki jim preprečujejo stik in soočenje z njihovimi lastnimi čustvi, ter
so s tem za ceno dostopa do lastnih čustev posledično razvili sekundarno, nepristno in
lažno »varno navezanost«. Zaradi tega se ti starši niti ne morejo pristno odzvati na
vedenje, potrebe in čutenja svojih otrok, saj tega niso zmožni, to pa povzroči, da ta
čutenja ostanejo tudi zanje še naprej nedostopna«, pravi Kompan Erzarjeva (2003, 64).
Ainsworthova (1989) je v svojih raziskavah ugotovila, da je glede na celotno število
otrok, varno navezanih približno dve tretjini. Po njenih ugotovitvah v tip nevarno
ambivalentno navezanih otrok sodi okoli deset odstotkov otrok, njihova bistvena
značilnost pa je, da so opazno anksiozni in negotovi. Med tip izogibajoče navezanih otrok
naj bi po njenem sodilo med dvajset in petindvajset odstotkov vseh otrok.

Ugotovljeno je, da je otrok varno navezan, kadar je bil v preteklosti deležen dovolj
intenzivne pozitivne emocionalne izkušnje, da ga je njegova mati, kadar je to potreboval,
v večini primerov uspešno pomirila. Pri varni navezanosti prepoznamo vzorec vedenja, ki
za otroka pomeni zagotovljeno bližino staršev oziroma odrasle osebe ter ga tako vedno
pripelje nazaj v bližino tega, v stik z enim od odraslih skrbnikov. Otrok v tem primeru ve,
da je ta oseba na voljo kadarkoli potrebuje bližino ali tolažbo (Erdman in Caffery 2003).

34

Varna navezanost vključuje in ima funkcijo zavarovati otroka pred nevarnostmi in
omogočiti razvoj sposobnosti otroka za navezovanje ustreznih stikov, samostojnosti,
samozaščite ipd. kot funkcij socialnih izmenjav (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 40). Ob
varni navezanosti otrok ve, da mu je njegova mati na razpolago za neskončno dolgo igro z
njim ter na tak način zadovoljuje njegovo potrebo po veselju in radovednosti ter da mu je
tudi sicer na voljo vedno, kadarkoli bi jo potreboval (Gostečnik 2008, 51). Značilno je,
da se v otroku, ko se ta pripravlja na igro, ob materi, ki mu je običajno na voljo tako
psihično kot fizično, v enem samem trenutku hipoma prebudijo odzivi simpatičnega
živčnega sistema in to že ob samem pogledu na materin topli nasmeh, ki je namenjen
njemu v spodbudo. Vse to v hipu v otroku nemudoma prebudi tudi parasimpatični odziv
telesa in na ta način si mati in otrok prek povsem organske komunikacije med njima
delita svoja občutja, ki ju na ta način močno povezujejo.
Opisani način vzpostavljanja povezave z materjo tako kasneje postane sestavni, neke
vrste gradni del otrokovega avtonomnega živčnega sistema, v katerega se integrirajo.
Mati postaja simbolično vse bolj in bolj del otrokovega vzpostavljajočega se notranjega
samoregulativnega sistema, ko skupaj z otrokom in zanj prek zelo konkretnega
modeliranja prisotnega afekta, ta način reguliranja emocij z njeno pomočjo počasi
ponotranji. S temi dejanji mati pomembne vsebine internalizira in s tem ustvarja močno
afektivno resonanco sočutenja z otrokom. S tem tudi vse močneje utrjuje sodelovanje
med otrokom in njo ter krepi povezanost z občutljivim otroškim svetom (Gostečnik 2008,
52).
V nadaljnjih študijah so raziskovalci (npr. Ainsworth 1985; 1989; Clulow 2005)
ugotavljali, da kadar je primarni skrbnik dovolj vztrajen, predvidljiv, vreden zaupanja in
odziven na otrokove potrebe, potem lahko otrok razvije občutje varnosti ter ljubezni in se
bo tudi v odrasli dobi počutil dovolj varnega, zadovoljenega ter uresničenega v intimnem
ljubezenskem odnosu. Če pa je že v tej zgodnji otroški dobi otrok zavrnjen ali celo
zavržen, potem to vodi v osebnostno strukturo z majhno trdnostjo s slabšo kontrolo, ki je
tudi zelo ranljiva in bo v odrasli dobi postajala vedno bolj ranjena. Ta struktura bo tudi
določala, kako se bo otrok in kasneje odrasel odzival na dogodke, kot so npr. zavrnitev,
ločitev ali izguba (Bowlby 1982). Zato je čisto razumljivo, da v nekaterih primerih
odrasla oseba ob privlačnosti in možni navezanosti doživlja anksioznost in
35

ambivalentnost in je edina možnost zanjo, da zanika pripadnost ter se izogiba vsakemu
intimnemu odnosu, saj to zanjo predstavlja preveliko nevarnost (Kompan Erzar 2006, 56–
57).
Ob tem se nam samo po sebi zastavi vprašanje: Kaj pa, kadar stvari ne potekajo tako
optimalno? Kaj se zgodi v primeru, ko te povezanosti med materjo in otrokom ni oziroma
kadar ta povezanost ni dovolj močna in se zato med materjo in otrokom posledično
vzpostavi oblika tako imenovane nevarne navezanosti.
Kadar otrok ostaja dalj časa v intenzivnem stanju vzdraženosti, za katerega pa ni dovolj
opremljen, to pušča na njem trajne posledice (Fonagy idr. 2007; Kitayama idr. 2006).
Zaradi tega bo otrok in pozneje ta ista oseba kot odrasel vedno znova in znova ter
predvsem nezavedno, zgolj zato, ker mu je to domače, iskal v svojih odnosih navezanost
enake vrste. Ta posameznik bo največkrat nezavedno voden k vključevanju v odnose, ki
bodo nekateri tudi fizično ogrožujoči, torej odnose, ki bodo

nevarni celo v smislu

njegovega preživetja. Tega posameznika bo nezavedno, brez, da bi si znal ob tem
pomagati ali se temu upreti, nerazumljivo vleklo prav v odnose, ki bodo zanj zlorabljajoči
in ki ga bodo nadalje in ponovno ranili.
Tak posameznik se bo tako vedno znova, kot bi bil v začaranem krogu, predvsem v zelo
bližnjih odnosih ponovno srečeval s potlačenimi afekti, ki jih je praviloma razvil že dolgo
nazaj v primarnem odnosu z materjo. Ti potlačeni afekti se bodo vedno znova prebujali in
aktivirali v sedanjosti in posamezniku nevede krojili njegovo sedanjost in prihodnost.
Zato bo ta posameznik nevede vedno iskal odnose tega istega tipa, ne glede na
ponavljajočo se krutost ponovnega odpiranja starih in nezaceljenih ran, ki bodo ob tem
vedno znova »zakrvavele«, ko bo v novem odnosu pomotoma dregnil v stik z njimi
(Gostečnik 2011, 8). Na ta način bo posameznik tudi vedno znova poustvarjal pretekli
primarni odnos s starši, kljub temu da bo do zapleta v odnosih sicer prihajalo z vedno
novimi, povsem drugimi ljudmi. Posameznik bo ob tem dogajanju, v katerem bo zelo
trpel, sicer z močno vero v ugoden razplet gojil iskreno upanje, da se bo boleča preteklost
v novem oziroma sedanjem odnosu vendarle enkrat končno razpletla na drugačen in
pozitiven način. To bo zanj pomenilo popolno razliko od tolikokrat ponavljajoče se
travmatične in negativne preteklosti (Gostečnik 2011, 28).
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Značilno je, da se matere varno navezanih otrok na otrokove potrebe konstantno odzivajo
emocionalno, kar pomeni, da je njihovo odzivanje dovolj predvidljivo, ponavljajoče se in
predvsem odgovorno. Matere ob takšnem načinu odzivanja pravilno prepoznavajo
otrokove potrebe ter upoštevajo njegove signale, ki jih ta oddaja s svojim jokom
(Gostečnik 2010, 114).

Matere, ki so dosledne, so s svojim otrokom v zelo intenzivnem stiku oziroma odnosu ter
se posledično zelo hitro odzovejo na vsako obliko otroškega joka, ne glede na to, za kaj
gre pri tem: ali gre za lakoto, ali pa ima otrok katerokoli drugo potrebo, ki jo kot dojenček
lahko izrazi edino z jokom, iz katerega pa je včasih težko razbrati, kaj točno potrebuje, če
ni dovolj močnega psihičnega stika. Odraslim se zdi, da je otroški jok vedno enak
oziroma je vedno zelo podoben, vendar pa mati, ki je v tesnem čustvenem stiku duševne
bližine s svojim otrokom prav zaradi kvalitete in moči tega stika lažje in hitreje prepozna
razloge, zakaj otrok joka.
Takšna mati tako hitro »ugane«, za katero otrokovo potrebo gre, in tudi zazna, kdaj ima
otrok npr. prebavne težave, ali je potreben previjanja ter tega ne zna in ne more drugače
izraziti, saj je jokanje zanj edini možni način, ki ga obvlada. Za razliko od mater nevarno
navezanih otrok, vedenje mater varno navezanih otrok kaže na zelo očitno sprejemanje
otrokovega kakršnegakoli vedenja ter s tem spremljajočega in povezanega otroškega
čustvovanja. Te matere so v načelu čustveno bolj dostopne, pri njih je tudi mogoče opaziti
prevladujoče sodelovalno vedenje v odnosu z otrokom (Erzar in Kompan Erzar 2011, 80).
Medtem pa za matere anksiozno navezanih otrok lahko rečemo, da je zanje predvsem
značilno, da se dokaj nedosledno in nekonsistentno odzivajo na potrebe otroka. Pri tem so
tudi bolj nepredvidljive, saj so pretežno osredotočene nase in na lastne potrebe, otrokove
potrebe pa kar spregledajo. Za te matere je težko napovedati, koliko časa bodo zmogle
biti v celoti telesno in emocionalno prisotne ob otroku, zelo hitro jih marsikaj zmoti in
dobesedno v trenutku odtegne od otroka.
Pri materah izogibajoče navezanih otrok je mogoče opaziti, da celo navzven dokaj očitno
emocionalno in tudi fizično zavračajo svoje otroke. To je pogosto kar jasno opazno in je
nemogoče spregledati oziroma zanikati njihovo odklonilno vedenje, saj te matere takšen
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odnos do svojega otroka brez zadržkov kažejo tudi navzven, zato je to kar prepoznavno
(Gostečnik 2010, 114).
Nevaren tip navezanosti se vzpostavlja v odnosih, kadar mati večkrat prekine stik z
otrokom in se kot posledica tega »zgodi« negativno vzburjenje v otrokovih možganih, ki
v hipu poruši otrokovo notranje ravnovesje. Če mati otroka pusti v takšnem hiper
vzburjenem stanju predolgo samega in ga niti potem, ko se vrne, ne potolaži ter pomiri,
ter se morda v zvezi s tem niti ne potrudi popraviti nastale škode, se pri otroku zagotovo
začne vzpostavljati nevarna navezanost (Schore 2003, 51). V nasprotju s tem pa: »Dovolj
dobra mati po prekinitvi stika z otrokom naredi vse, da stik z otrokom vedno znova na
novo vzpostavi, zato se vedno ponovno uglasi na otrokovo negativno vzburjenje ter
zaniha z njim v resonanci. Ob tem mati regulira otrokovo, v tem primeru negativno
vzburjenje, njena reakcija pri tem je vzajemna, hkratna in simultana« (51).
Ne moremo trditi, da je navezanost nekaj, kar se ne bi moglo spremeniti. Če si npr.
posameznik, ki je bil v otroštvu zaznamovan s travmatično izkušnjo ter s pomanjkanjem
starševske emocionalne skrbi zanj, kar je imelo za posledico prešibko regulacijo afektov,
kot odrasli aktivno prizadeva za osebno rast in tako deluje v smeri preseganja svojih
primanjkljajev glede občutka varnosti, je vsekakor vedno možno, da se stanje nevarne
navezanosti sčasoma spremeni v varnejšo obliko. Na podlagi dalj časa trajajočega in
aktivnega dela na sebi z iskrenim prizadevanjem za osebnostno spremembo, se nevarna
navezanost sčasoma lahko preoblikuje v varno navezanost. Seveda posameznik polega
trdega in ciljno usmerjenega delovanja ob tem potrebuje tudi malce sreče, da končno uspe
vzpostaviti takšne vzajemne odnose z drugimi, v katerih je mogoče »brez hujših tragedij
in zlorab« predelati svojo preteklost.
To so potem odnosi, kjer lahko posameznik na podlagi prisotnega lastnega in sočutja
drugega, npr. partnerja v duhu ljubeče podpore predela in odpusti bolečo preteklost, ki v
tem primeru pomeni pomanjkljivo, zlorabljajočo ali kako drugače osiromašeno negativno
starševsko skrb zanj, ki ga je tako zelo močno zaznamovala in praviloma poganjala v beg
pred iskreno intimnimi odnosi (Gostečnik 2008, 56).
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V zvezi z navezanostjo je potrebno omeniti še eno povsem nasprotno, a tipično skrajnost
neprimerne starševske emocionalne skrbi, ki se pogosto dogaja v družinah. Obstajajo
primeri, ko starši pretiravajo s svojo emocionalno skrbjo za otroka in to počnejo na tak
način, da ne upoštevajo otrokovih dejanskih potreb in signalov, ki jih na svoj način oddaja
otrok. Ti starši svojo starševsko dolžnost ljubiti svojega otroka razumejo na čuden način
in čisto po svoje. Potrebno je reči, da razumevanje pojma »ljubiti otroka« v splošnem ne
pomeni, da temu ob vsaki njegovi izraženi želji v trenutku ustrežemo in mu tako
omogočimo vse, kar si kot otrok v nekem trenutku želi, čeprav mu sicer pomagamo
zadovoljevati vsakovrstne potrebe, in tudi ne predpostavlja, da naj bi se starši vedli, kot
da so sami nekakšni veliki nedorasli otroci, kar se sicer v družinah kar pogosto dogaja
(Hendrix 2006, 49).
Glede na to, da sta starš in otrok dve povsem ločeni osebi, je dobro, da se starši ob tem
zavedajo možnosti nastanka oziroma lastnega prispevka k ustvarjanju nezdrave zlitosti
oziroma simbioze v odnosu s svojim nemočnim, od njih odvisnim razvijajočim se
otrokom. Zlitost je zelo nezdrava »oblika (ne)ljubezni«, ki pa jo nekateri ljudje razumejo
drugače in podpirajo, v prepričanju, da gre za znak močne starševske ali pa partnerske
ljubezni, ter da je to dovolj velik razlog, da se odpoveš delu svojega življenja. Vsekakor
je potrebno povedati, da pri zlitju v odnosu seveda ne gre za ljubezen, temveč v prvi vrsti
za pomanjkanje razmejitev, npr. med starši in otrokom. Prav tako je tudi v partnerstvu,
kjer se zlitje pogosto zgodi (Goleman 2008, 57).
Ljubiti otroka torej v resnici pomeni ustvariti z otrokom takšen odnos, da ta neguje
globoko in trajno vez z otrokom s tem, da se starši pri sebi zavedajo, da oni niso njihov
otrok. Če je temu tako, potem ti starši vedo in razumejo, da ni mogoče, da bi mislili, čutili
ali razumeli stvari, kot jih razume njihov otrok.
Dejstvo je še zlasti pomembno pri materah, saj sta mati in dojenček takoj po rojstvu
nedvomno zelo močno povezana in je videti, kot bi bila v odnosu zlitja. V tem zgodnjem
obdobju je za dojenčka, ki je zaradi svoje odvisnosti popolnoma ranljiv, takšna intimna
povezanost otroka z materjo povsem normalna, ni pa več zdrava in pričakovana ter
zaželena v kasnejših fazah njegovega razvoja. Takrat starševski poskus ustvarjanja
simbiotičnega odnosa z otrokom oziroma vedenje v smislu brisanja meja z otroškim
39

podsistemom pomeni uničevanje otroka, če smo natančni, lahko rečemo, da gre za neke
vrste oskrunitev otroka, ki nadalje v dobi vsestranske rasti povzroči pri njem nezdravo
psihično zasedenost. Kadar se to zgodi, otrok zaradi posledic zgodnje zlorabe ne more
razviti svojega pristnega jaza (Goleman 2008, 57–58).

1.2.4 Neustrezna emocionalna starševska skrb in njene posledice
Otrok naj bi se ob starševski umirjeni prisotnosti, kakršno sicer zagotavlja primerno
emocionalno starševstvo, postopno učil, kako je mogoče na funkcionalen način regulirati
svoje psihično vzburjenje oziroma emocionalno in telesno vznemirjenost. Če otrok tega
ob svojih skrbnikih ni doživel oziroma če ga ti skrbniki niso zmogli ali znali primerno v
vseh pogledih umiriti, ker pred tem niso bili zmožni umiriti niti sebe, potem je takšen
otrok v smislu regulacije neobvladljivih čutenj grobo prepuščen samemu sebi in tako
razgaljen in na razpolago v še večjo nemilost svoje okolice. Psihološko neurejena okolica
lahko v njem zaradi njegovih nereguliranih psihičnih stanj

izzove številne

nefunkcionalne, včasih pa tudi grobe odzive, kar se kasneje seveda močno odraža v
njegovih odraslih odnosih z drugimi (Gostečnik 2008, 60).
S pojmom nereguliranih psihičnih stanj imamo v mislih predvsem sposobnost regulacije
afektov: močnih čustvenih stanj jeze, strahu, žalosti in vseh, s temi čustvi povezanih
občutij, ki jih otrok še ne zmore sam obvladovati ter za učinkovito obvladovanje teh
nujno potrebuje pomoč skrbnikov oziroma svoje starše, da ga naučijo, kako je mogoče
predelati ta težka in neznosna čutenja. Vsekakor je ena pomembnejših nalog staršev
otroka naučiti, na kakšen način se je mogoče dovolj umiriti, da je na tej podlagi kasneje
sam v sebi zmožen predelave močnih, na videz neobvladljivih čutenj (Gostečnik 2008,
60).

Kadar mati prekine emocionalni stik oziroma povezavo z otrokom ter mu pri tem ne
pomaga regulirati njegovega notranjega prevladujočega stanja nemoči, v katerem se otrok
v nekem trenutku znajde, to otroku odvzame vso sveže prebujeno samoiniciativo in
potlači spremljajoče navdušenje, ki se v njem sicer prebuja v obdobju povečenega
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fizičnega in duševnega razvoja. S tem mati praktično dobesedno oropa otroka zmožnosti
obvladovanja občutkov nemoči in obupa. Otrok je v svojem zgodnjem razvojnem
obdobju namreč pretežno odvisen od materinega čustvenega odziva, materin odziv, izraz
na obrazu ali kretnja, pa ga lahko v trenutku ustavi v njegovi iniciativi ali pa ga navduši in
pomiri, kar se lahko zgodi že z enim samim pogledom njegove matere (Schore 1994). Če
mati, ko je v stiku z otrokom, temu izraža posmeh ali ima zaničevalen izraz na obrazu, že
samo s tem otroka v trenutku popolnoma odreže od vseh možnih pozitivnih čustev
(Kompan Erzar 2006, 118).
Tovrstne prekinitve stika oziroma neprimerno emocionalno starševstvo lahko opredelimo
kot relacijsko travmatično izkušnjo v navezovanju. Ta vrsta travme izjemno negativno
vpliva na zgodnjo organizacijo otroških možganov in celo dobesedno, v fizičnem smislu,
onemogoča normalen razvoj nekaterih funkcij v otroških možganih, zlasti tistih, ki so
odgovorne za emocionalno razumevanje situacij in delovanja na tej osnovi. Velikokrat se
tovrstni primanjkljaj pokaže pri otroku in kasneje odrasli osebi pri samoregulaciji kot v
določeni meri omejena sposobnost uravnavanja intenzivnosti in trajanja afektov. To se še
posebno pokaže kot vpliv na nezmožnost reguliranja osnovnih, tako imenovanih
bioloških primitivnih afektov, kot so sram, gnus, bes, vznemirjenje in razburjenje,
navdušenost, teror panike, obupa in brezupa (Repič 2008, 33), ki se prebujajo v otroku.
Ugotovljeno je, da so nevarno navezani odrasli v stresnih situacijah že kot otroci v sebi
doživljali razpršena in nediferencirana kaotična duševna stanja, katerih čustvene
regulacije niso uspeli obvladati. Ta stanja so večinoma dodatno spremljala preplavljajoča
in za otroka neobvladljiva somatska notranja psihična občutja namesto praviloma ločenih
in diferenciranih afektov. Za posameznike, ki so doživljali tovrstno duševno zmedo že v
otroštvu, ko bi jim morali biti v oporo pri tem odrasli, a jim niso bili, je tako značilno, da
imajo kasneje v življenju tudi nekako omejeno sposobnost zaznavanja emocionalnih stanj
drugih ljudi ter so kot odrasli večinoma manj empatični v svojih intimnih in drugih
bližnjih odnosih (Gostečnik 2010, 120).

Nadalje nesposobnost prepoznavanja subtilnih obraznih izrazov pri drugih vodi do
napačnega pripisovanja prav tako napačnih emocionalnih stanj drugih ljudi, to pa pripelje
do napačnega interpretiranja namenov drugih ljudi do nas. Prav tako je ugotovljeno, da
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imajo nevarno navezani otroci kasneje kot odrasli v določeni meri zmanjšano sposobnost
prepoznavanja notranjih znakov svojega telesnega stanja, v katerem se sicer nahajajo v
danem trenutku. Imajo manjšo zmožnost prepoznavanja, kaj se v resnici dogaja z
njihovim telesom in tudi nekoliko zmanjšano zmožnost prepoznavanja obstoječih potreb
lastnega telesa, značilnih za fizično preživetje (Gostečnik 2008, 39).
Znanstveniki že nekaj časa zgroženo ugotavljajo, da je povezava med nasilnimi starši in
njihovimi zlorabljenimi otroki veliko močnejša, kot bi bilo pričakovati. To se zdi po svoje
neverjetno, a je dejansko zelo močno prisotno v družinah, kjer je prisotna zloraba otrok s
strani staršev. Pri tem je nadalje ugotovljeno, da se preplavljajoči strah in psihični teror,
ki ju otrok v takšnem odnosu vsakodnevno doživlja, praktično za vedno in neizbrisno
vtisneta v otrokove razvijajoče se možganske in psihične strukture in to na način travme.
Posledično je zaznavanje in funkcioniranje zlorabljenega otroka ter kasneje iste osebe kot
že odraslega neizbrisno zaznamovano s preteklo zlorabo. Tako se v možganih in telesu
zapisano travmatično doživetje še nadalje prenaša kot obnavljajoča se travma celo skozi
več generacij, navadno vse do pet generacij (Dutton 2007).
Možgani otroka se posledično zaradi travme ne morejo povsem pravilno razvijati,
negativna občutja travme ter včasih še zamrznjenost s tem praktično za vedno
zaznamujejo človekovo življenje. Ti, v posameznika na tak način »vgrajeni« strahovi, v
nadaljnjem življenju zelo močno usmerjajo njegov vsakodnevni način bivanja in
funkcioniranja. Vplivajo na njegovo mišljenje, vedenje in čustvovanje ter dobesedno na
vse, kar se zlorabljeni osebi kasneje kot odraslemu vsakodnevno dogaja. Shipman idr.
(2007) je tudi pojasnil, da se otroci, ki so v svojih domovih doživeli nasilje, ne glede na
to, ali so bili samo prisotni ob izvajanju nasilja nad drugo osebo, ali pa so bili sami
neposredne žrtve fizičnih ali spolnih zlorab, pozneje v intimnih odnosih nagibajo k
nasilju, še zlasti tisti, ki so doživeli spolno nasilje. Poudariti je treba, da karkšnokoli
nasilje zares grozljivo zaznamuje posameznikovo socialno življenje oziroma njegove
odnose z drugimi.
V odrasli dobi je posameznik, ki je bil zlorabljen, zaradi svoje nezaščitenosti še vedno
zelo ranljiv in je praktično nezmožen funkcionalnega odzivanja na kakršnokoli obliko
nasilja, ki se mu lahko ponovno dogaja v življenju oziroma se dogaja v njegovi okolici.
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Zdi se, kot da ta posameznik v nasprotju s pričakovanji, da so zlorabe stvar preteklosti,
povsem nerazumljivo in nezavedno k sebi privlači osebe in dogodke enakega tipa, ki ga
ponovno postavijo v vlogo žrtve. Čeprav je res tudi to, da pogosto tudi sam, prav zaradi
pečata svoje preteklosti, v kateri je doživljal nasilje katerekoli vrste, razrešuje konflikte z
drugimi in svojo okolico nasilno, ker zaradi nepredelanih vsebin v sebi nekako ni zmožen
drugačnega, bolj funkcionalnega odzivanja.
Ta posameznik ima predvsem težavo, da se ne zna ustrezno postaviti zase v družbi v
skladu s socialnimi pravili, predvsem pa tega ne obvladuje brez uporabe nasilja ali pa
vživetja v podrejeno vlogo, prek katere zavzame logiko žrtve. Videti je, da se takšen
neprimeren način reševanja konfliktov pri teh zlorabljenih osebah aktivira kot nekakšno
nezavedno in skorajda povsem avtomatično vedenje, ki pa tej osebi, ki tako samodejno
funkcionira, žal ne služi v njeno dobro, če se ozremo na posledice, ki jih navadno prinaša
(Gostečnik 2008, 169–170).
Schore (2003) navaja, da je zgodnji razvoj desne možganske hemisfere v veliki meri
povezan z avtonomnim živčnim sistemom, z limbičnim sistemom in dodatno s sistemom
za vzburjenje. Zato ima desna hemisfera dominanten vpliv predvsem pri procesiranju
socialnih, emocionalnih in somatskih informacij. »Desna hemisfera pa vključuje
percepcijo in izražanje emocij, zlasti negativnih in prijetnih«. (Gostečnik 2008, 29).

Veliko sodobnih raziskav ugotavlja, da desna hemisfera ni odgovorna le za sprejemanje,
izražanje ter komuniciranje emocij, pač pa tudi za nadzor spontanih emocionalnih reakcij.
To pomeni, da desna hemisfera vpliva na oblikovanje primarnih emocij ter s tem na
zmožnost primerne prilagoditve vsakokratni realni situaciji. To odrasli osebi dejansko
omogoči regulacijo afekta (Cohen idr. 2006). Posledično to pomeni, da kadar so pri
odraslem prisotni razvojni deficiti na področju desne hemisfere, to posledično tudi močno
vpliva na sposobnost sprejemanja in reguliranja afektov, ki je zaradi primanjkljaja
omejena in zmanjšana. V tem primeru lahko pride do okrnjenosti oziroma manjše
zmožnosti izražanja in komuniciranja afektov, spremenjen in okrnjen pa je posledično
tudi način vzpostavljanja intimnih povezav z drugimi.
Odnosi posameznikov, ki so v otroštvu doživeli neko obliko nasilja, so kasneje po navadi
močno zaznamovani s številnimi nesprejemljivimi afekti. Razlog tega je njihova omejena
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zmožnosti sprejemanja, predelovanja ter reguliranja težkih čutenj. To posameznik
doživlja pretežno kot bolj ali manj neobvladljiva notranja stanja (Gostečnik 2008, 46).
Zanemarjanje otrok in njihova izolacija, ki se pogosto pojavlja v družinah, nista tako
redek in neopažen pojav, kot si mislimo, vsekakor pa sta načina neprimernega ravnanja z
otrokom zelo nečloveški in škodljivi obliki vedenja in zelo neugodno vplivata na otroka
v njegovem zgodnjem obdobju odraščanja. Naj povemo, da zanemarjanje otroka v tem
primeru ne pomeni, da temu otroku ne dajo jesti ali da nima česa obleči ali da občuti
kakšno drugo fiziološko pomanjkanje. Za strokovne delavce na področju pomagajočih
poklicev omenjena pojma pomenita, da starši svojemu otroku ne izkazujejo dovolj ljubeče
pozornosti, naklonjenosti, starševske skrbi in drugih načinov izražanja povezanosti ter
stika z otrokom, ki so načeloma nujno potrebni za otrokovo bio-psiho-socialno ravnotežje
ter duševno zdravje in harmonični osebnostni razvoj.
Pojem zanemarjanja otrok zelo dolgo časa ni bil prepoznan kot to, kar v resnici je, torej
kot oblika neprimerne skrbi za otroka oziroma bolje rečeno neskrbi, glede na to, da so
starši, zaradi svoje vloge premoči odraslega dolžni nuditi skrb in pozornost svojemu
otroku celo v skladu z zakonom. Zanemarjanje otroka in njegova izolacija lahko pri
otroku pripeljeta do nastanka reaktivne motnje navezanosti. Bistvena značilnost te
neustrezne in nezdrave oblike otroške navezanosti je, da se otrok, ki je razvil to motnjo,
redko obrača k svojim staršem oziroma skrbnikom po kakršnokoli pomoč in podporo ter
zelo redko oziroma praktično nikoli ne išče njihove bližine ali nege, kar bi sicer glede na
njegovo razvojno obdobje pričakovali (Erzar in Kompan Erzar 2011, 211, 153).
Na splošno zanemarjen otrok ne kaže očitnih znakov naklonjenosti do svojih staršev
oziroma do tiste odrasle osebe, ki skrbi zanj. Vedenje otroka, ki je zanemarjen, je navzven
bolj kot ne čustveno zadržano, vede se nekako notranje umaknjeno oziroma zavrto. To
posledično pomeni, da se ti otroci tudi do odraslih, ki naj bi jim v normalnih okoliščinah
nudili skrb in podporo, redko vedejo na način, kot se sicer vedejo otroci njihove starosti,
ki jih ni zaznamovala zanemarjenost (Erzar in Kompan Erzar 2011, 153). Zanemarjeni
otroci so v čustvenem pomenu staršem odveč, to pa ti starši, ki se v smislu skrbi za otroke
neprimerno vedejo, kažejo svojim otrokom na več načinov, obravnavajo jih kot svoje
starše ali kot zaupnike, ki naj bi tudi razumeli njihovo okrutno vedenje do njih (31).
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Ti otroci poiščejo pozornost pri odrasli osebi le, kadar to zares nujno potrebujejo oziroma
se tega poslužijo tudi v le takšni meri, kot se jim zdi minimalno ter neogibno potrebno za
zadovoljitev določene potrebe, ki je ne morejo zadovoljiti sami. Zdi se, da otroci s to
vrsto navezanosti na odrasle le redko uporabljajo skrbnike kot svoje zatočišče, kar je v
čistem nasprotju z vedenjem otrok, ki niso doživeli zlorabe in je iskanje podpore zanje
povsem normalno. »Običajni« otroci se tako v trenutkih svoje stiske čisto naravno in
spontano obrnejo po pomoč k staršem in te uporabijo kot varno zatočišče in lastno
zaščito, stopnja te iskane pomoči pa je različna in v skladu z njihovo doseženo stopnjo
psihološkega razvoja oziroma starosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 153).
Medtem je ugotovljeno, da se zlorabljeni otroci praktično ne odzivajo na pobude odraslih,
niti na njihove zelo jasne in odprte poskuse zbližanja z njimi, kadar jim npr. odrasli z
odkrito dobrim namenom ponudijo stik in oporo ter so jim ob tem resnično pripravljeni
pomagati. Poleg tega je pri teh otrocih mogoče opaziti čustveno in socialno neodzivnost
tudi v odnosu do drugih otrok, do vrstnikov (Erzar in Kompan Erzar 2011, 153).
Emocionalno zanemarjeni otroci tako navadno izražajo zelo malo pozitivnih čustev
(veselje, smeh, navdušenje) ter tudi malo želje po raziskovanju okolice in igranju. Zanje
je tudi značilno, da občasno v okoliščinah, ki so za večino drugih otrok povsem nevtralne
in neogrožajoče, postanejo v nekem trenutku povsem nenapovedano in brez očitnega
zunanjega razloga močno razdražljivi, žalostni ali prestrašeni.Ugotovimo lahko predvsem
to, da je takšno odzivanje otroka v omenjenih situacijah očitna odslikava razmer, v
katerih so skrbniki v preteklosti zanemarjali te otroke in s tem njihove otroške temeljne
čustvene potrebe. Med te sodi tudi potreba po tolaženju in izražanju naklonjenosti kot
povsem osnovna odnosna potreba po stimulativnem in navezovalnem vedenju v okviru
pristnega čustvenega in telesnega stika staršev in otroka (Erzar in Kompan Erzar (2011,
153–154).
Za čustveno zanemarjenje je med drugim značilno tudi zanemarjanje otrokovih najbolj
temeljnih fizičnih potreb, kar pa, kot smo že omenili, ni edini kriterij zanemarjenosti.
Priznati moramo, da do zanemarjanja sicer včasih res lahko pride tudi »zgolj« zaradi
večkratnih menjav skrbnikov (npr. če je otrok dan v rejništvo), saj tovrstne okoliščine
kljub dobrim namenom preprečujejo otrokov normalni razvoj ter kontinuiteto otroške
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normalne in trajne navezanosti na enega skrbnika. Normalno navezovanje je prav tako
onemogočeno, kadar otrok biva v neki instituciji. Tam je pogosto že samo številčno
razmerje med številom nastanjenih otrok in skrbnikov neustrezno. Običajno je težava v
domovih premalo skrbnikov glede na veliko število nastanjenih otrok, obstajajo pa še
nekatere druge neželene ter tudi neprimerne okoliščine in nezdravi psihosocialni vplivi,
kar tudi zmanjšuje siceršnje otrokove možnosti za razvoj (Erzar in Kompan Erzar 2011,
153).
V povezavi z neustrezno emocionalno starševsko skrbjo lahko omenimo še nekaj tipičnih
motenj navezanosti. To sta inhibirani in dezinhibirani tip motnje navezanosti ter značilno
neselektivno vedenje v odnosu do odraslih oseb. Vse omenjene motnje včasih odločilno
vplivajo na kasnejšo izbiro in način oblikovanja odnosov s pomembnimi drugimi ter
nadalje na način funkcioniranja v teh odnosih. Predvsem pa se te motnje najbolj očitno
odražajo kasneje v odraslosti in seveda najmočneje prav v partnerstvu, kjer smo
praviloma v tesnejšem stiku s partnerjem (Erzar in Kompan Erzar 2011, 155).
Za inhibirani tip motnje navezanosti v obdobju otroštva je značilno, da otrok nima osebe,
ki bi si jo spontano sam, kot npr. ostali otroci, izbral za osebo navezovanja, osebe, ki bi ji
zaupal, kaj se mu dogaja, kot je to običajno za otroke. Takšen otrok tako skorajda ne kaže
značilnih znakov navezovalnega vedenja, ki so sicer značilni za otroke njegove starosti.
Tudi v trenutkih, ko je v stiski, se tak otrok, četudi je preplavljen s čutenji, praktično ne
odziva na tolaženje in ponujeno oporo s strani odraslih, torej tolažbo odklanja, čeprav mu
je dosegljiva in dokaj očitno na voljo. Značilno je, da so čustvene in socialne izmenjave
otroka z inhibirano navezanostjo močno zmanjšane ali minimalne (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 155).
Pri dezinhibiranem tipu otroške navezanosti gre predvsem za to, da nek otrok že kot
dojenček sicer ima na voljo osebo, na katero bi lahko bil navezan, a te osebe otrok kljub
svoji siceršnji razvojni fazi raziskovanja okolice ne more uporabiti za uteho in občutje
varnosti in to kljub fizični in psihični prisotnosti te osebe v času njegove stiske ter njemu
jasno prepoznavnemu dejstvu, da mu je podpora skrbnika povsem na voljo. Otrok s
tovrstno navezanostjo se posledično ne more navezati na nikogar (Erzar in Kompan Erzar
(2011, 156).
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V obeh primerih, tako v primeru inhibiranosti kot dezinhibiranosti, je otrok v sebi večino
časa močno negotov, tesnoben in prestrašen, svojega strahu pa ne izraža navzven, niti
prek besed, temveč ga poskuša instinktivno prikriti v največji možni meri. Prisotnost
strahu v tem otroku se, kljub njegovemu poskusu prikrivanja, vseeno izdajalsko kaže
navzven. To je mogoče opaziti prek neverbalnega vedenja, ki je sicer manj uspešen
poskus, da bi svojo notranjo stisko prikril. Njegovo »maskirno vedenje, kot da je vse v
redu« otroku služi kot neke vrsta posebna zaščita, saj se ob njegovem dojemanju, da drugi
ne vedo, kako se počuti, dojema kot zaščitenega pred notranjo in hkrati zunanjo
nevarnostjo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 156).
Žal se pogosto dogaja, da je v nekaterih družinah za otroka največja nevarnost prav stik
oziroma odnos z njegovim lastnim skrbnikom, torej situacija, ko otroka ogroža prav
odnos, ki naj bi sicer bil vir njegove osnovne varnosti. Otrokovo navidezno vedenje »kot
da je brez strahu« med drugim služi kot zaščita pred njegovo lastno iz njegove notranjosti
izvirajočo nevarnostjo, ki jo zanj predstavljajo naraščajoči afekti strahu, tesnobe in
nemira, ki jih nekako skuša obvladati (Erzar in Kompan Erzar 2011, 155).
Zelo posebna, a vseeno pogosta oblika motnje navezanosti je otroško neselektivno
vedenje v odnosu do odraslih. Gre za vedenje, pri katerem gre v prvi vrsti za neprimerno
iskanje pozornosti oziroma stika z drugim. Pri teh otrocih je že na prvi pogled mogoče
opaziti, da se vedejo nekako »preveč prijateljsko« do svojih vrstnikov, čeprav z njimi v
resnici nimajo vzpostavljenega nekega odnosa, ki bi vseboval psihično bližino, temveč
gre za bolj površinski, včasih pa celo konflikten odnos. Če te otroke povprašaš, kateri so
njihovi prijatelji, ti mladostniki z omenjeno motnjo navedejo kot prijatelje tiste osebe, ki
jih v resnici komaj poznajo oziroma so jih spoznali ravnokar in bi jih drugi otroci uvrstili
v kategorijo znancev (Hodges in Tizard 1989). Znake takšnih nenavadnih navezovalnih
vedenj imajo pogosto otroci, ki so odraščali v institucijah in pri katerih se kasneje v dobi
odraščanja največkrat ugotovi pomanjkanje socialnih spretnosti ter funkcionalna
nesposobnost v odnosih. Omenjeni primanjkljaj socialnih komponent se tako prenese iz
otroške dobe naprej v odraslost.
Pri številnih otrocih, ki so odraščali v za otroka nezdravih okoliščinah oziroma v družinah
s težavnimi odnosi, je že v obdobju osnovne šole mogoče opaziti nekatere znake socialne
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zavrtosti, pojav destrukcije oziroma nasilja do samega sebe ter znake splošne oz.
generalizirane prestrašenosti in umikanja pred stiki in odnosi z drugimi. Pri teh otrocih se
spremljevalno pojavlja tudi nepristno čustvovanje in občasna nepredvidljiva prijaznost.
Omenjeni znaki napredujočega razvoja socialne zavrtosti služijo kasneje kot nekakšen
povezovalni temelj, ki praviloma povzroča nefunkcionalnost v vseh posameznikovih
medosebnih odnosih (Erzar in Kompan Erzar 2011, 156).
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2. PARTNERSKI ODNOSI

