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UVOD
V pričujočem diplomskem delu izhajamo iz dokazanega dejstva, da otrok v svoji
razvojni fazi ni sposoben samostojno uravnavati svojega čustvenega stanja. To
pomeni, da sam ni sposoben predelati, ovrednotiti in na pravo mesto postaviti vseh
dražljajev, vtisov, občutij ter lastnega odziva in doživljanja le-teh. Lahko bi rekli,
da otrok ni sposoben ločiti med “jaz” in “ti” oziroma med “kaj je moje” in “kaj je
od zunaj”. To tudi pomeni, da otrok sam ne more uravnavati razvoja in rasti jaza,
ki lahko napreduje izključno v interakciji z drugim, s katerim ga vežejo izkušnje.
Otrok potrebuje starše, ki ne le da zmanjšajo negativna, ampak tudi povečajo
pozitivna čustvena stanja. To pomeni, da lahko starši zmanjšajo otrokovo
“trpljenje” in povečajo njegovo“veselje”.
Ugotovili bomo, da se iz zgodnjega odnosa med otrokom in materjo na podlagi
ponavljajočih se izkušenj1

izgube in ponovne vzpostavitve stika izoblikuje

temeljni psihični konstrukt, ki postane delovni model dojemanja odnosov in sebe
v odnosih do drugih.

Fiziološki razlog, da otrok afekta na začetku ni sposoben samostojno predelati, je
preprosto v tem, da njegovi možgani oziroma povezave med različnimi deli
možganov, ki morajo, da lahko opravljajo določeno funkcijo, delovati usklajeno,
še niso dovolj razvite. Zato si bomo v prvem poglavju za lažje razumevanje
delovanja možganov pogledali njihovo zgradbo, ki poleg interakcije z okoljem
bistveno vpliva na razvoj otrokove sposobnosti samoregulacije. Prav tako bomo
pogledali, kaj vse lahko vpliva na razvoj otrokovih možganov.

V drugem poglavju bomo ob teoriji navezanosti pokazali, da je v otroškem
obdobju ključnega pomena, kakšen način navezanosti otroku omogoči primarni
skrbnik (namesto izraza primarni skrbnik bomo v nadaljevanju uporabljali izraz

1To

je način, kako otrok prenese materin odhod in kako zopet naveže stik z njo ob njeni vrnitvi.

1

mati, razen kadar bo ta funkcija nujno pripadala kaki drugi osebi, na primer
očetu). Pokazali bomo tudi, da se lahko otrok naveže tudi na kako drugo osebo (če
mu le-ta da to možnost), in da je občutek, da je tam nekdo, ki ga čuti, razume in
sprejema, ključnega pomena za razvoj otrokovih integriranih možganov2 in
njegove osebnosti. Videli bomo, da je na področju razvoja človekove notranje
zgradbe velik del (po mnenju nekaterih analitikov celo “vse”) odvisen od otrokove
primarne (varne ali ne-varne) navezanosti na mater. Kakšna bo ta navezanost, pa
je odvisno od matere oziroma njenega odziva na otrokov afekt; tu pa se srečamo z
materino sposobnostjo čustvene uglasitve z otrokom in lastne čustvene
“stabilnosti”, ki jo prinaša njena varna navezanost na partnerja. Z načinom
navezanosti je povezan tudi pojem varnega izhodišča, ki otroku omogoči korak v
svet in pogum za odkrivanje navdušujoče, istočasno pa tudi ogrožajoče okolice.

Prav tako je izrednega pomena, da starši tudi kasneje zares čutijo in razumejo
mladostnika, ki sicer s svojim vedenjem vzbuja ravno druge reakcije, kot si jih v
resnici želi. Za mladostnika je “predvsem” pomembno, da ga starši sprejemajo res
takšnega, kot je, tudi v tem obdobju, v katerem je. In da bodo starši vedno na
voljo, ne gleda na kar koli (Gostečnik 2014, 159). Tukaj pa pridemo do problema
staršev, ki so sami žal prevečkrat “izgubljeni” v svetu lastnih konfliktov, da sploh
ne opazijo, kako se njihov otrok muči, da bi se umestil v ta svet, ki ga sam še ni
sposoben obvladati.

Tretje poglavje bomo posvetili relacijski družinski terapiji, ki odkriva in uravnava
temeljni afekt, ki usmerja in ohranja naše odnose, ter glavnima mehanizmoma, ki
omogočata prenos temeljnega afekta. To sta projekcijsko-introjekcijska
identifikacija ter kompulzivno ponavljanje.

Ko bomo v četrtem poglavju govorili o regulaciji in samoregulaciji
psihoorganskega stanja, bomo ugotovili, da se “vse” vrti okoli afekta, na ravni
2 Integrirani

(možgani) v tem kontekstu pomeni, da vsi deli možganov delujejo sinhrono in

usklajeno – da torej sodelujejo.
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katerega so prepletene vse komponente razvoja. “Afekti so temeljni povezovalec
vsakega odnosa in sistema. Tisto, kar v sistemu ostane nespremenjeno ali enako, je
afekt. Kar spremeni sistem (odnos), ni uničenje afekta ali izginotje afekta, ampak
regulacija afekta, torej sposobnost zavedanja afekta, razdelava čutenj in obogatitev
čustvene dinamike sistema /.../ ter posledično tudi povečanje in izgradnja
temeljnih komponent zdravega razvoja, ki sistemu omogočajo integracijo
izkušenj”. (Fonagy 2002; Schore 2003; cit. po Kompan Erzar 2006)

V petem poglavju bomo skušali osvetliti nalogo primarnega skrbnika, ki opravlja
nalogo regulatorja otrokovega doživljanja in odzivanja na svet, ker sistem
samoregulacije v otroku še ni razvit. Da pa mati to lahko naredi, mora biti na
čustvenem nivoju sposobna uglasiti se z otrokom, da mu lahko omogoči “varno
navezanost” in zagotovi “varno izhodišče”. To pa je zopet povezano z materino
izkušnjo navezanosti, ki jo je izkusila v matični družini in jo še vedno izkuša v
svojem odnosu s partnerjem, to je otrokovim očetom. V tem poglavju bomo
razložili pojma mindful learning in mindful awareness, ki ju uporablja Daniel J.
Siegel (2007). Pokazali bomo, kako pomembna je vloga staršev pri usmerjanju
razvoja otrokovih možganov, da bo otrok sposoben živeti v sedanjosti in ne v
preteklosti ali prihodnosti.

V šestem poglavju si bomo ogledali svetopisemske primere regulacije oziroma
disregulacije afekta, ki dokazujejo, da to ni novo odkritje, ampak da je v
človekovem bistvu zapisano, da je za razvoj/spremembo človekove strukture
potrebna izkušnja, le-to pa določa čustveno doživljanje situacije oziroma
sprejetost in potešitev na čustveni ravni. Pogledali bomo primere tako iz Stare kot
iz Nove zaveze ter tako skušali prikazati, da tudi Sveto pismo uči, kako naj kot
starši delujemo kar se da najbolje za svoje otroke.