Večina ljudi opeva tako imenovano zaljubljenost, stanje v človeku, ko nam srce bije
hitreje in istočasno občutimo ščemenje in metuljčke v trebuhu, to nekakšno vrste
»kemijsko vzhičenost«, ki se po mnenju nekaterih pojavi »sama od sebe«, brez
kakršnegakoli posameznikovega napora ali zavestne aktivnosti v tej smeri ter nadalje vodi
v globoke in intimne odnose z drugimi. A ni vedno tako.
Če govorimo o zaljubljenosti, potem je tu treba poudariti, da je »fenomen« zaljubljenosti
zelo pomemben, a nezavedni poskus posameznikove psihe, da bi s tem popravila zanj
najpomembnejši in najbolj problematični odnos iz njegove preteklosti, s čimer mislimo na
odnos iz otroštva, to je odnos s starši oziroma skrbniki. Glede na to bi za partnerstvo
simbolično lahko rekli, da je nekakšna »oblika zdravljenja specifičnih doživetij, ki jih ima
posameznik shranjene v sebi in, ki obema posameznikoma, vključenima v odnosu, prav
zaradi osnovnih značilnosti tega odnosa omogoča prebuditi zmožnost celjenja ran iz
otroštva« (Gostečnik 2010, 250).
Večina vseh tako imenovanih zdravljenj notranjih ran se lahko zgodi ravno in le v
odnosu, torej v povezavi in navezanosti na drugo osebo. Ta oseba je sicer lahko tudi
zaupni prijatelj, lahko je terapevt ipd. Vendar pa je najmočnejša možnost zdravljenja
notranjih ran zagotovo prisotna v partnerskem odnosu, kjer je bližina najtesnejša in so
možnosti za prikrivanje, kdo smo, najmanjše. Značilno je, da se za nas najpomembnejše
stvari lahko zgodijo le v odnosu, ki ima več psihične bližine. Ozračje v intimnem odnosu
je prežeto s čutenji, naša doživetja pa lahko nihajo od resničnega zadovoljstva, romantike
in strastne zaljubljenosti pa vse do izčrpujočega konflikta ali sovraštva, strahu in groze,
kar se vse lahko prebudi v bližnjih odnosih. In posledično povzroči tudi globoko
razočaranje, ki da misliti. Navkljub slednjemu pa partnerskemu prepiru običajno sledi
ponovno zbližanje, ko se partnerja spet povežeta z drugim v globoki intimi, razen če
stvari niso šle zares predaleč (Gostečnik 2010, 250–251).
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Ko govorimo o partnerstvu, ne smemo pozabiti na bistveno komponento in značilnost
tako zaželenega odnosa, to je zaupanje. To je močno povezano s sočutnim odnosom
partnerjev drug do drugega ter z njuno zavezo, ki naj bi jo sklenila vsak v sebi v smislu
odločitve za ta odnos, kot z bistveno potrebnim elementom vsakega trajnejšega
partnerskega odnosa (Gostečnik 2010, 251). Za kaj torej v resnici gre pri partnerstvu? Kaj
dejansko pomeni partnerski odnos?
Vsak posameznik zavestno išče partnerja, torej nekoga, ki se bo v večini stvari ujemal z
njegovo predstavo o idealnem partnerju, želi si ob sebi nekoga, ki bo do njega ljubeč in ki
mu bo izpolnil tako rekoč vse želje. Zavestno si torej vsi želimo in iščemo partnerja, ki bo
deloval v naše največje dobro, nekoga, ki nam bo pomagal znova zaceliti naš tako zelo
ranjeni jaz in nam tudi ponovno omogočil čutiti vse, kar je bilo prepovedano v odnosu s
starši (Hendrix 1988). Na nezavednem nivoju pa je »slika« partnerja oziroma osebe, ki
naj bi bila ujemajoča se in kompatibilna z nami na več nivojih, nekoliko drugačna. Naše
nezavedno ima pri izbiri partnerja vodilno vlogo, kljub našim siceršnjim zavestnim
prizadevanjem. Naše nezavedno ima skriti namen ozdraviti naše najbolj boleče duševne
rane ter odnose, v katerih so nastale, kar pomeni, da želi predelati izkušnje, ki smo jih
doživeli v preteklosti v odnosu s svojimi starši (Kompan Erzar 2003, 79).
Torej gre, četudi se tega večinoma ne zavedamo, za neke vrste obnovitev odnosa s starši.
Ne gre sicer za dobesedno ponovitev, saj to ni mogoče, pač pa je namen partnerstva, da bi
se ustvaril nekakšen kompromis med zavednim in nezavednim delom v nas, saj v odnosu
oba iščeta primernega partnerja, a ga težko najdeta. Stvari v realnosti se na tej podlagi
spontano rešujejo na tak način, da se v vsakem potencialnem oziroma dolgotrajnejšem
partnerskem odnosu, kjer ob tem obstaja primerna raven medsebojnega spoštovanja in
zaupanja, najprej ponovi prav nezaželena in boleča izkušnja, torej naša zgodba iz
otroštva. To pomeni, da se, v za nas pomembnem odnosu z drugim, v partnerskem
odnosu, kjer smo polno in čustveno prisotni, vedno najprej ponovijo bistvene dinamike
problematičnega odnosa s tistim od staršev, s katerim imamo pretežno nerazrešen odnos.
Ali pa se dogodki v partnerskem odnosu odvijejo na tak način, da tako rekoč »iz nič
nastane problem«, ki ga sicer v realnosti v tem odnosu ni bilo, a ga čudežno poustvari
eden izmed partnerjev, tisti, ki je bil v zvezi z vsebino perečega problema ranjen. Včasih
se zdi, kot da se v partnerstvu ponovi odnos iz preteklosti, le da tokrat z drugo osebo
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(Gostečnik 2010, 25, 200; 2004, 236). Nerazrešen odnos se tako ponovi s sedanjim
partnerjem, včasih na način, da eden od partnerjev s svojim vedenjem nevede »prisili«
drugega v točno določen odziv, pa čeprav gre v partnerskem odnosu pri aktualnem
problemu za nekaj čisto drugega, kot je šlo tedaj v primarnem odnosu s skrbnikom. Zelo
pogosto povzroči konflikt med partnerjema neka povsem banalna zadeva, ki si jo eden od
partnerjev razlaga kot zanj povsem nesprejemljiv konflikt, v resnici pa gre zgolj za
napačno razumevanje tega, kaj v resnici želi sporočiti drugi, s katerim je v odnosu
(Gostečnik 2004, 191, 231).
Zato lahko rečemo, da je partnerski konflikt nekakšna zunanja slika ponotranjenih
konfliktov obeh partnerjev, ki se v njunem odnosu ponovno prebudijo na bolj ali manj
infantilen način (Gostečnik 2010, 177) in se partnerja na tak način borita za nadzor in
moč v odnosu, kadar sta slabo diferencirana (180). Nezmožnost diferenciacije pa ima tudi
posledico, in sicer se ti posamezniki zelo težko čustveno ločijo od svoje primarne družine
in neka notranja prisila jih žene, da se tja ves čas vračajo (182).
V odnosu med partnerjema se vedno »zgodi« projekcijsko-introjekcijska identifikacija,
prek katere se tako nekateri konflikti lahko ponavljajo v nedogled, če partnerja ne
naredita ničesar za razrešitev njunih težav. Vsak partnerski odnos ima potencial, da
vključena posameznika ozdravi preteklih spominov nerazumevanja, neljubljenosti, strahu
v odnosih ter vseh drugih neželenih negativnih čustvenih čutenj ter jima s tem omogoči,
da na novo prek svojega partnerskega odnosa lahko razumeta in hkrati dojameta določene
stvari. Njun partnerski odnos jima omogoča, da če v njem vztrajata, tudi ko ni idealno,
prav prek premagovanja določenih ovir, ki se pojavljajo, dojameta, da si zaslužita biti
ljubljena in zaželena v vseh odnosih, še zlasti pa v partnerskem sobivanju (Gostečnik
2010, 253).
V vsak partnerski odnos vsak od obeh partnerjev prinese ogromno svojih pričakovanj, ki
so nekatera realna in druga močno previsoka, prinese tudi neverjetno število upov in želja
za prihodnost ter neskončno število neizpolnjenih potreb. Oba partnerja upata, da bosta
končno slišana ter razumljena ter predvsem, da bodo njune potrebe končno izpolnjene, ob
predpostavki, da »sta se znašla« v odnosu z nekom, ki je te njegove potrebe zmožen
izpolniti. Poleg tega, da na začetku odnosa pričakujemo, da bomo srečali tako rekoč
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idealnega partnerja, ki bo po videzu, inteligenci, socialnem statusu in še čim izpolnjeval
naša visoka pričakovanja, tudi pričakujemo, da bo ta partner z nami, kar se da lepo in
spoštljivo ravnal. Pričakujemo in verjamemo, da bo ta idealizirani partner imel ogromno
časa za nas in bo izpolnjeval vse naše potrebe, tudi tiste, ki jih sploh ne izrečemo
(Gostečnik 2010, 192, 206, 258).
Kljub vsem pričakovanjem, za katere oba partnerja verjameta, da se bodo izpolnila, pa
oba kmalu oziroma po nekem določenem času njunega aktualnega partnerskega »staža«
ugotovita, da nihče od njiju ni tisto, kar si je drugi glede njega želel oziroma je verjel in
pričakoval, da njegov partner takšen je. Tedaj v nekem trenutku oba ugotovita, da sta v
stanju zaljubljenosti gojila iluzijo glede določenih lastnosti drugega, ki sta si jih zmotno
vzajemno pripisala oziroma sta verjela drug za drugega, da jih imata (Gostečnik 2010,
254).

Pomembno je povedati, da je jedro vsakega partnerskega odnosa vendarle intima med
dvema vzajemno izbranima partnerjema. Njun odnos temelji na zaupanju, ki se v
nadaljevanju odnosa med partnerjema vzpostavlja vedno bolj poglobljeno in njun odnos
ima prav zaradi tega potencialno veliko možnost ozdravljenja njunih pridelanih travm iz
otroštva, seveda ob predpostavki, da sta partnerja kot osebnosti dovolj diferencirana ter
pripravljena na odločitev za dolgotrajnejši odnos. To pomeni, da si oba partnerja upata
tvegati zavezo v odnosu z drugim in se s tem odločiti točno za ta odnos in točno za tega
partnerja, takšnega kakršen ta v tem trenutku je in ne takšnega, kot bi si eden ali drugi
želel ali sanjal o njem.
Odločitev za partnerstvo sama po sebi nikakor ne pomeni, da se bodo od tedaj naprej v
nekem odnosu dogajale samo lepe in prijetne stvari ter da v novo vzpostavljenem odnosu
ne bo nikakršnih težav oziroma konfliktov. Zagotovo pa odločitev za odnos pomeni, da
sta partnerja odločena, da si bosta kot močna opora drug drugemu stala ob strani tudi
takrat, ko bodo v odnosu težki dnevi in se bodo dogajale manj prijetne stvari. To bo njuno
zvezo, v nasprotju s pričakovanjem, samo še okrepilo ter tako ojačalo njuno medsebojno
vez.
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Zaveza v odnosu s točno določeno osebo sicer ne pomeni, da eden ali drugi partner v
prihodnosti ne bo srečal še kakšne druge osebe, ki mu bo že na prvi pogled zelo všeč,
pomeni pa, da bo ta partner kljub tej osebi, ki mu bo morda celo ponudila možnost
novega odnosa, ostal v odnosu s partnerjem, s katerim je. S tem bo ta partner tudi
simbolično potrdil svoj obstoječi odnos kot odnos, ki je zanj dovolj povezan in
zadovoljujoč, da se je odločil v njem ostati in dokaz, da ga zaradi »nove vabljive
možnosti« ne bo postavljal na kocko ter se mu odrekel (Gostečnik 2010, 197–199, 257).
Rečemo lahko, da gre pri izbiri partnerja na osnovi romantične podobe drugega na
temelju psihološke valentnosti oziroma privlačnosti za neke vrste dar, ki morda ni dan
prav vsakomur. Predvsem gre za možnost razreševanja posameznikovih negativnih
doživetij iz mladosti in to v odnosu, ki je kot nekakšno »igrišče odnosa« v tem smislu
idealen »poligon«. Res je, da ima nastajajoči odnos dveh možnost razvoja v prihodnjo
partnersko skupnost le, če sta oba partnerja, najprej vsak zase pri sebi suvereno odločena
za njun skupni odnos ter sta ga pripravljena zavestno graditi postopno in dobesedno vsak
dan, tako vsak posebej kot tudi skupaj kot par (Gostečnik 2011, 278).

2.1 Temelji izbire partnerja
Želja po odnosu oziroma zmožnost navezave in vzpostavljanja odnosov je že vrojena v
našo psiho, s to sprva nezavedno željo, se že rodimo. V otroštvu je prav od izpolnitve te
želje, ki je v nežnem otroškem obdobju pravzaprav tudi potreba, saj je od izpolnitve te
potrebe čisto dobesedno odvisno otrokovo fizično preživetje. Nebogljeni malček je
namreč v vsem odvisen od starševske nege in skrbi zanj, zato nepopisno trpi, če je odnos
s skrbnikom prekinjen ali celo izgubljen, odnos s starši otroku dobesedno zagotavlja
preživetje. »Ljubiti in biti ljubljen, želen in hoten je tako globoko vrisano v našo psihično
strukturo, da se razvojno zdrav otrok in pozneje odrasel temu enostavno ne more
odpovedati, oziroma po teh doživetjih ljubljenosti, zaželenosti in pripadnosti venomer
hrepeni« (Gostečnik 2015, 16).
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Starševski objemi oziroma toplina skrbnika nevidno, a močno vplivajo tudi na otrokovo
psihično ravnovesje in kasnejše duševno zdravje in so eden izmed najučinkovitejših ter
najhitrejših načinov umirjanja. Tudi kasneje v življenju, ko je človek pod stresom
potrebuje tak objem, ki hkrati zagotovi fizični stik z obrazom, kar daje občutek varnosti in
pozornosti na to, kar človek vidi in sliši (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 55).
V odraslosti oziroma, ko postane psihološko dovolj zrel, je povsem normalno, da se
posameznik v nekem zrelostnem obdobju na podlagi svoje naravne notranje želje
zavestno odloči za iskanje intimnega partnerja, da bi s tem zadovoljil spontano potrebo po
»biti v odnosu« in po globlji intimni povezavi z nekom. Posameznika pri sledenju
tovrstnemu iskanju oziroma specifičnem cilju vodijo določene zakonitosti, nekatere
zavestne in druge povsem nezavedne želje. Pri tem je pomembno vedeti, da imajo
nezavedne želje in potrebe naše psihe praviloma večjo moč od zavednih, četudi ljudje radi
razmišljamo, kako zelo svobodni smo pri vsem svojem delovanju, kar pomeni, da gre pri
izbiri partnerja za nezavedni psihični projekt.
Kot je bilo že povedano, posameznik zavestno bolj ali manj ve, kakšnega partnerja si želi
in katere so tiste pomembne lastnosti potencialnega partnerja, ki so mu nesprejemljive in
so npr. razlog, zakaj z neko osebo nikakor ne bi vstopil v partnerski odnos. Tu se pojavi
paradoks, ker je pogosto ravno ta naša razumska presoja, kdo je in kdo ni za nas primeren
kot partner ter naša psihološka drža: »S kom zagotovo ne bi želeli imeti opravka,« kaže
na naš nepredelan odpor do enega od staršev oziroma skrbnikov, ki so nas v preteklosti
prizadeli. To se je zgodilo, ker je skrbnik pri nečem očitno zanemarjal, ignoriral svojo
starševsko vlogo (Gostečnik 2011, 26; 2015b, 5–6).
Navkljub zavestni nameri najti »idealnega partnerja« pa večino ljudi vendarle privlači
nekdo, ki ima pozitivne in negativne lastnosti obeh naših staršev, pri čemer imajo
negativne lastnosti celo večji privlak od pozitivnih, kar si sicer neradi priznamo. »Vsi
podzavestno hrepenimo po partnerski zvezi, ki je bistvena za našo izpolnitev; brez nje se
ne moremo nikoli počutiti kot celota,« pravi Hendrix (2011, 19).
Odločitev za osebo, ki kasneje postane naš partner, v resnici ni takšno naključje, kot se to
na prvi pogled zdi. Ljudje izberemo partnerja »z matematično natančnostjo« na podlagi
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svojega nezavednega uma, saj izberemo točno določeno osebo, s katero se potem
povežemo v romantični odnos. Vse to se zgodi ob prisotnosti našega notranjega modela,
ki ga skušamo s tem »zapolniti«, zato v iskanju »prave osebe« »izberemo človeka, ki
ustreza ponotranjenim doživetjem in njihovim odnosom« (Gostečnik 2010, 185, 213,
229).
Najpomembnejši razlog za našo izbiro čisto določene osebe, takšne kot ta v nekem
obdobju je, je ta, da v tistem za nas pomembnem času prav ta in skoraj zares edino ta
oziroma takšna oseba lahko v nas dovolj vzpodbudi ter nam pomaga na novo poustvariti
in preokviriti naša doživetja iz mladosti. Ta oseba je s svojim korektnim vedenjem, če je
to prisotno, tudi zmožna na ustrezen način zadovoljiti potrebe drugega. To pomeni, da je
zmožna zadovoljiti prav tiste nezadovoljene potrebe svojega partnerja, ki niso bile
zadovoljene že v otroštvu, pa čeprav bi »po vseh pravilih« že takrat morale biti, a niso
bile. Prav te iste potrebe so tiste, ki nas nevede silijo, da iščemo, dokler ne najdemo
takšne osebe nasprotnega spola, ki je sposobna te naše potrebe primerno zadovoljiti,
bistveno pri tem pa je, da so potrebe zadovoljene na tak način, kot naj bi te potrebe nekoč
zadovoljili naši starši, pa tega niso zmogli ali znali, kar je pripeljalo do povsem enakega
rezultata.
Ko končno srečamo človeka, ob katerem dovolj močno začutimo to možnost preobrazbe
in se v nas ob njem prebudijo močna čutenja, nas lahko dobesedno prevzamejo občutki
močnega vzhičenja, zanosa in izjemne vznemirjenosti ter popolne sreče. V posamezniku
se ob tem prebudi novo upanje, da bo tokrat morda končno enkrat le drugače. Na tej
osnovi se običajno zaljubimo (Gostečnik 2010, 185; 2012, 125).
Če vse omenjeno strnemo, lahko na podlagi tega zapišemo, da ljudje aktivno, bolj ali
manj nezavedno ustvarjamo romantične odnose, na katere pomembno vplivajo naša
doživetja iz otroštva in mladosti. Na ustvarjanje teh odnosov močno vplivajo tudi naša
nepredelana občutja neljubljenosti, zavrnjenosti in zavrženosti, ki jih nosimo v sebi iz
preteklosti. Vsa ta občutja z izbiro partnerja na novo poustvarjamo oziroma jih večinoma
nevede podoživljamo v svojih odraslih odnosih.
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Za partnerski oziroma zakonski odnos lahko rečemo, da je v svoji osnovi objektrelacijski, kar pomeni, da je močno povezan z našim načinom doživljanja odnosov v
zgodnjem otroštvu, najmočneje pa je seveda povezan z odnosom, ki ga je vsak od
partnerjev imel s svojimi starši in še toliko bolj s tistim od staršev, s katerim se
posameznik ni razumel. Izjemno moč na nas in naš partnerski odnos ter na dogajanje v
njem ima tudi pretekli medsebojni odnos naših staršev, torej odnos, kakršnega sta starša
imela med seboj: kot partnerja drug z drugim, takšen njun odnos, kot smo ga mi, kot
otroci doživeli ob njima. Dejstvo je, da so nam znani takšni odnosi, kakršnim smo bili
priča v preteklosti in ki so se kot taki tudi zapisali v našo psiho (Gostečnik 2010, 160).
Nezavedne potrebe partnerjev kažejo, da sta partnerja nezavedno ponotranjila značilnosti
svojih staršev, čeprav je sicer res, da sta se nevede izbrala prav po principu harmoničnega
dopolnjevanja

njunih značilnosti. Partnerja, ki sta se medsebojno izbrala, se tako

psihološko srečata prav v zadovoljevanju teh neozaveščenih komplementarnih potreb, na
podlagi katerih se nato med njima vzpostavijo določena nikoli izrečena ali napisana
pravila komplementarnega odzivanja, kot npr.: »Mislil bom nate, če boš ti izrazila moja
občutja« (Gostečnik 2010, 185).
Koliko smo resnično zmožni ljubiti drugega ter kakšna je stopnja naše siceršnje
funkcionalnosti v romantični ljubezenski zvezi – oboje kaže na posameznikovo stopnjo
psihološke diferenciacije v medosebnih odnosih, predvsem pa zmožnost diferenciacije v
intimnih odnosih. Kolikšna je stopnja duševne ločenosti v odnosih, je odvisno od
posameznikovih preteklih odnosnih izkustev v otroštvu in mladosti. Na primer: nekdo, ki
je odraščal v zelo mirnem, ljubečem ter sodelovalnem okolju in sta njegova starša bivala
v harmoničnem odnosu, bo v odraslosti najverjetneje tudi sam postal dovolj diferencirana
oseba. Zaradi svojih lastnosti se bo po vsej verjetnosti brez večjih težav uspešno
uresničeval kot ljubeč partner v intimnem in osrečujočem partnerskem odnosu. Za takšno
osebo pojem partnerstva oziroma zakonske zveze, kot sinonim za globlji, intimni odnos,
ne bo predstavljal neizrečene grožnje ali zbujal v njem večjega strahu pred bližino. Tega
pa za posameznika, ki je v preteklosti oziroma v otroštvu doživel večje število frustracij v
odnosu s starši in je bil odnos s skrbniki poln nikoli razrešenih konfliktov, ne moremo
reči (Gostečnik 2010, 185).
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Takšna oseba bo v odraslosti razumljivo polna strahu pred intimo. Največji strah bo temu
posamezniku predstavljalo prav resnično »srečanje z drugim«, torej aktiviranje v odnosih,
ki so mu pomembni in kjer si tudi sam želi biti v odnosu polno prisoten. Tak posameznik
bo razvil bolj ali manj nediferenciran ter nezrel odnos s svojim partnerjem. Značilno zanj
bo, da se bodo v njegovem partnerskem odnosu prebujala močna in razdiralna čustva, ki
bodo zaradi svoje teže seveda ogrožala sam nadaljnji obstoj tega odnosa. Poleg tega bo
partnerski odnos obvladovala močna obsesivna navezanost, kar bo sicer veljalo za oba
partnerja. V njunem odnosu bosta tako oba partnerja premalo diferencirana, v obeh se
bodo prebujala močna in skoraj neobvladljiva čutenja, tako pozitivna kot negativna,
zaradi katerih se bosta zapletala v neprestano ponavljajoči se krog konfliktov (Gostečnik
2010, 185).
V splošnem velja, da se ljudje običajno zaljubijo ter posledično navezujejo na partnerje,
ki so na precej podobnem nivoju diferenciacije, kot so oni sami. Partnerja, ki se zaljubita,
sta z emocionalnega gledišča praviloma na enaki razvojni stopnji, kar se tiče psihične
dozorelosti, razlikujeta se predvsem v svojih najpogosteje uporabljenih obrambnih
mehanizmih (Gostečnik 2011, 186). Te obrambe so praviloma ravno nasprotne oziroma
komplementarne glede na njun sicer nasproten način obrambnega funkcioniranja.
Običajno je tako, da kadar je določena nefunkcionalnost ali patološko vedenje prisotno
pri enem partnerjev, je skoraj zagotovo prisotno tudi pri drugem in to v enaki meri,
čeprav pogosto samo v nekoliko drugačni obliki (Lachkar 2004; Pines 1999).

2.2 Psihodinamika zaljubljenosti
Vedno nas močno privlačijo ljudje, ki se bolj ali manj ujemajo z našo pretežno nezavedno
romantično podobo drugega. Privlačijo nas osebe, ki se v nekem, za nas zelo
pomembnem vidiku ujemajo s to podobo, pri čemer te lastnosti oziroma tega
pomembnega vidika običajno ni mogoče opaziti na prvi pogled. Lahko gre za podobnost
s starši glede tipa osebnosti, glede videza, socialnega statusa in pripadnosti določenemu
okolju, v kakršnem je posameznik v otroštvu in mladosti živel ipd.. Zelo pogosto gre za
podobnost partnerja s starši v načinu mišljenja, komunikacije, čustvovanja ali pa v
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njegovem načinu delovanja. Če to povzamemo, bi lahko rekli, da gre za neko splošno,
drugim ljudem bolj ali manj neopazno podobnost v vedenju tega posameznika.
Ko torej v obdobju iskanja partnerja srečamo takšno osebo, vanjo nevede projiciramo
lastno romantično podobo o drugem, ki naj bi bil po našem prepričanju skoraj popoln. Če
tudi druga oseba, potencialni partner/ka stori enako ter prav tako v nas projicira svojo
romantično podobo o partnerju, potem to vzajemno doživetje naenkrat občutimo kot sila
močno in privlačno kemično stanje, za kar v resnici tudi gre pri zaljubljenosti. Seveda gre
v tem procesu za vzajemno projekcijo in identifikacijo (Gostečnik 2010, 193).
»Zato tudi partnerja, ki se zaljubita, čutita, kot da se poznata že vse življenje« (Hendrix
idr. 1992, 193). Romantična podoba, ki jo partnerja projicirata drug v drugega, je
sestavljena, če to opredelimo v sistemskem smislu, iz: notranje psihične podobe jaza,
notranje psihične podobe očeta in notranje psihične podobe matere ter podobe njunega
medsebojnega odnosa, kot sta tega partnerja doživela ob svojih starših, kot njuna otroka.
Kadar se oba potencialna bodoča partnerja z vsemi svojimi afekti in notranje psihičnimi
podobami v nekem trenutku vzajemno prepoznata kot osebi, pomembni drug za drugega,
pravimo, da gre za zaljubljenost. Dogajanje, ko se osebi opazita in se nato skoraj
dobesedno zagledata druga v drugo, imenujemo vzajemna projekcijsko-introjekcijsko
identifikacija in je značilna za vsako zaljubljenost, ki sicer je potencialen začetek
dolgotrajnega partnerskega odnosa (Gostečnik 2010, 167, 206).
Rezultat medsebojne zagledanosti dveh posameznikov je, da zaljubljeni osebi začneta
doživljati svoj medsebojni odnos oziroma svojo zaljubljenost, kot bi se poznala že celo
življenje, vsaj v njima se vzbudi takšen občutek (Fishbane 2013, Hendrix in Hunt 2004).
To pa se med drugim zgodi, ker igra oseba, v katero se zaljubimo, povsem nevede
izjemno pomembno psihološko vlogo v našem življenju in enako seveda velja tudi
obratno. Zaljubljenima se v začetni fazi odnosa zdi, da je njuna ljubezen popolna, zato
tudi verjameta, da bo trajala večno, saj čutita, da ju nič in nihče ne more ločiti, kakor zelo
prepričano menita na podlagi lastnih občutij, ko sta še v fazi zaljubljenosti na začetku
svojega odnosa. Poleg tega se v zaljubljenima tudi vzbudi prepričanje, da se sedaj, ko sta
končno našla drug drugega, v odnosu s pomembnim drugim nikoli več ne bosta počutila
osamljena, zapuščena ali žalostna. »Ko so ljudje zaljubljeni in je ta njihova ljubezen
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recipročna oziroma ko dobijo na to ljubezen vzajemni odziv, to v njih povzroči občutje
polnosti in popolne sreče,« pravi Gostečnik (2010, 198). Rečemo lahko še, da gre za
doživljanje enakega psiho-biološkega stanja, kot smo ga doživljali nekoč ob materi, če pri
tem izvzamemo le strastno privlačnost. Rečemo lahko, da je zaljubljenost v resnici zelo
moder in hkrati tudi najbolj zavajajoč trik narave, katere namen je sicer širše gledano
pozitiven. Zato je zaljubljenost po tej plati tudi največji dar, saj skupaj pripelje dva na
videz zelo različna posameznika, ki sta po svojem psihičnem ustroju dovolj sorodna in
kompatibilna, vse to pa se zgodi z nezavednim namenom, da si medsebojno in vzajemno
pomagata ozdraviti in razrešiti čustvene zaplete iz preteklosti (198).
Naša nezavedna romantična podoba o drugem, ki jo nosimo v sebi, je vedno rezultat naših
pozitivnih in tudi negativnih doživetij na podlagi naših preteklih izkušenj iz mladosti. Res
pa je, da negativna doživetja veliko močneje vplivajo na našo, včasih na prvi pogled
precej nerazumno ali navidezno drugim včasih skorajda »noro« izbiro partnerja, kar pa je
mogoče pojasniti s tem, da si za osebo, s katero kasneje vstopimo v partnerski odnos,
vedno izberemo nekoga po delujočem principu valentnosti. Zato je v tem smislu naš
partner lahko samo oseba, samo tisti določni nekdo, s katerim je možno razrešiti te
zgodnje travme in zaplete ter nihče drug, pri čemer nam našo izbiro narekujejo čutenja.
Točneje povedno, našo izbiro partnerja pretežno vodi naša podzavest, nad katero pač
nimamo kontrole, vsaj ne na način, kot bi si to želeli, npr. brez vsakršnega dela na sebi.
»To je razlog, da se zaljubimo v nekoga, ki z nami deli negativne značilnosti naših
staršev«, pravi Gostečnik (2011, 278).
Kljub vsem tem ugotovitvam žal ni mogoče v naprej ugotoviti oziroma kakorkoli določiti,
v koga in zakaj se bo nekdo zaljubil ter ali se bo to zgodilo ali ne. Klinične teorije, ki
opisujejo notranje psihično romantično podobo, nadalje trdijo, da se v zaljubljenosti
vedno realizira pravilo, da se ljudje zaljubimo v osebo, ki nas značilno spominja na naše
starše in še prav posebej na tistega od staršev, s katerim imamo več nerazrešenih čutenj in
negativnih izkušenj. Nadalje te teorije tudi pravijo, da »bolj nerazčiščen, kot je ta odnos,
močnejše je doživljanje zaljubljenosti, in sicer z izredno vzhičenostjo, kadar so infantilne
potrebe zadovoljene in tudi izredno frustracijo, kadar so te potrebe zanikane, zanemarjene
in neizpolnjene, tako kot nekoč v zgodnjem otroštvu« (Gostečnik 2010, 209).
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Če to povemo malce drugače, je povsem mogoče pričakovati, da se bo nekdo, ki je bil
zelo močno ranjen v odnosnih dinamikah v preteklosti, v sedanjosti veliko hitreje zaljubil,
kot pa nekdo, ki nima tako vseobsegajočih nezadovoljenih potreb v odnosih. Naše
nezavedno deluje po naslednjem principu: močnejša kot je bila travma v preteklosti, večja
je zaljubljenost v sedanjosti.
Opazimo lahko tudi, da gredo nekateri posamezniki pri romantični podobi drugega včasih
v popolnoma nasprotno smer, vsaj kar se izbora partnerja tiče, saj si nekdo npr. izbere
partnerja, ki je vsaj na videz popolno nasprotje njegovih staršev, predvsem pa tistega
starša, ki je zanj predstavljal problematičen odnos in s katerim ima posameznik bolj
nerazrešen ali problematičen odnos.
Dober primer dinamike izbire partnerja je na primer moški, ki je v otroštvu lahko samo
nemočno opazoval nezvestobo svoje matere in si bo prav iz tega razloga v odraslosti za
partnerko zelo verjetno izbral prav žensko, katere ena najbolj poudarjenih lastnosti je
zvestoba. Ob tem bo imel ta moški vsaj dve možni poti odzivanja: lahko se bo zvestobe
svoje partnerke neskončno veselil in užival ob tem ter se hkrati počutil varnega in
zadovoljnega. V primeru, da bo izbral drug način odzivanja, bo svojo, sicer zvesto
partnerko, zgolj zaradi nezaupanja oziroma lastnih preteklih doživetij, s katerimi
partnerka nima prav nobene zveze, morda po krivici obtoževal nezvestobe, ki jo bo
zmotno slutil in s čimer bo tudi počasi, a vztrajno uničeval njun odnos. Zvestoba
partnerke torej moškemu lahko služi kot dokaz, da mu ni potrebno doživljati enakih
mučnih vzdušij, kot jih je ob svoji ženi doživljal njegov oče zaradi materine nezvestobe.
Lahko pa nezvestoba partnerke nehote ojačuje njegovo negotovost vase in v odnos, kadar
so njegove odnosne rane prevelike. To seveda postavlja pod vprašaj dolgoročno
nadaljevanje odnosa (Lachkar 2004; Pines 1999).
Razpoložljive znanstvene študije o samozavesti (Solomon 2009), kot tudi longitudialne
študije navezanosti (Brennan in Shawer 1995; Carlson in Sperry 2010; Clulow 2005;
Solomon 2009) močno govorijo v prid tezi, da imata samozavest in romantična ljubezen
veliko skupnega in da so posamezniki, ki so varno navezani, veliko bolj samozavestni in
manj nevrotični ter veliko bolj odprti za nova doživetja, kot nevarno navezani
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posamezniki. Tako je možno povzeti, da je zmožnost ljubiti drugega v veliki meri odvisna
najprej od ljubezni in spoštovanja do samega sebe kot do človeka, ki je vreden vsega tega.
Dokazano je tudi, da če želimo resnično ljubiti drugega »na pravi način« oziroma
spoznati, kaj zares je ljubezen, moramo najprej ljubiti sebe. Če ta pogoj ni izpolnjen, je
naša resnična zmožnost ljubiti drugega kot človeško bitje z vsemi napakami vprašljiva in
najverjetneje v tem primeru ne gre za pravo zmožnost ljubiti, temveč bolj za namišljeno
(Gostečnik 2010, 130). Že Erikson (1963) je trdil, da bi moral vsakdo najprej razviti
močan in pozitiven čut za samega sebe, za izključno svoje želje in potrebe, kar bi moral
storiti, še preden bi vstopil v odnos z drugim. Takrat naj bi bil posameznik šele sposoben
partnerski odnos tudi obdržati.
Posamezniki z visoko razvito stopnjo identitete so sposobni večje globine doživljanja
intime partnerskega oziroma bližnjega odnosa kot pa posamezniki z nerazvito identiteto o
samem sebi. To pojasnjuje tudi dejstvo, da so posamezniki z nerazvito identiteto, s
pomanjkljivim zavedanjem o sebi, predvsem zavedanjem o tem, kdo oni so, izjemno
ranljivi, sploh ko pride do bližnjih odnosov oziroma zbliževanja v teh, pogosto že
začetnih fazah odnosa. Ti posamezniki se v odnosu zelo hitro začnejo počutiti ogrožene,
saj so, kljub zavestni želji po odnosu, v tem ves čas napeti ter v veliki meri prežeti s
strahom, da jih bo oseba, na katero se navezujejo v nekem trenutku, zapustila, prevarala,
izdala ali kako drugače ranila in prizadela (Gostečnik 2010, 131).
Gledano širše, se med partnerjema, ki sta si privlačna, odvije desno hemisferska
komunikacija, prek katere dva posameznika

bliskovito, torej v trenutku, zaznata

medsebojno privlačnost ter dejstvo, da ima ta drugi lastnosti, ki jih posameznik išče pri
partnerju in bi bilo zato z njim možno »igrati emocionalno igro« oziroma vzpostaviti
želen odnos (Gostečnik 2011, 266). Bodoča partnerja se tako s svojimi zaznavami
obojestransko prek čutenj prepoznata kot valentna drug za drugega.
Valentnost pomeni zmožnost, da je nekdo na podlagi svojih specifičnih doživetij iz
preteklosti v odnosu s starši, oziroma prav zaradi teh doživetij, ki so si v večji meri
podobna z doživetji drugega, sposoben prepoznati in zaznati, kaj se dogaja z drugim, npr.
s partnerjem, v odnosu prav tukaj in sedaj. Prav takšna občutja, kot se v sedanjosti
dogajajo v odnosu z valentno osebo, je posameznik nekoč že večkrat zaznaval in doživljal
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ob svojih starših, zato so mu ta občutja zelo znana ter seveda tudi domača. Zato
posameznika na tej podlagi hitro prepoznata in »dekodirata« čutenja drugega in s tem tudi
naravno sočustvujeta drug z drugim. To je toliko lažje, saj v primeru valentnosti drugega
v večji meri razumeta, glede na podobnost njunih preteklih doživetij. V strokovnem
jeziku temu pravimo, da se bodoča partnerja »srečata na podlagi »vzajemne valentnosti«
(Gostečnik 2010, 266–270). Na podlagi te tako imenovane projekcijsko-introjekcijske
identifikacije, za katero pri principu valentnosti pravzaprav gre ter zaradi iracionalnih
prepričanj, s katerimi se partnerja po začetni fazi odnosa začneta ukvarjati, se njun odnos
spremeni v neke vrste emocionalno igro.

Partnerja v medsebojnem intimnem odnosu, potem ko mine obdobje zaljubljenosti,
nadalje vedno bolj projicirata svoja nerazrešena čutenja oziroma konflikte drug v
drugega. Zato pravimo, da je zaljubljenost šele začetek odnosa, ki se v polnosti in pod
določenimi pogoji razvije kasneje ali pa se ne razvije, če se oba partnerja ne odločita za
odnos oziroma nadaljevanje tega. Zaljubljenost torej kljub svoji močni intenzivnosti
vseeno nikakor ni zagotovilo za nadaljevanje oziroma trajnost in tudi ne za kvaliteto
nekega odnosa, vendarle pa vseeno je začetek nečesa, kar se pod določenimi pogoji
razvije (Gostečnik 2011, 278–280).

2.3 Romantična navezanost v odraslosti
Kim Bartholomew (1990) je poleg Mary Ainsworth, ki je s sodelavci že leta 1989
ugotovila zanimive rezultate o odrasli navezanosti, nadaljevala raziskave o romantični
navezanosti posameznikov in definirala naslednje, še danes splošno znane oblike
navezanosti, ki se uporabljajo na psihološko-socialnem in psihoterapevtskem področju:
-

varna navezanost,

-

strah pred navezanostjo,

-

preobremenjenost z navezanostjo,

-

zavračanje navezanosti.

Osnovna značilnost posameznikov, ki so po omenjeni definiciji varno navezani, je po
njenem ta, da ti posamezniki načeloma nimajo težav z navezovanjem stikov in se zlahka
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emocionalno približajo ter odprejo drugim. Dejstvo, da so v tesnejšem odnosu z drugimi
v določeni meri odvisni od njih, tem ljudem ne predstavlja težave oziroma strahu pred
odnosom, saj so tudi sami vzajemno prav radi odvisni od drugih ter se ob tem navadno
dokaj dobro počutijo. V bližnjem odnosu običajno uspešno »prakticirajo« funkcionalno
regulacijo afekta, pri čemer so sočutni do drugega in drugega namerno spodbujajo k
izražanju čutenj. Na konflikte gledajo kot na del običajnega funkcionalnega in zdravega
medosebnega odnosa, torej je zanje konflikt nekaj, kar se občasno vsakomur zgodi. Brez
težav samostojno poskrbijo zase in za druge, kadar je to potrebno, skrb za drugega je
zanje nekaj čisto samoumevnega in naravnega, nekaj, kar se od odrasle in samostojne
osebe povsem upravičeno pričakuje in kar enako po njihovem velja tudi za partnerja, ki je
v odnosu z njimi. Ti ljudje se ne počutijo izolirane, kadar so občasno sami in nimajo
strahov, da bi jih drugi zapustili. Na druge se zanesejo in ti prav tako nanje. Glede na to,
da se ne počutijo nesprejeto, vedno zlahka ponovno najdejo pot nazaj do partnerja, v
primerih, ko se ta od njih čustveno ali fizično iz nekega razloga oddalji, meni Žvelc
(2011, 118).
Značilno za varno navezane odrasle je, da običajno znajo razločiti, od kod prihajajo
določeni vplivi v odnosu: znajo tudi presoditi, ali je neka težava stvar sedanjosti, ali pa
gre za nekaj še nerazrešenega iz preteklosti, iz njihove ali partnerjeve. O morebitnih
težavah v partnerskem odnosu se znajo in tudi zmorejo mirno pogovoriti s partnerjem,
brez dramatiziranja. Seveda pred tem poskrbijo, da se sami ali pa s partnerjevo pomočjo
predhodno dovolj umirijo, da so torej v pogovoru, ki je zanje običajen način reševanja
težav in kateremu se tudi ne izogibajo, sposobni konstruktivne komunikacije (Gostečnik
2010, 118).
Značilno za posameznike, ki jih je strah navezanosti, je, da se začnejo dokaj hitro počutiti
nelagodno in utesnjeno, kadar se emocionalno preveč zbližajo z drugimi. Čeprav si zelo
želijo globljih čustvenih navezav, bližine in intime z valentnim partnerjem, pa imajo pri
tem določene težave, saj v vsakem njihovem novem odnosu, v katerega se spustijo, prej
ali slej nastane nek zaplet. Notranje jih namreč obvladuje zelo močan in predvsem
neutemeljen strah oziroma iracionalno prepričanje, da jih bodo drugi razočarali, prevarali
oziroma kar v celoti zamenjali z nekom drugim ipd. Zato imajo že vnaprej pri sebi
izdelana temu ustrezna pričakovanja, kaj se bo zgodilo v odnosu, ker so marsikaj takega
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po navadi že doživeli v svoji preteklosti, v otroški ali mladostni dobi in zato pričakujejo
ponovitev nesrečne zgodbe. Predvsem se ti posamezniki zelo bojijo zaupati drugim.
Kadar vendarle tvegajo in se za nekaj časa prepustijo odnosu z drugim, to v njih prej ali
slej vzbudi strahove, največkrat v zvezi s tem, da jih bo partner, če bo izvedel preveč o
njih, zapustil, izdal, prevaral ali se bo zgodilo karkoli podobnega. To naj bi se po
njihovem mnenju zgodilo skoraj zagotovo, ker bo po njihovem partner, ki bo na ta način
preveč vedel o njih, ob tem tudi ugotovil, da niso v redu in da je » z njimi nekaj hudo
narobe«. Zaradi strahu predtem, da bi bili ponovno prizadeti, so ti ljudje, kljub temu, da ta
strah sicer v osnovi izhaja iz ranega otroštva oziroma mladosti, običajno pretirano
previdni in nezaupljivi v svojih medosebnih odnosih, kar posledično seveda ni v prid
nobenemu odnosu in vsak odnos že samo s tem nekako »minirajo« (Gostečnik 2010,
119).
Tako lažje razumemo, kako nevarna oblika navezanosti že sama po sebi zaradi svoje
sestave določa težaven način doživljanja intime v partnerskem odnosu oziroma manjšo
stopnjo intime, ki se v manjši meri ali pa skorajda ne razvije v odnosu, kadar ne gre za
varno navezanost.
Za posameznike, ki so preobremenjeni z navezanostjo, je značilno, da jih obvladuje
nekakšen paradoks. Po eni strani si zelo močno želijo, da bi bili z drugimi v zelo globokih
intimnih odnosih, po drugi strani pa vedno znova enako ugotavljajo, da si drugi ljudje, v
nasprotju z njihovo močno željo in pripravljenostjo na odnos, kakor sami iluzorno menijo
o sebi, vseeno ne želijo biti z njimi v tako močnih in tesnih navezavah, kar jim je na prvi
pogled zelo težko razumeti. Posledično so zato velikokrat razočarani, ko ugotovijo, da si
drugi z njimi ne želijo nadaljevanja odnosa, ali vsaj ne v takšni intenziteti in globini, kot
so v to prepričani, da želijo oni sami. Pogosto se zato čutijo prizadeti, ko ugotovijo, da si
drugi z njimi npr. želijo zgolj prijateljstvo, medtem ko sami s to isto osebo želijo ustvariti
ljubezenski odnos (Gostečnik 2007, 39).
Večini ljudi povsem nerazumljiv preobrat v odnosu do poprej tako zaželenega drugega
pa se lahko zgodi, kadar do tedaj nedosegljivi »nesojeni« partner končno pokaže interes
za prvo osebo oziroma se izkaže, da bi želel poglobiti odnos s to osebo. Takrat običajno
posameznik, za katerega je značilen preobremenjeni stil navezanosti, kljub predhodno
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jasno izraženi želji po večji bližini in globlji navezanosti, skoraj dobesedno pobegne
oziroma se na nek način bliskovito umakne iz tega odnosa, pri čemer je videti »na smrt
prestrašen«. Rečemo lahko, da gre pri tem tipu navezanosti za ogromen strah pred bližino
v odnosih (Gostečnik 2007, 124). Hkrati je v teh ljudeh zelo močno prisotno nekakšno
nezavedno pričakovanje, da se bo zgodilo nekaj resnično groznega, če bi tvegali in se
resnično navezali na drugega. Za ljudi, preobremenjene z navezanostjo, vključuje pojem
»odpreti se drugemu« jasno razumljeno grožnjo, oziroma »črno« napoved, da bo oseba v
odnosu z drugim ponovno zapuščena in zavržena.
In prav to je tisto, kar ta oseba na nek način ves čas pričakuje. Hkrati je prav to morebitno
zapuščanje nje same nekaj, kar je ta oseba v svoji preteklosti v vsej bolečini že izkusila in
je hkrati tudi tisto, čemur se sedaj želi izogniti praviloma za vsako ceno. Ponovitev boleče
izkušnje in biti zapuščena/a, bi bila za to osebo preveč boleča, da bi lahko tvegala
ponovno ranjenost, ki bi se po njenem mnenju lahko zgodila v preveč povezanem
intimnem odnosu. Zato, kljub zavestni želji po odnosu, pri osebah s prevladujočim
preokupiranim stilom navezanosti v odnosih navadno zmaga podzavesten strah pred
bližino, kar se pri teh osebah zgodi prav zaradi zelo močnega prepričanja glede obstoječe
velike verjetnosti, da bodo ponovno zlorabljeni in razočarani. Prav ta strah te osebe žene,
da največkrat »še pravi čas« zbežijo pred vsako potencialno možnostjo realnega odnosa z
drugim, ki bi se zgodil v realnih okoliščinah tukaj in zdaj, zato se jim ni potrebno v
nekem »živem« odnosu, kjer bi bili zaželeni, soočiti s svojimi notranjimi strahovi ter z
zares bolečimi ranami, čeprav si po svoje želijo, da bi si upali tvegati in se prepustiti
odnosu (Gostečnik 2010, 124–125).
Za zavračanje navezanosti je značilno, da se posamezniki s tem stilom navezanosti
počutijo zelo slabo ter nelagodno, če so v bližnjem emocionalnem odnosu. Zanje je
namreč najpomembnejše, da se v vseh svojih odnosih počutijo dovolj neodvisne in
samozadostne, kar pa je v resnici samo zaščita pred preveliko bližino v odnosu z drugim
in zato seveda ni idealna popotnica za ustvarjanje odnosa. Ti ljudje so tako velikokrat
videti oziroma funkcionirajo kot nekakšni samotarji. Zanje je značilno, da v otroštvu in
mladosti v resnici niso imeli nikogar, na kogar bi se lahko zanesli. Zaradi tega jih tudi v
odraslosti obvladuje podzavestno prepričanje, da »so drugi zanje lahko vedno nevarni in
se jim je torej najbolje umakniti!« (Bartholomew idr. 1990). Zato se drugim raje kar
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umaknejo oziroma se izogibajo vsakršni možnosti odvisnosti od njih ter si prav tako ne
želijo, da bi bili drugi v čemerkoli odvisni od njih, saj zanje tudi to pomeni odnos, v
katerem bi se znova kljub temu lahko počutili povsem same kot v mladosti, ko niso imeli
nikogar na kogar bi se zanesli (Gostečnik 2010, 125).
V teoriji navezanosti je glede načina iskanja bližine in opore v pomembnem drugem
izpostavljeno, da so za oblikovanje vzorcev vzpostavljanja medosebne bližine zelo
pomembne naše zgodnje izkušnje navezovanja na drugega, tako tiste v medvrstniških
odnosih kot v izvornih družinskih odnosih. Te pretekle izkušnje navezanosti potem v
veliki meri določajo, kakšne so strategije ravnanj posameznikov v partnerskem odnosu in
ali v njunem odnosu prevladujejo obrambe, ali pa je ravnanje v odnosni dinamiki
predvsem fleksibilno ter podpira varnost občutij v odnosu. Iz te razlage nadalje lažje
razumemo, zakaj npr. nekdo, ki je bil v preteklosti deležen zelo malo psihične opore s
strani drugih, to vedno znova zelo intenzivno išče v svojih odnosih v življenju, hkrati pa
se ob tem zelo reaktivno odziva na vsak znak partnerjeve večje bližine. Značilno za te
osebe je tudi, da se iz strahu pred popolno predanostjo in odvisnostjo od partnerja zelo
hitro umaknejo iz nastajajočega odnosa, največkrat kar s pobegom iz tega (Main in Hesse
1990).
Teorija navezanosti nadalje razloži, da pri tako imenovanih negativnih notranjih modelih,
pri katerih posameznik samega sebe definira kot nevrednega ljubezni, drugega pa kot
nevrednega, da bi se mu zaupal ter tudi kot neljubečega in nenaklonjenega, ne gre za
obliko patološke projekcije, temveč za dejansko najbolj ustrezen, situaciji v največji
možni meri prilagojen odgovor, v skladu z realnostjo. Takšen odgovor je glede na
posameznikove pretekle izkušnje v čustveno neustreznih oziroma nezdravih razmerah,
kakršne so ti posamezniki doživljali v primarni družini, torej v celici svojega odraščanja,
ki bi morala biti varna in ljubeča, a to ni bila, najbolj razumljiv in najbolj normalen odziv
in z realnostjo usklajen odziv kot je to mogoče.
Resda ti odzivi posameznika, o katerih govorimo, ne ustrezajo sedanjosti v realnem času,
a v domišljiji tega posameznika se nadalje vzdržujejo neprijetna občutja iz preteklosti in
posledično posamezniku v odnosu z drugim, ki se mu želi približati, povzročajo stisko.
Na ta način je tudi mogoče, da se v odnosu z drugim tudi ohranja in vzdržuje
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nespremenjena raven čustvene bližine in povezanosti, ko je je posameznik oziroma
negiranje ta vzdržuje teh komponent (Erzar in Kompan Erzar 2006, 170).
Rečemo lahko, da se vzorec izogibanja odnosom ter strahu pred intimo ne nanaša le na
partnerje, ki so travmatizirani in imajo morebiti znake depresije ali posttravmatske stresne
motnje. Izogibanje odnosom je značilno tudi za vse druge oblike nevarne navezanosti.
Dejstvo je, da prav osnovna nevarna navezanost, ki obvladuje življenje določenih
posameznikov še iz otroštva dalje, močno vpliva na te osebe in je posledično zelo
okrnjeno njihovo zaupanje v soljudi in v svet na splošno (Whisman 1999).

Iz teorije navezanosti se tudi da razumeti, da se ponotranjeni model sebe in drugih, ki
izvira iz naših najbolj zgodnjih odnosov oziroma navezanosti na naše starše, v vseh
kasnejših odnosih z drugimi tudi dograjuje, deloma pa se tudi spreminja, v primeru, da
posameznik aktivno dela na osebnostni rasti. To tudi pojasnjuje, zakaj odrasli odnosi niso
zgolj nekakšna skopirana mehanična ponovitev zgodnjega odnosa s starši, kot se morda
na trenutke dozdeva, da bi lahko bili. Odrasli odnosi in navezave tako vključujejo tudi vse
kasnejše, v različnih odnosih naučene in pridobljene strategije ravnanja z drugimi ter
izkušnje stika v intimi. Na podlagi teh dodatnih, v dotedanjih odnosih »pridelanih«
izkušenj, se notranji delovni modeli iz otroštva do neke mere lahko preoblikujejo. Sicer
pa na omenjeno spremembo notranjih delovnih modelov v odraslosti najbolj vpliva
izkušnja našega afektivnega doživljanja, predvsem doživljajska stran naših čutenj. Pri
tem je zelo pomembno, kako posameznik gleda sam nase, kakšen odnos ima s samim
seboj ter kakšna je njegova lastna razlaga doživetih izkušenj, kar vse močno vpliva na
njegovo učinkovitost v odnosih. Pogled nase v smislu uspešnosti v odnosih je močno
povezan z občutjem samopodobe, torej občutkom za samega sebe, kar pa je praktično
vezano na stopnjo občutja sramu, ki jo posameznik doživlja ali pa ne v odnosih
(Gostečnik 2010, 130–131).
Tako bi za odrasle odnose lahko rekli, da izražajo notranje modele in občutja
posameznika, medtem ko v odnosih z drugimi ustvarjamo nove modele vedenja ter
posledično spremljajoča občutja in tako vedno znova soustvarjamo povezanost v odnosih
z drugimi. Poleg obstoječih vzorcev so nove izkušnje, novi načini vedenja ter nova, še
nepoznana doživetja v medosebnih odnosih in še zlasti v intimnih odnosih s partnerji tiste
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komponente, ki dolgoročno najmočneje vplivajo na posameznikovo notranjost in njeno
spremembo. Nove izkušnje se dejansko ponotranjijo in to na način, da se dobesedno
vpišejo v posameznikovo notranjost kot del te. Novi vzorci in načini vedenja s svojimi
doživetji prejšnje »stare« notranje vzorce, ki niso več v stiku z aktualno obstoječo
realnostjo sproti spreminjajo in preoblikujejo, kar za posameznika pomeni osebno rast in
posledično drugačno funkcioniranje v odnosih s seboj in drugimi (Gostečnik 2011, 27–
30).
Če povemo nekoliko drugače: oblike navezav v intimnih odnosih, kakršne obstajajo pri
posamezniku v odrasli dobi, so v osnovi močno povezane z načinom navezanosti, kakršna
je bila vzpostavljena s starši oziroma skrbniki v otroštvu oziroma z načinom, ki se ga je
otrok naučil, da je priklical starše, kadar jih je potreboval. Če je bil primarni skrbnik npr.
mama v svojem ravnanju z otrokom dovolj vztrajen, predvidljiv, stabilen, vreden
zaupanja ter ustrezno odziven na otrokove potrebe, potem ta otrok lahko razvije občutja
varnosti, sprejetosti in ljubezni.Takšen otrok se bo v odrasli dobi čutil dovolj varnega in
zadovoljenega v intimnem odnosu. Posledica tega je, da se bo znal uresničiti v intimnem
ljubezenskem odnosu, pravi Kompan Erzarjeva (2003, 62).
Če pa je otrok v zgodnji otroški dobi zavrnjen ali celo zavržen, potem bo v odrasli dobi v
odnosih doživljal močno anksioznost. Kljub temu da ga bo npr. nekdo močno privlačil in
bo zanj v tem smislu odprta pot do navezanosti, pa bo v potencialnem odnosu navezanosti
vseeno doživljal močno anksioznost in ambivalentnost, če bo na podlagi tovrstnih
navezovalnih izkušenj v odnose sploh poskušal vstopati. Prav zaradi navedenega dejstva
obstaja možnost, da se bo ta posameznik izogibal vsakemu intimnemu odnosu, saj bo to
zanj predstavljalo preveliko nevarnost, da bo znova prizadet (Clulow 2005; Shawer in
Clark 1994).
Kadar posameznik ob tem, ali kljub temu, z malo sreče vendarle vstopa v nove odnose, se
ob tem ustvarjajo novi vzorci navezovanja. Na podlagi tega posameznik zaznava in občuti
druge ter predvsem partnerja kot njemu naklonjene osebe in to lahko dolgoročno
spremeni njegova občutja. Ko torej posameznik doživlja samega sebe v odnosu z drugimi
kot nekoga, ki je vreden ljubezni in ki si to zasluži in to brez posebnega truda, ki bi ga
moral vlagati v to, takrat to sčasoma spremeni tudi njegov odnos do sebe v bolj pozitivno
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občutje. Rezultat tega je navadno tudi pozitivna samopodoba. Margaret Mahler (1974) je
v zvezi s tem omenila »psihološko rojstvo« posameznika, ki sicer pomeni posameznikovo
sposobnost, da razvije pristen intimni odnos. Pojem predvsem predstavlja večje število
uspešno zaključenih razvojnih faz pri posamezniku, kar napoveduje kasnejše zmožnosti
za funkcionalni intimni odnos (Mahler Pine in Bergman 1975).

2.4 Pripravljenost za ljubezen - sposobnost ljubiti
Psihoanalitiki ugotavljajo, da je pogoj za to, da se odrasla oseba zaljubi na tak način, da
se intimni odnos tudi kasneje ohrani oziroma da se na tej podlagi iz zaljubljenosti
dejansko razvije kasnejši intimni medosebni odnos med dvema, prisotnost določene
emocionalne zrelosti ter globine doživljanja posameznika oziroma obeh partnerjev v
odnosu. »Zmožnost razviti globinski odnos najprej do samega sebe kot tudi do drugih, je
torej predpogoj za globok in trajajoči odnos med dvema osebama, ki se ljubita«
(Gostečnik 2010, 138). Otto Kernberg (1974; 1980; 1991) je intenzivno raziskoval
vprašanje, zakaj določeni posamezniki niso zmožni ohraniti intimnega odnosa z drugim
oziroma zdržati v njem, kar za nas predstavlja strah pred intimo. Tako po njegovem
posameznike lahko razdelimo na nekaj podskupin, za katere je značilna različna stopnja
zrelosti za intimni odnos, in sicer:

-

popolna nesposobnost ljubiti,

-

spolna promiskuiteta,

-

primitivna idealizacija drugega in otroška odvisnost,

-

zmožnost vzpostaviti odnos, vendar nesposobnost za intimo,

-

zdrava kombinacija spolnosti in senzitivnosti do drugih ter globok intimen odnos.

Za prve navedene posameznike je torej značilna popolna nesposobnost ljubiti v pravem
pomenu te besede. Lahko rečemo, da ti posamezniki prihajajo iz skrajno neurejenih,
zanemarjenih in pogosto tudi nasilnih družinskih okolij, kjer so se predvsem naučili, da v
življenju ne morejo nikomur zaupati, saj so le na tak način lahko preživeli. Zato se
znajdejo v res zelo močni krizi, kadar se kljub slabim obetom vendarle znajdejo »na poti«
v intimni odnos. Pretesni odnosi te posameznike utesnjujejo in zato ne zdržijo dolgo v
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bližnjem odnosu (Barlow in Durand 2005; Silverstein 2007). Značilno je, da gre pri teh
posameznikih za skrajne primere narcisoidnih, shizofrenih in antisocialnih osebnostnih
struktur, ki imajo nemajhne težave svojega osebnostnega spektra, ki jim v osnovi
preprečujejo razviti in obdržati odnos z drugim.

Za posameznike, za katere pravimo, da so nagnjeni k spolni promiskuiteti, je ugotovljeno,
da sicer so v določeni meri že zmožni oblikovanja intimnega odnosa z drugim, a ker so
nagnjeni k temu, da druge izrabljajo, oziroma jih dojemajo bolj kot uporabno orodje za
lastno zadovoljenost in dobro počutje, so njihovi odnosi z drugimi na precej »nizki
ravni«, torej nedozoreli in precej vase orientirani. Predvsem se osredotočajo na spolnost
in pogosto tudi menjajo partnerje, kar vse počnejo, da si tako že na začetku preprečijo
kakršnokoli navezovanje, saj se zelo bojijo vsake intimne navezanosti na drugega in je to
zanje huda nevarnost. Ti posamezniki se redko zaljubijo, njihovo nezavedno jim tega
skorajda ne dovoljuje, spolnost pa jim predstavlja nadomestek za pristen intimni odnos.
Kadar se zgodi, da intimni odnos z drugim »po nesreči« le vzpostavijo, ta navadno ne
traja, saj odnosa niso zmožni negovati zaradi svojega velikega strahu pred navezanostjo
(Gostečnik 2010, 139–140).
Za posameznike, za katere je značilna primitivna idealizacija drugega in otroška
navezanost, bi lahko rekli, da se zelo silovito in nezdravo navežejo na druge, kar se
osebnostne strukture tiče pa največkrat sodijo v mejne osebnostne strukture. Lahko se
zelo silovito zaljubijo, a ker se tako zelo bojijo vsake navezanosti in odnosov, v katerih bi
lahko bili ponovno zavrnjeni ali zavrženi in ker se jim je to zgodilo že v otroštvu, se zelo
izogibajo vsake možne navezanosti. To je razumljivo v tem smislu, da običajno prihajajo
iz zanemarjenih, zlorabljajočih in skrajno psihično obolelih okolij, kar v njih v sedanjih
odnosih povzroča skoraj panični strah in napade tesnobe, zato zelo težko vzdržujejo
dolgotrajnejše odnose. Ko so v odnosu, jih največkrat preplavljajo izjemno močna občutja
umišljenega strahu in groze pred zavrženostjo, zamenjanostjo in podobnim. Ustvariti in
vzdrževati funkcionalen partnerski odnos jim preprečuje tudi zanje značilna bolestna
ljubosumnost, na podlagi katere menijo, da partnerja lahko omreži kadarkoli in kjerkoli
skorajda katerakoli oseba nasprotnega spola, zaradi česar v njihovih partnerskih odnosih
posledično ne manjka verbalnih obračunavanj, sumničenj, nasilja in zlorab (Gostečnik
2010, 141–142).
70

Posamezniki, ki so sicer zmožni vzpostaviti odnos, vendar so nesposobni intimnega
odnosa, so načeloma, kot že začetni del stavka pove, dovolj zreli in osebnostno urejeni za
intimni odnos, vendar pa obstaja nekaj, kar kot senca strašljive preteklosti vedno vstopa v
njihove odnose in tam povzroča težave. Ti posamezniki se večkrat nezavedno bojijo
bližine zaradi nelepih preteklih izkušenj v odnosih, kar se največkrat odrazi na področju
funkcionalnosti v seksualnosti. Gre za to, da si telo vedno vse zapomni in tudi tokrat se
notranji konflikt v posamezniku, ki si sicer zavestno zelo želi odnosa z drugim, a se ga
istočasno boji, odrazi v obliki notranje stiske ali anksioznosti, ki se lahko aktivira in
preprečuje funkcionalno intimno življenje (Gostečnik 2010,143).
Posamezniki, za katere je značilna zdrava kombinacija spolnosti in senzitivnosti do
drugih ter globok intimen odnos, so zmožni vzpostaviti funkcionalne in zrele odnose z
drugimi, hkrati pa uspejo v svojem partnerskem odnosu gojiti zdravo in funkcionalno
intimnost. To sicer ne pomeni, da pri teh parih ni nikakršnih konfliktov, razlika je le v
tem, da ti pari uspejo sodelovati tudi v večjih krizah in tvorno usmerjati svoj odnos v
smeri reševanja težav. Ti posamezniki uspejo prepoznati, kdaj jim partner »zgolj« prebuja
stare nezaceljene rane in gre torej za nekaj »njihovega«. Znajo počakati in premisliti,
zmorejo regulirati svoja čutenja, preden se odzovejo na nekaj in to vsekakor predstavlja
zdravo funkcionalnost v odnosu. Vedno so pripravljeni na pogovor z drugim, seveda
potem, ko se primerno umirijo in so se zmožni kasneje tudi držati zastavljenih
dogovorjenih ciljev, ki jih skupaj s partnerjem določijo kot rešitev problema v njunem
sicer funkcionalnem intimnem odnosu (Gostečnik 2010, 138–145).

2.5 Temeljni afekt in afektivna dinamika v partnerskih odnosih
Klub temu da obstaja zelo široka paleta različnih čustev, ločimo šest osnovnih čustvenih
stanj. Mednje sodijo: veselje, žalost, strah, sram, jeza in gnus. Ta čustva običajno
prepoznamo v odnosnih dinamikah, čeprav so sicer pogosto lahko »le« sestavni del
kompleksnejših čustvenih stanj, a jih je vedno mogoče zreducirati na že omenjena
primarna čustva (Gostečnik 2011, 63). V zvezi s čustvi moramo vsekakor omeniti pojem
moči in pomen temeljnega afekta oziroma kako zelo pomembno je ob tem delovanje in
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učinek psihobioloških stanj, ki so utemeljena na telesnih senzacijah v povezavi z
naštetimi čustvenimi stanji.
Temeljni afekt, ki predstavlja tako imenovane organske emocije, v sebi združuje oziroma
vsebuje globoke nezavedne psihosomatske vsebine. Te so shranjene v našem somatskem
oziroma implicitnem spominu (Rotschild 2006) in ustvarjajo tako imenovana psihobiološka stanja (Schore 2003). Ta notranja stanja so osnovna in najpomembnejša odnosna
dinamika, ki vpliva na našo siceršnjo funkcionalnost v odnosih ali pa nasprotno, kadar
temu ni tako, vzdržujejo patologijo v naših medosebnih odnosih, saj dinamika vpliva na
kompulzivno ponavljanje nefunkcionalnih odzivov posameznika. Natančneje povedano,
pri temeljnem afektu gre za psihosomatske vsebine in z njimi povezane afekte oziroma za
psiho-biološka stanja, ki so ustvarjena na podlagi primarnih telesnih senzacij, ki so se
prebudile že v naši osebni zgodovini v telesnem stiku/dotiku z materjo. Če to povemo
malce poenostavljeno, potem lahko rečemo, da gre pri temeljnem afektu predvsem za to,
da se ljudje odzivamo na druge glede na svojo »preteklost, ki je shranjena v našem
telesu« in ki »se spontano odziva na preteklost drugih« (Gostečnik 2011, 63).
V intimnih odnosih, v katerih smo oziroma v katerih si želimo biti močneje povezani,
obstaja nekakšno nenapisano pravilo, da je eden izmed obstoječih temeljnih afektov
vedno nekoliko močnejši od ostalih in ima zato funkcijo nekakšnega osnovnega gradnika
– je torej najpomembnejši vezni člen v odnosu dveh posameznikov. Afekt je večinoma
nezaveden in je prisoten globoko na ravni psihičnega doživljanja posameznika. Prav zato
ga je velikokrat zelo težko, če ne skoraj nemogoče, prepoznati (Rothschild 2006), sploh
pa je to težko v začetnih fazah novega odnosa. Možno oziroma lažje ga je zaznati in
odkriti v nadaljevanju določenega intimnega odnosa, v ponavljajočih se zapletih in
konfliktih, ki se prebujajo med partnerjema oziroma v zanj značilni večplastnosti
odnosov, v katere posameznik sicer večkrat vstopa v svojem življenju. Prav tako temeljni
afekt hitro prepoznamo v tistih odnosih, kjer se zelo močno, z določeno intenzivnostjo in
vztrajnostjo, večkratno ter praviloma na enak način ponavlja.
Prepoznamo ga predvsem na podlagi njegove moči oziroma intenzitete čustvenega
naboja, ki ga tako vnaša v odnos, s čimer regulira in usmerja posameznikov že ustaljeni
način mišljenja ter delovanja. Neprepoznani afekt tako ustvarja prevladujočo afektivno
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dinamiko v odnosu dveh oseb, kar pomeni, da se ta dinamika vedno znova krožno
ponavlja, brez da bi osebi, vključeni v to ponavljajoče se dogajanje to prepoznali, se tega
zavedali in razumeli, kaj se jima dogaja. Navadno posameznikom, vključenim v to
dinamiko v njihovih odnosih, družini itd. ni jasno, kako oziroma na podlagi česa se ta
krožnost afekta lahko pojavlja ter predvsem zakaj se pojavlja, še manj pa jim je jasno,
kako jo ustaviti. V realnih odnosih je to videti tako, da se ljudje vedno znova in na zelo
podoben, praktično enak način znajdejo v vedno enakih prevladujočih vzdušjih v njim
pomembnih odnosih, za katere so upali, da se jim v njih ta večinoma težka in boleča
občutja ne bodo več zgodila. Predvsem si posamezniki teh ponavljanj enakih vzdušij ne
želijo, zato postanejo obupani, saj ne vedo, kako to spremeniti (Gostečnik 2011, 63).
Temeljni afekt običajno relativno hitro prepoznamo v sistemskem okolju; hitro ga
opazimo, npr. v družini, v partnerskem, zakonskem odnosu oziroma na interpersonalnem
polju. Zaznati ga je mogoče skoraj »na prvi pogled« kot nesorazmerni in pretirani odziv
osebe v odnosu na neko konkretno vedenje drugega tukaj in sedaj.
Bistveni elementi kasnejšega temeljnega afekta se v nežno otroško dušo vrišejo že v
otroštvu, in sicer ob prvinskem organskem stiku z materjo, kasneje pa se tem elementom
pridružijo še kognitivni, vedenjski in čustveni del celotnega afektivnega doživljanja. Vse
te mentalne vsebine, nato skozi življenje nezavedno vodijo posameznika v ustvarjanje
odnosov, ki se oblikujejo na tej podlagi prav zaradi ponavljajoče se nezavedne in
neizrečene obljube stika, saj želja po odnosu izhaja že iz narave človeškega bitja.
Obljuba stika z drugim, ki »je v zraku«, je po svoje zavajajoča, vendar se ji posameznik
pusti voditi predvsem zaradi občutka temeljne pripadnosti, ki ga ta stik obljublja in za
katero si pri sebi želi, da bi se vzpostavila. Posameznik čuti, da brez te pripadnosti ne bi
mogel preživeti, kar sicer resda velja za otroka odvisnega od staršev, medtem ko odrasli
lahko izbira, ali bo vstopil v nek odnos ali ne, kljub svojemu nezavednemu, ki se prebuja
v odnosih (Gostečnik 2011, 64).
Močna želja po pripadnosti, zaradi katere sicer večinoma želimo vstopati v odnose, je
jasen dokaz, da je človek v svoji osnovi bitje odnosov. Poleg same prisotnosti afekta na
tej osnovni organizacijski ravni vsakodnevnega bivanja oziroma v odnosni dinamiki, je
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potrebno razumeti, da je temeljni afekt prisoten na treh ravneh: na sistemski,
interpersonalni in intrapsihični ravni. To pomeni, da je to dejstvo pomembno razumeti,
sploh kadar govorimo o prenosu temeljnih afektov skozi več generacij, glede na to, da
imajo temeljni afekti lastnost, da v jedru določajo nezavedno vedenje posameznika v
sedanjosti (Fosha idr. 2009).
V zvezi s temeljnim afektom in afektivno dinamiko, ki jo ta povzroča v medosebnih
odnosih, moramo omeniti tudi afektivni psihični konstrukt, ki posameznika in celoten
družinski sistem zavaruje pred določenimi neprijetnimi psihičnimi vsebinami.
Afektivni psihični konstrukt torej nosi funkcijo obrambnega mehanizma. Sestavljen je iz
kognitivnih, vedenjskih, čustvenih ter deloma tudi organskih komponent, pri čemer se
vedno zgodi neke vrste psihični kompromis. Ta nadalje določa različne načine vedenja
oziroma različne reakcije v obliki simptoma na sistemskem, interpersonalnem in
intrapsihičnem nivoju posameznika. Primer tega je npr. posameznik, ki je bil v mladosti
izpostavljen zlorabi in pri katerem močno travmatično doživetje, ki ga je preživel, še
sedaj možno odzvanja v njem, kljub njegovi želji, da se to ne bi več dogajalo. Takšen
posameznik se bo iz njemu samemu nerazumljivih razlogov v svojih odnosih z drugimi
nezavedno večinoma vedel tako, da se bo pretekla prvotna doživeta zloraba v
najrazličnejših oblikah in odnosih nehote samo še nadaljevala. S tem se bo travmatično
doživetje, ki je na tak način zapisano v njegovi psihi, samo še utrjevalo in sčasoma bo
zloraba postala bistven sestavni nezavedni del njegove psihične strukture (Gostečnik
2011, 65).

Zlorabljeni posameznik bo tako nezavedno vedno znova iskal podobne destruktivne
odnose, kot jih je navajen, kljub temu da si tega zavestno ne želi, a le takšni odnosi mu
bodo privlačni in bodo vzbudili njegovo zanimanje. Iz tega razloga bo ponovno tudi v teh
novih odnosih, kar je njemu sicer povsem nerazumljivo, vedno znova zlorabljen in bo
posledično doživljal samega sebe kot osramočenega, krivega, gnusnega, odvisno pač od
afekta, ki je v največji meri prisoten. Temu posamezniku tudi ne bo razumljivo, da tisto,
kar sicer občuti kot najbolj domače, ni hkrati tudi dobro zanj in bi bilo verjetno bolje, če
bi se tem odnosom raje izognil (Gostečnik 2008, 61).
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»Afektivni psihični konstrukt tako predstavlja nekakšno zvezanost s primarnimi odnosi
ali s fizično, spolno, kognitivno, čustveno in mentalno zlorabo, ki se je tam zgodila«
(Gostečnik 2013, 54–55) ter tako predstavlja najglobljo povezanost posameznika s temi
preteklimi odnosi, ne glede na to, ali si on tega želi ali ne.
Rečemo lahko, da je prav afektivni psihični konstrukt tista najgloblja privlačna sila, ki
omogoča vzpostavitev in tudi trajanje vsakega nefunkcionalnega odnosa, kjer
posameznikom ni ravno prijetno, a vztrajajo, ker verjamejo, da bo »nekega dne bolje«
oziroma, da bodo spremenili drugega. Da se ti odnosi lahko zgodijo in nadaljujejo, je
možno, ker afektivni psihični konstrukt predstavlja nekakšen pomemben psihični
kompromis, ki posameznika varuje pred bolečino soočenja s preteklostjo in ki je v
funkciji preživetja posameznika kot tudi partnerstva in npr. celotne družine (Gostečnik
2007, 20–21; 2011, 66).
Posameznik v odnosu ob aktiviranju afektivnega psihičnega konstrukta zanika in odcepi
vse boleče nepredelane dele sebe, predvsem pa tiste razbolele in travmatične elemente v
njegovi psihi, ki jih lahko prenese na drugega oziroma ki jih ta prek projekcijsko
introjekcijske identifikacije sprejme. S tem se posameznik znebi vseh tistih neželenih
psihičnih vsebin, s katerimi se ne želi soočiti, ker je to zanj preveč boleče. Na podlagi
tega posameznik za vsak nov odnos, v katerega vstopi, misli, da predstavlja zanj nekaj
novega in pozitivnega, a se kmalu vedno znova izkaže, da je ta afektivno zelo podoben
prejšnjemu oziroma pravzaprav kar primarnemu odnosu iz njegove izvorne družinske
preteklosti. Posameznik prej ali slej ugotovi, da gre v nekem smislu za ponovljen odnos s
starši oziroma s tistim od staršev, s katerim je imel ali še ima več nerazrešenih psihičnih
vsebin (Gostečnik 2011, 66).