3

1. FIZIOLOŠKA POGOJENOST

1.1 MOŽGANI
Možgani so najpomembnejši človeški organ, ki uravnava delovanje in razvoj
celotnega telesa. Siegel jimpravi tudi človeški socialni organ (2007). Dejstvo je,
da imamo ljudje sestavljene in kompleksne možgane in da smo še daleč od tega,
da bi do potankosti poznali njihovo delovanje.3 Kako pomembni so možgani,
nazorno ilustrira podatek, da ta organ, ki pri odraslem človeku v povprečju
predstavlja zgolj 2 % telesne teže (možgani odraslega človeka tehtajo od 1200 do
1400 gramov), porabi približno 20 % vsega kisika, ki ga človeško telo potrebuje.

Siegel poudarja, da je potrebno ločiti med možgani, ki so “zgolj” nevronske
povezave in vzorci njihovega sprožanja živčnih impulzov, ter umom, ki ga avtor
definira kot tok energije in informacij (2007). Um in možgani medsebojno
vplivajo eden na druge in obratno. Možgani lahko s svojimi vzorci sprožanja
živčnih signalov, kar je pogojeno z nevronskimi povezavami,4 usmerjajo pretok
informacij in energije v telesu in z drugimi, um pa lahko ustvarja povezave med
nevroni oziroma usmerja povezovanje nevronov v nevronsko mrežo. To je
mogoče doseči z zavestnim in načrtnim usmerjanjem pozornosti. Kot pravi Siegel,
je nevronska aktivnost povezana z umsko dejavnostjo, obe pa vplivata ena na
drugo (2007). Tako lahko rečemo, da so um in možgani medsebojno odvisni.

V grobem lahko predstavimo možgansko sestavo glede na vertikalno ali pa
horizontalno delitev: horizontalno delimo možgane na desno in levo hemisfero

3 Da

je temu tako, Siegel prikaže z opisom dogodka, ko je kot govornik na neki konferenci

izobraženo občinstvo vprašal, ali kdo ve, kako delujejo možgani in mu je moderator odgovoril, da
ni nikogar, ki bi delovanje možganov res poznal in razumel (Siegel 2007).
4Siegel

pravi: Neurons that fire together wire together. Istočasno stimulirani nevroni se povezujejo

skupaj. (Prevod: F. Z.)
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(glej sliko 2), vertikalno pa jih delimo na možgansko deblo ali podaljšano
hrbtenjačo, male možgane in velike možgane (glej sliko 3). Za uspešno, smotrno
ter funkcionalno človeško delovanje in razvoj pa je seveda nujno, da vsi ti različni
možganski deli delujejo usklajeno, kar pomeni, da so integrirani. “Želimo si torej,
da bi bili možgani vodoravno in navpično integrirani,“ (Siegel in Payne Bryson
2013, 22), se pravi, da želimo, da bi tako logični kot emocionalni (leva in desna
hemisfera) ter tako racionalni kot impulzivni (veliki in mali/plazilski možgani)
deli možganov hkrati in usklajeno delovali. Pri opisu si bomo pomagali s
posrečeno primerjavo možganov s stanovanjsko hišo, ki jo uporabita Daniel J.
Siegel in Tina Payne Bryce (2013).

Želimo si torej integrirane možgane, to je nevronsko integriranost. Nevronska
integriranost optimalno funkcioniranje najverjetneje omogoča s tem, da koordinira
in v ravnovesju ohranja nevronsko aktivnost. To pomeni, da spremljamo,
opazujemo in vplivamo na vzorce sprožanja nevronskih impulzov različnih
možganskih področij, tako da nastane (ali pa ostane) dobro delujoča, torej
funkionalna celota. To uravnavanje pomeni, da aktiviramo, preprečujemo ali pa
ponovno aktiviramo komunikacijo med določenimi deli možganov (Siegel 2007).
Plastično si to uravnavanje lahko predstavljamo kot delovanje zavor in
pospeševalnika avtonomnega živčnega sistema.

1.1.1 Razvoj možganov
Osnovna mreža in groba arhitektura celotnega živčnega sistema, kamor spadajo
tudi možgani, se razvije že v maternici. Genski zapis je, ko gre za določanje, kako
se bodo nevroni povezovali med seboj, izredno pomemben.5. Pravzaprav je celo
polovica našega genskega materiala direktno ali indirektno odgovorna za
nevronske strukture (Siegel 2007).

5Vendar,

kot bomo videli v nadaljevanju, to ne pomeni determiniranosti ali da bi se v prihodnosti
ne dalo nič spremeniti.
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Vendar so možgani organ, ki se nikoli ne neha razvijati – vsaj del možganov
ohranja določeno plastičnostvse življenje.6 “To pomeni, da se nevroni z vsako
novo informacijo na novo povezujejo, ustvarjajo notranjo bogato strukturo, ki
ohranja in širi informacije, s čimer se ustvarjajo spomin in notranje nevronske
povezave, kar komunikacijo med nevroni še povečuje.“ (Feinstein 2013; Schore
2012; cit. po Gostečnik 2014, 16) Čeprav se večina nevronskih povezav vzpostavi
v prvih letih življenja, pa se povezave med nevroni vzpostavljajo in spreminjajo
celo življenje. Vsaka izkušnja povzroči nove nevronske povezave; vsaka izkušnja
za živčni sistem vključuje aktivacijo nevronov, ki sprožajo impulze. Ko postanejo
nevroni aktivni, se začnejo vzpostavljati povezave med njimi in število podpornih
celic se pomnoži. Tako vsaka izkušnja, ki jo človek doživi, oblikuje nevronske
strukture in povzroči fizično spremembo možganov (Siegel 2007).

Razvoj možganov se začne pri desno hemisfernih mehanizmih, ki so tudi podlaga
navezanosti,7, to je sposobnosti poiskati in ohraniti stik z odraslim. Navezanost se
razvija v prvih mesecih življenja, medtem ko se sposobnost regulacije emocij, ki
temelji na tipu navezanosti, najmočneje razvije v obdobju med prvim in drugim
letom življenja. V tem obdobju se najbolj poveča tudi število povezav med
nevroni, kar pomeni, da se ustvari 90 % vseh povezav. Razvejanost in
kompleksnost teh organsko nastalih vezi bo omogočala bolj ali manj razgibano
delovanje možganov v kasnejšem življenju.8

(Predvsem) orbitofrontalni del

možganov vse življenje ohranja plastičnost in je tudi podlaga vsega
emocionalnega učenja. “Moderne raziskave (Robins 2010; Schore 2003; Siegel
2009) v zvezi s tem ugotavljajo, da ostaja določena plastičnost prav pri nevronih
desne hemisfere, kar omogoča, da se struktura frontalnih režnjev do neke mere še
vedno lahko preoblikuje, če človek vzpostavi neverbalni stik v nekem odnosu.

6Nevronska

plastičnost je termin, ki ga uporabljamo za opis stanja, ko se povezave med nevroni

spremenijo kot posledica izkušnje.
7O

navezanosti bomo govorili v drugem poglavju.