Zgodi se tudi, da je v nekaterih primerih vzpostavitev odnosa z drugim bolj kot karkoli
drugega predvsem posledica posameznikove pretekle travme, kar pomeni, da je
posameznikova psiha odzivna na osebe, ki to travmo na novo prebudijo. Tudi v teh
primerih tovrstna izbira drugega in tovrstnega odnosa z njim kljub teži, ki jo ta odnos s
seboj prinaša, vseeno obljublja potencialni odnos in globoka občutja pripadnosti, česar si
posameznik kot odnosno bitje najbolj želi. Pri tem je dinamika v tem odnosu zelo odvisna
od afekta, ki se je nezavedno najgloblje vtisnil v posameznikovo psiho v njegovi zgodnji
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otroški dobi. Pomembno je vedeti, da se isti afekt v vsakem odnosu v družinskem sistemu
lahko izraža povsem drugače, in sicer na takšen način, kot je to najbolj značilno za
določenega posameznika (Gostečnik 2008, 66–67).
Očiten primer aktivnosti afektivnega psihičnega konstrukta v odnosu so zapleti v
partnerski dinamiki, ko se partnerja zaradi nerazrešenih globokih psiho-bioloških travm iz
zgodnjega obdobja vedno znova in znova zapletata v konflikt, ki ga kljub naporom z obeh
strani nikakor ne uspeta razrešiti. Njun odnos je tako lahko poln jeze drug na drugega,
celo pravi bes in teror se pojavlja med njima, ne da bi si to želela, kaj pa šele občutja
obvladala.
Vendar pa ta konflikt, kljub temu da gre za afektivni psihični konstrukt in ne za neko
realno obstoječe stanje, partnerja v resnici varuje pred možnostjo, da bi se oba morala
soočiti s svojimi potlačenimi in zanju vsekakor preveč bolečimi občutji zavrženosti,
neljubljenosti in nezaželenosti, ki jih skrivajoč pred samim seboj ves čas še vedno
negujeta v sebi. Hkrati pa ob tem s prstom kažeta drug na drugega kot na glavnega krivca
za njuno počutje. Vsa ta neprijetna občutja, ki pri obeh partnerjih že zelo dolgo časa
čakajo in ždijo v njunem nezavednem svetu, da jih nekdo končno prebudi in jih pomaga
predelati, so zanju, za vsakega od njiju nedvomno preveč nesprejemljiva in ogrožajoča,
da bi si upala stopiti v stik z njimi. Oba čutita, da je soočenje z lastnimi čutenji zanju
lahko preveč tvegano, da bi to prenesla. Zato oba partnerja v svoji bolečini nadalje kar
čakata, čeprav niti sama ne vesta, kaj lahko pričakujeta in ob tem nemočno upata, da bo
drugi naposled nekako reguliral in uredil njun razcepljen notranji psihični svet.
V takšnem duhu sta partnerja pogosto nezavedno pripravljena prenesti res zelo hudo
trpljenje in zelo različne oblike anksioznosti, strahov ter razočaranj v odnosu. Vse to pa
praviloma počneta z nezavednim namenom, da še naprej zavajata samega sebe in tako
bivata v iluziji, da se bo njun partner nekega dne vendarle končno odzval na bolj ustrezen,
bolj zadovoljiv in tudi bolj funkcionalen način, česar njuni starši pač niso znali
(Gostečnik 2015, 42–43).
Posameznika obeh spolov tako za izpolnitev te življenjsko pomembne naloge vztrajno
iščeta primernega drugega partnerja, nekoga, s komer bi si uspela ustvariti odnos, ki bi
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jima omogočil zadovoljitev te potrebe. Čeprav je videti nenavadno, običajno naposled,
lahko tudi po daljšem času iskanja, ironično spet najdeta nekoga, ki izpolnitve te naloge v
resnici ni zmožen, kljub temu da je sprva, ob spoznavanju morda videti tako. Oseba, s
katero se spustijo v odnos, je lahko zelo privlačna in po svoji psihični strukturi tudi lahko
zelo ustreza posameznikovemu zgodnjemu psihobiološkem stanju (Gostečnik 2004, 250).
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Paradoks pri tej izbiri je ta, da izbrani partner ni zmožen ustreznega funkcionalnega
vedenja in »pravega« odziva na projekcijsko-introjekcijske vsebine partnerja ravno zaradi
lastnega, praviloma zelo identičnega psihobiološkega stanja in identične ranjenosti, ki se
mu je praviloma zgodila na isti stopnji razvoja kot njegovemu partnerju. Praviloma
izbrani partner ni zmožen ustreznega odziva na projicirane vsebine s strani drugega.
Zanimivo dejstvo je, da si posameznika, tudi če iščeta primernega partnerja naprej, vedno
znova najdeta nekoga, ki ni sposoben ustvariti vzajemnega afektivno regulativnega
empatičnega odnosa z njim in se na ta način njuna travmatična doživetja ter še vedno
skeleča neozdravljena psihična stanja nadaljujejo v neskončnost (Gostečnik 2007, 43).
Za kvaliteto kateregakoli medosebnega odnosa, ki je za nas pomemben, je izražanje
afekta bistveno. Če ljudje v svojih odnosih ne upoštevamo afektivnega signala drugega,
nas to lahko vodi v neskončne konflikte in spore, kjer partnerja krivita drug drugega.
»Odgovoriti na izraženi afekt drugega, s tem da ta afekt prepoznamo, ga razumemo,
sprejmemo in damo pošiljatelju vedeti, da ga razumemo, je izredno pomemben predpogoj
za empatični proces,« pravi Gostečnik (2010, 255).
Izražanje afekta je vsekakor zelo pomemben pogoj za vzpostavljanje želene bližine z
drugim, torej s tistimi osebami, ki so nam pomembne in s katerimi želimo biti povezani v
odnosu. Pri izražanju afekta je pomembno, da se ustrezno izrazimo in damo drugemu
jasno vedeti, kaj želimo: ali želimo, da se nam drugi približa ali da se od nas oddalji
(Goleman 2006). Slednje lahko bistveno vpliva konkretno na razvoj odnosa med dvema,
saj gre za pomemben element v načinu vzpostavljanja občutljivega ravnovesja
emocionalne inteligence glede izražanja afektov ter posledične bližine in oddaljenosti
med dvema, ki se ustvarja (Gostečnik 2010, 255).
Rečemo lahko, da je komunikacija afektov v odnosu temeljni pogoj za uspešnost
vzpostavitve ravnovesja med dvema, kar pomeni vpliv na nastanek zdravega in
funkcionalnega razmerja med obema dimenzijama, kot sta ločenost-avtonomija in
povezanost-intimnost. Zato lahko rečemo, da je komunikacija afektov osnova vsakega,
predvsem in zlasti pa partnerskega odnosa. Afektivna komunikacija je vsekakor
organizacijsko vezivo v vseh socialnih interakcijah. Konkretno jo lahko opišemo kot
proces, prek katerega posameznik signalizira svojo notranjo željo, kaj v nekem času želi
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in pričakuje od drugega. Z izrazom afekta torej signaliziramo drugemu svojo željo ali po
približevanju ali po umiku v siceršnjem odnosu z drugim (Gostečnik 2013, 54).
Primer komunikacije afekta je npr. občutje žalosti ali strahu. Obe čustveni stanji
sporočata potrebo po takojšni in čimprejšnji zavarovanosti, s čimer tako drugega vabita,
da se posamezniku primerno približa. Nasprotno pa afekta gnusa in jeze drugemu ravno
nasprotno signalizirata željo po oddaljenosti, po večji razdalji v odnosu (Kompan Erzar
2006, 43).
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3. INTIMA V PARTNERSKEM ODNOSU IN STRAH PRED
INTIMO

Na oblikovanje intimnega odnosa med dvema posameznikoma pomembno vpliva pet tem,
za katere bi lahko rekli, da pravzaprav obvladujejo vzpostavitev kateregakoli
poglobljenega odnosa z drugim. Če si dva zares želita biti vključena v intimni odnos drug
z drugim kot partnerja oziroma če je njun obojestranski namen dobesedno tudi vsakdanje
zaživeti v tem intimnem odnosu, potem se morata ta dva posameznika prej ali slej soočiti
z vsemi petimi pomembnimi in temeljnimi odnosnimi vprašanji. Intimni odnos s
partnerjem namreč pomeni hkrati tako razreševanje preteklosti, kot tudi uresničevanje in
zadovoljevanje želja v konkretni sedanjosti. Gre za zadovoljevanje želja prav v tem
intimnem partnerskem odnosu in prav s tem točno določenim partnerjem, tukaj in sedaj.
Teme, ki so bistvene za obstoj in nadaljevanje vsakega funkcionalnega dolgotrajnejšega
odnosa, so naslednje (Lewis 1997; Solomon 2009):
-

bližina,

-

zaveza,

-

intimnost,

-

oddaljenost oziroma ločenost,

-

moč.

S pojmom bližine se razlaga sposobnost partnerjev, da sta kot intimna partnerja
pripravljena ter si zavestno želita deliti svoji življenji drug z drugim, istočasno pa
sprejemata drug drugega takšnega, kot ta pač je. Ob tem je razumljivo, da se v vsakem
odnosu prej ali slej pojavijo nekatera vprašanja, ki so za odnos odločujoča, lahko bi rekli,
da so to vprašanja, ki so življenjskega pomena za obstoj odnosa. Vprašanja, ki si jih dva v
odnosu zastavljata, so npr.: »Ali bova zmogla prilagoditi in uskladiti najine temeljne
vrednote, ki se sicer nekoliko razlikujejo? Koliko interesnih in drugih dejavnosti bova
počela skupaj, si jih delila? Ali bova zmogla koordinirati najino starševstvo kot
enakovredna starša, če se bova za otroke sploh odločila? Si bova znala, zmogla in želela z
zaupanjem deliti najine prijatelje, morda le nekatere prijatelje ali pa bova imela vsak svoj
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družabni krog?« V zvezi z navedenimi in številnimi drugimi vprašanji, ki se tičejo
organizacije vsakdanjega življenja, se različni partnerji dogovorijo na zelo različne
načine. Nekateri si delijo zelo malo stvari, drugi pa imajo skupno in počnejo »z roko v
roki« skoraj vse, zato je pri njih težko najti področje, kjer delujejo ločeno (Cummings in
Davies 2010; Solomon 2009).
S pojmom zaveze imamo v mislih »zapovedano« emocionalno prioriteto odnosa, ki je
svojevrsten pogoj za dolgoročni obstoj partnerskega odnosa ter seveda pomembno vpliva
in velja za oba partnerja. V partnerskem odnosu se prej ali slej pojavi povsem praktično
vprašanje, ki pa lahko zelo vpliva na nadaljnji potek odnosa. Partnerja si morata torej
znati odgovoriti na vprašanje: Ali je katera druga oseba v mojem življenju zame
pomembnejša, kot je zame moj partner? Ali je ta oseba moj otrok, starš, brat, sestra, celo
ljubimec ali kdorkoli drug, ki mu dajem prednost pred partnerjem? Ali obstaja takšna
oseba ali stvar pri partnerju? Če je enemu ali drugemu od partnerjev pomembnejša
katerakoli druga oseba ali stvar in ta prioriteta ni njun odnos oziroma partner, potem
lahko rečemo, da gre v odnosu za problem zaveze in zvestobe med partnerjema
(Gostečnik 2010, 257). V takšnem odnosu se morata partnerja prej ali slej soočiti s to
prisotno problematiko ter se v tem pogledu odločiti ali ima njun odnos prihodnost.
Intimnost na področju zakonskega in družinskega svetovanja in terapije v ožjem pomenu
besede predstavlja zmožnost »upati si« oziroma biti dovolj pogumen v odnosu s
partnerjem, da sebi in drugemu priznaš, izkažeš in deliš z njim lastno ranljivost. Šele ko
oba partnerja sodelujeta v vzajemnem in recipročnem deljenju lastne najgloblje
ranljivosti, lahko rečemo, da je njun odnos intimen. Ranljivost vključuje naše najbolj
skrite želje, strahove, upe, sanje in fantazije, ki jih ne delimo z večino drugih ljudi
oziroma z redko kom. Gre za občutljive osebne vsebine, v zvezi s katerimi se bojimo, da
se bomo z njimi na milost in nemilost izpostavili drugim ter bomo, sploh če bomo
nerazumljeni, potem samo še bolj ranljivi, prizadeti ali celo osramočeni. Zato teh vsebin
ne delimo s komerkoli, temveč zgolj z zaupnimi osebami in partnerjem. Kadar partnerja v
njunem odnosu, na podlagi »zaslužene« obojestranske predanosti in naraščajočega
medsebojnega zaupanja napredujeta do vedno večje mere intimnosti, »postanejo ravno te
skrivnosti bistveni vidiki njunega odnosa« (Gostečnik 2010, 257). V globokem intimnem
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odnosu s partnerjem so tako z vidika intimnosti vključene prav tiste odnosne dinamike, ki
nas v odnosih lahko najgloblje ranijo, in sicer so to:

-

ranljivost, ki izhaja iz pomanjkanja pozitivnih preteklih doživetij, pomanjkanja
občutka sprejetosti, občudovanja in potrditve ter ob tem sorazmerna obratna moč
negativnih doživetij, kot so nespoštovanje, zavrnitev, nepotrditev v odnosu.
Slednje notranje psihično stanje vodi posameznika do prevelike občutljivosti za
kakršnokoli najmanjše znamenje zavrnitve, kritike ali odklonilnega vedenja s
strani partnerja in to nesprejemanje v njem spodbudi zelo silovita in boleča
občutja, ki se, glede na situacijo, združijo s preteklim pomanjkanjem pozitivnih
doživetij. Na ta način doživeta negativna občutja, ki se v nekom zaradi resnične
ali pa namišljene nepozornosti s strani partnerja znova prebudijo, nehote ustvarijo
tudi v sedanjem partnerskem odnosu: občutja zanemarjenosti, nepotešenega
hrepenenja, bridkosti, občutka sramu, ponižanja in neenakovrednosti v razmerju z
drugim.

-

ranljivost se kaže tudi kot posledica ustvarjanja zavestnih ali podzavestnih
prevelikih in pretiranih pričakovanj. Tu je mišljeno nerealno pričakovanje
posameznika, da se bo njegov partner uspel vedno popolnoma posvečati le
njemu/njej in bo zmožen celo brez vsakega vprašanja zadovoljiti prav vse njegove
potrebe, saj mu bo prebral njegove želje, ki jih sploh ne bo povedal, že v mislih.
Pretirana pričakovanja so odklon od realnega vrednotenja vsakdanjosti, niti ne
zajemajo realnega dojemanja samega sebe, še manj pa drugega kot samostojne,
ločene osebe od nas, s svojimi lastnimi, včasih tudi povsem specifičnimi
potrebami in občutji, ki se lahko v nekaterih pogledih precej razlikujejo od naših.
V odnosih najpogosteje manjkata prav sposobnost partnerjev za vživljanje v
drugega ter sposobnost skrbi za drugega. Oboje je sicer odvisno od globine
prejšnje ranljivosti partnerjev v njuni zgodovini (Gostečnik 2010, 258).

-

kadar sta partnerja pretirano osredotočena zgolj na ohranitev njune krhke
samozavesti, sta navadno precej nezmožna opaziti potrebe in želje drug drugega.
Rezultat takšnega funkcioniranja je, da se partnerja v njunem odnosu drug do
drugega vedeta na način, ki ga njihov partner lahko doživlja kot ogrožajoč ter je
lahko zaradi tega v vprašanju tudi njegovo psihično ravnotežje. Primer tega je
partner, ki od partnerja pričakuje sočutje, hkrati pa je sam v odnosu večinoma zelo
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nepozoren in nesočuten in s tem zanemarja svojega partnerja. Drug primer je
partner, ki pričakuje pozornost, a je sam zelo kritičen do svojega partnerja, ki ga s
tem vede ali nevede ves čas žali in ponižuje. Opisani iracionalni vedenjski odzivi
posledično prej ali slej prizadenejo samo jedro partnerjeve ranljivosti ter s tem
uničujejo partnerski odnos in povzročajo partnerjev čustveni odziv v obliki besa in
anksioznosti (Gostečnik 2010, 257–258).

Pojem intimnosti torej nikakor ne pomeni, da se ljudje nikoli ne razhajajo v svojih
hotenjih, razmišljanjih, čutenjih in mnenjih, kar običajno privede do konfliktov. Intimnost
dejansko pomeni, da partnerja te konflikte zmoreta in sta jih pripravljena razreševati ter
ob tem iskreno deliti drug z drugim svoje najbolj skrite rane in bolečine. Zato intima
vključuje predvsem globlje vživljanje, najprej v samega sebe, pogoj za to pa je zmožnost,
da si dovolj v stiku najprej sam s seboj in s svojim notranjim svetom. Istočasno to
pomeni, da imaš zaupanje, da je deliti lastni skrivnostni notranji svet z drugim nekaj, kar
v prihodnje lahko postane del obeh in tako pripada obema (Gostečnik 2010, 259) ter s tem
poglablja intimni odnos.
Zelo zanimivo pa se zdi dejstvo, da je bilo v raziskavah s prostovoljnimi udeleženci
ugotovljeno, da je odkrito komunikacijo lastne ranljivosti mogoče najti le med 20 in 25
odstotki naključno izbranih partnerjev (Gostečnik 2010, 259; Salomon 2009), kar pove,
kako težko oziroma tvegano je to ranljivost živeti v odnosu z drugim.
S pojmom oddaljenost oziroma ločenost smo imeli v mislih zmožnost partnerjev, da
sprejmeta lastnosti in področja delovanja drugega, v katerih se očitno razlikujeta med
seboj. Tu gre lahko za njune različne vrednote, interese, aktivnosti ali prijateljstva. Gre
predvsem za to, da partner sprejme in kljub svoji različnosti na tem področju
odobravajoče gleda na njuno različno udejstvovanje s partnerjem, kljub temu da to
pomeni, da se bosta s partnerjem zaradi tega občasno oddaljevala. Takšno ravnanje tudi
pomeni, da nekdo ne želi na ta način »na silo spreminjati partnerja«, saj si tega tudi sam
najbrž ne želi, da bi se mu zgodilo, zato s partnerjem ne »bije bitk za resnico«, temveč
partnerja pri njegovih različnih dejavnostih podpira navkljub njuni različnosti, kar
navsezadnje zagotovo pripomore k večji intimi v odnosu kot nasprotno funkcioniranje
(Salomon 2009).
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Moč je prav tako ena pomembnejših komponent odnosa. Pri tem gre za vprašanje, kdo na
nek način prevladuje v odnosu, čigave odločitve se pretežno upošteva, realizira ipd.
Partnerja si oba prizadevata vplivati drug na drugega in pri tem uveljaviti svojo voljo, ki
se pogosto nanaša na čisto vsakdanje organizacijske stvari in kjer oba poskušata doseči,
da bi partner upošteval in prevzel njegov način delovanja in tudi vedno povsem sprejemal
njegove individualne potrebe, želje in strahove (Cummings in Davies 2010; Lewis 1997).
Kadar ima en partner več moči, gre za enostranske odločitve glede bližine in oddaljenosti,
zaveze, intimnosti, ki tako prevladujejo v njunem odnosu. Posamezniki v partnerskih
odnosih poskušajo dosegati svojo prevlado moči na različne načine: od odkritih, pa do
agresivnih in celo načrtnih manipulacij.

3.1 Primerna diferenciacija posameznika kot pogoj intime
Bistveno za razumevanje kateregakoli medosebnega odnosa, še zlasti pa partnerskega, je
razumevanje dveh osnovnih relacijskih tem, kot sta ločenost-avtonomija in povezanostintima, ki v večji meri pomembno določata vsak odnos. O teh dveh temah pišejo številni
avtorji, na primer Carlson in Sperry (2010), Lewis (1997), McCormack (2000), Solomon
(2009) in Gostečnik (2010). Vsi avtorji predvsem poudarjajo, da je razmerje med
ločenostjo-avtonomijo razumljeno kot zmožnost posameznika delovati kot samostojno in
neodvisno bitje, ki zna suvereno poskrbeti zase in biti povsem ločeno od drugega ter ob
tem hkrati zna in zmore zadržati občutek svobode in samostojnosti. V nerealizirani obliki
opisanega stanja pa je rečeno, da posameznik občuti izolacijo in osamljenost.
Povezanost-intimnost predstavlja zmožnost posameznika, da občuti vsebine, ki jih občuti
drugi, kar posledično v njem vzbudi občutja združenja, enakosti, enakopravnosti, hkrati
pa tudi različnosti, ki naj bi bila v odnosu »dovoljena« in dovolj upoštevana. Vse skupaj
tako predstavlja zmožnost posameznika v odnosu, da se zlije z drugim, do določene mere,
predvidoma z iskrenim namenom globoke in trajne povezanosti (Gostečnik 2010, 216).
Ko govorimo o odnosu med povezanostjo-intimo in ločenostjo-avtonomijo, je potrebno
poudariti, kako zelo pomembno je, da posameznik razvije primerni nivo diferenciacije
jaza, ki je zanj značilna kot za posameznika. Ta diferenciacija naj bi bila v ravno pravšnji
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meri, posameznikova dosežena raven ločenosti pa kaže na njegovo zmožnost ljubiti in
delovati z določeno mero funkcionalnosti v intimnem odnosu in tako predstavlja
psihološko zrelost posameznika ter obenem psihološko zdravje moškega in ženske v
njunem obstoječem odnosu (Gostečnik 2010, 238).
Posameznikova diferenciacija jaza je močno odvisna od njegovih preteklih doživetij v
njegovi mladosti in otroštvu, še zlasti pa je posameznikova diferenciranost odvisna od
sistemskih potreb, kakršne so te bile in ki so določale vloge in stile vedenja družinskih
članov – vsakega posebej v sistemu izvorne družine (186). Potrebe sistema so tako tudi
posledično določale čutenja družinskih članov, kar vse se je dogajalo z namenom
ohranjanja sistemskega ravnovesja v izvorni družini. Ta posameznikova »dediščina«
oziroma neke vrste podedovana lastnost, predstavlja osnovo izgradnje afektivnega
psihičnega konstrukta pri posamezniku.
Modeli afektivnega psihičnega konstrukta se v tesnem odnosu kompulzivno ponavljajo in
na ta način nadalje vzdržujejo oziroma ponavljajo osnovne vzorce medosebnih interakcij
in komunikacij, torej preteklo družinsko homeostazo, kljub temu da je posameznik morda
že zdavnaj fizično zapustil izvorno družino in vzpostavil nov sistem odnosov v sedanjosti.
Na ta način se afektivni psihični konstrukt iz primarne družine ohranja in ostaja še naprej
aktiviran, čeprav posameznik npr. biva v nekem povsem drugem okolju in času in morda
celo nima nikakršnih stikov s primarno družino ter njenimi člani (Gostečnik 2010, 217,
249–250).
Oseba, ki ima vzpostavljeno primerno diferenciacijo jaza, je zmožna kvalitetnega
sobivanja v intimnem odnosu z drugim, ne da bi pri tem izgubila stik s samim seboj.
Slednje tudi pomeni, da je za to osebo značilna dokaj visoka samozavest – kar bi lahko
poimenovali tudi vedenje o samem sebi kot o »dovolj dobri osebi« in to se tudi povezuje s
sposobnostjo za intimne odnose. V literaturi, kjer je govora o samozavesti in romantični
ljubezni avtorjev Gostečnika, Hendrixja idr. je mogoče prebrati, da ima samopodoba
oziroma samozavest v romantičnem odnosu z drugim precej pomembno vlogo. Predvsem
Gostečnik (2010, 130) piše o tem, da imajo posamezniki, ki se večkrat in hitreje zaljubijo,
višji nivo samozavesti in nižji nivo vedenjskih obrambnih mehanizmov, predvsem pa bolj
močan in pozitiven čut za sebe, kot npr. tisti posamezniki, ki potrebujejo več časa, da se
zaljubijo, če sploh se oziroma če jim njihov psihični svet to dopusti.
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Na podlagi omenjenega lahko sklepamo, da si posamezniki z več samozavesti in manj
psihične obrambe upajo več tvegati na polju ljubezni in se ob tem tudi manj bojijo
posledic, kaj bo, če bo, v primeru, da bodo v odnosu zavrnjeni, saj to tudi zanje, kot za
vse ostale, pomeni ranjenost. Tudi splošno sprejeti antropološki princip na psihološkem
področju, ki ga je utemeljil že Erik Erikson (1963), pravi, da bi moral posameznik, preden
se poda v ustvarjanje intimnega odnosa z drugim, predhodno obvezno najprej vzpostaviti
močan pozitiven odnos s samim seboj. To je po njegovem mnenju nujen pogoj, da se
odnos z drugim ne le začne, temveč tudi obdrži. Hkrati pa Erikson (1963) meni, da je stik
s seboj pogoj, da se odnos med partnerjema lahko optimalno razvija in da partnerja v
odnosu lahko tudi vzajemno osebnostno rasteta.
Vsekakor se strinjamo, da bi se moral vsak posameznik, preden se poda v nove odnose,
najprej soočiti s svojo lastno bolečino. Sploh pa je to vedenje pomembno za osebe, ki so
bile globoko ranjene v odnosih in za katere je že sicer značilno, da težko zaupajo v
odnosu. Ko nekdo zavestno išče partnerja, bi vsekakor moral najprej pogledati vase in
odsloviti svojo morebitno nepredelano notranjo bolečino. Ta je povzročena v zapletih
preteklih odnosov in ti zapleti nasprotujejo posameznikom pri siceršnjih aktivnih
prizadevanjih za izgradnjo nove intime z drugim (Gostečnik 2010, 243).
Številne raziskave kažejo, da so posamezniki z višjo stopnjo identitete oziroma z višjo
stopnjo zavesti o samem sebi sposobni razviti tudi višjo stopnjo intimnosti v odnosu s
partnerjem kot pa posamezniki z manj razvito identiteto. Na podlagi tega je mogoče
sklepati, da so posamezniki z manj razvito identiteto tudi bolj ranljivi, kadar vzpostavijo
intimni odnos z drugim, kot pa posamezniki z jasnejšo in bolj razvito identiteto. Na
podlagi različnih virov lahko tudi ugotovimo, da se premalo samozavestni posamezniki
dokaj hitro počutijo ogrožene v odnosu in pogosto čutijo, da jih lahko oseba njihove
navezave kadarkoli izda, zavrže, zapusti ali prevara.
Posamezniki, ki torej ne vedo natančno, kdo so, se posledično zelo bojijo vsakršnega
bližnjega medosebnega odnosa, saj se bojijo ter pogosto čutijo, da jih bo oseba, s katero
so v intimnem odnosu, dobesedno pogoltnila, ali pa da jim bo na nek način odvzela vso
njihovo avtonomijo (Gostečnik 2010, 97).
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Dokazano je tudi, da velja, da bolj, kot so ljudje negotovi vase, bolj potrebujejo ljubezen,
spoštovanje in odobravanje s strani drugega. Zato negotovi posamezniki pri izbiri
partnerja običajno raje dajo prednost nekomu, za kogar se jim zdi, da jim je vse to
zmožen nuditi. Bolj kot pa je neka oseba samozavestna in prepričana vase, manj
potrebuje potrditve s strani drugega in manj je tako odvisna od ljubezni drugega. Takšna
oseba je prav zato pri izbiri partnerja bolj pazljiva, saj ji ni težko počakati na zadovoljitev
svoje potrebe po ljubezni, ne glede na čas, ki je potreben za to, torej dokler ne najde sebi
primernega partnerja, glede na svoje siceršnje zavestne in nezavedne kriterije. Pri zelo
samozavestnih osebah je iz tega razloga zato precej manj možnosti, da bi si izbrali za
svojega partnerja nekoga, ki ni zmožen pristne bližine z drugim (Gostečnik 2010, 185).

3.2 Zgodnji odnosi so temelj, na katerem se gradi intima
Ugotavljamo lahko, da sistem oddaljenosti in bližine predstavlja eno temeljnih in
dejavnih komponent človeškega čutenja, vedenja in mišljenja ter s tem močno definira
tako partnerski kot tudi zakonski in družinski sistem, v katerem se nekdo nahaja. V sebi
tako pogled na sistem združuje objekt relacijsko teorijo, nadalje pa še teorijo o
navezanosti in splošno sistemsko teorijo (Gostečnik 2010, 259).
Bistvena značilnost intime v odraslih odnosih je, da si ljudje sami ustvarjamo romantične
odnose in to počnemo sicer zelo aktivno, a pretežno tudi nezavedno. Pri vzpostavljanju
novih odnosov igrajo odločilno vlogo naša pretekla doživetja iz naše mladosti, še prav
posebej močno nas zaznamujejo negativna doživetja, kot so pomanjkanje ljubezni,
zavrnitev in zavrženost s strani naših staršev oziroma skrbnikov. Vse to seveda zelo
močno vpliva na našo kasnejšo izbiro romantičnega partnerja, glede na to, da vsa ta
doživetja kasneje podoživljamo v odraslih intimnih odnosih. Za vsa ta pretekla doživetja
pa je značilno, da se »na osnovi principa valentnosti prek mehanizma projekcijskointrojekcijske identifikacije vedno znova ponavljajo« (Scharff 2010, 127–148).
Zakonski oziroma partnerski odnos imenujemo objekt-relacijski odnos. Od vseh naših
siceršnjih odnosov je prav ta odnos najgloblje povezan z našimi doživetji v
najzgodnejšem otroštvu, predvsem pa z odnosom, kot sta ga imela partnerja v svoji
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preteklosti s svojimi starši ter s prevladujočimi vzorci in načini vedenja, ki sta jih starša
prakticirala med seboj. Zaljubljenost in izbira partnerja torej nista nekaj tako naključnega,
kot je to videti na prvi pogled. Značilno je, da si ljudje izberemo čisto določeno osebo, s
katero se nato povežemo v romantično ljubezen prav na osnovi tega lastnega notranjega
delovnega modela, kot temu rečemo na področjih psihološkega raziskovanja (Gostečnik
2011, 276).
Z izborom prav določene osebe skušamo zapolniti vtisnjen notranji model, ki nas vodi pri
izbiri. Na osnovi principa valentnosti tako rekoč brez možnosti zmote izberemo za
partnerja nekoga, ki pretežno ustreza našim ponotranjenim doživetjem iz mladosti ter tem
pripadajočim odnosom. Le tako izbrana, na nek način točno določena oseba, nam lahko
pomaga na novo ustvariti oziroma spremeniti naša doživetja iz mladosti. Na osnovi
mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije tako točno ta oseba nezavedno daje
obljubo, da bo zadovoljila vse naše potrebe, ki niso bile zadovoljene v otroštvu. Zato
takrat, ko srečamo takšno osebo, navadno doživimo zelo močne občutke sreče, če smo
natančni, pa bomo rekli kar občutja vzhičenosti in vznemirjenosti, zdi se nam, da gre
neopisljive občutke prebujene ljubezni in upanja, da bo odslej vse drugače in kadar se to
zgodi, rečemo, da gre za zaljubljenost (Scharff 2010).
Neozaveščene oziroma nezavedne potrebe dveh posameznikov v odnosu oziroma v
partnerski zvezi so tako odraz ponotranjenih introjektov njunih staršev. Te potrebe so v
njunem odnosu sicer komplementarne, pogosto so namreč popolnoma nasprotne, a se
dopolnjujejo, partnerja pa najdeta skupen stik oziroma se srečata prav v zadovoljevanju
teh nezavednih, komplementarnih potreb. Omenjene psihološke potrebe para oziroma
obeh posameznikov v njem sicer ustvarjajo med njima nenapisana pravila, v stilu:
»Izrazila bom svoje stiske, če me boš ti pomiril« (Gostečnik 2011, 277). Odnosi s starši
so torej naš primarni model intime, kot jo kasneje oblikujemo v vseh naših odnosih.
Če si pogledamo siceršnjo dinamiko opevanega stanja zaljubljenosti, hitro ugotovimo, da
klinične izkušnje kažejo na neke ponavljajoče temeljne značilnosti, ki jih je mogoče
zaslediti praktično v vsaki romantični navezanosti. Te značilnosti so seveda močno
povezane z odnosi, kakršne smo v preteklosti vzpostavili v času svojega otroštva in
zgodnje mladosti s svojimi starši. Tudi v romantični navezanosti partnerja drug pri
drugem iščeta podobnost s svojimi starši oziroma nekatere prepoznavne značilnosti, ki so
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jih ti imeli. Tako posamezniki ob tem zelo hitro prepoznajo pozitivne lastnosti in
podobnosti, negativne pa običajno kasneje, kot med drugim omenja tudi Robins (2010).
Zelo preseneča tudi ugotovitev, kako močno značilnosti naših zgodnjih odnosov
odločilno vplivajo tudi na izbiro naših prijateljstev v odraslosti in seveda partnerstev ter
vseh drugih pomembnih odnosov.
Očitno je, da zgodnji odnosi vplivajo na oblikovanje vseh ostalih odnosov v precej večji
meri, kot si je to mogoče zamisliti oziroma bi bilo mogoče oceniti na prvi pogled.
Zapišemo lahko, da je romantična izbira v večji meri odvisna od notranje psihičnih podob
obeh partnerjev, od vsakega posebej. Vzorci njunih odnosov oziroma zapisi teh so se
sicer oblikovali zelo daleč v njuni osebni zgodovini, v njuni mladosti so nastali na osnovi
njunega odnosa z očetom in materjo ter tudi starševskega medsebojnega odnosa (Carlson
in Sperry 2010; Cummings in Davies 2010; Pines 1999).
Na podlagi vsega zapisanega lahko rečemo, da partnerski odnos simbolično in tudi
dobesedno zdravi preteklost na osnovi zmožnosti preoblikovanja naših notranjih modelov
oziroma komunikacije afektov. Posamezniku, ki je preplavljen z notranjimi negativnimi
delovnimi modeli

in ima, izhajajoč iz tega, izkušnjo notranje bio-psihosocialne

neuglašenosti z drugim, se v bližnjih intimnih odnosih vedno znova in znova prebujajo
iste nerazrešene teme iz otroštva. Takšen posameznik bo prej ali slej prisiljen narediti
nekaj v smeri normalizacije teh vzorcev odnosne dinamike oziroma bo moral vzpostaviti
določene aktivnosti, da bo naposled uspel normalno funkcionirati v svojih odnosih. V
odnosih med partnerjema tako zaradi teh vsebin prihaja do kompulzivnega ponavljanja
različnih mučnih tem in še dodatno do vedno novega ustvarjanja konfliktov (Gostečnik
2011, 282).
V partnerstvu se že zaradi strukture tega odnosa vedno znova odigravajo stara občutja
zavrnjenosti, zavrženosti in celo zlorabe in to prav z osebo, s katero se je posameznik
zbližal v romantični navezanosti in ki jo je izbral za partnerja. Povzročanje ran s strani
prav te osebe pa je zadnje, kar bi posameznik pričakoval ali si želel (Gostečnik 2010,
190), pri čemer gre tudi za ponavljanje travm in afektivnih komunikacij, katerih vzroki
segajo daleč v preteklost in ne nujno v sedanji odnos. Temu ponavljanju konfliktov,
impulzivnosti in občutij nemoči ob ponavljanju teh vzorcev vedenja in včasih tudi
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nasilnih vsebin se običajno ni mogoče izogniti kar tako z instant razumsko odločitvijo, da
»se ne gremo več«. To ni mogoče že zaradi same narave intimnega odnosa in dinamike
vedenja, ki obvladuje oba vključena posameznika. Vsa ta neželena in morda nasilna
dinamika se v odnosu sicer dogaja z namenom, da bi se celoten način funkcioniranja v
sistemu odnosov končno spremenil, saj v ozadju deluje skriti načrt narave, ki ga ljudje
pač ne vidimo s svojimi očmi in ga zato težko dojamemo. V mislih imamo proces
predhodnega zaznavanja in interpretacije afektov, čemur se v partnerstvu nekako ni
mogoče izogniti (Gostečnik 2008, 150).

3.3 Afektivna povezanost in dinamika afekta v intimnem odnosu
Komunikacija afektov v medosebnih odnosih je temeljni pogoj za vzpostavitev zdravega
in funkcionalnega ravnovesja med dinamiko ločenosti-avtonomije in povezanostiintimnosti, ki, kot smo že ugotovili, v sami osnovi opredeljujeta pomemben odnos.
Komunikacijo afektov tako razumemo kot nekakšno osnovno organizacijsko silo v za nas
pomembnih socialnih interakcijah. Komunikacijo afektov lahko opredelimo kot proces
oziroma mehanizem, s katerim posameznik signalizira svojo željo po približevanju
drugemu ali oddaljitvi od njega v določenem konkretnem času.
Za kvaliteto vsakega, še zlasti pa intimnega partnerskega odnosa, je torej ustrezno
izražanje tega afekta izjemno pomembno in zelo vpliva na ta odnos. Če afektivni signal
drugega ignoriramo oziroma ne upoštevamo, kaj nam drugi s tem sporoča, to zelo hitro
lahko privede do močnih konfliktov in sporov v kateremkoli odnosu, saj se drugi, ki nam
je želel nekaj sporočiti, ob tem lahko počuti neslišanega in ignoriranega. Odgovoriti na
afekt drugega pomeni, da ga jemljemo resno in to storimo na tak način, da afekt drugega
in njegovo sporočilnost, ki jo prinaša, prepoznamo, sprejmemo in damo pošiljatelju nazaj
vedeti, da ga razumemo ter upoštevamo njegovo željo oziroma potrebo. Upoštevati afekt
drugega pomembno vpliva na razvoj empatije med dvema, kar še zlasti velja za intimna
partnerstva (Gostečnik 2010, 255; Robins 2010).
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Sposobnost empatije posameznika v intimnem odnosu zelo močno vpliva na kvaliteto
tega odnosa. Empatija v osnovi temelji na afektivni izmenjavi čutenj z drugim. »Nivo
empatije v odnosu opisujemo z izrazi, kot so sozvočje, zrcaljenje, vživljanje,
sinhronizacija, vsi izrazi pa pomenijo isto stvar, torej doživljanje afekta drugega (Lewis
1997). Kadar si dve osebi delita globoko vzajemno medsebojno občutje njunega
afektivnega doživljanja, se med njima vzpostavi zelo intenziven občutek bližine in
povezanosti. In to je vsekakor znak močne intime med dvema osebama. Rečemo lahko,
da afektivno doživljanje partnerjev, ki se aktivira prek empatičnega vživljanja obeh,
pomeni globinsko psihološko intimo med njima. Ta močno vpliva na vzpostavitev
globokega in vzajemnega občutenja partnerjev, da sta drug za drugega pomembna. To
občutita oba in to zelo intenzivno, kar tudi pomeni, da je to nekaj, kar ju v njunem odnosu
absolutno združuje Goleman (1995, 61; 2006).

Goleman (1995, 61) je po nekaterih psihologih (npr. Salovey in Sternberg) povzel in
združil v celotno delo najpomembnejše študije o afektu ter njegovem pomembnem vplivu
na odnos, kar je poimenoval kot čustveno oziroma kot »emocionalna inteligenca«. Po
njegovem naj bi to pomenilo, da je vsak duševno zdrav posameznik zmožen globinskega
stika s seboj oziroma biti v stiku z lastnimi čutenji. Prav iz tega razloga je tudi povsem
spontano zmožen iskrenega vživljanja v čutenja drugega.
Na podlagi zapisanega ugotovimo, da oba partnerja prineseta v skupen odnos zelo širok
spekter različnih bolj ali manj obvladljivih čutenj, ki imajo vsa vpliv na njuno obstoječo
zmožnost izražanja afekta, kakršna ta v trenutku pač je. Prav tako sta zmožna naslavljanja
afektov drug drugega prav zaradi številnih doživetih čutenj v preteklosti in ta čutenja so
tudi pogoj za to njuno zmožnost.
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3.4 Navezanost in intima
Teorija navezanosti pravi, da smo ljudje, gledano z vidika evolucije, v prvi vrsti socialna
bitja. Trditev teorija pojasnjuje s stališčem, da ljudje za svoje preživetje potrebujemo več
oziroma dovolj tesnih čustvenih povezav z drugimi ljudmi, pri čemer so nam zlasti
pomembni tisti drugi, ki so nam psihično bližje od ostalih. Teorija tudi pravi, da varna
čustvena povezanost predstavlja varno zavetje, kar je seveda zelo pomembno za
majhnega otroka. Prav varna navezanost predstavlja za malo odvisno bitje dovolj varno
izhodišče za raziskovanje sveta; za pogumen korak vstran od odnosa z materjo, ki to malo
bitje sčasoma korak za korakom pelje v samostojnost. Odraslim čustvena navezanost tudi
omogoča, da so zmožni razumeti čustvene potrebe, stanja in hotenja drugih ljudi, kar sicer
velja za vse odnose, še posebej pa za intimne čustvene odnose.

Na odvisnost ali neodvisnost v odraslih odnosih ne moremo gledati zgolj kot na dva
močno diferencirana pola iste dimenzije, temveč bolj kot na vidika, ki istočasno
predstavljata dve zelo različni plati varne čustvene povezanosti. Dokazano je, da bolj kot
je človek varno navezan na svojega partnerja in bolj kot partnerju prav iz tega razloga
lahko zaupa ter se brez strahu, da bo ob njem padel v kritičnih situacijah tudi nasloni nanj,
bolj avtonomno in samostojno ta človek lahko deluje v zunanjem svetu. To tudi pove
nekaj o tem, da čustveno dinamiko v odraslih intimnih odnosih lahko razumemo kot
tipičen način oziroma strategijo iskanja čustvene bližine in opore, v nam bližnjem odnosu
v odraslosti. Da gre pri tem za pomembno iskanje bližine, je bilo očitno razvidno tudi iz
poskusa, v katerem so znanstveniki opazovali vedenje otrok v odnosu do svoje matere, ki
je v poizkusu v skladu z navodili zapustila prostor ter se kasneje vanj vrnila. S tem so
ugotavljali varno in nevarno navezanost otrok, ki so bili vključeni v poskus »s tujo
situacijo« (Gostečnik 2010, 112).
Kadar so potrebe po navezovanju zaradi česarkoli blokirane ali nezadovoljene, imata tako
odrasel kot otrok v prvi vrsti na voljo dva temeljni možnosti, kako v trenutkih svoje stiske
oziroma stresa, ki ga ustvarja neodnosnost, pridobiti pozornost drugega in s tem vzbuditi
pri njem zaželeni odziv, to je odnosnost. Ena od možnosti je stopnjevanje oziroma
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hiperaktivacija navezovalnega vedenja, kar se kaže tudi kot preobremenjenost z
navezanostjo in kot pretirano iskanje bližine (Gostečnik 2010, 124).
Drugi mogoč način odzivanja otroka ali odraslega v stiski neodnosnosti pa je zaustavitev
navezovalnega vedenja, ki se kot očiten zunanji umik pokaže kot zavračanje navezanosti,
čeprav si te oseba najbolj želi. Opazimo lahko tudi načine vedenj, ki so nekakšna
kombinacija pretiranega iskanja bližine in hkratnega zavračanja te. Na podlagi tega je
mogoče reči, da tako zelo široko čustveno paleto odraslega intimnega življenja lahko
strnemo v dve prevladujoči strategiji, razen v tistih primerih, ko zavestno ne gre za
iskanje bližine, katere cilj je iskren medosebni odnos (Gostečnik 2010, 126). Čeprav je
tudi pri tem dobro vedeti, da je vedenje v smislu zavestnega izogibanja bližine v odnosu
povzročeno zaradi strahu pred intimo.
Teorija navezanosti pravi, da način bivanja v odnosih, kakršni so bili v otroštvu
vzpostavljeni med materjo in otrokom, »vpliva na to, kako bo ta otrok kot odrasel mislil,
čutil, doživljal in dojemal odrasle intimne odnose. Ali bo kot odrasli zaupal drugim ali ne:
ali bo pričakoval ljubezen ali pa zavrnitev v intimnih odnosih; predvsem pa, kdo ga bo
privlačil« (Gostečnik 2010, 125).
Glede na to, da se čustvena varnost prebudi zgolj v odnosih navezanosti, lahko rečemo,
da je stopnja čustvene varnosti, ki jo nekdo doživlja v odnosih, rezultat stopnje
posameznikovih nezadovoljenih navezovalnih potreb v intimnih odnosih, na podlagi
preteklih odnosnih izkušenj navezovanja. Zelo pogosto se dogaja, čeprav je ironično, da
partnerja v njunem partnerskem odnosu velikokrat doživljata stisko ločevanja in občutje
oddaljenosti in to prav od osebe, ki naj bi jima bila na voljo in v oporo, ki naj bi ju
potolažila, a se to po nekem čudnem ključu ne zgodi (Erzar in Kompan Erzar 2011, 198).
Tako je zelo značilno vedenje nevarno navezanih, ki ob tako močnih občutjih
emocionalne zapuščenosti in bolečih doživetjih čustvenega izdajstva, ki jih doživijo v
odnosu, poskušajo nekako nasilno doseči bližino v odnosu s taktiko zasledovanja drugega
in nato umika. Način iskanja bližine jim navadno ne prinese želene bližine v odnosu,
temveč prej nasprotno. Na takšen način lahko nevarno navezani s svojimi razdiralnimi
akcijami, ki se jih poslužujejo zaradi svoje neobvladljive notranje stiske, skoraj
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dobesedno prisilijo partnerja k želenemu načinu odzivanj v odnosu. Težki afekti oziroma
dinamika njihove potlačitve, ki se še stopnjuje, pri čemer gre za čutenja, kot so prezir,
bes, zaničevanje ali kritiziranje, pa prej ali slej pripeljejo do zelo vprašljivih dejanj in
nepopravljivih konfliktov v odnosu takšnega para. Takšna vedenja lahko sčasoma resno
ogrozijo obstoj, stabilnost in trajnost neke zveze. Izhodiščna dinamika zasledovanja in
nato umikanja ali napadanja in umikanja se v nerazrešenem odnosu kmalu lahko sprevrže
v obojestransko čustveno izključevanje, ki je navzven videti kot taktika napada in umika
(Johnson in Greenberg 1995).
S stališča teorije navezanosti to vedenje sicer lahko razumemo kot zelo logičen odziv na
nevarno oziroma ogrožujočo navezanost. Enako velja tudi za uporabo na videz
učinkovitih strategij za iskanje bližine in varnosti, ki smo jih predhodno omenili. Tudi pri
odraslih stvari ne potekajo drugače. Enako, tako kot pri otroku, prvotni jezi in protestu
zaradi izključevanja iz odnosa običajno sledita oklepanje in iskanje bližine drugega,
čemur po pravilu zaradi nedostopnosti in neodzivnosti partnerja sledita nemoč in obup.
Vse to pa nazadnje skoraj gotovo pripelje do prekinitve stika (Gostečnik 2010, 286–287;
Erzar in Kompan Erzar 2011, 220).
Navezanost je notranje psihični mehanizem, ki v veliki meri vpliva na izgradnjo intime
posameznika. Posameznik se v obdobju osamosvajanja, v času ustvarjanja lastne
identitete na področju intime in vzpostavljanja odnosa do sveta zunaj ter lastnega
osamosvajanja in odhoda od doma, vsepovsod srečuje z realnostjo. To pomeni, da
dogajanja v življenju mladega posameznika peljejo v smer ponavljajočega se preverjanja,
koliko je njegov naučeni način dojemanja sveta in odzivanja nanj, kakršnega je prinesel iz
izvorne družine, v stiku z realnostjo (Kompan Erzar 2003, 84).

Raziskovalca Mario Mikulincer in Philip Shaver (2003), ki sta se ukvarjala z odraslo
navezanostjo, sta ob proučevanju te razvila tako imenovani tristopenjski model
navezovalnega vedenja v odraslih odnosih. Zanju je eden pomembnejših ciljev procesa
navezovanja v odraslih odnosih občutno zmanjševanje stresa pri odraslih posameznikih
ter vzdrževanje takšnih intimnih odnosov, v katerih posameznik pridobi oporo in pomoč
ter se pri njem na podlagi tega poveča občutek, da je normalno in da si zasluži, da ga
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imajo drugi ljudje radi. Kar naj bi istočasno tudi pomenilo ojačanje občutka, da si vreden
ljubezni, ter povečanje občutka lastne učinkovitosti.
Za namen doseganja teh ciljev sta avtorja določila značilne strategije, ki jih pri tem
uporabljajo odrasli in so ali deklarativne ali pa proceduralne, k temu pa sta dodala še
regulacijo afekta. Deklarativne strategije tako po njunem vsebujejo prepričanja o tem,
kako je mogoče premagati stres, doseči zaupanje v dobronamernost drugih ljudi okoli
sebe ter razumevanje, kako doseči občutek lastne učinkovitosti v zahtevnih življenjskih
situacijah. Proceduralne strategije po njunem mnenju vključujejo uspešno prepoznavanje
in izražanje stiske ter iskanje pomoči in ustrezno reševanje problemov.
Varno navezane osebe imajo po teoriji omenjenih znanstvenikov veliko več
deklarativnega in proceduralnega zavedanja, ki jim posledično omogoča vedno nove in
nove pozitivne izkušnje navezovanja ter reševanja problemov prav s pomočjo
navezovanja. Medtem pa travmatične izkušnje navezanosti po Schoru (2003) negativno
vplivajo na razvoj desne hemisfere, kar nato povzroči okrnjeno sposobnost razumevanja
emocionalnih telesnih stanj in emocionalnih dražljajev iz okolja.
Tipično je, da posameznik z izkušnjo travme v navezanosti prav zaradi prisotnosti
notranje poškodbe duševnosti ne občuti strahu, sramu in bolečine. Grozljivo pri tem je to,
da so ta čutenja desne hemisfere po mnenju De Bellis (2001) »temeljni mehanizem
preživetja, torej del hemisfere, ki se oblikuje in organizira v zgodnjih odnosih« (Kompan
Erzar 2001, 217).

3.5 Intima v partnerskem odnosu kot poskus nečesa novega
V partnerskem odnosu ne glede na to, ali ta sledi eni ali drugi strategiji navezovanja,
partnerja nezavedno skušata prisiliti drug drugega, da bi se drugi vedel tako, kot sta se
nekoč, z namenom, da bi dosegla nek določen cilj pri njem, vedla oziroma sta reagirala
starša tega partnerja ali pa eden izmed njiju. Pri tem partnerja nezavedno projicirata drug
v drugega svoje notranje psihične vsebine oziroma v tem primeru romantično podobo v
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partnerja, ki ga v tem trenutku dojemata enako, kot sta nekoč v otroštvu dojemala enega
ali pa oba svoja starša in to kljub temu, da med starši in partnerjem v sedanjosti npr. ne
obstaja nikakršna podobnost. Vse misli, prepričanja, dejanja, predvsem pa čutenja, ki se
obema partnerja prebujajo ob drugem, sama sebi interpretirata na način, ki jima je najbolj
domač, torej na način, ki ga poznata že iz otroštva, od doma (Hendrix in Hunt 2004; Pines
1999; Robins 2010; Solomon 2009).
Zelo pogosto se zgodi, da se partnerja narobe razumeta oziroma je drugi užaljen ali
prizadet zaradi neke povsem nedolžne geste, ki jo je naredil prvi. Drugi partner to lahko
razume kot nameren napad nase s strani svojega partnerja, ki ga, kot si razlaga v takem
primeru, hoče prizadeti in raniti ter ga s tem prikrajšati za naklonjenost, enako, kot sta to
nekoč počela njegova oče in mati (Givelber 1990).
Ugotavljamo lahko, da so zakonski problemi in partnerski konflikti nekakšen ponovni
poskus v sedanjosti obvladati, popraviti, prerasti in morda celo izbrisati stare nerazrešene
konflikte, ki imajo svoj izvor v infantilnih odnosih s starši v posameznikovi preteklosti.
Značilno je, da so ti konflikti nadalje povsem neopazno preneseni v odraslo intimo dveh,
ki na ta način doživljata stare stiske in anksioznosti. S tem tudi obnavljata vse mogoče
bolečine iz preteklosti in frustracije v novem intimnem odnosu, s čimer partnerja skušata
razrešiti svoje stare notranje psihične probleme s tem, da jih preneseta v medosebno areno
partnerskega odnosa (Hendrix in Hunt 2004).
Ljudje se soočajo s konflikti, ki so nastali daleč nazaj in so se pojavili že v primarni
družini. Lahko rečemo, da je v nekaterih družinah dobesedno prevladovalo zelo
neprijetno vzdušje, ki je bilo nasičeno z občutjem ogroženosti ter najrazličnejših
frustracij. S temi vsebinami se posamezniki običajno soočajo na tak način, da v življenju
oblikujejo takšne intimne odnose, ki so glede prevladujočih občutij skladni z notranjim
modelom njihovih temeljnih preteklih doživetij v primarni družini. To se v praksi zgodi
tako, da se posamezniki nehote zaljubijo v osebo, ki značilno spominja na tistega od
staršev, s katerim imajo bolj nerazrešen odnos. Pri tem ni nujno, da posamezniki to
podobnost drugega sami takoj opazijo (Gostečnik 2004, 193; 2010, 163, 167, 191).
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Občutja, ki so pri posameznikih ponovno prebujena v takšnih intimnih odnosih, so zaradi
svoje zgodovine in dolgotrajnega obstoja že iz izvorne družine kot podedovani vzorci
zelo močna in jih je nemogoče zaslediti tudi v drugih posameznikovih medosebnih
odnosih razen v partnerskih. Odnosi s prijatelji, sodelavci, sosedi namreč ne omogočajo
prebujanja izvornih čutenj, saj v teh odnosih običajno ni toliko psihične bližine in
nadaljnje zvezanosti z afekti, ki se v intimi prebujajo, da bi bilo to mogoče (Gostečnik
2010, 202, 250).
Romantični partner, ki na začetku odnosa pri drugem ustvari in spodbudi zelo močna
pozitivna čutenja, je kasneje prav enako sposoben v partnerju povzročiti tudi stisko
oziroma enako močna negativna občutja. Zato si partnerja svoje konflikte glede nekih
čisto nepomembnih in po navadi banalnih stvari razlagata ter čustveno dojemata kot
nekaj, kar je zanju življenjskega pomena, kar seveda ni res in je to dojemanje zanje zelo
huda izkušnja. Pri tem nastajajo partnerski konflikti »na vse ali nič«, ki sčasoma lahko
prerastejo v grozljiv življenjski zaplet dveh. Dejstvo, da nas nihče ne more tako globoko
prizadeti ali osrečiti kot ravno človek, ki nas globoko ljubi in ki ga ljubimo mi, je zares
zelo ironično, saj je to vendarle človek, ki smo mu dragoceni in si želi preživeti življenje
z nami kot mi z njim (Carlson in Sperry 2010).
Zelo pomembno za obstoj partnerskega odnosa je, da se partnerja sčasoma naučita
prepoznavati napake, ki jih delata v svojem odnosu. Ena pogostih napak je na primer
vzajemno izkrivljeno dojemanje drugega, kar se jima občasno dogaja. Žena se mora v
partnerskem odnosu na primer naučiti, da je njen mož takrat, ko je ona najbolj prepričana,
da je jezen, v resnici lahko »samo« zelo močno ranjen. Partnerja se morata sčasoma
naučiti, da se med njima pogosto pretakajo čutenja, ki si jih sama pri sebi nočeta
ozavestiti ter jih zato nezavedno projicirata drug na drugega, s čimer se jih poskušata zelo
elegantno in čim manj boleče znebiti. Klasičen primer tega je žena, ki vidi jezo v svojem
možu ter na ta način zlahka zanika svojo jezo v sebi, saj se je tako znebi na najbolj
enostaven način s projekcijo v drugega (Gostečnik 2010, 202, 290, 364).
V funkcionalnem in zdravem intimnem odnosu dveh odraslih oseb se partnerja sčasoma
naučita in postanega zmožna ter pripravljena tolerirati infantilne potrebe drug drugega.
Hkrati sta partnerja naravnana tako, da sta pripravljena te infantilne potrebe drug drugemu
97

tudi zadovoljiti oziroma izpolniti. Takšen zavesten odnos oziroma psihološka drža v
odnosu do drugega zagotovo zahteva določeno sposobnost za vživljanje v sočloveka in to
seveda pri obeh partnerjih. Vživljanje pa pomeni, da je partner zmožen začutiti tisto, kar
sicer čuti njegov partner. To je lahko precej nevarno za nediferencirane partnerje, ki
nimajo dovolj jasnih in trdnih notranje psihičnih razmejitev. Oseba, ki ni dovolj
diferencirana, se namreč ne počuti dovolj varno v sebi in sebe tudi ne dojema kot psihično
neodvisno. V polnosti čutiti tisto, kar čuti njen partner, zanjo pomeni zanikanje lastnih
osebnih čutenj (Gostečnik 2010, 203).
Značilno je, da se partnerja, ki se v odnosu naučita sprejemati drug drugega, s tem naučita
tudi sprejemanja samega sebe, ob čemer se sprejmeta z vsemi svojimi potlačenimi in
zanikanimi ter neodkritimi deli. Glede lastnih neozaveščenih delov sebe se partnerja v
odnosu močno trudita, da bi jih ignorirala. Zmožnost zares poslušati svojega intimnega
partnerja ter mu izraziti svoje sočutje ob tem, ne pomeni samo očitnega izraza ljubezni in
pripadnosti, temveč vsekakor tudi najboljši način, kako v globino spoznati drugega. Ob
tem je zelo verjetno, da partner, ki se nauči zares slišati drugega, sčasoma zmore tudi
zares dojeti najmočnejše oziroma prevladujoče emocionalne vzgibe in dogajanja v svojem
partnerju ter na tak način tudi do določene mere zasluti njegove najgloblje čustvene rane,
ki jih je ta utrpel v dobi odraščanja (Carlson in Sperry 2010).
Različni avtorji so na podlagi lastnega raziskovanja določili deset kriterijev zaljubljenosti,
ki so jih odkrili pri svojem raziskovanju in ki po njihovem mnenju najmočneje določajo
naravo odrasle intime večine partnerskih odnosov (npr. Carlson in Sperry 2010;
Cummings in Davies 2010; Gostečnik 2010, 203; Hendrix in Hunt 2004; Pines 1999;
Solomon 2009). Med pomembne ugotovitve o zaljubljenosti sodi deset principov, ki so
tudi pogoj za nadaljnji razvoj zrelega odnosa med osebama v intimnem odnosu, in to so:
-

Intimni odnosi so najboljša možnost za razreševanje naših nerazčiščenih doživetij
iz mladosti. Zanje je značilna izjemno močna dinamika, ki je zapisana v sami
naravi vseh medosebnih, zlasti pa intimnih odnosov, ki v odnosu vsakič znova
omogoča, da intimo, ki nas je v preteklosti ranila, v odraslem odnosu z drugim
ustvarimo povsem na novo. S tem nam je omogočeno, da si zacelimo boleče rane
iz mladosti.
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-

Nezavedne sile v precej večji meri vplivajo na izbiro bodočega partnerja, kot pa
naša zavestna pričakovanja. Pri tem je v »igri« predvsem skrivnostno in
svojevrstno delovanje človeške narave, prisotnost moči nezavednega, torej moči
našega organskega sveta. Sile, ki nas nezavedno vodijo v stanje zaljubljenosti, so
zelo močno organsko prepletene s to našo nezavedno izbiro bodočega partnerja. S
tem mislimo na somatski spomin, ki se v posamezniku nezavedno prebudi ob
osebi, ki se kot potencialni partner najbolj približa našim organskim kodam
privlačnosti. Te so vtisnjene v nas in se znova prebudijo iz obstoječega latentnega
stanja na osnovi naših spominov v trenutku, ko se ti ob neki osebi ponovno
prebudijo. Somatski spomin s svojimi kodami tako hrani vtise najzgodnejših
dotikov in drugih dejanj, ki smo jih bili deležni oziroma smo jih doživeli v odnosu
z nam najpomembnejšimi osebami iz naše mladosti in otroštva, praviloma v
odnosu z našimi starši, skrbniki, zlasti matere.

-

Nezavedna izbira prave osebe v času zaljubljenosti je izbira takšnega partnerja, s
katerim posameznik ponovno podoživi vsa možna občutja in doživetja iz
mladosti. Ta oseba namreč nevede povezuje najbolj pomembne značilnosti obeh
naših staršev. Trdimo lahko, da se med zaljubljencema vzpostavi takšna dinamika
odnosa, kot ga je posameznik razvijal in utrjeval ter še »dodelal« v različnih
obdobjih svojega otroškega, mladostniškega in kasneje odraslega življenja. V tem
gre tudi za vključene različne travme, ki se v partnerskem odnosu ponovno
prebudijo in vsekakor zelo močno zaznamujejo katerikoli odnos, zlasti pa odnos
zaljubljenosti. Posameznik v stanju zaljubljenosti nezavedno izbere takšnega
partnerja, s katerim bi to travmo intimnega odnosa lahko popravil in zacelil
oziroma bi jo lahko v polnosti razrešil, v primeru, da sta oba partnerja dovolj zrela
za partnerski odnos.

-

Negativne značilnosti imajo večjo moč pri izbiri romantičnega in zakonskega
partnerja kot pozitivne, še posebej, če je govora o obsesivni ljubezni. Bistven
razlog za vrstni red aktualnih privlačnih lastnosti pri drugem je, da naša psiha
odreagira na tak način, da naše otroške in mladostne odnosne rane ter
pomanjkanje pozitivnih občutij potrebujejo zdravljenje. Prav zato so negativne
karakteristike partnerjev v začetku na videz povsem prikrite, zaljubljenca jih sprva
niti ne opazita, vseeno pa ju zelo privlačijo, saj so zelo močne, njihova sila
privlačnosti pa lahko povzroča pravo vzburjenje. Dejanska moč negativnih
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lastnosti partnerjev se pokaže šele, ko zaljubljenost med njima zbledi. Takrat je
vse, s čimer utemeljujemo nadaljevanje odnosa odvisno od obeh partnerjev, od
tega ali sta se zares pripravljena soočiti vsak s svojo lastno zgodovino, ki se jima
ves čas ponavlja prek vseh mogočih negativnih karakteristik.
-

Bolj kot je otroška rana v odnosih travmatična in večje kot so podobnosti med
sedanjim partnerjem in staršem, ki je posamezniku prizadejal globoko rano,
močnejša je romantična zaljubljenost v to osebo. Lahko bi rekli, da ob vsej
kontradiktornosti velja nenapisano pravilo v zaljubljenosti: bolj kot je travma
preteklega odnosa skeleča in še neozdravljena, bolj se posameznik dobesedno
mora zaljubiti, saj le na tak način lahko preseže močan prisoten strah pred novo,
tokrat kar zavestno travmatizacijo. Travma se, dokler je prisotna, v vsakem novem
odnosu sicer vseeno prebudi, resda nekoliko kasneje, ko se posameznika dovolj
zbližata in se med njima že začne vzpostavljati odnos intime. Posameznik tako
vstopi v partnerski odnos prav prek vzhičenega stanja zaljubljenosti, seveda z
velikim nezavednim upanjem, da se bo tokratni odnos vendarle končal drugače
kot vsi ostali dotlej oziroma da se bo tokrat vendarle obrnilo vse drugače, kot je
bilo v izvirni travmi. Ob tem pa mora imeti njegov partner v odnosu z njim
podobne karakteristike, kot jih je imela oseba, ki ga je v preteklosti tako zelo
ranila, sicer mu ta partner sploh ne bi bil privlačen in obratno. Zagotovo gre v
odnosu zaljubljenosti za veliko in nezavedno upanje, da se bo stara drama končno
enkrat razpletla drugače in da bo oseba, s katero je travmatizirana oseba stopila v
intimo, zmogla razumeti globino in intenziteto njegove travme ter vzpostavila do
njega sočuten in razumevajoč odnos. Velikokrat se tudi zgodi, da se oseba, ki je
utrpela travmo, ponovno znajde v odnosu, kjer je ponovno zlorabljena in potem
potrebuje zares ogromno časa, da si opomore ter da nekega dne vendarle najde
dovolj sočutnega, razumevajočega in dozorelega partnerja, ki ji preko
razumevanja travme pomaga do sočutne razrešitve (Gostečnik 2010, 189; 191).

Kar pogosto se tudi zgodi, da nas naša nezavedna romantična podoba o drugem vodi k
izbiri partnerja, ki je popolno nasprotje naših staršev ali pa tistega od staršev, s katerim
imamo bolj nerazrešene odnose. Npr. moški, ki je bil kot otrok priča nezvestobi svoje
matere, bo na polju odnosov zagotovo izbral za svojo partnerko žensko, katere najbolj
prepoznavna značilnost je zvestoba. Na podlagi takšne izbire se potem ta moški lahko
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veseli partnerkine zvestobe in dejstva, da je ta polno prisotna v odnosu z njim, možno pa
je, da kot zelo ranjeni partner izbere drugo možnost in si v odnosu dovoli izpade
patološkega ljubosumja ter zvesto partnerko brez razloga psihično uničuje z
neosnovanimi obtožbami nezvestobe. S tem posledično uničuje tudi njun odnos in veliko
srečo bo imel, če bo nekega dne spoznal, da so partnerkina stalna dokazovanja ob tem, ko
se bo branila, nepotrebna, če bo ob mučnih neutemeljenih obtožbah uspela ostati mirna.
Pomembno je, da bo ranjeni partner spoznal, da je varanje stvar pretekle realnosti
njegovih staršev, katerih občutja pa so se med odraščanjem preselila vanj. To mu bo
sčasoma pomagalo, da bo začel počasi zdraviti svoje mladostne rane, kar pa bo mogoče
šele potem, ko se v sebi in zase dovolj močno prepriča oziroma ugotovi, da mu zaradi
negotovosti vase ni treba doživljati enakega pekla, kot ga je doživljal njegov oče, ki mu je
bila njegova mati – žena nezvesta (Gostečnik 2011, 279). Takšno reševanje situacije je
možno le ob izjemnem sočutju in potrpežljivosti drugega, saj to od druge osebe zahteva
izjemno mero potrpežljivosti ter sočutja do globoke bolečine svojega partnerja, menijo
Cummings in Davies (2010) ter Pines (1999; 2001).
Vedno nas v zaljubljenosti privlačijo ljudje, ki se v nekem smislu ujemajo z našo
romantično podobo partnerja in so nam privlačni, ker so v nekem, sicer nezavednem, a za
nas zelo pomembnem vidiku podobni našim staršem. Lahko gre za skladnost v
osebnostih, v zunanjem videzu, v socialnem statusu ali pa v prevladujočem načinu
razmišljanja, vedenja, čutenja ipd.
Ko srečamo takšno osebo, vanjo nevede projiciramo svojo lastno romantično podobo. Če
tudi druga oseba v nas projicira svojo romantično podobo in se torej oba partnerja s tema
podobama identificirata, potem gre pri tem v odnosu za vzajemno projekcijo in
identifikacijo, ki jo doživimo kot občutja zaljubljenosti. Zato tudi partnerja, ki se
zaljubita, na podlagi svoje vznesenosti in na novo prebujenega upanja in občutja, da bo
vse v redu, čutita, kot bi se poznala že vse življenje (Hendrix 1992; Hendrix in Hunt
2004; Robbins 2010).
Ker igra oseba, v katero se zaljubimo, v našem življenju tako pomembno psihološko
vlogo, kar je navsezadnje tudi prav, saj je to nezavedni namen vsakega odnosa, sicer bi se
težko zaljubili, je razumljivo, da je odkritje te osebe za vsakogar zares izjemno močno
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doživetje. Ko so ljudje zaljubljeni in je njihova ljubezen recipročna, kar pomeni, da
dobijo na to ljubezen vzajemni odziv, to v njih povzroči občutje izjemne sreče,
vzhičenosti in popolnosti. V zamaknjenem stanju zaljubljenosti sta zaljubljeni osebi
močno prepričani, da gre pri njunem odnosu, za razliko od ostalih odnosov, za popolno
ljubezen, ki bo zagotovo trajala večno. Zdi se jima, da se od tedaj naprej nikoli več ne
bosta počutila osamljena, zapuščena in žalostna (Gostečnik 2008, 166). Zato se tudi zdi,
da ljubezen po svoje res osvetli še tako temno stran do tedaj nepopolnega življenja
posameznika in v zaljubljenima prebuja novo upanje, da je življenje smiselno, saj zaradi
prisotnosti te druge osebe naenkrat dobi čisto nov pomen. Zato temu razumljivo sledi
toliko večje razočaranje, ko eteričnost zaljubljenosti mine ter se fant in dekle oziroma
eden izmed njiju ne odloči za resničen in trajnejši odnos z drugim. (Gostečnik 2010, 197–
198, 200).
Zaljubljenost je torej vedno le uvod v kasnejši zdrav, svež in živ odnos, če se oba
posameznika zanj odločita. »Zaljubljenost pa je v tem oziru trik narave in obenem njen
največji dar, saj na ta način dva posameznika, ki sta si lahko popolnoma nekompatibilna,
a po notranji psihični strukturi sorodna, pripelje skupaj z namenom, da razrešita stare
travme in čustvene zaplete, ki sta jih prinesla iz mladosti« (Gostečnik 2010, 198).
Značilno je tudi, da ima vsaka zaljubljenost povsem svojo emocionalno in psihološko
dinamiko in torej v kombinaciji, ki je enkratna in značilna za točno določen odnos,
ustvarja zelo kompleksno, včasih pa tudi tragično sliko, ki je kombinacija starševskih
podob in njune medsebojne povezave, kar se navzven odraža kot projekcija biopsiholoških stanj obeh partnerjev v odnosu (Gostečnik 2011, 306).

3.6 Strah pred intimo
Za posameznike, ki doživljajo notranje psihični konflikt v smislu istočasne želje po
tesnem medosebnem odnosu in hkrati doživljajo močan strahom pred tem odnosom, je
značilno, da je konflikt med zavednim in nezavednim pri njih toliko večji, kolikor
močnejša je bila v preteklosti pri tem posamezniku oziroma v primarni družini prisotna
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zloraba oziroma zanemarjenost. Ob tem je zelo verjetno, da se bo posameznik povezal in
zvezal s prav takšno osebo, ki bo znova nezavedno prebudila prav ta njegova, v njem še
obstoječa oziroma latentna zgodnja doživetja zlorabe in se bo tako nevarna oziroma
travmatična navezanost ponovila na bojišču novega odnosa, na katerega dve izvirni
družini pošiljata svoje predstavnike (Gostečnik 2011, 301).
Otroška navezanost na zlorabljajoče in zanemarjajoče starše je prav zaradi otroške
popolne dobesedne življenjske odvisnosti v smislu fizičnega preživetja povezana z visoko
stopnjo strahu in groze, od katere se otrok ne more kar tako razumsko ločiti in na ta način
razrešiti konflikta v sebi. Občutja zvezanosti z zlorabo zelo močno zavirajo razvoj otroka
in mladostnika ter izkrivljajo njegov odnos do realnosti ter zdravo odraščanje, vključno s
kasnejšimi težavami pri odhodu od doma. Prav pri realizaciji naravne želje po
osamosvojitvi, ki se pojavi na pragu odraslosti, imajo mladi odrasli z izkušnjo zlorabe
zaradi pretirane zvezanosti z izvorno družino praviloma težave z odhodom od doma
(Gostečnik 2010, 241).
Ugotovimo lahko, da že v zlorabljajočih odnosih v otroštvu pri posamezniku največkrat
lahko prepoznamo jasne znake in temelje tako rekoč neizbrisne dinamike »strahu pred
intimo«, ki bo posameznika zaradi takšnih odnosov kasneje obvladoval. Posamezniki, ki
jih zaradi zlorabljajoče in zanemarjene preteklosti obvladuje zanje nerešljiv notranji
konflikt, ki se ga večinoma tudi ne zavedajo, si skoraj vse življenje prizadevajo
vzpostaviti odnos z neko nerealno, fantastično in idealizirano osebo, ki v realnosti očitno
ne obstaja. Ti posamezniki si predstavljajo, da bo pojav te osebe v njihovem življenju
zanje pomenil neko neopisljivo srečno in popolno ter celostno spremembo, torej nenadno
preobrazbo, ki bo zanje neke vrste čudežna rešitev. Predstavljajo si, da se bodo s to osebo
enostavno zlili v odnosu v celoto in bo s tem dobesedno v trenutku konec vseh njihovih
dosedanjih težav.
Posamezniki s takšno izkušnjo zavestno sicer res iščejo nekoga, s komer bi lahko vstopili
v zadovoljiv in izpolnjujoč odnos, vendar pa jim že po teoriji, pa tudi po opažanjih v
praksi, nezavedni notranji psihični konflikt preprečuje zgraditi primerno močan in dovolj
vzdržljiv ter povezan odnos z nekom, kar traja toliko časa, vse dokler konflikt ni odkrit in
v posamezniku v večji meri ozaveščen (Gostečnik 2010, 320–322).
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Razbolela psiha posameznika, ki je doživela težke stvari, kot je bolečina zavrnitve s strani
staršev in močne afekte v otroštvu in mladosti, mora te vsebine zelo globoko potlačiti, da
ne ogrozijo posameznikovega razvijajočega se jaza v večji meri. Močni obrambni
mehanizmi, ki se v posameznikovi psihi vzpostavijo na račun tega, tako omogočijo, da se
posameznikov jaz sploh lahko razvije, po drugi strani pa imajo tudi drugotne in zelo
močne in ne dobre vplive. Nekatere raziskave relacijske strukture (Cohen idr. 2006),
predvsem pa raziskave o funkcioniranju kortizola in kardiovaskularnega sistema (Fonagy
idr. 2007) ugotavljajo, da posledice zlorabe v otroštvu vplivajo na celotno fizično zdravje
posameznika in lahko pripeljejo do zelo resnih bolezni (Gostečnik 2008, 69).
Zanimiva je ugotovitev, da psihično zdravje spodbuja večjo kompetentnost v odnosu in
obratno ter celo vpliva na imunsko sposobnost posameznika in na višino njegovega
krvnega pritiska (Gostečnik 2010, 261–262). Pri tem tudi velja, da relacijske strukture, ki
zavirajo zdrav razvoj, tudi spodbujajo resno patologijo v enem ali pa v obeh partnerjih.
Številne raziskave orientirane na relacijsko strukturo človekove narave ugotavljajo, kako
zelo primarna organska navezanost vpliva na fizično zdravje posameznika. Smiselno je
razmišljati o nekem odnosu na način, kakšen nivo konflikta vsebuje in ali je vreden
zaupanja in kako to tudi vpliva na zdravje imunskega sistema (Robins 2010; Siegel 2010).
Kljub obrambnim mehanizmom in potlačitvam pa želja po odnosu v posamezniku vseeno
vedno preživi. Zdi se, da močna notranja želja po vzpostavitvi značilnega prevladujočega
vzdušja, ki posamezniku omogoča navezavo oziroma nov odnos, iz človekove psihe
nikoli trajno ne izgine, ne glede na to, da posameznik s tovrstno ranjenostjo sicer vedno
znova upa, da bo v prihodnje čim manj ali celo ne bo ponovno prizadet v svojih odnosih
(Gostečnik 2010, 262; 2011, 377).
Lahko bi rekli, da je v smislu oddaljenosti oziroma ločenosti v odnosu bistvena zmožnost
oziroma še bolj nezmožnost partnerjev, da bi sprejeli dejstvo, da se s partnerjem drug od
drugega v marsičem razlikujeta, da torej nista enaka. Pri tem gre za razlike v načinu
vedenja, v vrednotah, v lastnih interesih, ki jim dajemo prednost in v naših pretežnih
aktivnostih, ki jih počnemo, kot tudi v različnih prijateljstvih. Vse to je lahko povsem
različno od našega partnerja. A vendarle je vse to hkrati tudi šele začetna stopnja na poti k
spoštovanju realnosti drugega. V mislih imamo torej obojestransko zmožnost partnerjev,
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da se strinjata z drugim glede načinov delovanja in vrednot, ki jih ima ta drugi in ki so
lahko sicer zelo drugačni od njegovih. Pomembno je, da drugi partner sprejema to
drugačnost in je ne sodi in ocenjuje, kljub temu da sta prav zaradi te drugačnosti s
partnerjem pogosto začasno ločena in se bosta zaradi teh dejavnosti verjetno tudi občasno
nekoliko oddaljila. Sprejemanje drugega v vseh njegovih vidikih zagotovo pomeni pošten
način, kako se izogniti velikim »bitkam za resnico« ali tako zelo pogostim številnim
preigravanjem v odnosih na temo: »Kdo ima prav in kdo ne«, ki se parom pogosto
dogajajo (Salomon 2009).
Način, kako sprejemamo medsebojne različnosti drugega, v tem primeru partnerja, je
obenem tudi zelo pomemben dejavnik, ki določa, koliko ločenosti in povezanosti bo v
tem partnerskem odnosu. »Sprejeti načine, v katerih se partnerja razlikujeta, pomaga pri
razvoju višjega odnosa oziroma večje povezanosti v odnosu, ki omogoča intimnost«
(Gostečnik 2010, 259).
Tudi »moč« je eden od temeljnih dejavnikov, ki določajo stopnjo razvoja strahu pred
intimo. Moč je namreč ena izmed zelo pomembnih gradnikov partnerskega intimnega
odnosa. Če ima npr. eden od partnerjev več moči, lahko drugega povsem zasenči na
podlagi svojih bolj ali manj enostranskih odločitev, npr. glede količine in vrste bližine,
zaveze, intimnosti ali oddaljenosti, ki bodo prevladovale v njunem odnosu. Partnerja z
namenom, da bi poimenovala oziroma uskladila njun odnos, prineseta v medsebojni
proces med drugim tudi taktike moči, ki sta jih razvila v lastno obrambo v zgodnjem
otroštvu. Nekateri pri tem uporabljajo odprto agresivne načine uveljavljanja, za druge
predstavlja moč taktika pasivne agresivnosti, tretji spet razumejo moč kot načrtno
manipulacijo (Gostečnik 2010, 261).
Takšni prikriti odnosi ne omogočajo izgradnje prave intime, kjer bi bilo mogoče
ranljivost deliti, pač pa poglabljajo izmikanje resnični povezanosti in ustvarjajo neko
navidezno intimo. Področje, kjer te taktike najbolj pridejo do izraza, so vsakodnevna
nesoglasja. S tem mislimo na vsakdanje nujno potrebno prilagajanje, kjer mora družinski
sistem za svoje preživetje oziroma funkcionalnost delovati na način nekakšne
organizacijske strukture. V primeru manipulacije si oba partnerja prizadevata bolj ali
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manj uspešno vplivati drug na drugega, da bi drug partner v večji meri sprejel njegove
individualne potrebe, želje in strahove (Cummings in Davies 2010; Lewis 1997).
Kot se temelji za izgradnjo prave intime oblikujejo že v otroštvu, tako se že v otroštvu, v
prvih diadičnih izkušnjah afektivne uglašenosti z materjo kot prvo osebo navezave,
začnejo tkati tudi temelji strahu pred intimo. Izkušnje afektivne uglašenosti z drugim se
torej pojavijo v zgodnjem otroštvu, v pozitivnih občutjih že ob samih začetkih socialne
igre z materjo in med njima se začne odvijati proces: otrok vodi, mama sledi. V tej
zgodnji otroški »primarni subjektivnosti«, kot jo imenuje Gostečnik (2008, 34), se med
materjo in otrokom ustvarjajo psihobiološka stanja. Ta se odvijajo tako, da mati in otrok
na osnovi čistih telesnih senzacij »drug v drugem prebujata in ustvarjata občutja
pripadnosti, vzajemnosti in predvsem sočutja« (Gostečnik 2008, 34). Ob tem se drug
drugemu istočasno vzajemno aktivno odzivata.
S tem se s sočasnim in uglašenim selektivnim poskušanjem in ugibanjem otrok uči
pošiljanja prav posebnih socialnih namigov in znakov svoji materi, ki mu na to usklajeno
odgovarja. V primeru, da se mati ne ukvarja z njim oziroma da ga zanemarja, namesto da
bi mu s svojim sodelovanjem omogočila razvoj vseh teh izjemno pomembnih
psihobioloških funkcij, to pusti na otrokovem socialnem razvoju katastrofalne posledice
in seveda kasneje tudi vpliva na izbiro in odnos z bodočim partnerjem (Gostečnik 2008,
34). Kadar je otrok namesto pogoste uglašenosti v smislu intersubjektivnosti desno
hemisfernih možganov z materjo izpostavljen prepogostim prekinitvam diadičnega stika v
odnosu, to zelo negativno vpliva na (ne)zorenje otroške desne hemisfere, ki ima sicer
dominantno vlogo, kar se tiče otrokovih subjektivnih čustvenih doživljanj in regulacije
afekta. Prekinitve stika z otrokom povzročajo nekakšne mrtve točke v njegovem
doživljanju samega sebe in na splošno v njegovi subjektivnosti (Stern 2004). V kasnejšem
obdobju se te travme izražajo kot očiten strah pred bližino in intimo.
Posameznika, ki sicer uspe vzpostaviti intimen partnerski odnos, občasno povsem
nepričakovano prevzame globoka anksioznost oziroma ga obvlada strah, da bo ostal v
podrejenem stanju in brez vsakršnega nadzora v bližnjem odnosu in dobi neustavljiv
občutek, da mora nemudoma pobegniti iz tega odnosa, saj ga bo sicer zadušilo. Njegov
partner sicer v resnici z ničimer ne deluje in niti nima namena delovati v smeri njegovega
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nadzora ali dominiranja v odnosu z njim. Takšni strahovi so rezultat ponovne prebuditve
zgodnjih stanj, ki so še vedno latentno prisotna v posameznikovi psihi in ki v intimnem
odnosu s partnerjem na novo oživijo oziroma se prebudijo (Repič 2008).
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4. SAMSKOST