8 Nevropsihologija

dokazuje, da prav mati neposredno uravnava otrokova čustva in s tem
vzpodbudi razvoj teh povezav.
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V takem odnosu je spet odprta pot za izkušnje, ki “učijo” desno hemisfero, kako
naj regulira afekte. Zato tudi lahko govorimo, da je predvsem v zaljubljenosti, ki
vodi v zrelo intimo, vedno znova mogoče vzpostaviti odnos, ki posamezniku
pomaga razviti in preoblikovati še tako globoko zapletene in konfliktne odnose iz
mladosti oziroma zgodnjega otroštva.“ (Gostečnik 2011, 80-81)

“Ključno obdobje celotnega razvoja sposobnosti za vzpostavljanje odnosov je
torej obdobje prvih treh let, ko se v posamezniku ob dozorevanju možganskih
struktur utrdi določena relacijska matrica, ki preko vzorca odnosov, ki jih določa,
oblikuje tudi razvoj posameznikovega jaza.“ (Kompan Erzar 2003, 121)

“Pomemben možganski instrument, ki ga moramo omeniti, je hipokampus, ki
ohranja tako imenovani delovni (kratkoročni) spomin. 9 Korteks (možganska
skorja) pa je odgovoren, ko gre za učenje. Tako kot mnogi ostali deli možganov se
tudi hipokampus v začetnih letih življenja zelo počasi razvija, v mladostni dobi pa
se začne njegov silovit razvoj. Prav tako je hipokampus vmesni člen oziroma
organizator prenosa delovnega, kratkoročnega

spomina v korteks, kjer se

ustvarja dolgoročni (zgodovinski) spomin; komunikacija med korteksom in
hipokampusom pa daje pomen novim informacijam.“ (Gostečnik 2014, 16-17)

“Otrokovi možgani delujejo prek čustvenih nastavkov, ki so naravnani na
medčloveško okolje oziroma stik, tako da razbirajo čustva in hotenja drugih ljudi,
jim dajejo pomen ter jih vključujejo v svoje lastno delovanje. To delovanje je od
vsega začetka intencionalno oziroma motivirano in v starosti dveh mesecev
vključuje enake možganske strukture kot pri odraslih osebah, čeprav se bo
sposobnost razumevanja in govorjenja v otrokovem vedenju pokazala precej
kasneje (Tzourio-Mazoyer et al. 2002). Zdrav razvoj teh struktur in te
naravnanosti je možen samo v pogojih, kjer obstaja pri starših spontana
pripravljenost na stik in čustvena razpoložljivost za sprejemanje otrokove
9 Delovni

spomin je spomin, kjer v ospredje razmišljanja lahko zavestno prikličemo določene

informacije in umske naloge.
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iniciative.“ (Erzar in Kompan Erzar 2011, 38) To pomeni, da je otrok tisti, ki
“narekuje” komunikacijo, starši pa so tisti, ki nanjo “odgovarjajo” – začutijo
otroka, ugotovijo, kaj potrebuje, in mu to nudijo. Kot Siegel (Siegel 2010) pove z
besedami svoje prijateljice: starši imajo otroka v srcu.

V prvem letu se razvija skorajda le desna možganska hemisfera. Zato je otrok tudi
toliko bolj dojemljiv za vizualno, to je obrazno-obrazno komunikacijo. Prav tako
se v prvem letu vse odvija na afektivni ravni, ko otrok odreagira s takšnimi
reakcijami, kakršne pač sprožijo nevroni, ki pošiljajo impulze. Ker v prvih letih
deluje tako rekoč zgolj desna hemisfera, lahko tudi razumemo, zakaj majhni otroci
še nimajo občutka za odgovornost in čas – to sta dva abstraktna pojma, ki ju
lahko dojamemo le s pomočjo delovanja leve polovice možganov in za majhne
otroke še ne obstajata.

“Če se desna hemisfera začne intenzivno razvijati prej kot leva, pa se kasneje (v
mladostniški dobi) precej poveča kalozni korpus (corpus callosum) ali možganski
gredelj, ki ustvarja most oziroma povezavo med desno hemisfero in levo
hemisfero, kar omogoča usklajeno sinhrono delovanje obeh hemisfer. To kot
posledico prinese večjo samozavest mladostnika in mu daje možnost, da lahko
spremlja in regulira svoje misli. Ta most med hemisferama omogoča, da se
informacije z lahkoto prenašajo, kar pa je še posebej pomembno pri
kompleksnejših, vendar tudi pri relativno enostavnih mentalnih operacijah, kot na
primer pri razumevanju humorja, metafor, petja melodij itd.“ (Gostečnik 2014,
17) In ravno zato, ker se v mladostni dobi začne pospešeno razvijati in debeliti
kalozni korpus, je mladostnik sposoben začeti funkcionirati tudi na
kompleksnejših in zahtevnejših nivojih. Po Gostečniku (Gostečnik 2014) je to
izrednega pomena; ker kalozni korpus povezuje čut za sebe (ki je lociran v desni
hemisferi) in čut za druge (ki se nahaja v levi hemisferi), je to tisti instrument, ki
mladostniku omogoča, da razume sebe v povezavi z drugim, kar pomeni, da je
sposoben smiselno in funkcionalno “najti svoj prostor pod soncem”.
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“Mladostništvo je čas izrazitega razvoja možganskih struktur, še posebej ob
prakticiranju vedno boljših mentalnih in kognitivnih sposobnosti in funkcij. 10
Vendar pa razsodnost in sposobnost pravilnega odločanja mladostnika še ni na tej
stopnji, da bi bila “nezmotljiva”, zato še vedno potrebuje starše ali odrasle, ki
zmorejo regulirati in modulirati ta zanj nepredvidljivi in nevarni svet. Sicer lahko
zabrede v težave vseh vrst; mladostniki, ki se ne znajdejo v svetu (oziroma je
zunanji svet zanje prenaporen, preveč izzivalen, nepredvidljiv in zastrašujoč), zelo
hitro najdejo način, kako obvladati ta svet – z alkoholom, drogami, spolnostjo,
neupoštevanjem pravil, nasilnostjo itd. Mladostnikove možganske strukture v tem
času dozorevajo in se organizirajo, vzpostavljajo in razvijajo se nove strukture, ki
na novo definirajo celoten proces razmišljanja, doživljanja čutenja ter zlasti
presoje, dojemanja in odzivanja.“ (Gostečnik 2014, 23) Zaradi opisane možnosti
razvoja je to torej obdobje izrednega potenciala, po drugi strani pa obstaja
možnost katastrofe zamujenih priložnosti, če ta razvoj ni podprt in usmerjen in so
s tem lahko izgubljene številne sposobnosti, kar potem lahko zaznamuje celo
življenje posameznika.