Obstajajo različne teorije, zakaj ljudje ostajajo dalj časa samski. Pojavljajo se vprašanja,
ali je samskost nekakšno »naravno« stanje, ali pa gre pri tem za nekakšno globlje
psihično nezavedno ozadje, ki nekaterim ljudem onemogoča, da bi bili srečni in
zadovoljni v trajnem partnerskem odnosu kot večina ljudi. Glede na to, da je samskih
oseb na svetu po podatkih približno že toliko kot parov oziroma celo že več (Hendrix idr.
2011, 19) se zdi, kot da bi samski lahko postali prevladujoča družbena skupina. Zato ni
čisto vseeno, kako razumemo naraščanje števila samskih v svetu in vzroke oziroma
razloge za ta družbeni pojav oziroma za tovrstno izbiro načina bivanja številnih samskih
oseb.
Ni težko ugotoviti, da različne psihoterapevtske modalitete razlagajo človekov biopsihosocialni razvoj od otroštva naprej različno. Relacijska družinska paradigma na
osnovi projecijsko-introjekcijske identifikacije in kompulzivnega ponavljanja kot
izhodišča pravi, da je človek bitje odnosov in da je prvenstveno in resnično ustvarjen za
odnos. Človek se v odnosu že rodi in zagotovo ne moremo mimo dejstva, da je odnos
tisti, ki, zlasti v otroštvu malemu bitju, sploh dojenčku, dobesedno omogoči, da fizično
preživi. Dejstvo je, da odrasli, s katerim je otrok v odnosu, otroku priskrbi hrano in vso
nego. Teorija torej pravi, da je odnos bistvo preživetja in osnovna človekova naravnanost,
kar se pokaže že ob rojstvu, in da niso samo potrebe po hrani, toploti in drugih stvareh
tiste, ki edine in prvenstveno omogočajo človekovo preživetje, temveč je za to človekovo
preživetje v resnici »zadolžen« topel medčloveški odnos in skrb odraslega skrbnika, ki
temu otroku s čustveno-emocionalno ter preživetveno skrbjo in dotikom omogoči
preživetje. V medčloveškem odnosu je torej poskrbljeno za vse potrebe: od potrebe po
hrani itd., pa do toplega objema in izkazovanja naklonjenosti, kadar je odnos optimalen
(Gostečnik 2011, 10).
Vzrokov, ki vodijo v odločitev za samskost, je več. Nekateri ljudje na samski stan gledajo
kot na žrtvovanje ali darovanje, ki je včasih nujno potrebno za dosego nekaterih
življenjskih ciljev, saj za uresničitev teh potrebujejo določen čas in prostor. Za druge ljudi
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je samskost razumljena kot nekakšen upor proti zgodovinsko ustaljenim vlogam spolov in
odgovornosti, ki spada zraven, tretjim pa samskost pomeni zavestno umikanje pred
bolečino in intimnostjo, ki nastopi kot posledica bolečih izkušenj iz preteklih intimnih
zvez.
V našem razmišljanju o samskem stanu smo izvzeli tiste, ki so se za samskost npr.
odločili zaradi duhovniške ali redovniške zaobljube in zavezanosti pomagati drugim
ljudem. Pri našem raziskovanju smo se želeli še posebej osredotočiti na ljudi, ki so morda
dlje časa samski in za katere njihova samskost ni samo vmesni čas med dvema
razmerjema, temveč zavestna prostovoljna odločitev, ali pa je doživeta kot splet različnih
okoliščin, torej kot vsiljena in neželena ter na podlagi tega časovno gledano
dolgotrajnejša življenjska izbira (Hendrix 2011, 26).
Zdi se, kot da bi tisti ljudje, ki se poročijo, še preden so v polnosti izživeli svojo
samskost, na nek način želeli uiti nečemu: nekateri ljudje bi naredili vse, da bi ušli
izkušnji, kako je »biti jaz sam«. Takšni zakoni po opazovanjih običajno ne trajajo dolgo.
V primerih, ko se vendarle obdržijo daljši čas, so ljudje v teh zakonih nezadovoljni z
zakonskim odnosom in svojim stanom ter polni bolečih izkušenj, kar seveda pomeni, da
vsekakor niso dosegli želenega cilja, zaradi katerega so stopili v odnos, katerega namen je
biti srečen z drugim.
Če upoštevamo vsa spoznanja, ki govorijo o potrebi človeka

po pripadnosti in

ljubljenosti, je samski stan, sploh pri osebah, ki to izberejo bolj ali manj prostovoljno, na
nek način paradoks, pri čemer lahko izvzamemo tiste samske, ki so zavezani veri ali čemu
podobnemu, ker gre pri teh za zavezanost na primer Bogu. Pri tistih samskih, ki sebe
definirajo kot neprostovoljno samske, lahko v primerjavi s tistimi, ki se za samskost
odločijo zavestno in prostovoljno, kot npr. ljudje v verskih poklicih, opazimo včasih
nekakšno »obupano« iskanje partnerja. Po našem mnenju gre za iskanje nekoga, s komer
bi posameznik lahko ponovil svojo zgodbo o navezanosti iz otroštva. Gre za globoko,
sicer neprepoznano in nezavedno željo po celosti in povezanosti z drugim, v osnovi pa po
varnem, intimnem in radostnem partnerstvu. »Če se želimo čutiti celoviti, popolnoma
živi, popolnoma človeški in če želimo zaceliti rane, ki nas spremljajo iz otroštva, moramo
ustvariti ljubezensko zvezo« (Hendrix 2011, 27). »To sicer ni mišljeno samo kot težava
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samskih ljudi, temveč imamo tu v mislih predvsem dejstvo, da gre za lastnosti oziroma
potrebe celotne človeške družbe, ki bi se jim sicer najraje izognili oziroma če bi bilo
možno, kar sprejeli kakšen kompromis. Človeška narava je v svojem bistvu nagnjena k
partnerstvu« pravi Hendrix (2011, 28).
Deloma lahko potrditev omenjene te, tudi po našem mnenju prirojene potrebe po
partnerstvu najdemo v nekaterih zanimivih izsledkih. Na področju zdravstva je na primer
znano, da samski ljudje veliko več zbolevajo, saj je njihov imunski sistem pogosto
oslabljen, pri njih je veliko več depresivnih stanj in imajo pogosto krajšo življenjsko
dobo. Hendrix (2011, 28) tudi meni, »da dolgotrajna samskost preprečuje osebnostno rast,
saj zanika temeljne potrebe nezavednega. Nekatere stvari lahko duhovno in psihološko
uresničimo samo v trajnejši partnerski zvezi.« Lahko bi rekli, da »kronično samski nimajo
dovolj stika z resničnostjo, ne poznajo samega sebe, ne zmorejo prevzemati odgovornosti,
ljubezen pa se jim zdi nekaj sanjskega. Skačejo v zakon in bežijo iz njega, vendar nimajo
pojma, kaj to v resnici je. Imajo pravice in dolžnosti odraslih, vendar v resnici nikoli niso
odrasli in zato kronično ostajajo samski«, nadalje pravi Hendrix (2011, 29).
Globok medosebni odnos oziroma intimni odnos dveh posameznikov, ki se na neki točki
svojega življenja odločita za skupno življenje, obema osebama omogoča medsebojno
sprejemanje in razumevanje, ter je v tem smislu zagotovo ena izmed največjih priložnosti,
da lahko v odnosu končno razrešimo svoje nerazčiščene teme iz mladosti in dosežemo
tako imenovano eksistencialno pomembnost v svojem življenju. Predpogoj za to je, da
smo najprej sposobni sprejeti odgovornost za odnos (Gostečnik 2010, 198). Pri tem
seveda igra nezavedno svojo zelo pomembno vlogo, česar se ljudje v fazi zaljubljenosti
ne zavedajo, saj so nekako nezavedno vodeni, verjetno je zanje tudi bolje, da o tem ne
razmišljajo.
Kot že rečeno, je zaljubljenost izjemno močno emocionalno in fizično izkustvo, ki se v
marsičem odvija izven našega dojemanja, kognicij in drugih zaznavnih sposobnosti. Ta
»električna« možganska aktivnost zaljubljene osebe se ne odvija, kot radi mislimo, v
možganskem korteksu, kot sedežu logičnega razmišljanja, ampak v limbičnem sistemu,
natančneje povedano v amigdali. Ta je sedež pri vseh naših močnih emocionalnih
vzgibih, predvsem pa organskega, implicitnega spomina. Ima nalogo ozdraviti prisotne
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stare rane v posamezniku, na osnovi oziroma s pomočjo nekega novega, povsem
drugačnega intimnega odnosa od tistega, ki je nekoč povzročil te rane, ki še danes niso
ozdravljene (Pines 1999; Robins 2010; Schore 2003; Siegel 2009).
Lahko torej rečemo, da je kljub temu, da gledano od zunaj, izbira točno določenega
partnerja včasih videti zelo čudna in nelogična, pri nekaterih ljudeh pa se nam celo zdi,
kot da je travmatična in tragična, nezavedna izbira romantičnega partnerja kljub vsemu
zelo modra. Nezavedno vedno usmerja k izbiri takšne in prav tiste osebe, ki je za
posameznika najbolj primerna in, ki posamezniku lahko pomaga razrešiti njegove
nerazrešene zaplete iz otroštva. Zato se potem, ko ljudje najdejo takšno osebo, vse v njih
na novo prebudi in zaživi oziroma prihod te osebe prižge v posamezniku romantično
iskrico ljubezni ter neverjetno vzhičenost in hkrati budno življenjskost. Tudi če je izbira
te osebe oziroma partnerja na nek način nevarna, kar se na primer po določenem času
pokaže, kadar se romantična navezanost sprevrže v fizično, čustveno ali mentalno
zlorabo, je ta izbira v višjem smislu še vedno modra izbira. Tudi pri takšni, na videz
moteni izbiri, gre za upanje, da se bodo stare rane končno vendarle enkrat ozdravile in ne
samo in zgolj odprle in zakrvavele.

Ob tem je nujno treba poudariti, da je partner, ki zlorablja, neizpodbitno odgovoren za
svoje uničujoče ravnanje, s katerim se je dolžan iskreno soočiti in ga spremeniti. Prav
tako se mora tudi žrtev prej ali slej soočiti s svojimi nerazrešenimi temami iz mladosti ter
se naučiti, da je edini način, kako se lahko izogne odnosu, v katerem bi spet bila
zlorabljena, prav ta, da se zavestno izogiba ljudem, ki so ji že na prvi pogled izjemno
privlačni in h katerim jo zaradi doživetih preteklih zlorab vleče kot magnet, ker prav ti
niso pravi zanjo (Cummings in Davies 2010; Pines 1999; Solomon 2009).
Partnerja se torej zaljubita potem, ko se zbližata na podlagi svoje podzavestne izbire, ki ju
usmeri skupaj in ki tako rekoč določi njuno vzajemno izbiro. Pretekla doživetja in
izkušnje iz teh postanejo tako osnovna povezava med njima oziroma osnovna privlačnost
in razlog njunega odnosa, ki na osnovi zaljubljenosti sicer še ne predstavlja odnosa v vsej
njegovi polnosti. Intimni odnos dveh se seveda lahko razvije šele na osnovi
obojestranskega zavestnega prizadevanja obeh partnerjev, ki si svoj odnos ozavestita ter
si želita in poskušata odkriti, kaj je zares tisto, kar ju je privedlo skupaj in v čem si zares
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pripadata. Odnos, ki je na začetku poln vzhičenosti in ki ga partnerja vzpostavita, je hkrati
tudi glavni povod vsem poznejšim stresom in razočaranjem ter prinaša nekatere zelo
pomembne aplikacije. Intima med partnerjema, ki naj bi bila samo nova oblika odnosa
oziroma nekakšna simbolična ponovitev odnosa s svojimi starši, je za oba posameznika
zagotovo najboljša možnost, da v njej predelata svoje nerazrešene vsebine, ki ju nosita s
seboj še iz njunih osnovnih družin. Ko partnerja igrata bolečo igro iskanja krivca za svoj
medosebni spor, sčasoma postaneta veliko bolj sprejemljiva in pripravljena prevzeti svoj
del odgovornosti za lasten del partnerskega problema. To je zelo pomembno, glede na to,
da so v samem jedru vsakega partnerskega spora neizpodbitno vedno teme, ki se tičejo
njunih osnovnih družin (Carlson in Sperry 2010; Cummings in Davies 2010; Framo 1980;
Hendrix in Hunt 2004).
Partnerja, ki se naučita sprejemati drug drugega, se ob tem tudi naučita sprejemati samega
sebe in to vključno s svojimi potlačenimi in zanikanimi deli, za katere sta se predhodno
tako zelo močno, in na vse pretege trudila, da bi jih ignorirala. Popolno sprejetje drugega,
še posebno infantilnih želja in potreb drugega, vsekakor zahteva precejšnje vživljanje v
drugega, kar ni vedno zelo enostavno. Vživljanje pomeni, da posameznik kar dobesedno
začuti tisto, kar sicer čuti njegov intimni partner in se s tem poistoveti. To ravnanje je
lahko zelo nevarno za nediferencirane partnerje, ki nimajo trdnih notranjepsihičnih
razmejitev, saj se takšna oseba že v osnovi ne počuti dovolj varno v sebi in se prav tako
ne čuti psihično neodvisne. Zato mora ne dovolj diferencirana oseba, kadar v polnosti čuti
tisto, kar sicer čuti njen partner, ob tem istočasno zanikati svoja lastna osebna čutenja
(Hendrix in Hunt 2004).
V povezavi s samskim stanom se nam, glede na zgoraj omenjene načine oziroma
dinamike vstopanja v intimne odnose, postavlja vprašanje pripravljenosti za ljubezen. To
tudi sicer postaja vse bolj zanimivo in izzivalno za psihoanalitike, še zlasti za tiste, ki se
ukvarjajo s posamezniki, ki so nesposobni ohraniti intimnega odnosa z drugim oziroma
vzdržati v njem, ter vedenjem teh oseb, kadar se v odnosu ne dogaja želeno zanje.
Oto Kernberg (1974; 1980; 1991) je že pred desetletji raziskoval omenjeni boleči
fenomen strahu pred intimo, ki se zelo hitro lahko sprevrže v popolno nezmožnost ljubiti
in biti ljubljen. Kernberg je v svojih delih tudi navajal psihološke zavore, ki se
vzpostavijo v stanju zaljubljenosti in vztrajajo zlasti ob namenu ohranjanja intimnega
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odnosa z drugim. Trdil je, da sposobnost za ljubezen neposredno kaže na to, kakšen je
razvojni nivo vsakega posameznika.
Interni modeli, ki se vzpostavijo in so utemeljeni že v zgodnjem otroštvu ob sami
povezanosti z materjo ter z ostalimi pomembnimi osebami v otrokovem življenju,
izjemno močno vplivajo na vse kasnejše odrasle navezave, še zlasti pa na vse intimne
odnose (Clulow 2005; Solomon 2009). Da se lahko odrasla oseba zaljubi na tak način, da
je nadalje možno pričakovati nadaljevanje intimnega odnosa, mora najprej doseči
določeno emocionalno globino in zrelost. Zmožnost razvoja globokega odnosa najprej do
samega sebe in potem tudi do drugih, je predpogoj za globok in trajajoči odnos med
dvema osebama, ki se ljubita, sta menila Cummings in Davies (2010). Na osnovi tega
lahko posameznike na temelju njihove sposobnosti za ljubezen razdelimo v pet kategorij:
1. Popolna nesposobnost ljubiti.
2. Spolna promiskuiteta.
3. Primitivna idealizacija drugega in otroška odvisnost.
4. Zmožnost vzpostaviti odnos, vendar nesposobnost za intimo.
5. Sposobnost za zdrav odnos in intimo (Gostečnik 2010, 134–144).
Omeniti moramo, da odločitvi za samskost včasih botrujejo tudi nekatere osebnostne
motnje, ki med drugim, predvsem zaradi zmanjšanega stika z realnostjo, predstavljajo
večjo oviro za psihično zdrav in kvaliteten partnerski odnos. Shizoidna motnja je
vsekakor močno povezana z nesposobnostjo ljubiti, pri tem pa gre najverjetneje za motnjo
v povezavi z zgodnjim obdobjem ločevanja od matere. Ljudje, ki trpijo zaradi te
osebnostne motnje, so izredno sumničavi in odmaknjeni: izogibajo se skoraj vsakega
bližnjega odnosa, ker je zanje lahko vsak tovrstni odnos preveč ogrožajoč in jih vse
skupaj zelo bremeni. Še prav posebej ti ljudje vidijo grožnjo v intimnem odnosu, v njih se
lahko prebudijo občutja, da bodo nenehno nadzorovani v odnosu in da bo v intimi močno
napaden prav njihov notranji svet, česar se zelo bojijo (Sileverstein 2007). Tudi v
primeru, da se poročijo, shizoidne osebe kažejo zelo malo zanimanja za svojega partnerja,
ter z njim zelo redko delijo svoje misli in čustva. V njih ni skoraj nobenega zanimanja za
običajna socialna vprašanja oziroma so njihove socialne spretnosti izredno slabo razvite.
Ne kažejo pravega zanimanja niti za pohvalo niti za kritiko in ker so tako rezervirani ter
skopi v izražanju svojih čustev, jih okolica največkrat dojema kot odmaknjene in
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čustveno hladne. Zato imajo ti pari posledično tudi zelo malo skupnih prijateljev,
izogibajo se vsakemu pogovoru o čustvih in hitro vnesejo v vsak pogovor svoje pretežno
teoretične in abstraktne ideje. Svojega osiromašenega čustvenega sveta oziroma
nezmožnosti čutenja ti ljudje sami ne doživljajo kot primanjkljaj in se zato razumljivo
tudi nočejo spremeniti, saj ni pravega razloga za to (Sperry 2010).
Vse to nas znova privede k tezi, da zmožnost ljubiti oz. biti zmožen za ljubezen odseva
določen nivo emocionalne globine in zrelosti. Nivo osebnostne organizacije je odvisen od
razvojne stopnje, na kateri se je pojavila razvojna blokada v odnosu ločenostiindividualizacije, ter od resnosti travme, ki je povzročila to razvojno blokado. Sposobnost
ljubiti in ohraniti ljubezenski odnos, predstavlja uspešno zaključen proces ločenostiindividualizacije od primarne simbiotične zveze z materjo ter je obenem rezultat razvoja v
neodvisno in diferencirano osebo. Sposobnost ljubiti je vsekakor dolgotrajen proces; po
eni strani gre za sposobnost razviti globok in stabilen odnos z drugim, po drugi strani pa
mora posameznik vedno znova biti zmožen delovati samostojno in avtonomno (Gostečnik
2010, 138). Ljubezen in intima lahko tako vedno pokažeta na resne probleme v procesu
ločenosti-individualizacije, uspešnost tega procesa pa je velikokrat odvisna tudi od
kvalitete emocionalnega starševstva. Prej kot se pojavi razvojna blokada oziroma
zgodnejša kot je bila, tem bolj resna je travma in tem bolj bo prizadet razvoj osebnosti
posameznika in s tem tudi možnost ljubiti.
Večkrat se zgodi, da osebe s krhkim jazom razvijejo tako imenovano »izposojeno
identiteto«, in sicer prevzamejo vrednote, ki so pomembne njihovi družini oziroma
drugim pomembnim ljudem v njihovi okolici. Na ta način si te osebe še nadalje
onemogočajo ločevanje od svoje izvorne družine in vsa njihova emocionalna energija je
tako še nadalje namenjena tej primarni družini. Oseba, ki ima krhek jaz, potrebuje stalno
potrjevanje in zelo težko prenese kritiko ali zavrnitev. Osnovni cilj te osebe je biti
ljubljena in sprejeta, zato bo večinoma poskušala biti takšna in narediti vse tisto, za kar ve
oziroma se ji zdi, da od nje pričakujejo drugi. Ta oseba zaradi krhkosti svojega jaza ne bo
zmožna ustvariti pravih razmejitev v odnosih z drugimi in bo zato tudi pretirano občiva za
vplive, čutenja in mnenja drugih (Robins 2010).
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Če otrok ne more uspešno zaključiti razvojnega obdobja ločenosti-individualizacije, lahko
to pri njem posledično povzroči nezmožnost nadaljnjega razvoja v samostojno, ločeno in
neodvisno osebnost. Razlog za to je, da mati v nekaterih primerih ni zmožna prenesti
otrokovega naravnega čustvenega in fizičnega umika (neprimerno emocionalno
starševstvo), v trenutkih, ko otrok začne aktivno izražati težnjo po oddaljevanju od
simbiotične združitve z njo. To v materi povzroči močan in zelo razdiralen občutek
anksioznosti, ki ga ta težko prenese. Otrok nato kot posledico materinega vedenja
nezavedno ponotranji elemente te nezdrave simbioze, kar se kasneje v življenju pri njem
kaže v obliki narcističnih potreb, infantilne odvisnosti od drugih in precej velike zmede v
odnosih (Gostečnik 2010, 156, 226).
Otrokov jaz se tako razvija v kontekstu teh patoloških elementov, ki jih je pozneje možno
zaslediti pri odraslem posamezniku v obliki občutij nezmožnosti in nesamozavestnosti,
vedno pa tudi v povezavi z grandioznostjo in agresijo. Zato je razumljivo, da je vedno,
kadar je pri odraslem posamezniku mogoče opaziti občutja grandioznosti, po drugi strani
je pri njem tudi možno najti prikrita občutja nesamozavestnosti, kar posameznik sicer
skuša zatajiti. Posledično zaradi neuspešno zaključne individualizacije pogosto tudi v
odrasli osebi, ki se navzven lahko predstavlja kot povsem nemočna žrtev, večkrat lahko
odkrijemo znake agresije, sovražnosti in destrukcije (Cummings in Davies 2010).
Rečemo lahko, da kadar otrokova potreba po bližini s strani staršev ni uresničena oziroma
če starši otroka prezgodaj silijo k preveliki samostojnosti ali ga ne varujejo in branijo, ko
je to potrebno, se v otroku hitro pojavijo občutja utesnjenosti, strah pred zavrženostjo ter
posledično zelo močna želja po bližini in zlitju. Ta nezavedna potreba pozneje bistveno
vpliva na izbiro romantičnega partnerja ter na tak način tudi določa način dinamike
vsakega partnerskega odnosa (Masterson in Klein 1989).
Vsako travmatično doživetje v katerikoli otrokovi razvojni fazi lahko povzroči grozo ali
izjemen strah pred ločenostjo ter nezdrav zelo močan impulz po tesnejši združitvi
oziroma zlitju. Občutje zavrženosti oziroma strah pred tem lahko povzroči zelo močan
strah, ki se praktično za vedno vriše v posameznikovo psiho. Če je otrokova želja po večji
neodvisnosti zavrta zaradi starševske anksioznosti, se v otroku pojavi globoko občutje
utesnjenosti in v zvezi s tem tudi zelo močna potreba po neodvisnosti in avtonomiji, kar
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kasneje lahko vodi tudi v zavedno ali nezavedno odločitev za samski stan (Gostečnik
2008, 60–63; 2010, 236). Problematičnost zgodnjih odnosov, ki v posamezniku
povzročijo strah pred odnosi, tako vodi do izmikanja intimnim odnosom ali pa prav iz
tega razloga v ustvarjanje novih odnosov, s težnjo po zdravljenju in razčiščevanju strahov
iz otroštva, ki se jih ta posameznik skuša otresti v svojih odnosih.
Pogosto gre pri tem za posameznike, ki izhajajo iz družin, kjer je bilo prisotno predvsem
pomanjkanje občutij povezanosti-intimnosti ali pa ločenosti-avtonomnosti, kar pomeni,
da so to družine, ki pretirano poudarjajo odgovornost do drugih, medtem ko se na
intimnost ne osredotočajo. Iz tega razloga se posamezniki, ki izhajajo iz takšnih družin,
morda niti ne bojijo povezanosti in navezanosti na druge, njihova največja težava je
lahko, da pravzaprav ne vedo, kako je biti z nekom v bližnjem odnosu. Dobro je, da so ti
posamezniki pripravljeni vstopiti v odnos z drugim in se naučiti, kako odnosi delujejo,
prav tako kot tisti posamezniki, ki so bili v odnosih zelo ranjeni in to po svoje storijo
nekoliko težje oziroma kadar se za to odločijo, to storijo bolj zavestno in natančno vedo,
zakaj se odnosov bojijo oziroma so se jim izogibali v smislu intimnih povezav (Carlson in
Sperry 2010; Lewis 1997; Solomon 2009).
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5. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Med svetovno populacijo je vedno večje število samskih. Zdi se, da njihovo število še
narašča in je primerljivo s številom parov oziroma celo že večje. Obstajajo različne teorije
in pristopi, ki omenjajo razloge, zakaj odrasli posamezniki ostajajo samski ali se jim
samskost »zgodi« po neuspelih poskusih sobivanja v bolj ali manj intimnem partnerskem
odnosu.

Znano je, da obstaja cela vrsta dejavnikov, ki vplivajo na omenjeno situacijo in na izbor
partnerja, najverjetneje je vsaj nekaj teh razlogov povezanih z družbeno situacijo. Zdi se,
da se želi prikazati, da je samskost neko naravno socialno stanje, prav tako kot »biti v
paru«, v trajnejši partnerski zvezi, v zakonu oz. intimnem odnosu, kot poimenujejo stanje
psihološke bližine v odnosu strokovnjaki na psihološko terapevtskem področju. Zagotovo
sicer drži, da situacija, ko človek nima niti za osnovno preživetje, ni optimalna za
ustvarjanje partnerstva, še manj pa za odločitev »imeti družino« v času, ko je ogromno
ljudi brez zaposlitve in financ. To seveda posledično vpliva na to, da se ti ljudje ne
odločajo za ustvarjanje, včasih niti partnerstva, še manj pa družine, čeprav si tega želijo.
To odločitev prelagajo na kasnejši čas, ko bodo zmožni preživljanja sebe in druge.
Bistveno vprašanje, na katero smo želeli odgovoriti v raziskavi, je, zakaj se samski ljudje
sploh odločajo ostati samski. Želeli smo dokazati predpostavko, da je »ostajanje v
samskosti« povezano z večjim doživljanjem strahu pred intimo oz. pred psihično bližino
v odnosu, kot je to značilno za osebe v zvezi. Teorija namreč pravi, da je eden od
razlogov, da ljudje ostajajo samski in celo prekinejo zveze, ta, da se bojijo bližine v
odnosu, da je torej ta zanje v nekaterih primerih preveč ogrožajoča, da bi lahko zdržali
bližino partnerskega odnosa. Zato tega pogosto prekinejo iz nekega včasih le njim
znanega razloga, z nekakšno »pretvezo« celo pred samim seboj, da se tako izognejo
nemogoči zvezi. Ko zvezo prekinejo, to storijo v iluziji, v katero zares verjamejo, da bodo
prej ali slej vendarle našli nekoga, ki ne bo imel takih groznih napak, kot jih ima oseba, s
katero so bili v odnosu. To se seveda običajno ne zgodi in odnosi enake vrste se
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ponavljajo. Včasih se zdi, kot da se takšna oseba vrti v začaranem krogu, glede na to, da
naleti na vedno enak oziroma podoben tip partnerja, ki po njihovi oceni ni primeren zanje.
»Strokovnjaki danes vedno pogosteje omenjajo, da je funkcionalno emocionalno
odzivanje, torej sposobnost emocionalne regulacije, najpomembnejši dejavnik, ki vpliva
na zdrav razvoj otroka ter kasneje na kvaliteto življenja posameznika (Abe in Izard 1999,
527; Erzar 2006, 107; Greenspan, Wieder in Simons 2003, 101; Sunderland 2009, 188).
Kljub temu pa izraza 'emocionalno starševstvo' skorajda ni mogoče zaslediti v strokovni
literaturi«, pravi Katarina Žugman (2012) v svojem magistrskem delu. Žugmanova je
tako razložila pomen emocionalnega starševstva, ki je na področju dela z družino bolj kot
ne novost. Nekatera teoretična izhodišča, ki so se nam zdela pomembna in poudarjajo
izreden pomen emocionalnega starševstva za vsestranski razvoj otroka, predvsem pa z
vidika preprečevanja strahu pred intimo, ki se prebudi ob neoptimalnem razvoju, smo v
tem delu navedli tudi mi, glede na to, da smo želeli dokazati povezanost emocionalne
starševske skrbi in strahu pred intimo pri samskih odraslih.
Naš cilj je torej bil raziskati povezanost med emocionalno starševsko skrbjo, kot so jo
doživeli oz. po lastni oceni bili deležni sedaj odrasli samski posamezniki in osebe v
partnerski zvezi z njihovo stopnjo strahu pred intimo ter razlike v emocionalni starševski
skrbi in strahu pred intimo glede na to, ali so osebe samske ali pa v partnerskem odnosu.
Preveriti smo želeli naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Med samskimi in tistimi v zvezi so statistično pomembne razlike v strahu
pred intimo.
Hipoteza 2: Med samskimi in tistimi v zvezi so statistično pomembne razlike v kvaliteti
emocionalne starševske skrbi.
Hipoteza 3: Emocionalna starševska skrb je negativno povezana s strahom pred intimo.
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6. METODA

6.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 110 udeležencev, 40 (36,4 %) moških in 70 (63,6 %) žensk. Za
namen raziskave smo upoštevali starost udeležencev med 25 in 65 let, ker je bil naš
namen opraviti raziskavo na vzorcu odraslih udeležencev. V raziskavo je bilo vključenih
42 (38,2 %) samskih oseb in 68 (61,8 %) oseb v partnerstvu. V izbranem vzorcu
udeležencev raziskave je imel najmlajši udeleženec 25 let, najstarejši pa 63 let. Povprečna
starost udeležencev v izbranem starostnem razdobju je bila 39,6 let. Standardna deviacija
glede starosti udeležencev je bila 10,4 let. Mediana vzorca znaša 37,5 let, modus oziroma
najpogostejši rezultat pa je bil 30 let.
Glede na zaposlitveni status je v raziskavi sodelovalo 0,9 % (1 udeleženec) dijakov, 3,6
% (4 udeleženci) študentov, 21,8 % (24 udeležencev) brezposelnih, 63,6 % (70
udeležencev) zaposlenih ter 9,1 % (10 udeležencev) upokojenih in 0,9 % (1 udeleženec)
brez urejenega statusa. Glede na izobrazbeno strukturo so bili sodelujoči udeleženci
zastopani v 4,5 % z dokončano osnovno šolo (5 udeležencev), 12,7 % udeležencev je
imelo poklicno izobrazbo (14 udeležencev), 28,2%

srednješolsko izobrazbo (31

udeležencev), 18,2 % višje in visokošolsko (20 udeležencev), 30,9 % univerzitetno
izobrazbo (34 udeležencev), 2,7 % oseb je imelo dokončan magisterij (3 udeleženci) in
2,7 % (3 udeležencev) doktorat.
Ker smo udeležence povprašali, koliko časa so bili v življenju do takrat, ko so
izpolnjevali anketo, samski, in koliko časa v partnerstvu, se je izkazalo, da so med tistimi,
ki so bili v času izpolnjevanja ankete samski, najvišji odstotek dosegle osebe, ki so bile v
eni ali več partnerskih zvezah do takrat med 2 in 5 let. Teh udeležencev je bilo 11 (10 %
anketirancev starih 25 let in več), enako (11 (10 %)) je bilo število samskih, ki so »imeli
nekaj krajših in ne preveč resnih« partnerskih zvez v trajanju do nekaj mesecev, teh je
bilo prav tako, ostali udeleženci pa so bili bolj ali manj enakomerno porazdeljeni med
tiste s krajšimi in daljšimi obdobji samskosti.
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Pri nadaljnji opredelitvi statusa samskosti smo še ugotovili, da je v raziskavi sodelovalo
največje število samskih, ki so se opredelili, da so samski krajši čas, teh je bilo 11, kar v
odstotkih predstavlja 10 % vseh sodelujočih samskih, starih med 25 in 65 let. Ti
udeleženci so se tudi strinjali s trditvijo, da je samsko obdobje, v katerem so, zanje neko
prehodno obdobje, da je to čas med dvema zvezama, sledili so jim samski, ki so samskega
stanu daljši čas, a menijo, da jim ni težko najti partnerja, teh je bilo 9 in to predstavlja 8,2
% od vseh anketiranih samskih, starih med 25 in 65 let.
Izkazalo se je, da so med poročeni prevladovali tisti, ki so v zakonu deset let in več, kar
predstavlja 34,5 % udeležencev izbranega vzorca raziskave. Podrobnejši prikazi okoliščin
samskosti samskih udeležencev raziskave ter tudi tistih oseb, ki so v partnerstvu, so
podani v Tabelah 1, 2 in 3.
Tabela 1: Splošna opredelitev trajanja obdobja samskosti samskih udeležencev raziskave,
glede na njihove lastne navedbe o trajanju - v smislu časovne opredelitve svojega
samskega stanu.
Odstotek Veljavnost Seštevek

Trajanje samskosti samskih udeležencev

N

Osebe v partnerstvu

68

61,8

61,8

61,8

4

3,6

3,6

65,5

11

10,0

10,0

75,5

3

2,7

2,7

78,2

10

9,1

9,1

87,3

6

5,5

5,5

92,7

4

3,6

3,6

96,4

4

3,6

3,6

100,0

110

100,0

100,0

Ves čas sem samski/a - nisem še imel/a nobene
zveze
Imel/a nekaj krajših, ne preveč "resnih"
partnerstev do nekaj mesecev
Imel/a sem eno ali več daljših partnerskih zvez
6 mesecev do 2 let
Imel/a sem eno ali več daljših partnerskih
zvez od 2 do 5 let
Imel/a sem eno ali več daljših zvez nad 5 let
Imel/a sem eno/več daljš. part.zvez 10 let/več
Bil/a poročen/a več kot 2 oz. do 5 let

Skupaj udeleženci
Opombe: N - numerus
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Tabela 2: Opredelitev samskosti glede na trajanje obdobja samskosti samskih udeležencev
ter glede na njihovo navedbo glede okoliščin samskosti.
Odstotek Veljavnost Seštevek

Trajanje samskosti – samoocena

N

Osebe v partnerstvu

68

61,8

61,8

61,8

Samski/a krajši čas/ kot prehodno obdobje

11

10,0

10,0

71,8

Samski/a dlje časa/ kot prehodno obdobje

5

4,5

4,5

76,4

Samski nekaj časa, večino časa v neobvezni
zvezi

3

2,7

2,7

79,1

Samski/a dlje časa, težje najdem partnerja

3

2,7

2,7

81,8

Samski/a dlje časa, ni mi težko najti partnerja

9

8,2

8,2

90,0

Samski/a dlje časa, večino časa bil v trajni
zvezi

6

5,5

5,5

95,5

Samski/a enako časa kot v partnerski zvezi

3

2,7

2,7

98,2

Sem samski/a nekaj časa, večino časa v
preteklosti v partnerski zvezi

2

1,8

1,8

100,0

110

100,0

100,0

Skupaj udeleženci
Opombe: N – numerus

Tabela 3: Časovna opredelitev trajanja obstoječe partnerske/zakonske zveze udeležencev
v partnerstvu.
Časovna opredelitev trajanja partnerstva

N

Odstot
ek

Veljavnos
t

Kumul.
seštevek

Samski udeleženci

42

38,2

38,2

38,2

Sem v zvezi/zakonu nekaj mesecev

2

1,8

1,8

40,0

Sem v zvezi/zakonu med 6 mesecev in 2 letoma

9

8,2

8,2

48,2

Sem v zvezi/zakonu več kot 2 leti in manj kot 5

9

8,2

8,2

56,4

Sem v zvezi/zakonu več kot 5 let in manj od 10

10

9,1

9,1

65,5

Sem v zvezi/zakonu deset let in več

38

34,5

34,5

100,0
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Skupaj udeleženci

110

100,0

100,0

Opomba: N – numerus

6.2 Pripomočki

Emocionalno starševstvo smo merili z inštrumentom Emocionalno starševstvo za mamo
(ESM) in Emocionalno starševstvo za očeta (ESO) avtorice Katarine Žugman (2012), od
katere smo dobili dovoljenje za uporabo. Vprašalnik je sestavljen iz 25 trditev, ki se
nanašajo na emocionalno starševstvo mame in očeta. Avtorica navaja, da je emocionalno
starševstvo tisto, ki spodbuja emocionalni razvoj otroka, pri čemer se smatra, da starši
vplivajo na emocionalni razvoja otroka prek pogovora o čutenjih, reakcij na otrokova
čutenja ter prek čustvene izraznosti v družini. Prek

pogovora o čutenjih se otrok

posredno uči razumevanja ter verbalizacije čutenj, reakcije staršev na otrokova čutenja
lahko vlivajo na razvoj strategij ravnanja s čutenji pri otroku. Na intenzivnost in trajanje
negativne ali pozitivne čustvene izraznosti v družini pa lahko vpliva na oblikovanje
otrokove predstavnosti o emocionalnem. Dodati je treba še varnost čustvenega
samorazkrivanja, kjer lahko otrok svoja čustva izrazi, vendar le, če ob starših čuti varen
prostor, kjer bodo ta čustva sprejeta, razumljena in regulirana (Žugman 2012, 62–63).
Poddimenzije vprašalnika tako zajemajo naslednje vsebine:
1) ESO/ESM - Pogovor o čustvih: se nanaša na pogovor starša z otrokom o prijetnih in
neprijetnih čustvih, čustveno podporo, ki jo je deležen otrok s strani starša, pomoč pri
razumevanju razlogov za otrokova čustva, pomoč pri ravnanju s čustvi s strani starša ter
občutek, koliko starš razume čustva otroka.
2) ESO/ESM - Čustvena izraznost: se nanaša na značilnost starša, koliko ta obvladuje
svoja čustva jeze, strahu, žalosti, veselja, koliko se za čustva zanima in na oddajanje
čustvene topline ali hladnosti.
3) ESO/ESM - Odzivi na otrokova čustva: se nanašajo na značilnost starša v odnosu do
otroka in zajemajo možnost, da se otrok ob staršu čustveno umiri, potolaži, starševstvo
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zanimanje za čustveno stanje otroka in starševstvo spodbujanje otroka, da govori o svojih
čustvih.
4) ESO/ESM - Varnost čustvenega samorazkrivanja pa se nanaša na občutek otroka,
koliko je izražanje čustev ob starših varno, koliko lahko otrok staršu zaupa občutke
žalosti, strahu, jeze in veselja ter kako otrok ocenjuje zmožnost starša, da sprejme njegova
čustva. Udeleženci so s pomočjo petstopenjske lestvice označili, kako močno se s
trditvami strinjajo oziroma ne strinjajo. ESO in ESM meri emocionalno starševstvo iz
zornega kota otroka, sedaj odrasle osebe. Pri testu je bilo možno doseči najmanj 25 točk
in največ 125 točk (Žugman 2012, 62–63). Večji kot je bil seštevek točk, bolj se
predvideva, da so se starši anketirancev posluževali emocionalnega starševstva. V naši
raziskavi je koeficient zanesljivosti pri testu za ESM Cronbachova alfa 0,87 in pri testu za
ESO Cronbachova alfa 0,90, kar kaže na dobro zanesljivost.

Poddimenzije pa so na testu zanesljivosti dosegle naslednje rezultate: ESM:
Cronbachova alfa 0,88 - Čustvena izraznost
Cronbachova alfa 0,91 - Odzivi na otrokova čustva
Cronbachova alfa 0,80 - Varnost čustvenega samorazkrivanja
Cronbachova alfa 0,88 - Pogovor o čustvih
ESO:
Cronbachova alfa 0,90 - Čustvena izraznost
Cronbachova alfa 0,89 - Odzivi na otrokova čustva
Cronbachova alfa 0,90 - Varnost čustvenega samorazkrivanja
Cronbachova alfa 0,88 - Pogovor o čustvih
Vprašalnik strahu pred intimo (SPI) (Fear of Intimacy Scale), katerega avtorja sta
Descutner in Thelen (1991), meri strah pred intimnostjo v odraslih partnerskih odnosih.
Lestvica je sestavljena iz 35 postavk, ki se nanašajo na obstoječi partnerski odnos oz.
zamišljeni odnos. Udeleženci so na vprašanja odgovarjali na način, da so na 5-stopenjski
lestvici (1 – sploh ni značilno zame; 5 – je zelo značilno zame) obkrožili številko, za
katero so ocenili, da opisuje, kako sami doživljajo posamezne vidike intimnosti v
partnerskem odnosu (obstoječem ali kot samske osebe po principu »kot da« bi bili v
odnosu) oziroma »po spominu« iz nekega preteklega odnosa. Vsa vprašanja sprašujejo
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udeležence po stopnji neugodja, strahu, sramu in drugih negativnih čustev. Zato velja, da
višji, kot je skupni seštevek posameznih postavk, več strahu pred intimo je prisotnega pri
udeležencih. Zanesljivost vprašalnika v naši raziskavi smo izmerili s Cronbachovim
koeficientom alfa, ki je znašal 0,83.

6.3 Postopek
Anketiranje je potekalo v pisni obliki. Anketiranci so bili povabljeni znotraj različnih
ustanov, in sicer so sodelovali zunanji sodelavci in študentje v raziskovalnem studiu
podjetja Mediana d.o.o., zaposleni in udeleženci v projektu Človek, zaposleni in
udeleženke programov Ženska svetovalnica, zaposleni in študentje Fakultete za uporabne
družbene študije – smer Psihosocialna pomoč, zaposleni in udeleženke programov
društva SOS, zaposleni na Centru za socialno delo Ljubljana – Vič, zaposleni na Zavodu
republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana in zaposleni, sodelavci in udeleženci
društva Zaživi Življenje.
Podatki so bili statistično analizirani z računalniškim programom za statistične analize
SPSS Statistics 18 (polno ime Statistical Package for the Social Sciences).
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7. REZULTATI

Tabela 4: Povprečne vrednosti, najmanjše in največje število točk ter standardne
deviacije za Vprašalnik strahu pred intimo (SPI) ter poddimenzije Vprašalnika
emocionalno starševsto mama (ESM) in Vprašalnika Emocionalno starševstvo oče (ESO)
za vse udeležence.

N

Min

Max

M

SD

110

36,00

125,00

79,729

21,23

Pogovor o čustvih (mama)

110

6,00

30,00

20,690

5,696

Čustvena izraznost (mama)

110

6,00

30,00

20,563

5,773

Odzivi na otrokova čustva (mama)

110

7,00

35,00

25,281

6,747

Varnost čustvenega samoraz. (mama)

110

9,00

22,00

16,254

3,163

Pogovor o čustvih (oče)

110

6,00

30,00

20,127

5,170

Čustvena izraznost (oče)

110

6,00

30,00

19,809

5,349

Odzivi na otrokova čustva (oče)

110

7,00

35,00

23,816

5,955

Varnost čustvenega samoraz. (oče)

110

5,00

25,00

16,909

4,667

Strah pred intimo (SPI)
ESM

ESO

Opombe: SPI - strah pred intimo, ESM – emocionalno starševstvo mama, ESO – emocionalno starševstvo
oče, N – numerus, M – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, Min – najnižja vrednost, Max –
najvišja vrednost.

Hipoteza 1: Med samskimi in tistimi v zvezi so statistično pomembne razlike v
strahu pred intimo.

V magistrskem delu smo zastavili hipotezo, da so med samskimi in osebami v zvezi
statistično pomembne razlike v strahu pred intimo. Da bi se odločili za ustrezen postopek,
smo najprej preverili ali distribucija spremenljivke statistično pomembno odstopa od
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normalne, kar smo ugotovili s Kolmogorov-Smirnov testom. Ugotovili smo, da
distribucija spremenljivke strah pred intimo ne odstopa statistično pomembno od
normalne distribucije (p > 0,05). Na podlagi tega smo se odločili, da bomo v nadaljevanju
uporabili t-test. Levenov test je pokazal, da se varianci spremenljivke strah pred intimo
pri samskih in nesamskih ne razlikujeta statistično pomembno (p = 0,839), zato smo
uporabili t-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o enaki varianci.

Vrednosti t-testa so prikazane v Tabeli 5. Na podlagi dobljenega rezultata (p = 0,001)
lahko na ravni odstotnega tveganja sklepamo, da obstaja statistično pomembna razlika
med stopnjo doživljanja strahu pred intimo med samskimi in osebami v partnerstvu.

Tabela 5: T-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o enaki varianci in Levenov test
(prva dva stolpca) za ugotavljanje statistične razlike med skupinama v strahu pred
intimnostjo

Razlika
v SPI

SPI

Ena
ke
Vari
ance

Frek
ven
ca

Stat.
pom.

T

,041

,839

3,565

Raz- Stat.
lika pom.
(2sm.)

Aritm.
sred.
razlika

Stan.
nap.razl.

95 % interval
zaupanja
Spod.
Zgor.
meja
Meja

105

14,279

4,005

6,337

,001

22,223

Opombe: krepko je označen rezultat stat. pomembnosti za enake variance glede na vrednost) in rezultat
razlike stat. pomembnosti (Stat. pom.) enakih varianc za strah pred intimo, T – vrednost t testa, stan. nap.razl. – standardna napaka-razlika. Statistična pomembnost je na ravni 0,01 % (2-smerna).

Hipoteza 2: Med samskimi in tistimi v zvezi so statistično pomembne razlike v
kvaliteti emocionalne starševske skrbi.

Z drugo hipotezo smo predpostavljali, da obstaja med samskimi in osebami v partnerstvu
statistično pomembna razlika v stopnji doživetega emocionalnega starševstva v
preteklosti, torej v otroštvu in mladostniški dobi. S pojmom doživeto emocionalno
starševstvo mislimo na subjektivno oceno doživete izkušnje emocionalne starševske skrbi
v preteklosti, kot so to ocenili sami udeleženci naše raziskave, samski in tisti, ki so v
partnerstvu.
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Da bi se odločili za ustrezen test, smo najprej preverili, ali distribucija spremenljivke
statistično pomembno odstopa od normalne, kar smo ugotovili s Kolmogorov-Smirnov
testom. Rezultat

(Sig. 0,126; p > 0,05) je pokazal, da distribucija spremenljivke

emocionalna starševska skrb ne odstopa statistično pomembno od normalne. Na podlagi
tega smo se odločili, da bomo v nadaljevanju uporabili t-test. Levenov test (Tabela 6) je
pokazal, da se varianci spremenljivke emocionalna starševska skrb pri samskih in
nesamskih ne razlikujeta statistično pomembno (p = 0,502), zato smo uporabili t-test za
neodvisne vzorce s predvidevanjem o enaki varianci.
Tabela 6: T-test s predvidevanjem o enakih variancah za ugotavljanje razlik v doživetem
emocionalnem starševstvu med samskimi in udeleženci v partnerstvu

Razlike v ES

Frekv. Stat. T Razlika
pom.
Df

,453 ,502 ,460
Emoci. Enake
Starš. Variance

107

Stat.
Stand. Razlika 95 % interval
pom. napaka
zaupanja
(2-sm.)
razlike
Spodnja Zgor.
meja Meja
4,674 10,166 -15,479 24,827
,647

Opombe: ES – emocionalno starševstvo, krepko je označen rezultat stat. pomembnosti za enake variance
glede na vrednost) in rezultat razlike stat. pomembnosti (Stat. pom.) enakih varianc za emocionalno
starševstvo, T- vrednost t testa, stand. nap. razl. – standardna napaka-razlika. Statistična pomembnost je na
ravni 0,05 % (2-smerna)

Vrednosti t-testa so prikazane v Tabeli 6. Na podlagi dobljenega rezultata (p > 0,05)
lahko na ravni 5-odstotnega tveganja sklepamo, da ne obstaja statistično pomembna
razlika v stopnji doživetega emocionalnega starševstva med samskimi in osebami v
partnerstvu. Hipoteze 2, s katero smo predvidevali, da obstajajo statistično pomembne
razlike v kvaliteti emocionalne starševske skrbi med samskimi in tistimi v zvezi, tako ne
moremo potrditi.
Nadalje smo uporabili enak postopek za vse poddimenzije emocionalnega starševstva.
Potem ko smo s Kolmogorov-Smirnov testom (Tabela 7) preverili, ali gre za normalno
distribucijo (vrednost p je pri vseh dimenzijah večja od 0,05 tako za samske kot za osebe
v partnerstvu), smo v nadaljevanju uporabili t-test za preverjanje razlik med skupinama.
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Tabela 7: Kolmogorov-Smirnov test za Emocionalno starševstvo (ES) in za vse štiri
poddimenzije Emocionalnega starševstva (ES) - ESO in ESM, razdeljeno na samske in v
partnerstvu, kot so se opredelili udeleženci raziskave

Poddimenzije ES/Samski/
V partnerstvu

Samski Kolm. Asimpt. V
Kolm. Asimpt.
Smirno st. pom. partners Smirno st. pom.
v test (2-sm.) tvu
v test (2-sm.)

Poddimnezije ES
Pogovor o čustvih (mama)

42

,802

,541

68

1,201

,112

Čustvena izraznost (mama)

42

,897

,397

68

,827

,501

Odzivi na otrokova čustva (mama)

42

,860

,451

68

1,120

,163

Varnost čustv. samorazkr.(mama)

42

,888

,410

68

1,069

,203

Pogovor o čustvih (oče)

42

,957

,319

68

,708

,698

Čustvena izraznost (oče)

42

,866

,441

68

,790

,560

Odzivi na otrok. čustva (oče)

42

,878

,424

68

,871

,433

Varnost čustv. samorazkr. (oče)

42

1,077

,196

68

1,028

,241

Emocionalno starševstvo (mama)

42

,616

,842

68

,869

,437

Emocionalno starševstvo (oče)

42

,658

,780

68

1,077

,197

Emocionalno starševstvo (ES)

42

,542

,931

68

1,120

,163

Opombe: ES – emocionalno starševstvo, Kolm.-Smirnov test – Kolmogorov-Smirnov test, Asimpt. st.
pom. – Asimptomatična statistična pomembnost, podčrtano – rezultati, ki jih gledamo glede na stat.
pomembnost. Statistična pomembnost je na ravni 0,05 % (2-smerna).

Iz Levenovega t-testa (Tabela 8) smo ugotovili, da je potrebno pri vseh izračunih
upoštevati t-test za enake variance (p >0,05). Rezultati t-testa (povsod p>0,05) so
pokazali, da ne moremo potrditi ničelne hipoteze o razlikah v posameznih dimenzijah
emocionalnega starševstva med skupinama samskih in oseb v partnerstvu. Razlike med
skupinama morda obstajajo, vendar na podlagi našega izračuna tega ne moremo trditi s 95
% gotovostjo.
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Tabela 8: T test za enake variance za ugotavljanje razlik doživetega emocionalnega
starševstva samskih in udeležencev v partnerstvu za poddimenzije emocionalnega
starševstva.

Enake
Variance

,808

,371

,673

77

Stat. Arit. Stan.
95 % Inter.
pom sred. napaka
zaupanja
(2- razlika
Spod. Zgor.
sm.)
Meja meja
,503 ,799 1,188 1,566 3,165

Enake
Čust.
Variance
izraz.
(mama)

,071

,790 1,646

77

,104

1,891

1,149

-,397

4,180

Enake
Variance

,005

,944 1,151

77

,253

1,553

1,350 1,134

4,241

Enake
Variance

1,075 ,303 1,291

77

,201

,816

,632

-,443

2,077

Pogovor Enake
o čust. Variance
(oče)

1,677 ,199

,906

77

,368

1,003

1,107 1,201

3,209

Čustv.
izrazn.
(oče)

Enake
Variance

,529

,469

,532

77

,597

,607

1,143 1,669

2,884

Odzivi
na otro.
čustva
(oče)
Var.
čus.
samor.
(oče)

Enake
Variance

,242

,624

,212

76

,832

,278

1,308 2,885

2,328

Enake
Variance

,001

,979

,363

77

,718

,363

1,001 1,630

2,357

Razlike
poddimenzijah ES

Pog. o
čustvih
(mama)

Odzivi
na otr.
č.
(mama)
Varn.
čust. s.
(mama)

Frekv Stat.
enca pom.

T

Razli
ka
Df

ES – emocionalno starševstvo, krepko je označen rezultat stat. pomembnosti za enake variance glede na
vrednost) in rezultat razlike stat. pomembnosti (Stat. pom.) enakih varianc za poddimenzije emocionalnega
starševstva, T- vrednost t testa, Stand. nap. razl. – standardna napaka-razlika. Statistična pomembnost je na
ravni 0,05 % (2-smerna).
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Hipoteza 3: Emocionalna starševska skrb je negativno povezana s strahom pred
intimo.
Nazadnje smo preverili še tretjo zastavljeno hipotezo, da je emocionalna starševska skrb
negativno povezana s strahom pred intimo. Potem ko smo preverili linearnost
spremenljivk, homoscedastičnost in normalnost distribucije ter ugotovili, da to omogoča
uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta, smo tako korelacijo tudi izračunali
(Tabela 9).
Tabela 9: Izračun Pearsonove korelacije med emocionalnim starševstvom (ES) in strahom
pred intimo (SPI) ločeno za samske in osebe v partnerstvu.

Korelacija med ES in SPI

Samski

Emocionalno
starševstvo

Strah pred
intimo

V partnerstvu

Emocionalno
starševstvo

Strah pred
intimo

Pears. Koleracija

Emoc. starš.

Strah pred
intimo

1

-,393*

Stat. pom. (2-sm.)
N

,011
42

41

Pears. Koleracija

-,393*

1

Stat. pom. (2-sm.)

,011

N

41

41

Pears. Koleracija

1

-,390**

Stat. pom. (2-sm.)
N

,001
67

65

Pears. Koleracija

-,390*

1

Stat. pom. (2-sm.)

,001

N

65

66

Opombe: ES – emocionalno starševstvo, SPI – strah pred intimo, Emoc. starš – emocionalno starševstvo,
N - numerus, Stat. pom – statistična pomembnost
*Korelacija je statistično pomembna na ravni 0.05 (2-smerna),
**Korelacija je statistično pomembna na ravni 0.01 (2-smerna).
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Kot je razvidno iz Tabele 9, gre med emocionalnim starševstvom in strahom pred intimo
za srednje močno negativno povezanost (r=-0,393 pri samskih in r=-0,390 pri osebah v
partnerstvu). Obe korelaciji sta statistično pomembni na nivoju 0,05.

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo tretjo hipotezo, da je emocionalno
starševstvo v negativni korelaciji s strahom pred intimo, kar lahko trdimo s 95 %
gotovostjo. Več kot je bilo prisotnega emocionalnega starševstva v otroštvu osebe, manj
strahu pred intimo bodo osebe doživljale v odraslosti (tako samski, kot v zvezi).
Dodatno nas je zanimalo, ali obstaja tudi korelacija med emocionalnim očetovstvom
(ESO) in strahom pred intimo (SPI) ter med emocionalnim materinstvom (ESM) in
strahom pred intimo (SPI).Ko smo preverili linearnost spremenljivk, homoscedastičnost
in normalnost distribucije ter ugotovili, da to omogoča uporabo Pearsonovega
korelacijskega koeficienta, smo tako korelacijo tudi izračunali (tabela 10).
Tabela 10: Pearsonova korelacija med Emocionalnim očetovstvom (ESO) in
Emocionalnim materinstvom (ESM) ter Strahom pred intimo (SPI) ločeno za samske in
osebe v partnerstvu.

Korelacija EMS in ESO s SPI

Emoc.

Emoc..

Samski / V partnerstvu

starš.

starš.

oče

Mama

1

,898**

-,381*

,000

,014

42

42

41

,898**

1

-,386*

Pearson. korel.
Samski

Emocionalno starševstvo oče

N
Pearson. korel.

partnerstvu

Emocionalno starševstvo mama

V

Sig. (2-sm.)

Emocionalno starševstvo oče

Sig. (2-sm.)

,013

N

42

42

41

Pearson. korel.

1

,935**

-,391**

,000

,001

67

67

65

,935**

1

-,373**

Sig. (2-sm.)
N

Emocionalno starševstvo mama

,000

SPI

Pearson. korel.
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Sig. (2-sm.)

,000

N

67

,002
68

66

Opombe: Pearson. korel. – Pearsonova korelacija. SPI – strah pred intimo, N - numerus.
*Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,05 (2-smerna),
**Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,01 (2-smerna).

Izračun korelacij med osnovnima poddimenzijama Emocionalnega starševstva (ES),
ESO in ESM ter strahom pred intimo (SPI) je pokazal, da sta obe poddimenziji
emocionalnega starševstva pri samskih negativno korelirani s strahom pred intimo , in
sicer na ravni 0,05 % statistične pomembnosti.
Za osebe v partnerstvu je izračun Pearonsovega koeficienta med ESO in ESM ter
strahom pred intimo pokazal, da sta obe poddimenziji negativno korelirani. Pri tem je za
poddimenzijo emocionalnega starševstva za očeta znašal dobljeni rezultat p 0,000 in je
pomemben na ravni 0,01, poddimenzija emocionalno materinstvo za osebe v partnerstvu
pa je v statistično pomembni negativni korelaciji s strahom pred intimo z rezultatom p
= 0,02, kar pomeni, da je statistično pomembna na stopnji 0,05.
Zanimala nas je tudi korelacija med poddimenzijami emocionalnega starševstva ločeno
za očeta in mamo na eni strani in strahom pred intimnostjo na drugi, za vse udeležence
skupaj. Zato smo najprej preverili linearnost spremenljivk ter homoscedastičnost in
normalnost distribucije. Ker smo ugotovili, da to omogoča uporabo Pearsonovega
korelacijskega koeficienta, smo tako korelacijo tudi izračunali (Tabela 11).
Tabela 11: Izračun korelacij med poddimenzijami emocionalnega starševstva (za očeta
in mamo ločeno) in strahom pred intimo (SPI) za vse udeležence.

Korelacije poddimenzije ES/SPI/Vsi udeleženci

Pogovor o čustvih (mama)
Čustvena izraznost (mama)

Pears. Korelacija

-,396**

Stat. pom. (2-sm.)

,000

N
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Pears. Korelacija

132

-,287**

Odzivi na otrokova čustva (mama)

Varnost čustvenega samor. (mama)

Pogovor o čustvih (oče)

Čustvena izraznost (oče)

Odzivi na otrokova čustva (oče)

Varnost čustvenega samorazk. (oče)

Stat. pom. (2-sm.)

,003

N

107

Pears. Korelacija

-,322**

Stat. pom. (2-sm.)

,001

N

107

Pears. Korelacija

-,304**

Stat. pom. (2-sm.)

,001

N

107

Pears. Korelacija

-,353**

Stat. pom.(2-sm.)

,000

N

107

Pears. Korelacija

-,270**

Stat. pom. (2-sm.)

,005

N

107

Pears. Korelacija

-,294**

Stat. pom. (2-sm.)

,002

N

106

Pears. Korelacija

-,310**

Stat. pom. (2-sm.)

,001

N

107

Opombe: ES – emocionalno starševstvo, SPI – strah pred intimo, Varnost čustvenega samorazk. – varnost
čustvenega samorazkrivanja, Pears. Korelacija, N – numerus, Stat. pom. – statistična pomembnost
**Statistična pomembnost na ravni 0,01 (2-smerna).

Vrednost statistične pomembnosti (dvosmerne) korelacij se v povprečju nahaja na lestvici
med -0, 270 in -0,396 (Tabela 11), zato vrednost povezav glede na velikost koeficientov
lahko opredelimo kot nizke do srednje vrednosti. Pri izračunih smo dobili najnižjo
korelacijo med SPI in čustvena izraznost za očeta (r=-,270), nadalje je sledila čustvena
izraznost za mamo (r=-,277), čemur sledi odziv na otrokova čustva za očeta (r=-,294) ter
varnost čustvenega samorazkrivanja za mamo (r=-,304), kjer gre za nižje korelacije.
Iz rezultatov za vsako poddimenzijo posebej in za vse udeležence (Tabela 11) lahko
sklepamo, da nižja kot je bila stopnja emocionalne starševske skrbi na posameznih
133

dimenzijah v preteklosti, višja je stopnja prisotnosti strahu pred intimo v odraslosti.
Nazadnje nas je zanimalo, kakšne so korelacije med poddimenzijami emocionalnega
starševstva ločeno za očeta in mamo in strahom pred intimo pri samskih in kakšne pri
osebah v partnerstvu, zato smo to dvoje diferencirali in izračunali ločeno, potem ko smo
preverili linearnost spremenljivk, homoscedastičnost in normalnost distribucije ter
ugotovili, da to omogoča uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta (Tabela 12).
Iz rezultatov smo ugotovili, da znašajo negativne korelacije za samske in udeležence v
partnerstvu od r=-,113 do r=-,454, največji del rezultatov se giblje okoli r=-350, kar
pomeni, da gre za zmerne do srednje vrednosti korelacije poddimenzij emocionalnega
starševstva, tako emocionalnega očetovstva, kot emocionalnega materinstva v korelaciji s
strahom pred intimo. Rezultati so prikazani v Tabeli 12.
Tabela 12: Izračun korelacij poddimenzij emocionalnega starševstva (ES) s strahom pred
intimo ločeno za samske in osebe v partnerstvu.

Korelacije poddimenzije ES/ESPI/
Samski/V partnestvu

Strah pred intimo

Pogovor o čustvih mama

Čustvena izraznost (mama)

Samski

Odzivi na otrok. čustva (mama)

Varnost čustv. samor. (mama)

Pogovor o čustvih (oče)

Čustvena izraznost (oče)
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Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija

-,454**
,003
41
-,297
,059
41
-,355*
,023
41
-,362*
,020
41
-,363*
,020
41
-,252
,112
41
-,113

Odzivi na otrokova čustva (oče)

Varnost čustv. samor. (oče)

Pogovor o čustvih (mama)

Čustvena izraznost (mama)

V partnerstvu

Odzivi na otrok. čustva (mama)

Varnost čustv. samor. (mama)

Pogovor o čustvih (oče)

Čustvena izraznost (oče)

Odzivi na otrok. čustva(oče)

Varnost čust. samoraz. (oče)

Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N
Pears. Korelacija
Stat.pom.(2-sm.)
N

,484
41
-,305
,052
41
-,377**
,002
66
-,348**
,004
66
-,339**
,005
66
-,344**
,005
66
-,383**
,001
66
-,291*
,018
66
-,381**
,002
65
-,307*
,012
66

Opombe: ES – emocionalno starševstvo, SPI – strah pred intimo, odzivi na otrok. Čustva – odzivi na
otrokova čustva, Varnost čustv. samoraz. – varnost čustvenega samorazkrivanja, N – numerus, Stat. pom. –
statistična pomembnost, Pears. Korelacija – Pearsonova korelacija
* - Statistična pomembnost na stopnji 0,05,
** -Statistična pomembnost na stopnji 0,01

Pri poddimenzijah emocionalno starševstvo za samske udeležence smo ugotovili, da s
strahom pred intimo korelirajo odzivi na otrokova čustva za mamo, varnost čustvenega
samorazkrivanja za mamo in pogovor o čustvih za očeta (pomembnost korelacije na ravni
0,01), razen pogovor o čustvih z mamo, merjeno na ravni 95 % statistične pomembnosti.
Pri poddimenzijah emocionalno starševstva, merjeno za osebe v partnerstvu, pa smo
ugotovili, da s strahom pred intimo korelirajo pogovor o čustvih za očeta, čustvena
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izraznost za očeta in varnost čustvenega samorazkrivanja za očeta. Vse korelacije so
negativne (Tabela 12).
Pri osebah v partnerstvu smo z izračuni ugotovili, da nobena od poddimezij
emocionalnega materinstva ni v statistično pomembni korelaciji s strahom pred intimo na
ravni 0,05 stopnje statistične pomembnosti, medtem ko so tri poddimenzije
emocionalnega očetovstva v statistično pomembni negativni korelaciji s strahom pred
intimo, merjeno na ravni 0,01 statistične pomembnosti. Poddimenzija čustvena izraznost
na lestvici za očeta ni v statistično pomembni korelaciji s strahom pred intimo (Tabela
12).
Najbolj očitno pri tem izstopajo čustvena izraznost, odzivi na otrokova čustva in varnost
čustvenega samorazkrivanja na poddimenziji emocionalnega očetovstva pri samskih
osebah, pri slednjih poddimenzijah nismo dokazali statistične pomembnosti oziroma
korelacije med spremenljivkama emocionalno starševstvo za očeta in strahom pred
intimo.
Vse ostale poddimenzije emocionalnega starševstva (Tabela 12), emocionalnega
očetovstva in emocionalnega materinstva pri skupini samskih, razen prej omenjenih treh
na lestvici, so statistično pomembno negativno korelirane s strahom pred intimo. To
pomeni, da manj kot je bila samska oseba deležna emocionalne starševske skrbi v
preteklosti (z izjemo poddimenzij čustvene izraznosti očeta, odzivov na otrokova čustva
očeta in varnost čustvenega samorazkrivanja pri očetu), višjo stopnjo strahu pred intimo
doživlja v sedanjosti v svojih obstoječih (kadar je neko obdobje v partnerstvu) ali
potencialnih partnerskih odnosih, torej v tistih odnosih, katerih osnovna značilna lastnost
je prisotnost višje stopnje intime kot v siceršnjih drugih odnosih, kot so prijateljski,
kolegialni in drugi.

Ob preverjanju, ali obstaja negativna korelacija med posameznimi dimenzijami
emocionalno starševske skrbi s strahom pred intimo za osebe v partnerstvu (Tabela 12),
smo ugotovili, da statistično pomembno negativno korelirajo s strahom pred intimo vse
poddimenzije emocionalnega starševstva, tako za očeta kot za mamo.
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Tretjo hipotezo, s katero smo predpostavljali, da je emocionalna starševska skrb
negativno povezana s strahom pred intimo v odraslosti, lahko potrdimo.
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8. RAZPRAVA

8.1 Med samskimi in tistimi v zvezi so statistično pomembne razlike v
strahu pred intimo
Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembno razliko med stopnjo doživljanja
strahu pred intimo (SPI) pri samskih in osebami v partnerstvu. Samski doživljajo višjo
stopnjo strahu pred intimo kot osebe v partnerstvu.
Do podobnih rezultatov so prišli v nekaterih podobnih raziskavah na temo strahu pred
intimo (SPI). Nekateri avtorji, npr. Descutner in Thelen (1991), ki sta tudi avtorja
vprašalnika Fear of intimacy - Strah pred intimo, ki smo ga uporabili v našem delu,
uvrščajo strah pred intimo med fobije, in sicer menijo, da gre za socialno fobijo in hkrati
še anksiozno motnjo, ki posamezniku s to težavo onemogoča vzpostavitev in negovanje
ter vztrajanje v funkcionalnem medosebnem oziroma partnerskem odnosu, saj pojem
intimni odnos v prvi vrsti govori o odnosu, ki ga odlikuje globlja navezanost ter večja
stopnja bližine in razkrivanja, kdo v resnici smo.
Med številnimi in bolj znanimi avtorji, ki so raziskovali strah pred intimo, je
psihoterapevt Alperin (2006), ki v svoji raziskavi pravi, da se pogoji za intimno
navezanost pri osebi vzpostavijo že v predojdipovski dobi. Sama navezanost je odvisna
od močne navezave matere z otrokom na podlagi njene skrbi zanj, načina dotika (prijeten,
neprijeten), načina odzivanja na otroka (jo zmoti, dela anksiozno ipd.) itd. Avtor
predvsem govori o »dovolj dobri materi,« če jo kot takšno doživi otrok, kar je kasneje v
odraslosti bistveni pogoj za zmožnost posameznika za primerno funkcioniranje v bližnjih
odnosih, v katerih se lahko vzpostavi primerna stopnja intime in psihične bližine med
dvema osebam. Tudi Mahler, Pine in Bergman so že leta 1975 ugotovili, da je
simbiotična faza, ko je otrok še v infantilni povezanosti in tako rekoč v zlitosti oziroma v
enosti z materjo, ključna za vzpostavljanje in vzdrževanje objekta-relacijskih odnosov.
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Zanimivi se zdijo tudi izsledki raziskave avtorjev Anite L. Vangelisti in Garrya Becka
(2007) z naslovom Intimacy and Fear of Intimacy Raziskava omenja, da imajo ljudje, ki
so v tesnih intimnih odnosih izkušnjo oziroma občutja večje psihične bližine in
psihološkega dobrega počutja, blagostanja oziroma so deležni več dobrobiti (ang. weel
being), kot to poimenujejo omenjeni avtorji (Reis 1984).
Glede novejših raziskav o strahu pred intimo lahko omenimo še ugotovitve Gašperja
Kuralta (2014) »Strah pred intimo pri uporabnikih spletnih družabnih omrežij«, ki je v
svojem magistrskem delu raziskoval razliko med uporabniki in neuporabniki družabnih
omrežij glede strahu pred intimo in ugotovil, da obstaja med njimi statistično pomembna
razlika v strahu pred intimo. Po njegovih ugotovitvah imajo uporabniki družabnih mrež
več strahu pred intimo in manj socialne intime kot neuporabniki. Najvišjo stopnjo strahu
pred intimo so dosegli nekdanji uporabniki, ki so hkrati doživljali tudi najmanjšo stopnjo
intime. Hkrati se po njegovih ugotovitvah uporabniki facebooka bolj bojijo razkritja
osebnih podatkov kot neuporabniki.
Deloma primerljiva se zdi tudi raziskava Dajčman Sare (2014) z naslovom Nezvestoba v
povezavi z intimnostjo in teorijo objektnih odnosov. Omenjena raziskava je pokazala, da
so posamezniki, ki so nezvesti, bolj nagnjeni k nezvestobi, imajo izraženo višjo stopnjo
strahu pred intimnostjo, zato so zanje značilna bolj permisivna stališča do nezvestobe.

Druga pomembna ugotovitev te raziskave je bila, da je za nezveste posameznike bolj kot
za zveste značilna izraženost poddimenzij, kot so: simbiotično zlivanje, narcisizem,
egocentrizem, strah pred požrtjem ter dimenzije testa objektnih odnosov, kot je npr.
zagledanost vase, iz česar lahko sklepamo, da to kaže na nezrele in manj diferencirane
osebnosti v smislu ločenosti-avtonomije in povezanosti-intimnosti v odnosu. Ker to
komponento upoštevamo kot eno bistvenih za oceno zrelosti posameznika za intimni
odnos, lahko ugotovimo, da nezvestoba v tem smislu kaže na pomanjkanje psihološke
zrelosti ter nesposobnost za zrel in uravnotežen partnerski odnos. Vse te omenjene
raziskave, ki so se osredotočale na raziskovanje strahu pred intimo v povezavi z
nekaterimi drugimi področji, kažejo, da se strah pred intimo v višji stopnji pojavlja v bolj
nefunkcionalnih relacijskih oblikah (npr. nezvestoba, več neosebnih stikov prek spleta
ipd.).
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Samske udeležence raziskave in osebe v partnerski zvezi smo, da bi natančneje opredelili
njihov status, povprašali, koliko časa so samski ali v partnerski zvezi. Samski so tudi
odgovarjali na zastavljeno vprašanje, zakaj menijo, da so samski. Pri tem so bili možni
odgovori npr. da je njihov samski stan zgolj prehodno obdobje ali da »je dokaj težko najti
(primernega) partnerja«. Pri tem smo dobili zanimive odgovore, največji delež, in sicer
10,8 % odstotka samskih udeležencev, je obkrožilo, da so samski krajši čas in da je njihov
samski stan zgolj prehodno obdobje, enak odstotek (10,8 %) anketiranih samskih pa je na
primer navedlo, da so samski daljši čas, a da se jim ne zdi težko najti partnerja.
Omenjena enaka najvišja odstotka odgovorov izmed ostalih manj številčnih vodijo k
razmišljanju, da se samski danes težje odločajo za vstop v partnerstvo, da so pri tem glede
izbire partnerja bolj kritični, zahtevni, izbirčni (ozadje je verjetno razložljivo), hkrati
oziroma po drugi strani pa se zdi, da je njihovo iskanje partnerja morda bolj določno in
natančno ter ciljno usmerjeno, kar pomeni, da imajo pri sebi jasno sliko o tem, kakšnega
partnerja iščejo in pri tem ne odstopajo od zahtev in pričakovanj. Možno je tudi
razmišljanje v smeri, da je samskim postalo »bolj udobno« biti samski kot pa biti v
partnerskem odnosu, saj se zdi, da samskost ne zahteva toliko prilagajanja in sklepanja
kompromisov z drugim, kot npr. v odnosu s partnerjem in v tem smislu lahko samskost
pomeni več svobode in manj obveznosti v odnosih, v ozadju tega pa je mogoče pomisliti
tudi na strah pred intimo.
Pri tem ne vemo, ali je »vztrajanje v samskosti« glede na navedbe da, »so daljši čas
samski, a ni težko najti partnerja«, znak dokaj dobre oziroma visoke samopodobe in
potrpežljivosti pri iskanju »kompatibilnega« partnerja, s ciljem ustvariti čim večjo
kvaliteto odnosa in znak osebnostne rasti, ali pa gre zgolj za »odlašanje« z vstopom v
partnerstvo oziroma za vztrajanje v samskosti kot odraz višje stopnje strahu pred intimo,
kot je ta sicer značilna za samske udeležene, ki so se »izrekli« da jim »ni težko najti
partnerja«, in ki jo nezavedno doživljajo, a niso v stiku z njim. Tudi v tem primeru je za
te samske manj zastrašujoče in na videz bolj udobno biti samski brez obveznosti v
odnosih.
Ugotovitev, da je pri samskih, glede na dobljene rezultate, prisotnega več strahu pred
intimo, je bila pričakovana, glede na siceršnje oblike strahu pred intimo, ki jih je mogoče
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opaziti v medosebnih, zlasti pa partnerskih odnosih, kot jih je mogoče srečevati v praksi
svetovalnega in terapevtskega dela.