1.1.2 Splošna sestava možganov
Kot smo že omenili, delimo možgane vertikalno na možgansko deblo, kjer je
“nadzorna soba” za življenjsko pomembne funkcije, kot so dihanje, srčni utrip,
spanje, pozornost idr. Drugi del so tako imenovani mali možgani, ki so nad
možganskim deblom ter za in pod limbičnim sistemom ter možgansko skorjo. To
je osrednja možganska struktura, odgovorna za usklajevanje gibanja, ki poteka
večinoma nezavedno. Največji del možganov predstavlja korteks ali možganska
skorja, to je pri ljudeh posebej velika zunanja struktura velikih možganov, ki jo
lahko razdelimo na področja z različnimi nalogami;11

vsebuje v plasteh

razporejena telesa živčnih celic (po oceni 10 milijard); debela je približno štiri
10Misel,

ki pravi, da so možgani mišica, ni brez pomena. Za mišice pa vemo, da jih je treba

trenirati, drugače postanejo opravilno nesposobne.
11Pregled

osnovnih nalog in področij, ki so za to odgovorna, v nadaljevanju prikazuje slika 3.
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milimetre in prekriva skoraj celotno možgansko površino. V notranjosti
možganov, pod možgansko skorjo, imamo še izredno pomemben limbični sistem,
to je kompleksna skupina struktur, ki leži skrita v globini možganov in obsega
dele vseh možganskih režnjev. Kot pomembnejša dela omenimo zgolj
hipokampus12 in amigdalo13.

Margot Sunderland je v knjigi Znanost o vzgoji (2010; cit. po Grilc 2015)
možgane predstavila glede na evolucijski razvoj.

“Plazilski možgani ali podaljšana hrbtenjača (imenovani tudi možgansko deblo) so
najnižji in najstarejši del človeških možganov in predstavljajo “sedež” nagonov
(sprožijo instinktivno vedenje boja ali bega), nadzorujejo telesne funkcije (kot so
dihanje, srčni utrip, spanje, pozornost, prebava itd.) in skrbijo za preživetje.

Sesalski možgani ali limbični sistem se nahaja v osrednjem delu možganov, kamor
spadajo tudi amigdala in hipokampus ter mali možgani, hipofiza, hipotalamus,
talamus, korpus kalozum, možganska vijuga oz. girus. Rečemo jim tudi čustveni
možgani, saj sprožajo močna čustva, ki jih morajo racionalni možgani
obvladovati. Limbični sistem skrbi za motivacijo in čustva ter posreduje
informacije čutil do možganske skorje. Sesalski možgani pomagajo nadzorovati
primitivne impulze, ki nas silijo v boj ali beg, usmerjajo nas v povezovanje in
odnose ter aktivirajo bes, strah, ločitveno stisko, ljubezen in sočutje, navezovanje
socialnih stikov, igrivost, potrebo po raziskovanju in spolno slo pri odraslih.

Najmlajši, racionalni možgani pa predstavljajo zgornje predele možganov, ki so
znani kot 'čelna režnja' ali neokorteks (možganska skorja s svojimi deli, predvsem
tistimi za čelom, vključno s srednjim prefrontalnim korteksom); obdajajo pa oba
12Hipokampus

je del velikih možganov in pomemben sestavni del limbičnega sistema; med drugim
ima osrednjo vlogo pri procesih učenja in zavestnem zaznavanju čutenja.
13Amigdala

je jedro na konici senčnega režnja. Je odločilna pri nastajanju in usmerjanju čustev.
Velja za središče s strahom povezanega vedenja, poleg tega je udeležena v procesih učenja in
tvorjenju spomina.
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starejša dela možganov. Možganska skorja ali korteks omogoča usklajeno
delovanje možganov in kompleksne procese, kot so mišljenje, sklepanje, govor,
odločanje in namerno vedenje. Racionalni možgani so bolj razviti in omogočajo
širši pogled na svet. Tu potekajo bolj zapleteni procesi, kot so premišljevanje,
domišljija in načrtovanje, analitično razmišljanje, trezno odločanje, nadzor nad
čustvi in telesom, razumevanje samega sebe, empatija in morala. Ta del možganov
je ob rojstvu dejansko slabo razvit in kot tak izredno odprt, da ga oblikujejo
izkušnje. Zato ima vzgoja, ki temelji na čustvenem odzivanju na otrokove potrebe,
na čelna režnja možganov otroka zelo velik vpliv. Ta del možganov je odgovoren
za razvoj ustvarjalnosti in domišljije, reševanje težav, razmišljanje in refleksijo,
zavest o sebi, sočutje idr. Ustvarjanje povezav med celicami v zgornjih možganih
je odvisno od pridobljenih izkušenj v prvih letih življenja.“ (Grilc 2015, 41) In
možganska skorja, še posebej stranski del čelnega režnja, ki je tudi sedež
delovnega spomina, izvaja različne pomembne funkcije, ki omogočajo
samoregulacijo našega odzivanja in nam pomagajo pri usmerjanju naše
pozornosti. “Sredinski del čelnega režnja sprejema podatke iz celotnih možganov
kot tudi telesa, še posebej s pomočjo insule, ki je nekakšen vod, preko katerega
potekajo informacije ven in not v druge dele možganske skorje in notranjega dela
limbičnega sistema (amigdala, hipokampus in hipotalamus) in telo samo – preko
vpliva na možgansko deblo. Prav sredinski del čelnega režnja možganov je ključen
za socialno komunikacijo in samoopazovanje.“ (Siegel 2007, 38) Ta del
možganov je pomembna centralna os v “socialnem vezju” možganov. Ker se
srednji del čelnega režnja možganov dotika (ima neposredno fizično povezavo)
tako rekoč vsega v možganih, lahko rečemo, da povezuje naše telo, možgansko
deblo, limbični sistem, celotno možgansko skorjo in socialne (medosebne) procese
v eno samo funkcionalno celoto. To pa je tudi narava nevronske integracije.
Korteks je v osnovi šestplastni del možganov iz sive in bele možganovine. Te
plasti so med seboj vertikalno povezane s stolpci, ti pa so med seboj povezani s
horizontalno razporejenimi nevroni, kar omogoča tudi “navzkrižno komunikacijo”
med plastmi.
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Slika 1: Osnovna sestava človeških možganov z osnovnimi funkcijami, ki jih opravljajo
različni deli možganov.

1.1.3. Desno vs. levo ter spodaj vs. zgoraj
Možgane (velike oz. racionalne možgane) horizontalno delimo na levo in desno
hemisfero, ki delujeta zelo različno, povezuje pa ju korpus kalozum. Sestavljeni
sta iz možganske sivine in beline. Sivina se nahaja na površini in jo imenujemo
skorja ali korteks, v notranjosti pa sivino imenujemo možganska jedra ali bazalni
gangliji. Poenostavljeno pa jih delimo (vertikalna delitev) tudi na spodnje in
zgornje možgane, kjer so spodnji možgani odgovorni za osnovne življenske
funkcije in čustveno doživljanje, zgornji pa za vse kompleksnejše razumske
naloge.