Ob tem si upamo trditi, deloma tudi na podlagi lastnih preteklih raziskovanj na tem
področju, da se število samskih v svetu in tudi pri nas povečuje, kar med drugim
sklepamo tudi po tem, da je velik delež samskih označilo, da ni težko najti partnerja.
Dejstvo je, da možnost in dokazano večja uporaba interneta ter spletnih portalov za
samske ter drugih oblik in načinov druženja in zabav v živo za samske omogočajo tem, da
živijo v iluziji, da obstaja »neskončno« število primernih partnerjev, ki jih lahko spoznaš
izjemno hitro, skoraj »zgolj z enim klikom« na računalniku.
Zdi se, da večina teh samskih, ki se registrirajo na nek portal, meni, da je mogoče v zelo
kratkem času najti točno takšnega partnerja, ki ima vse z njihove strani zaželene in
natančno definirane lastnosti, za katere menijo, da bi jih v odnosu zadovoljile in za katere
želijo, da jih ima bodoči partner. Zdi se, da iskanje partnerja postaja kot nakup v trgovini,
kjer kupec točno ve, kakšen izdelek išče in koliko je pripravljen odšteti zanj. Pri tem se
samski s klikanjem po portalu suvereno odločajo, ali jim je nekdo všeč, jim ni všeč ipd.
Zdi se tudi, da se nekateri samski ob tovrstnem načinu iskanju partnerja, ki je zaradi več
razlogov po svoje sicer razumljiv in sprejemljiv način iskanja partnerja, vendarle
največkrat ne zavedajo, da je na portalih za samske in drugih dogodkih za samske
prisotno tudi določeno število samskih, ki to v resnici niso, in samskih, ki jih obvladuje
zelo visoka stopnja strahu pred intimo, ki je posledično razlog, da te osebe niso sposobne
za intimno zvezo. Njihov močan strah jim navadno preprečuje, da bi se odločili za osebno
srečanje z nekom in spoznavanje z njimi se od klepeta izza računalnika morda ne bo
nikoli nadaljevalo v zmenek v realnosti, kjer bi se oba udeležena lahko spoznala v bolj
realni podobi.
Za samske, ki sicer prihajajo na srečanja in zabave za samske v živo, pa je pogosto
značilno, da praviloma ne zdržijo dolgo v novem odnosu, oziroma nezavedno naredijo
vse, da se morda obetaven odnos čim prej tudi zaključi, kar morda zopet kaže na
določeno mero neozaveščenega strahu pred intimo. Sčasoma ti samski lahko tudi
postanejo zasvojeni s stalnim iskanjem popolnega partnerja, za katerega iluzorno
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verjamejo, da nekje obstaja, kar spet vodi k predpostavki o prisotnosti visoke stopnje
strahu pred intimo.
Vedenje v smislu: »Če ne gre, pač rečem: Ne grem se več! in si poiščem nekoga
idealnejšega, ki se ne bo tako noro vedel, kot se je moj zadnji partner,« je pokazatelj
pristnosti strahu pred intimo in nepripravljenosti za gradnjo partnerskega odnosa,
katerega bližina na neki stopnji vključuje tudi prebuditev otroških ran. Že samo dejstvo,
da v manj časa trajajočih odnosih osebi sploh ne prideta do stika z lastnim virom
ranjenosti v odnosu, ki je neozdravljena otroška rana, kaže na pomanjkanje psihične
bližine med partnerjema, ki se v zelo kratkem času pač ne more zgraditi. To pa po našem
mnenju številne samske, ki ne zdržijo dolgo v povezanem partnerskem odnosu,
pravzaprav »varuje, da bi si z nekom prišli preblizu«, zato je takšne vrste odnos zanje
neke vrste »varovalka« pred duševno bolečino ob prebuditvi otroških ran (Gostečnik
2010, 138; 2011, 301).
Projekcije, vedenja, čutenja staršev, ki svoje nepredelane psihoorganske vsebine v
otroštvu odložijo v otroka, seveda zelo slabo vplivajo na otrokovo samopodobo, z vidika
psihične ekonomije staršev tudi ni poštena dinamika, saj je njen glavni namen zmanjšati
anksioznost staršev (212, 402, 405). Površni odnosi v odraslosti so nadalje za samske
razlog, da še naprej ostajajo »udobno« samski in tako ohranjajo oddaljenost od drugih, s
čimer se branijo pred čustvenim doživljanjem (Hirigoyen 2007, 141–142), kljub temu da
so včasih znotraj sebe zelo osamljeni. Tako jim je varneje in ob tem nimajo občutka, da
jih nekdo duši ali omejuje pri čemerkoli, glede na to, da se jim ni treba pogajati v odnosu.
Pogosto imajo ti samski zelo logične razlage, zakaj je tako težko najti ustreznega
partnerja, s katerimi zadovoljijo radovednost sorodnikov, prijateljev in znancev. Ti kot
laiki običajno ne razumejo »logike« relacijske dinamike, ki sicer nevidno obvladuje
njihove intimne odnose.
Na rezultate raziskave je verjetno vplivalo tudi dejstvo, da je bilo vključeno enkrat več
žensk kot moških. Na to, žal, nismo imeli vpliva, ker so bile raziskave razdeljene v
društvih, univerzah in podobno, kjer jih je nato oseba, ki jih je prevzela razdelila
sodelujočim.
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8.2 Med samskimi in tistimi v zvezi so statistično pomembne razlike v
kvaliteti emocionalne starševske skrbi

V nasprotju z našimi pričakovanji rezultati raziskave niso pokazali statistično pomembne
razlike med samskimi in osebami glede stopnje doživetega emocionalnega starševstva v
preteklosti. Ti rezultati kažejo na to, da kvaliteta emocionalne starševske skrbi ni
dejavnik, ki bi razlikoval samske ali pa osebe v partnerstvu in da bi se to povezovalo tudi
z njihovo sposobnostjo za odnose. Tega namreč nismo raziskovali in tudi za osebe, ki so
v partnerstvu, ne vemo, kakšna je kvaliteta oziroma funkcionalnost njihovega
partnerskega odnosa. Tudi ne vemo, ali niso morda v kvazi partnerskem odnosu, ki ne
vključuje dovolj, predvsem pa ne resničnih čustvenih izmenjav in navzven morda celo
deluje funkcionalno, vendar v resnici ni niti intimen niti resničen odnos. Pri tem lahko
omenimo raziskavo Petre Nastran (2016) v magistrskem delu, kjer je avtorica ugotovila,
da se samski in nesamski razlikujejo glede na navezanost na starše.
V delu Nastranova ugotavlja, da so samski udeleženci raziskave bolj navezani na
prijatelje, brate, sestre in starše ter je zanje značilna nižja odtujenost od staršev. Večjo
bližino s starši pojasnjuje s tem, da so v tesnejših stikih z njimi, da večinoma živijo doma,
dopušča pa tudi možnost, da ti samski niso dovolj diferencirani v odnosu s starši.
Nediferenciacija od staršev po mnenju avtorice pomeni prepreko pred uspešnim
osamosvajanjem ter graditvijo svojega doma in odnosov. Njena raziskava je pokazala, da
imajo samski statistično pomemben tesnejši odnos z mamo, pa tudi z očetom, le da pri
odnosu z očetom ni bila dokazana statistična pomembnost. Po njenem mnenju več
prisotne komunikacije, zaupanja in manj odtujenosti tudi predstavlja manj patološki vidik
v smislu šibkih meja, težav z osamosvajanjem in značilnim pomanjkanjem prevzemanja
odgovornosti.
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8.3 Emocionalna starševska skrb je negativno povezana s strahom pred
intimo

Rezultati raziskave so pokazali, da je kvaliteta oziroma stopnja doživete emocionalne
starševske skrbi, ki so jo posamezniki doživeli v preteklosti, v otroštvu in mladosti,
negativno povezana s stopnjo strahu pred intimo pri samskih, kot tudi pri tistih, ki so v
zvezi. Nižja kot je bila stopnja doživete emocionalne starševske skrbi v preteklosti, več je
prisotnega strahu pred intimo v odraslosti. Pri računanju korelacije med emocionalnim
starševstvom in strahom pred intimo ločeno za samske in posebej za osebe v partnerstvu,
se je izkazalo enako. Statistično pomembnih korelacij ni bilo le pri samskih osebah med
dimenzijami čustvena izraznost oče, odzivi na otrokova čustva pri očetu in varnost
čustvenega samorazkrivanja očeta s strahom pred intimo ter med dimenzijo čustvena
izraznost mama ter strah pred intimo.
Iz rezultatov se da sklepati, da je za vzorec oseb oziroma za sodelujoče v naši raziskavi
značilno, da se je pri tistih, ki so bili v preteklosti pretežno deležni premalo čustvene
izraznosti s strani tako očeta kot mame, to odrazilo v višjem strahu pred intimo. Slednje
bi lahko pojasnili s tem, da izražanje čustev v naši kulturi v preteklosti ni bilo preveč
razumljivo in pričakovano vedenje v odnosu do lastnega otroka, ljubezen staršev je bila
dostikrat pristranska in pogojna, sploh v primeru čustvene nezrelosti.
V otroštvu nekaterih udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi, je, glede na rezultate
raziskave, vladalo prepričanje, da je izražanje čustev nekaj, kar ni v redu in se tega torej
ne počne, saj je to znak slabosti in manjše psihične trdnosti, uveljavljen je bilo mnenje, da
starš s tem tudi izgublja avtoriteto v odnosu do otroka. Glede vzgoje je obstajalo splošno
mnenje, da otroka ni dobro preveč razvajati, temveč je bolje, da se ga vzgaja nekoliko
bolj strogo. Alenka Puhar (1982) npr. govori o »šibi strahovalki«, ter o tem, da je bil
včasih poglavitni način vzgoje palica, kar je povzela po Antonu Martinu Slomšku (1850),
kaplanu na Bizeljskem, ki pravi da: »Kjer so otroci, mora biti doma tudi šiba, to je stara
resnica in pravica. Kjer ni pri deci šibe strahovalke, tudi pokorščine ni.« To je morda tudi
razlog, da nekateri udeleženci niso bili deležni take vrste emocionalne starševske skrbi,
saj njihovi starši tega vedenja večinoma niso prakticirali, kar najverjetneje velja za
udeležence stare od 40 let naprej. Res pa je, da ne vemo natančno, za kakšno število
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udeležencev je to značilno, saj tega nismo raziskovali na tovrsten način. Poleg vsega na
področju, ki se ukvarja z družinskimi in partnerskimi odnosi, vemo, da se vzorci vedenja
prenašajo skozi več generacij, tudi do pet in celo več, zato ni čudno, da so vplivi nekdanje
vzgoje prisotni še danes in se to občuti v vedenju staršev do otrok.
Omenjeno statistično nepomembno korelacijo čustvene izraznosti in odzivov na otrokova
čustva in čustvenega samorazkrivanja na lestvici emocionalnega očetovstva s strahom
pred intimo pri samskih bi morda lahko pojasnili s tem, da je v naši kulturi globoko
zakoreninjeno mišljenje, da moški ne smejo kazati čustev v smislu »bodi čustveno
močan« oz. »fantki ne jokajo« in da tovrstna čustvena »odsotnost« očeta zato ne igra
posebne vloge v povezavi s strahom pred intimo pri samskih. Vseeno pa se zdi mogoče,
da se strah pred intimo bolj kot z emocionalnim očetovstvom povezuje s kakim drugim
dejavnikom, ki pa ga v našem delu nismo raziskovali. Še vedno prisotno mišljenje v naši
družbi o »otroku koristni« čustveni neizraznosti, še zlasti moškega spola, posledično
lahko vpliva na to, da se v določeni meri očetje, pa tudi sicer starši ne odzivajo na čutenja
otroka ustrezno, oziroma na način čustvene regulacije otrokovih zanj neobvladljivih
čutenj: Slednje se sicer zgodi zaradi nepredelanih in potlačenih čustev teh staršev, ki se
bojijo ponovne prebuditve bolečih čutenj, če bi se v polnosti emocionalno odzivali na
potrebe svojega otroka.
Zato ta čustva zaradi svoje silovitosti in dolgoletnega zatajevanja grozijo, da lahko vsak
trenutek grozeče preplavijo psiho. Le tega pa se ranjeni starši na moč izogibajo in boleča
čutenja znova potlačijo ter tako s svojim nedzivanjem ne regulirajo otrokovih težkih
čutenj, kar sicer je osnova za zdrav, predvsem pa nemoten otrokov čustveni, psihološki in
duševni razvoj. S tem se strahovi pred biti ranjen in izpostavljen lastnim čutenjem na
milost in nemilostnevede in nehote prenašajo na otroke teh staršev ki v prihodnje tako ne
znajo ravnati z lastnimi čutenji, predvsem pa slabo s čutenji zavrnitve, nepomembnosti,
neustreznosti, ki jih ob teh starših pogosto doživijo. Tako ti otroci kot odrasli enako ne
znajo ravnati z lastnimi čutenji v odnosih. Že samo dejstvo, da nekaj čutijo, je zanje
včasih preveč zastrašujoče in takšen način rokovanja staršev z njimi zagotovo ustvarja
strah pred bližnjimi odnosi, zlasti intimni odnosi.
Starši, ki ne uspejo vzpostaviti ustrezne emocionalne povezanosti z otroki, ta svoj strah
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pred intimo prenašajo na svoje otroke prek medgeneracijskega prenosa vzorcev vedenja
Kljub temu, da gre za starše, ki so bili v otroštvu prikrajšani za emocionalno starševstvo
in si te prikrajšanosti vsekakor ne želijo za svoje otroke, pa je prav njihovo vedenje
močan povod, da se strah pred intimo razvije tudi pri njihovih otrocih, ki ob neodzivnih
starših dobivajo nejasna in pogosto celo nasprotujoča si sporočila.
Ker se čustvena neizraznost v naši kulturi še vedno dojema kot znak moči osebnosti
nekega človeka,, kar še posebej velja za generaciji 40, 50+ in več, lahko le ugotovimo, da
se pomanjkanje starševske čustvene bližine in stika z otrokom povezuje s strahom pred
intimo. To se zgodi, ker se ti starši izjemno bojijo ponovne prebuditve ranjene preteklosti,
s čimer pa v svojega otroka nevede polagajo temelje za prihodnji strah pred intimo v
bližnjih odnosih, saj je prav starševski način odzivanja in vedenja za otroka vzor, ki lahko
traja vse življenje. Glede na rezultate naše raziskave pa to velja bolj za odnos z mamo,
medtem ko pri dimenzijah odnosa z očetom ni bilo statistično pomembnih povezav.
Če bi želeli pojasniti še odsotnost korelacije poddimenzij čustvena izraznost oče, odzivi
na otrokova čustva pri očetu in varnost čustvenega samorazkrivanja očeta s strahom pred
intimo, lahko razmišljamo v smeri, da očetje sodelujočih v raziskavi, ki so menili, da so
bili njihovi očetje »šibki« v zadnjih treh poddimenzijah naše raziskave, morda niso bili
dovolj prisotni, tako v psihičnem, kot v fizičnem smislu v realnem življenju otroka in se
niso kaj dosti ukvarjali s svojimi otroki ter tako niso imeli posebne vloge pri oblikovanju
strahu pred intimo. Slednje bi lahko pomenilo, da omenjeni udeleženci precej verjetno
izhajajo iz družin, kjer je bil oče cele dneve zaposlen ali pa je bil na delu v tujini ipd., ali
sta bila starša ločena oziroma je otrok pretežno živel v enostarševski družini. Nadalje
lahko predvidevamo, da v primeru, ko so ti očetje vendarle bili fizično prisotni v družini,
so sicer bili čustveno ali drugače odsotni ali pa s čim zasvojeni, predvsem pa so se
odzivali nefunkcionalno v vlogi očeta in starša, najverjetneje pa tudi partnerja. Skoraj
zagotovo so ti očetje na različne načine izbirali poti »stran od družine« ter tako ustvarjali
psihično in fizično razdaljo ter odmik v odnosu do svojega partnerja in otrok.
Korelacije med emocionalnim starševstvom in emocionalnim materinstvom ter strahom
pred intimo pri samskih in osebah v partnerstvu kažejo, da pri osebah v partnerstvu
obstaja korelacija oziroma povezanost med stopnjo doživetega materinstva in očetovstva
za vse dimenzije ter strahom pred intimo, medtem ko se je povezanost pri samskih
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izkazala le za dimenzije emocionalnega materinstva (razen pri dimenziji čustvena
izraznost mama). Slednje pomeni, da samske osebe doživljajo več strahu pred intimo v
partnerskem odnosu, kadar so v preteklosti doživele manj emocionalne materinske skrbi,
medtem ko za emocionalno očetovsko skrb tega ne moremo trditi. Slednje bi lahko
razložili tudi s fizično in psihično odsotnostjo očetov in dejstvom, da mati nudi otroku
čustveno varnost že od rojstva naprej, torej gre morda za specifičen tip varnosti, ki se za
razliko tistega, ki ga oseba dobi s strani očeta, drugače poveže s strahom pred intimo.
Dejstvo je, da je otrok povezan z mamo, že od samega spočetja in seveda rojstva dalje ter
da je prav prvotni odnos simbioze, ki se ustvari z njo ob rojstvu tisti, ki otroku daje
osnovno občutje varnosti, sprejetosti in zaželenosti na tem svetu. Da otrok na ta način ve,
da je zaželen in ljubljen, takšen kot je, z vsemi svojimi potrebami. Lahko bi rekli, da v
tem smislu mama neguje s tem, da otroku zagotavlja osnovno varnost (Kompan Erzar
2009), oče otroka varuje, ga popelje v svet, mu predstavi nove izkušnje potem, ko je v
sebi že razvil dovolj močna občutja varnosti v odnosu z mamo. In če oče ob pravem času
ne prevzame svoje očetovske naloge, se lahko pokaže tovrstni primanjkljaj v doživljanju
čustvenega očetovstva in s tem tudi manjšo vlogo pri oblikovanju relacijskih dimenzij v
odraslosti, kot je strah pred intimo.
Splošno gledano, bi rezultate raziskave lahko komentirali v tem smislu, da kažejo na
nepomembno povezanost emocionalnega očetovstva in strahu pred intimo, morda iz
razloga, da so se udeleženci po emocionalno oporo v otroštvu in mladosti zatekali bolj k
materi kot k očetu. Morda je bilo temu tako, ker so generacije po drugi svetovni vojni v
naši državi manj vedele o kvalitetnem starševstvu nasploh, ker so morali nekateri že kot
otroci delati oziroma pomagati pri delu na kmetiji, kjer je bilo ogromno dela in tudi večje
število otrok, s katerimi pa se nihče ni posebej ukvarjal. Vsekakor se zdi, da so se še manj
kot matere z otroci v preteklosti z njimi ukvarjali očetje, ki so bili v družini tisti, ki so
služili denar za njeno preživetje. Tako so bili očetje več zunaj ter zdoma, matere, ki niso
hodile v službo, pa so kot gospodinje skrbele za družino in vzgojo otrok. Zato očetje na
videz niso imeli tako očitno pomembne vloge v emocionalnem razvoju otrok, niti se tega
od njih to ni pričakovalo. Zdi se, da ljudje, ki izhajajo iz teh generacij, še vedno gledajo
na tovrsten nefunkcionalen odnos očeta do njih in sorojencev kot na povsem normalen in
neproblematičen odnos. Zdi se jim, da so glede na okoliščine bili deležni dovolj
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starševske pozornosti, pretekli odnos njihovih staršev do njih, kljub siceršnjem bolj
verjetnem neemocionalnemu starševstvu, se jim zdi v redu in sprejemljiv.
Nekateri udeleženci so sicer omenili nekaj v odnosu s starši, kar jih je motilo, večinoma
pa ne. Zdi se, da nekateri udeleženci raziskave, ki so bili v preteklosti čustveno
zapostavljeni, zanemarjeni ali zlorabljeni, gledajo na zanje neozaveščeno pomanjkanje
emocionalne starševske skrbi, za katero so bili prikrajšani in na katero kaže neustrezen
odnos enega, drugega ali obeh staršev do njih, kot na nekaj normalnega. Tu udeleženci
brez težav sprejmejo dejstvo, da je odnos pač bil takšen kakršen je bil in niti ne pomislijo,
da lahko bil tudi drugačen, boljši, bolj funkcionalen, z več izražanja in sprejemanja
obojestransko v njihovih preteklih odnosih s starši. Zato je možno, da so ti udeleženci
raziskave pri vprašanjih o odnosu z očetom ali mamo ocenili, da so bili ti odnosi boljši,
kot so bili v resnici. To pomeni, da so pri nekaterih vprašanjih v anketi obkrožili odgovor
višje na lestvici strinjanja, kot drugi udeleženci, ki so bolj ozaveščeni glede tega, kakšen
naj bi bil emocionalno ustrezen odnos starša do otroka.

8.4 Povzetek rezultatov in njihov pomen za teorijo in prakso
Rezultati raziskave so pokazali, da se kvaliteta oziroma stopnja doživetega
emocionalnega starševstva v preteklosti pomembno povezuje s strahom pred intimo in da
je strahu pred intimo, statistično gledano, celo več pri osebah v partnerstvu kot pri
samskih. Raziskava je pokazala statistično pomembno povezanost emocionalne
starševske skrbi in strahu pred intimo predvsem pri udeležencih, ki so v zvezi, medtem ko
pri samskih nismo dobili statistično pomembnih povezav, pri čemer velja še zlasti omeniti
statistično nepomembno korelacijo med strahom pred intimo z večino dimenzij
emocionalnega starševstva s strani očeta. To pomeni, da pri ljudeh, ki so več časa samski
in jih obvladuje strah pred intimo, glede na to, da tega nismo uspeli dokazati ni nujno, da
so bili v preteklosti deležni manj emocionalne starševske skrbi s strani matere in da
očetovska emocionalna starševska skrb pri tem ni igrala pomembne vloge.
V splošnem rezultati kažejo, da se starševstvo, ki ni dovolj emocionalno, pomembno
povezuje s kasnejšim oblikovanjem strahu pred intimo pri otroku. Strah pred bližino v
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odnosih se tako vgradi v posameznikov psihični sistem in je po našem videnju eden od
najpomembnejših vzrokov, zakaj odrasli ljudje ostajajo samski oziroma težko zdržijo v
intimnem partnerskem odnosu, kljub temu da si želijo partnerskega odnosa. Nekateri
ljudje, ki jih v večji meri obvladuje ta strah, tega celo prekrivajo z različnimi
racionalizacijami, zakaj je bolje biti sam oziroma samski. S pojmom »sam« imamo sicer
v mislih tudi osamljenost, ki je pogosta sopotnica samskosti, če se orientiramo na notranje
počutje številnih samskih, ki se ne čutijo dovolj povezane z nekom v odnosu.
Zato bi bilo zelo priporočljivo pri samskih posameznikih, ki se odločijo za obiskovanje
psihoterapije, preveriti, kakšna je bila kvaliteta emocionalne starševske skrbi, ki so je bili
deležni v času otroštva in mladosti s strani staršev oziroma skrbnikov ter preveriti njeno
povezanost s stopnjo morebitnega oživljanja aktualnega strahu pred intimo v odraslosti, ki
morda obvladuje posameznikovo življenje v tej meri, da je neuspešen in nezmožen
oziroma manj zmožen ustvarjanja ter vzdrževanja intimnih odnosov, v katerih se zelo
hitro, po začetni fazi zaljubljenosti, začnejo počutiti neslišane, zanemarjene, celo ogrožati,
imajo občutek, kot bi jih nekdo dušil.
Prav tako bi bilo na terapiji smiselno ugotoviti prisotnost pretekle emocionalne starševske
skrbi pri terapiji para, saj preteklo emocionalno starševstvo pomembno vpliva tudi na
kvaliteto sedanjega partnerskega odnosa oziroma na dogajanje na relacijskem polju tega
para ter stopnjo strahu pred intimo, ki je v določeni meri vedno prisotna. Res je sicer, da
se med terapijo prisotnost emocionalnega starševstva tako ali tako izkaže, vendar bi
izpolnjevanje vprašalnika o tem že na začetku terapije terapevtu dalo pomembne
informacije, kje na lestvici kvalitete emocionalne skrbi se klienti nahajajo in bi to morda
celo skrajšalo čas potrebnega obiskovanja terapije oziroma vodilo hitrejšo predelavo
strahu pred intimo pri klientih in predelovanja čustvenih ran iz otroštva.
Iz tega izhajajoč se zdi pomembno posvečati več pozornosti terapevtskemu svetovanju
samskim, glede na to, da, imajo samski ljudje razvidno nekoliko drugačne težave v
medosebnih odnosih kot pari in te težave izhajajo iz njihovega specifičnega načina
življenja, ki se v marsičem razlikuje od življenja para. Zdi se smiselna uvedba predvsem
preventivnega edukativnega ter specializiranega terapevtskega dela s samskimi, kot so
npr. izobraževanja ter osveščanja teh. Te dejavnosti naj bi izvajali v samskem obdobju
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posameznika, še preden se ta poda na pot iskanja partnerja. Če sledimo teoriji navezanosti
(Ainsworth 1963, 17), lahko utemeljimo, da je vedenje ter razumevanje kakšni naj bi bili
kvalitetni medosebni odnosi in partnerstvo, koristno za vse samske (in seveda tudi pare,
ki na tem mestu niso izpostavljeni) prav tako tudi za tiste samske ki sicer pravijo, da si
intimnih odnosov ne želijo, a strokovnjaki na podlagi svojih znanj o odnosih to drugače
razumejo. Na tak način se samskim omogoči predelavo vzorcev, ki jim preprečujejo, da bi
razumeli in predelali notranje rane iz preteklosti, ki jim preprečujejo izgraditi in negovati
dolgotrajnejši ter kvaliteten partnerski odnos. To bi posledično lahko pomenilo več
kvalitetnih partnerstev in manj razhodov ter razvez.

8.5 Kritičen razmislek in omejitve raziskave
Na rezultate raziskave je verjetno vplivalo tudi dejstvo, da je bilo vključeno enkrat več
žensk kot moških. Na to žal nismo imeli vpliva, ker so bile raziskave razdeljene v
društvih, univerzah in podobno, vprašalniki pa so bili zaupani osebi, ki jih je nato
razdelila sodelujočim. Iz povratne informacije in tudi naših izkušenj se je dalo razumeti,
da se anketiranci niso z največjim navdušenjem odločali za sodelovanje, ki je bilo sicer
prostovoljno. Težko je bilo že najti ustanove, ki so bile pripravljene sodelovati, prevzeti
in razdeliti anketo zaposlenim ali udeležencem/svetovancem ipd., zato vztrajanje pri tem,
da bi anketo izpolnilo točno določeno število moških in žensk, ni bilo smiselno.
Kot osebe v partnerski zvezi smo šteli osebe, ki so pod vprašanjem o stanu navedle, da so
v partnerski zvezi. Pri tem so se kot »osebe v zvezi/zakonu« deklarirali tisti, ki živijo
skupaj, morda več deset let in tudi tisti, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu s
partnerjem. Pri tem ne vemo, ali pri slednjih sploh obstaja želja ali namera skupnega
življenja, o tem jih nismo spraševali. Vsem, ki so navedli, da so v partnerstvu in tudi
samskim, smo zastavili vprašanje, koliko časa skupno so od svojega 18. leta preživeli kot
samski in koliko časa v partnerstvu in jih poprosili naj ta obdobja seštejejo, na podlagi
česar lahko sklepamo, da smo dobili do določene mere relevantne podatke o tem, koliko
časa je nekdo samski ali v zvezi.
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Kot slabost raziskave bi lahko omenili še to, da ne moremo biti 100 %, da so rezultati o
stopnji emocionalnega starševstva s strani udeležencev povsem točni, glede na to, da smo
anketirali le odrasle, ki so subjektivno ocenjevali stopnjo doživetega emocionalnega
starševstva. Če bi želeli dobiti bolj zanesljive podatke o kvaliteti emocionalnega
starševstva, bi morali v raziskavo vključiti še starše udeležencev raziskave.
V raziskavi smo merili stopnjo emocionalne starševske skrbi, kot so ocenili, da so je bili
deležni udeleženci raziskave, kar pa ni nujno objektivno dejstvo. Zagotovitev kriterija
objektivnosti merjenja je bila težavna naloga tudi zato, ker je na doživljanje udeleženca
raziskave v času izpolnjevanja te vplivalo več različnih dejavnikov, tako na samske kot na
tiste v partnerstvu. Dejavniki, ki imajo običajno vpliv na anketiranca in so zagotovo imeli
vpliv tudi v naši raziskavi, so npr. zadovoljenost fizičnih potreb (lakota, žeja, vremenske
razmere in klima: mraz, vročina) kot trenutno psihofizično počutje oz. duševno stanje v
trenutku reševanja testa (stopnja doživljanja stresa zaradi osebnih zadev) ipd.
Dodaten vpliv na rezultate raziskave najverjetneje vpliva tudi neželeno soočenje z
neprijetnimi občutji in potlačenimi zamerami do staršev zaradi njihove neustrezne
pretekle skrbi v smislu emocionalnega starševstva, zaradi obstoječega spora, konflikta
ipd. Istočasno je svoj vpliv na izpolnjevanje ankete verjetno lahko imelo sočasno
izpolnjevanje ankete njegovega partnerja in strah pred tem, da bi ta utegnil videti, prebrati
odgovore, ki jih je anketiranec izbral, glede na stopnjo lastne resnicoljubnosti in
kritičnosti do njunega partnerskega odnosa.
Omenjena zavora je v kakšnem primeru verjetno imela določen vpliv, kljub temu da sta
bila anketiranca naprošena, naj ne sedita preblizu skupaj ali si skrivaj oziroma očitno
gledata v odgovore, torej kljub poudarku anonimnosti ankete. Lahko bi tudi rekli, da ima
vprašalnik, zaradi vrste vprašanj, ki se nanašajo na intimno področje, v svoji tovrstni
vsebini potencial, da v primeru doživete travme v odnosu s starši, lahko pri udeležencu
vzbudi določene neprijetne spomine, s katerimi se udeleženec sam od sebe raje ne bi
soočil. Do tedaj potlačeni spomini tako lahko priplavajo v zavest in pri anketirancu
povzročijo, da ob neprijetnih vzbujenih občutkih začne razmišljati, da emocionalno
starševstvo, kot ga je bil v preteklosti deležen, morda ni bilo dovolj kvalitetno in je to
morda vzrok njegovim težavam v življenju. Zato je razumljivo, da je kakšna oseba, ki si
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ni želela tovrstnega možnega soočenja s svojo preteklostjo, odklonila sodelovanje v
raziskavi, potem ko je na hitro preletela vprašanja.
Nekateri udeleženci so našo raziskavo izpolnjevali v službi, torej v času, ko so bili na
delovnem mestu, kljub temu da smo jim rekli, da lahko anketo v miru izpolnijo doma.
Nekateri so želeli anketo izpolniti čim prej, da ne pozabijo oziroma da se rešijo
obveznosti. Drugi so anketo izpolnjevali v društvu, v šoli, kljub temu da so jim voditelji
dali možnost oziroma navodilo, naj jo izpolnijo doma. Res je sicer tudi, da številne ankete
potem niso bile vrnjene, niti neizpolnjene. Tako je pri udeležencih, ko so anketo
izpolnjevali pri delu ali v razredu, v odmoru in podobno, obstajala možnost, da bi jih pri
izpolnjevanju kdo zmotil, lahko bi se zgodilo, da bi kdo vstopil v prostor in jih zalotil pri
izpolnjevanju nečesa, kar ni delovna obveznost. Zato je verjetno, da so ti udeleženci na
vprašanja odgovarjali hitreje in z manj razmisleka, kot bi to naredili, če bi anketo
izpolnjevali v miru doma ali v drugem okolju, kjer to ne bi predstavljalo problema. V tem
primeru so morda zabeležili prvo misel, ki so jo dobili kot odgovor, čeprav ne moremo
trditi, da ta prvi, spontan odziv ni v redu in da ni morda celo bolj resničen in v skladu z
dejanskim stanjem, kot bi bili odgovori, kjer bi si udeleženec vzel več časa za razmislek.
Slabost metode, da ima udeleženec na razpolago veliko časa za izpolnjevanje ankete,
vidimo v tem, da nekateri udeleženci, potem ko na vprašanja že odgovorijo, lahko začnejo
dvomiti v točnost svojih odgovorov in kakšnega po premisleku tudi spremenijo. Ker vseh
anket nismo razdeljevali sami neposredno udeležencem, tako nismo imeli vpliva na čas in
kraj izpolnjevanja ankete, vsaj za te ankete ne.
Iz omenjenih razlogov ugotavljamo, da žal ni bilo mogoče zagotoviti povsem enakih
okoliščin vsem udeležencem raziskave in je mogoče, da to vpliva na rezultate, ki smo jih
dobili. Ne moremo tudi reči, ali je to vplivalo na večjo resničnost dejstev ali pa obratno,
ker bi bila za to potrebo opraviti še kakšno drugo raziskavo na temo naše raziskave,
morda pa tudi o načinu izpolnjevanja vprašalnikov in odzivih udeležencev.
Zdi se, da bi bilo zanimivo oceniti emocionalno starševstvo, kot bi ga ocenil starš v
odnosu do svojega odraslega otroka in te rezultate potem primerjati z rezultati, ki smo jih
dobili v naši raziskavi. S tem bi morda zagotovili večjo objektivnost rezultatov, ni pa
nujno, glede na to, da je definicija emocionalnega starševstva zastavljena v smislu
ocenjevanja kvalitete tega s strani (v našem primeru odraslih) otrok, kot odziv na izraženo
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emocionalno skrb oziroma vedenje staršev do njih. Za izpolnjevanje vprašalnika je bila
potrebna določena koncentracija udeleženca ter vsaj povprečne kognitivne sposobnosti in
duševna zrelost. Zavedamo se tudi pomanjkljivosti same korelacijske raziskovalne
strategije, ki ni dopuščala vpogleda v naravo med spremenljivkami, zato ne moremo
narediti definitivnih zaključkov glede vpliva. Sklepamo lahko, da na strah pred intimo
vpliva še več dejavnikov in ne samo doživeto emocionalno starševstvo, kar pa presega
okvire naše raziskave, ki smo si jih zastavili na začetku.
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SKLEP

Že kar precej časa je minilo, od kar se je govorilo, da skrb za otroka pomeni, da mu daš
jesti in piti in da tudi sicer lepo ravnaš z njim. Kaj natančno pomeni lepo ravnanje, ni bilo
nikoli jasno določeno in še pred nekaj leti je bilo celo delno sprejemljivo fizično
kaznovanje otroka. Sedaj pa se že večje število let govori, da je človek celota in je torej
bio-psiho-socialno bitje, kar pomeni, da je skrb za otroka celostna skrb zanj, ne samo v
fizičnem smislu zadovoljevanja njegovih osnovnih in materialnih potreb po preživetju,
temveč tudi zadovoljevanje psihičnih in čustvenih potreb.
O čustvenih oziroma v našem primeru emocionalnih potrebah se zdi, da je bilo najmanj
govora in prav za te potrebe se v zadnjem času ugotavlja, kako zelo pomembne in
pravzaprav ključne so; ne samo pri skrbi za otroka, temveč tudi v odrasli navezavi in
komunikaciji z drugim. Tudi številne raziskave možganov, ki so bile opravljene v
zadnjem desetletju, so pokazale, kako pomembna je čustvena regulacija s strani staršev v
odnosu do otroka in tudi kasneje v obdobju adolescence, ko nastopi drugo obdobje
pospešenega razvoja možganskih povezav in navezav ter t. i. »druga možnost« za
vzpostavljanje povezanega odnosa z otrokom in dodatne čustvene regulacije, če starši
uspejo ohraniti stik z na videz že odraslim bitjem, ki pa v resnici še vedno zelo potrebuje
njihovo sodelovanje in čustveno oporo.
»Temelj starševske drže, ki jo vsak odrasel potrebuje v življenju, je sposobnost dati
varnost, oporo in empatijo, kar pomeni tudi sposobnost potrditi oziroma sprejeti
doživljanje otroka. O tej sposobnosti tako ne odloča odrasel, ampak otrok in sicer takrat,
ko doživi, da starši niso imuni za njegov notranji svet in njegovo čustvovanje, da lahko
nanje s svojim čustvovanjem vpliva«, razumljivo pove bistveno o primernem starševstvu
Kompan Erzar (2006, 46). Še nadalje razumemo starševstvo kot zmožnost brati čustvene
izraze, torej predstavlja v tem smislu temeljno odzivnost in sposobnost zrcaljenja starša,
ki prek empatičnega vživljanja vanj, otroku omogoči preoblikovanje njegovih izkušenj in
doživljanja (47).
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Ker so se avtorici pričujoče raziskave emocionalne potrebe zdele izjemne pomembne v
odnosu do partnerstva in samskosti v obdobju odraslosti, jih je raziskala v okviru
povezanosti s strahom pred intimo, kjer jo je zanimala zlasti povezanosti teh komponent
pri samskih osebah, za katero je menila, da je tema, ki doslej še ni bila dovolj raziskana.
Pri pregledu literature smo ugotovili, da te na temo emocionalnega starševstva do
nedavnega skorajda ni bilo. V zadnjem času je pojem raziskovala Katarina Žugman v
povezavi s soočenjem s problemi, zadovoljstvom z življenjem in odnosi z vrstniki v
adolescenci, katere vprašalnik za emocionalno starševstvo za odrasle smo tudi mi
uporabili, seveda z njenim dovoljenjem.
V raziskavi smo želeli predvsem prikazati pomembnost kvalitetnega emocionalnega
starševstva oziroma njegovo povezanost s strahom pred intimo, za katerega smo tudi
želeli preveriti, ali je večji pri samskih kot pri osebah v partnerstvu. Oboje naj bi se po
naših predpostavkah povezovalo z vzpostavljanjem in negovanjem partnerskih odnosov v
odraslosti, poenostavljeno povedano, z zmožnostjo biti v paru ali biti samski, kar
utemeljuje tudi literatura s področja teorije navezanosti in strahu pred intimo (Bowlby
1969; 1973; 1980; Carlson in Sperry 1998; Cummings in Davies 2010; Fonagy idr. 2007,
Fosha 2009; Hendrix in Hunt 2004; Robins 2010; Siegel 2009). Vsi omenjeni avtorji so v
prvi vrsti raziskovali prvobitni prostor intime med materjo in otrokom, ki je osnova
razvoja strahu pred intimo v vseh nadaljnjih in kasneje odraslih odnosih ter je mogoče
razumeti, da sta dejavnika najverjetneje v določeni meri povezana.
Raziskava je pokazala, da sta kvaliteta emocionalne starševske skrbi kot celostni pojem
oziroma konkretneje, stopnja doživete emocionalne starševske skrbi in strah pred intimo,
povezana v negativni korelaciji. To pomeni, da več kot je nekdo doživel oziroma bil
deležen v otroštvu in mladosti emocionalne starševske skrbi, manjši je njegov strah pred
intimo v odraslih odnosih, kar velja tako za samske kot za osebe v partnerstvu.
Raziskava je pokazala, da je strah pred intimo pri samskih večji kot pri osebah v
partnerstvu. Pri raziskavi smo upoštevali emocionalno starševstvo, kot so ga doživeli
odrasli anketiranci, samski in osebe v partnerstvu s strani svojih staršev. Nismo pa
izmerili, kako bi ti starši, ki so bili ocenjevani, merili lastno emocionalno starševstvo, saj
so bili udeleženci raziskave odrasle osebe v starosti do 65 let in bi bilo zaradi objektivnih
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okoliščin to zelo težko izvesti ter bi najbrž bilo prisotno tudi vprašanje veljavnosti
odgovorov.
Raziskava kaže na pomembnost zavedanja staršev in na splošno odraslih, kako zelo
pomembno je emocionalno starševstvo, ki se povezuje s tem, koliko strahu pred intimo
razvije otrok in kasneje odrasla oseba na podlagi doživete starševske skrbi ter dejstvo, da
stanje nevarne navezanosti otrok prenese v odraslost in v vse svoje, predvsem pa
partnerske odnose, v katerih mu posledično ne uspe vzpostaviti zadovoljujočega
intimnega partnerskega odnosa. Logična razlaga za to je, da tako ranjena oseba zavedno
ali nezavedno raje ostaja samska, s čimer pa je najverjetneje ostaja pretežno
nezadovoljena njena, vsem ljudem prirojena potreba po globlji čustveni povezanosti z
osebo v intimnem odnosu, ki je osnova značilnost prav vseh človeških bitij, tudi tistih, ki
pravijo, da je samskost zanje zadovoljiva izbira. Ljudje smo v svojem bistvu bitja
odnosov: iskrenih, globokih in povezanih, kar je mogoče realizirati le v dovolj intimnem
odnosu z drugim.

156

POVZETEK

Danes je v svetu veliko samskih. Več kot jih je bilo pred desetletji. Vzroki za to so seveda
zelo različni: nekaj k temu zagotovo prispevajo družbene spremembe in drugačen način
življenja. Vendar pa se je že od nekdaj o samskih ljudeh govorilo, ne sicer vedno na glas
nekako v tem smislu, »da jim ne uspe najti pravega«, kar je včasih imelo prizvok, da je v
njihovem iskanju nekakšna napaka. V pričujočem magistrskem delu smo želeli raziskati
ozadje pri samskih v primerjavi z osebami v zvezi, in sicer so nas zanimale razlike in
povezave med dimenzijami kvalitete emocionalne starševske skrbi in strahom pred
intimo. Predpostavljali smo, da je pri samskih več strahu pred intimo in da so bili v
preteklosti deležni manj emocionalne starševske skrbi kot osebe v zvezi. Ugotovili smo,
da je pri samskih več strahu pred intimo v primerjavi z osebami v zvezi, ni pa med njimi
razlik v stopnji emocionalne starševske skrbi očeta ali matere. Ugotovili smo tudi, da se
strah pred intimo statistično pomembno negativno povezuje s stopnjo emocionalne
starševske skrbi. Rezultati tako potrjujejo hipotezo, da manj kot so bile osebe deležne
emocionalne starševske skrbi s strani očeta ali matere v otroštvu, več bo pri njih
prisotnega strahu pred intimo v odraslosti.

Te ugotovitve so lahko uporabne pri oblikovanju preventivnih in terapevtskih programov
za razvoj kakovostnih partnerskih in starševskih odnosov z namenom, da bi se ti zavedali,
kako zelo pomembno je kvalitetno oziroma dovolj izraženo emocionalno starševstvo za
razvoj otroka in kako velik je vpliv te skrbi na zdrav celostni socialni razvoj
posameznika. Predvsem so spoznanja uporabna tudi pri pripravi programov za samske
posameznike, v smislu priprave na bodoči partnerski odnos. Te ugotovitve so seveda
lahko koristne za vse strokovnjake, ki delajo v psihosocialnih, zdravstvenih in pedagoških
poklicih, kjer gre za pomoč ljudem, kot so psihologi, svetovalci, terapevti, socialni
delavci, pedagogi ter vsi drugi strokovnjaki, ki se pri svojem delu poglobljeno ukvarjajo z
medosebnimi odnosi in partnerstvom.
KLJUČNE BESEDE: samskost, partnerski odnos, emocionalno starševstvo, stik s
čustvi, strah pred intimo
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ABSTRACT

Nowadays there are many single people in the world. More than there were decades ago.
The reasons are of course various; different lifestyle and social changes also contribute to
that for sure. There had always been rumors about single people, not always out loud, but
yet often – in a way of »not being able to find the right one«, which sometimes sounded
as mistake being made in a process of searching. In the master's thesis we wanted to make
a background research at single people comparing to those in relationships. We were
interested in differences and connections between the dimensions of emotional parental
care quality and fear of intimacy. We assumed that (opposite to those in relationship) in
singles there would be much more fear of intimacy since they had received less of
emotional parental care in the past. We were able to conclude that in singles there really is
a higher level of fear of intimacy, but in case of emotional parental care (of mother or
father) level there were no differences noticed. We also found out that fear of intimacy is
statistically importantly related to the emotional parental care level in a negative way.
That is why the results confirm the hypothesis that the less emotional parental care the
person receives in the past (from mother or father) the more fear of intimacy he is likely
to express in adulthood.

Those findings are proved to be useful in a process of shaping preventive and therapeutic
programmes for developing quality partnership and parental relations in order to show
just how significant the impact on healthy social development of the individual person
this care has. Most of all those findings are useful also by arranging the programmes for
single individuals in a way of preparing for their future partnership. Those findings may
of course benefit also all the experts in psychosocial, medical and teaching professions
such as psychologists, consultants, therapists, social workers, educators and may other
experts who engage in partnership and other interpersonal relations.

Key words: single person, partnership, emotional parental care, emotional contact, fear of
intimacy
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