1.1.3.1 Desno vs. levo
Leva hemisfera je logična, dobesedna, lingvistična (“rada ima” besede) ter
linearna (stvari razvršča v sosledje ali red), desna hemisfera pa je holistična in
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neverbalna ter pošilja in sprejema signale, ki nam omogočajo komunikacijo (npr.
izraz obraza, stik z očmi, ton glasu, držo in kretnje). Desna hemisfera skrbi za
pomen in dojemanje izkušenj ter se specializira za podobe, čustva in osebne
spomine ter nam daje »nagonske ali intuitivne občutke«. Nanjo neposredno
vplivajo telo in nižja področja možganov, ki ji omogočajo, da sprejema in tolmači
čustvene informacije. V prvih treh letih pri otrocih prevladuje desna polovica
možganov, saj še niso sposobni uporabljati logike in občutij ter se še ne znajo
izraziti z besedami. Čas, odgovornost in logika zato zanje ne obstajajo. “Starši, ki
se s sočutnim izrazom na obrazu, telesnim stikom, gibi ter prijaznim tonom glasu
uglasijo na otrokova resnična občutja ter s tem otroku dajo vedeti, da je zanje
pomemben, da ga razumejo in čutijo, mu pomagajo integrirati levo in desno
možgansko poloblo (vodoravna integracija) ter zgornje (racionalne, v nadstropju)
in spodnje (čustvene, v pritličju) dele možganov (navpična integracija). Sčasoma
bo otrok lahko svojim čustvom dal pomen in ubesedil, kar doživlja.“ (Siegel in
Payne Bryson 2013, 29–31)

Slika 2: Delitev možganov na levo in desno hemisfero in funkcije, ki jih vsaka od njiju
opravlja.
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1.1.3.2 Spodaj vs. zgoraj
Po mnenju znanstvenikov so tako imenovani spodnji možgani (možgansko deblo
in limbični sistem) primitivnejši, ker so odgovorni za osnovne funkcije, prirojene
reakcije, impulze ter močna čustva. Reakcije, kot sta na primer umik glave, če
nekdo zamahne proti vam, strašna jeza otroka, ko mu sorojenec podre stolp iz lego
kock, ki ga je sestavljal pol ure, vse to so reakcije, ki jih uravnavajo možgani “v
pritličju”, kot poenostavljeno pravita Siegel in Payne Bryce (2013). Spodnji
možgani so torej pristojni za osnovne življenjske funkcije, kot so dihanje, srčni
utrip, uravnavanje telesne temperature ipd. tako, kot so ponavadi v pritličju hiše
kuhinja, kopalnica, jedilnica, torej prostori, kjer zadovoljimo svoje telesne
potrebe.

Slika 3: Vertikalni prerez možganov.

“Po drugi strani pa so možgani “v prvem nadstropju” tako imenovana možganska
skorja s svojimi različnimi deli, predvsem tistimi takoj za čelom, vključno s tem,
kar se imenuje prefrontalni korteks.“ (Siegel in Payne Bryson 2013, 49) Veliki
možgani so za razliko od spodnjih veliko bolj razviti. Tu se odvijajo vsi bolj
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zapleteni oz. kompleksnejši psihični procesi, ki omogočajo bolj celosten pogled na
svet, kot so razmišljanje, vrednotenje, načrtovanje, domišljija, analitično
razmišljanje itd. “Lahko si jih predstavljamo kot razsvetljeno študijsko sobo ali
knjižnico v prvem nadstropju, polno oken, ki omogočajo, da stvari bolje
vidimo.“ (Siegel in Payne Bryson 2013, 49) Če je ta del možganov dovolj razvit,
lahko svoja čustva obvladamo in predvidimo posledice dejanj, kar posledično
pomeni, da premislimo, preden delujemo.

Za funkcionalno delovanje morajo biti vsi ti različni deli možganov povezani –
integrirani in morajo sinhrono delovati. Da pa se to lahko zgodi, morajo biti tudi
vsi ti deli dovolj razviti za delovanje. V nadaljevanju bomo pokazali, da se razvoj
možganov odvija izključno na podlagi izkušenj.

1.1.4 Desna polovica možganov ter centri za čustva
Če za levo polovico možganov velja, da je bolj logična, verbalna in dobesedna, pa
je desna polovica bolj celostna, čustvena in neverbalna. Lahko bi dejali, da je leva
polovica osredotočena na besedilo, desna pa na kontekst besedila. Pri otrocih je
dejavna predvsem desna polovica, saj se leva postopoma razvija in jo začne otrok
kasneje uporabljati; “prelomni trenutek”, ki kaže na razvoj leve hemisfere, je, ko
začne otrok stalno spraševati “zakaj”, medtem ko prej živi “zgolj” z desno
hemisfero – čustva in dražljaji ga lahko popolnoma preplavijo in se nikakor ne
more kontrolirati, ne loči še med dražljaji od zunaj in lastnimi čutenji, ki jih ob
tem doživlja. Zato je potrebna leva hemisfera, ki prepozna, poimenuje,
“popredalčka” in ovrednoti vse, kar se dogaja.

“Desna polovica možganov je tesno povezana s sistemom čustvenega navezovanja
na mater pri integraciji afektov, vedenja in avtonomnih dejavnostih. Notranji
delovni modeli odnosov navezanosti s primarnimi skrbniki so shranjeni v desni
polovici možganov, tu se kodirajo strategije regulacije afektov, ki nezavedno
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vodijo posameznika skozi medosebne odnose.“ (Shore 2009; cit. po Grilc 2015,
42)

Desna hemisfera je tudi kraj, kjer se nahaja implicitni spomin, ki je spomin za
vzdušje, doživljanje, vonje in podobe; lahko bi tudi dejali, da so tukaj centri za
čustva. Le-te pa posameznik vedno nezavedno išče in jih vključuje v svoje
trenutne odnose. V implicitnem spominu ostane čustveni vtis, vzdušje, ne pa sam
dogodek; se pravi, da se ne spomnimo, kaj in kdaj se je nekaj zgodilo, temveč
kako smo se takrat počutili; in v podobni situaciji bodo enaka občutja, ne da bi
vedeli, zakaj, zopet prišla na dan. To pomeni, da se bomo v neki situaciji oziroma
ob nekom – čeprav te osebe morda niti ne poznamo – počutili izredno lepo ali pa
grozno, ne bomo pa vedeli, zakaj je temu tako. Naš implicitni spomin je namreč
priklical občutje, s katerim smo bili že nekoč preplavljeni in ga nismo ubesedili ter
ovrednotili, zato zopet privre na plan in “čaka”, ali bomo v novi situaciji sposobni
ta izziv razrešiti.

1.2 NEVROFIZIOLOŠKA PODLAGA REGULACIJE AFEKTA
“Ugotovljeno je bilo, da izkušnje navezanosti, zlasti afektivno uglaševanje med
materjo in otrokom prek obrazne mimike in očesnega stika, neposredno vplivajo
na vzpostavljanje krožnih povezav med orbitofrontalnim delom možganske skorje
ter kortikolimbičnim področjem. To področje, ki zaradi svoje lege v sprednjem in
osrednjem delu možganskih plasti predstavlja stičišče možganske skorje in
subkorteksa, opravlja pomembne naloge koordiniranja zunanjih (eksteroceptivnih)
in notranjih (interoceptivnih) dražljajev, posredovanja povratnih informacij in
moduliranja čustvenega odzivanja.“ (Erzar in Kompan Erzar 2011, 142)

“Orbitofrontalno območje je posebej razširjeno v desni polovici možganov, ki je
posebej odgovorna za zaviranje in nadzor, kar pomeni, da to področje opravlja
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izvršilno nadzorno funkcijo za celotno desno polovico, v kateri pretežno nezavedni
procesi dobijo svoj afektivni naboj.“ (Erzar in Kompan Erzar 2011, 142)

Možgani oziroma različni možganski deli/centri nenehno “komunicirajo” tudi med
seboj. Tako je pomembna tudi tako imenovana navpična povezava – komunikacija
med kortikalnim in subkortikalnim področjem možganov. Medtem ko kortikalni
procesi poskrbijo za čustveno odzivnost, pa subkortikalni procesi poskrbijo, da so
ti odzivi v skladu z zahtevami zunanjega in notranjega okolja. Kot navajata Erzar
in Kompan Erzar: “Kortikalni procesi zaustavljajo impulze in pridobljeni čas
porabijo za načrtovanje

premišljenega delovanja, medtem ko subkortikalni

sistemi priskrbijo energijo, pozornost in smer delovanja.“ (2011, 144)

To navpično povezovanje poteka po celotni vertikalni osi možganov in je
namenjeno stalnemu uglaševanju in koordinaciji delovanja celotnega
možganskega sistema. Tako vsi centri vedo za vse, kar se dogaja, in na podlagi
tega se “možgani” lahko odločijo, kaj, kdaj in kako bodo delovali. “Sinaptične
povezave se povečujejo prav v obdobju najtesnejših interakcij med materjo in
dojenčkom. To dejstvo predvideva dvoje: (1) postnatalno obdobje organizma služi
kot regulator razvoja možganov in (2) postnatalno obdobje razvoja možganov
služi za razlago, kako zgodnje izkušnje vplivajo na kasnejše vedenje. Izkušnje
zgodnjih objektnih odnosov vplivajo na razvoj desne možganske hemisfere, ki
prilagojeno avtoregulira tako pozitivne kot negativne afekte glede na odzive
sprememb iz okolja. Nadalje omogoča razvoj bolj intenzivnih posameznih afektov
in nato združevanje teh afektov v bolj kompleksne emocije. Vzorci regulacije
afektov oblikujejo otrokov self ali drugače, njegovo osebnost.“ (Grilc 2015, 55)

“Kritično obdobje sinaptične rasti in diferenciacije regulacije afekta, katerega
osnova je limbična skorja, ki leži v prefrontalnem korteksu v desni možganski
polovici, se prične ob koncu prvega leta otrokove starosti, to je v fazi
prakticiranja. Ta razvoj pa je povezan s socioafektivnimi stimulacijami, ki jih
dojenček dobiva od matere.“ (Grilc 2015, 56)
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2. TEORIJA NAVEZANOSTI

Danes vemo, da je osnovna človekova naravnanost k drugemu. Šele ob drugem
lahko ugotovimo, kdo sem jaz. Do drugega pa lahko pridemo samo preko odnosa.
Vzpostavljanje odnosa je torej tista temeljna motivacija, ki usmerja naše vedenje
in delovanje, in sicer zaradi tega, ker preprosto vemo oziroma čutimo, da je odnos
edina pot, ki pelje do drugega, s tem pa tudi do samega sebe in v svet. To pomeni,
da je mati tista, ki daje otroku oziroma mu pomaga oblikovati njegovo notranjo
strukturo ter mu odpira vrata v svet. Ta svet pa je odvisen od tega, skozi katera
vrata starši otroka vanj “pošljejo”. To so lahko glavna vrata, ki vodijo na prostran
trg, za katerim vodi široka pot na prostrane cvetoče travnike, ali pa so to mala,
tesna vratca na drugi strani hiše, kjer najprej naletimo na visok rob, da sploh
prideš ven, pod robom pa laja pobesnel pes na verigi. Skozi katera vrata bo otrok
stopil v svet je odvisno od tega, kakšno navezanost mu bodo starši omogočili in
kakšno izhodišče mu bodo dali.

Siegel je z raziskavami prišel do spoznanja, da je za človekov razvoj ključnega
pomena to, da ima človek vsaj neke vrste odnos, ki je čustveno uglašen in v
katerem čutimo, da nas nekdo nosi v svoji “notranjosti”, da nas je nekdo sprejel v
svoj notranji svet, v svoje misli in predvsem v svoje srce – to je odnos, ki nam
omogoča, da rastemo in uspevamo (Siegel 2011).

“Ko govorimo o navezanosti, govorimo o naravi in vzgoji, o prirojenem in
pridobljenem, o temperamentu (biološke in dedne predispozicije) in zgodnjih
diadičnih14 odnosih s skrbniki, ki so vtisnjeni znotraj točno določenega socialnega
okolja.“ (Grilc 2015, 59) Navezanost je tako bistvena matrica, ki ustvari desno
možganski self, le-ta pa regulira notranja stanja in odnose z drugimi.

14Diadičen

pomeni dvojen; v jaz-ti odnosu.
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“Oče teorije navezanosti je britanski psiholog, psihiater in psihoanalitik John
Bowlby, ki je za razumevanje svoje teorije postavil tri postavke:
1.

otrok aktivno išče interakcijo z materjo,

2.

da je materino materinsko vedenje recipročno z otrokovo navezanostjo,

3.

razvoj navezanosti je odvisen tako od materine odzivnosti in senzitivnosti
kot tudi od narave ter količine njune interakcije.” (Kompan Erzar 2006, 47)

To pomeni, da je navezanost vzajemni proces. Po Kompan Erzar (Kompan Erzar
2006) je namreč temeljna funkcija navezanosti vzpostavitev psihobiološke
uglašenosti in sinhronije v regulaciji bioloških in vedenjskih sistemov na organski
ravni. Če je Bowlby oče teorije navezanosti, pa je Daniel J. Siegel navezanost
najbolje opredelil: “Navezanost (attachment) je vrojen sistem v možganih, ki se
razvija tako, da vpliva in organizira sistem motivacije, emocij in spomina glede na
starše oziroma skrbnike. Sistem navezanosti motivira otroka, da poišče bližino
staršev (in drugih primarnih skrbnikov) ter z njimi vzpostavi komunikacijo. Na
najbolj temeljni evolucijski ravni ta vedenjski sistem poveča otrokove možnosti za
preživetje. Na ravni zavesti (mind) sistem navezanosti vzpostavi medosebne
relacije, ki dozorevajočim možganom pomagajo uporabiti zrele možgane staršev
za organizacijo lastnih procesov. Emocionalne transakcije varne navezanosti
vključujejo senzitiven odziv staršev na otrokove signale, ki ojačajo pozitivna
emocionalna stanja otroka in modulirajo negativna stanja.” (Siegel 1999; cit. po
Kompan Erzar 2006, 57–58) Rekli smo torej, da navezanost poveča otrokove
možnosti za preživetje. Če vzamemo za izhodišče, da je temelj preživetja
prepoznavanje nevarnosti, lahko torej sklenemo, da daje varna navezanost otroku
ustrezno sposobnost za prepoznavanje nevarnosti in ustrezno delovanje, ne-varna
navezanost pa vodi v popačeno sposobnost prepoznavanja nevarnosti, kar lahko
namesto do psihične trdnosti vodi k razvoju psihičnih težav ali celo patologij.

“Presenetljiva so odkritja s področja nevropsihologije, ki je na organski ravni
mehanizma regulacije emocij odkrila, da se ta mehanizem lahko razvije izključno
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v medosebnem odnosu psihobiološke čustvene uglašenosti med otrokom in
odraslim.“ (Kompan Erzar 2001b) “Torej je mati tisti “objekt”, ki otroku preko
izkušnje daje material za njegovo psihično strukturo. Winnicott je celo kot začetni
pogoj razvoja jaza (otroka) predpostavil neločljivost dvojice matiotrok.“ (Kompan Erzar 2001a, 61). Ko je odnos med materjo in otrokom uglašen,
otrok začuti, da ga mati čuti (feel felt) in lahko dobi občutek zanesljivosti v
sedanjem trenutku (ga sedanjost ne ogroža). “V tukaj-in-sedaj komunikaciji se
otrok počuti dobro, povezan in ljubljen. Mati jasno vidi otrokov notranji svet in
prihaja v sozvočje z otrokovim stanjem. In to je uglašenost.“ (Siegel 2007, 27)

Res je, da iščemo odnos, da si želimo in predvsem potrebujemo odnos. A ne
kakršenkoli odnos. Iščemo odnos, kjer nam bo lepo, prijetno in dobro, kjer se
bomo počutili sprejete in predvsem varne. Jean Arsenian je že leta 1943 v svojem
članku zapisala: “Najbrž ni treba posebej opozoriti na to, kako pomemben je
pojem varnosti v sodobni psihologiji. Občutje varnosti je nujni pogoj za dobro
prilagoditev, medtem ko negotovost spremlja stanje velike napetosti, ki nato sproži
delovanje v smeri zmanjšanja napetosti. Iskanje varnosti je motiv, zaradi katerega
si delovanje nekega organizma pojasnimo kot prizadevanje za dosego varnosti ali
kot poskus zmanjšanja napetosti, ki izhaja iz nevarnosti bodisi v okolju ali v
odnosih. Poleg tega je ta pojem bistveni del teorije o afektivnih stanjih: sreča je
povezana z varnostjo, nesreča z nevarnostjo.” (1943, 225; cit. po Kompan Erzar
2001a, 73) Tako lahko vidimo, da našega vedenja in delovanja ne usmerja samo
motivacija, ampak tudi občutje.

“Vzorec navezanosti, ki ga bo otrok razvil, je odvisen od vzorca komunikacije
med staršem in otrokom, kar pomeni, da je vrojen sistem navezanosti oblikovan z
izkušnjami. Ker so pridobljene izkušnje različne, tudi vsak otrok razvije specifične
strategije navezovanja na vsakega starša.“ (Žvelc 2011; cit. po Grilc 2015, 151)
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2.1 VARNO IZHODIŠČE
Varnost je izrednega pomena, da lahko otrok začne raziskovati okolico, se zave
samega sebe, loči ne-jaz od jaza, da se je sposoben soočiti z nepredvidljivim
svetom itn. Da se je otrok zmožen odpraviti v svet, potrebuje neko “bazo”, ki mu
rečemo varno izhodišče. Le-to potrebuje, da si bo upal oddaljiti od matere, ker bo
vedel, da se lahko vedno vrne v varno zavetje, ki je hkrati varno izhodišče, od
koder odhaja, in to vsakič dlje. Varnega izhodišča pa nikoli ne moremo opazovati
ali si ga predstavljati brez varne navezanosti, saj je le-ta predpogoj za varno
izhodišče; ta dva pojma sta tesno povezana, saj sposobnost matere, da zagotovi
varno izhodišče, in otrokov odziv na to sestavljata enoto, ki jo imenujemo odnos
varne navezanosti.

“Otrok v trenutkih, ko ga preplavijo negativna čustva strahu, vzburjenja, tesnobe
in jeze, uporabi starše za svoje varno zavetje. Ob tem se nauči, da so negativna
čustva za starše sprejemljiva in še zdaleč ne tako razdiralna, kot so lahko zanj.
Hkrati se nauči, da je bila njegova iniciativa pri iskanju tolažbe uspešna, da sta se
njegova stiska in vzburjenje ob fizično prisotnih starših ali skrbniku zmanjšala in
da se teh čustvenih stanj v prihodnje ni potrebno bati, saj so časovno
omejena.“ (Erzar in Kompan Erzar 2011, 148)

“Tukaj se postavlja vprašanje, kako lahko mati zagotovi varno izhodišče. V prvi
vrsti mora biti mati dostopna.15 Tu gre predvsem za materino odzivnost ali
senzitivnost na otrokove signale. Ta se kaže v štirih korakih: mati se zaveda
signalov, jih pravilno razume, nanje pravilno odgovori in nanje hitro odgovori.
Predpogoj za odzivanje (ki je v prvi vrsti odvisno od tako imenovanega praga
15“Zelo

dostopna mama ni nikoli zasedena s svojim skrbmi, mislimi ali čustvi ali dejanji do te
mere, da ne bi v ozadju svojega zavedanja imela tudi otroka in ves čas čutila, kaj počne in kako mu
je. Tudi kadar se oddalji ali gre v sosednji prostor, bo poskrbela za to, da bo zvočna pot odprta in
bo hitro reagirala na otrokove signale. Njena notranja pripravljenost ji omogoča, da hitro preusmeri
pozornost nazaj na otroka in da preveri, ali otrok potrebuje njeno bližino in ukrepanje. Na otrokove
pozive odgovori hitro in ustrezno. Tudi kadar ne razume otrokovega vedenja, zlasti nenadnih
sprememb, ostane pri njem toliko časa, dokler si situacije vsaj delno ne pojasni ali dokler ne najde
rešitve.” (Erzar, Kompan Erzar, 2011, 87)
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zavedanja) pa je njena fizična prisotnost.“ (Erzar in Kompan Erzar 2011, 81)
Mama je v polnem pomenu besede dostopna, ko v svoj čustveni/afektivni svet
spontano vključuje otrokova afektivna stanja in njegove signale, na katere se (po
načinu in času) primerno odziva. Izrednega pomena je pravilno razumevanje
signalov, za kar je nujna odsotnost predsodkov in pripisovanja lastnih občutij
otroku in pa prisotnost sočutja do otroka. Samo mati, ki lahko v svojem okolju (s
partnerjem) govori o lastnih čustvenih stanjih, se jih tudi dobro zaveda in jih
posledično tudi ne pripisuje otroku. Tako bo nastal prostor, kjer je tudi mati vedno
bolj prepričana, da je tako, kot dela, prav, in bo vedno bolj sočutna do otroka,
vedno bolj “se bo zanimala” za otroka, pa tudi razumevanja zanj bo imela vedno
več.

2.2 VARNA NAVEZANOST
Primarno stanje otroka je istočasna samostojnost in popolna odvisnost. Po eni
strani je otrok samostojna oseba, ki ima lastne potrebe in vzgibe, po drugi strani
pa absolutno potrebuje mater, da se mu preda in mu odkriva to njegovo
individualnost in enkratnost. Tu ne govorimo o biološki odvisnosti (vsakdo lahko
otroka mehanično nahrani, mu “po urniku” zamenja plenico itd.), ampak o
odvisnosti “jaza”. “Za Winnicotta je mati ojačevalec, ki naredi otrokov “jaz”
slišen. Ni dovolj, če mati samo zadosti otrokovi nagonski potrebi po hrani, saj je
tudi zadovoljitev potrebe po hrani lahko za otroka travmatična. Če mati otroka
hrani, ne da bi bila z njim v odnosu, ne da bi bila predana otroku, ga bo hranila
mehansko, to pa je že začetek smrti otrokovega “jaza”. Predanost namreč ne
pomeni simbioze, kjer bi se individualnost vsakega izmed njiju izgubila, temveč
sposobnost matere, da sreča otrokove potrebe tako, kot se vzbujajo pri otroku, ne
pa tako, kot ji narekuje tehnično rokovanje z otrokom. Tako bo otroku omogočila,
da se bo zavedal lakote in jo ločil od ostale nepopisljive tesnobe.“ (Winnicott
1990; cit. po Kompan Erzar 2001) Mati naj bi ne razmišljala o otroku kot o
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nekom, ki je lačen in ga je treba nahraniti, ampak kot o dojenčku, ki je kot nezrelo
bitje stalno na robu nepredstavljive tesnobe.

Otrok, to je njegov “jaz”, že od samega začetka deluje, ima vzgibe in potrebe,
vendar absolutno potrebuje mater, da to njegovo delovanje zazna in na tak način
“ubesedi”, da se bo z materino pomočjo lahko toliko razvil, da bo sposoben sam
zaznavati in izkušati te lastne impulze. Tako bo tudi sam “slišal, kar sporoča
svetu”. To pa se lahko zgodi le, če se ima otrok možnost varno navezati se na
mater. To pomeni, da se je mati sposobna čustveno povezati z otrokom in mu
zrcaliti njegovo podobo, potrebe in čustva, s čimer lahko

uravnava otrokovo

tesnobo, za katero sam ne ve, od kod izvira, in je še ne loči od sebe. To zrcaljenje
pa ne pomeni mehanskega zrcaljenja, ko ga zrcali v skladu s podobo, ki jo ima o
njem, temveč gre za čustveno zrcaljenje, ko mati zrcali otroka v skladu s čustvi, ki
jih je vzbudil v njej. Tu gre torej za interakcijo otrokove desne hemisfere z
materino desno hemisfero. V opisani komunikaciji dvojih desnih možganov
doživlja otrok najpomembnejše izkušnje, ki vplivajo na razvoj možganov in psihe
oziroma otrokovega “jaza”. Pomembno je, da se zavedamo, da so te zgodnje
izkušnje regulirane ali pa disregulirane, kar vodi v varno ali pa ne-varno
navezanost. Ti regulacijski prenosi v navezanosti vplivajo na razvoj fizične
strukture možganov, to pomeni da ustvarjajo razvoj možganov (Schore 2008).

Kot bomo videli v četrtem poglavju, je uspešna regulacija afekta mogoča samo
znotraj varne navezanosti. Da pa je otroku omogočena varna navezanost, mora
biti tudi sama mati varno navezana (na partnerja), ker lahko le tako lahko loči med
svojimi lastnimi občutji, kot so nemoč v neznani situaciji starševstva, utrujenost,
stres zaradi službe ipd.in čustvi, ki so otrokova in jih mora slišati, sprejeti,
predelati, ubesediti in posredovati otroku na njemu primeren način, da jih lahko ta
sprejme kot svoje in jih postavi na ustrezno mesto. Tako dobiva otrok preko
regulacije afekta signal, da je varno biti “on” (njegov “jaz”), da kljub temu da ob
nečem (npr. ob lakoti) doživlja neznano in nepopisno grozo, izkusi, da je to
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“samo” lakota, ki je lahko rešljiv problem in še zdaleč ne tako travmatičen, kot ga
je še malo prej doživljal.

Če je mati sposobna tako regulirati otrokov afekt, mu s tem omogoča varno
navezanost, v kateri se preko teh ponavljajočih se izkušenj vzpostavi delovni
model, po katerem bo v prihodnosti iskal stik in vzpostavljal odnose. To pomeni,
da si bo tudi kasneje v navezovanju stikov z drugimi dovolil čutiti in biti to, kar je.
Njegov “jaz” ne bo zatrt, ampak bo svobodni jaz, ki se ob vsakem nesprejetju ali
nestrinjanju s strani drugega ne bo počutil ogroženega, ker bo lahko ločil, kdaj je
nesprejetja deležno neko dejanje, ki ga je sicer storil on, in kdaj ni sprejet njegov
“jaz” kot tak (kdaj je on kot oseba “persona non grata”).

Če je v prvem otrokovem letu potrebna absolutna materina odzivnost na otrokove
potrebe in “želje”, pa se z drugim letom, ko začne otrok raziskovati, uvede
omejevanje, ko mora mati “ v imenu dobrega za otroka” predvidevati in se
primerno odzivati v situacijah, ko otrokova radovednost žene otroka tudi v
nevarnost. Tako smo zopet pri enem izmed ključnih pojmov – pri izkušnji. Tako si
otrok spotoma nabira izkušnje, se iz njih uči in si oblikuje svoj jaz, saj vsaka
izkušnja pusti za seboj fizično spremembo možganov. Naj dodamo še to, da je
eden izmed rezultatov oziroma dobrobiti varne navezanosti tudi integracija
možganskega živčnega sistema, to je, da razvijemo integrirane možgane.

Siegel (2007) ugotavlja, da lahko človek k svojim tukaj-in-sedaj izkušnjam
pristopa na dva načina: “zgolj” z doživljanjem situacije ali pa s pozornostjo, ki
vsebuje tudi tako imenovani COAL.16 Avtor razliko opiše s primerjavo reakcije,
ko se npr. zbodemo v prst. Če ta dogodek samo doživljamo, potem je reakcija
lahko naslednja: “Kako sem se lahko zbodel! Kakšna presneta neroda sem! Pa kaj
je vendar narobe z mano! …” Tako se naše trpljenje še poveča, saj ga
samoobtoževanje še pomnoži. Če pa imamo COAL, je reakcija lahko popolnoma

16COAL

je kratica za curiosity (radovednost), openness (odprtost), acceptance (sprejemanje) in
love (ljubezen).
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drugačna: “V redu, zbodel sem se in sedaj me zelo boli. Zakaj in kako je do tega
prišlo? Bi se temu lahko kako izognil? Kako hudo je v resnici? Kaj moram sedaj
storiti, da čimprej neha boleti?” – situacijo poskušamo videti táko, kot je, najti
resnične vzroke in odpraviti posledice. “In starši, ki zagotavljajo varno
naravnanost svojim otrokom, imajo prav COAL kot svojo mentalno naravnanost
do svojih otrok.“ (Siegel 2007, 26)

V dejanskem življenju nima nihče idealnih staršev in po raziskavah, kjer je mati
(enoletnega) otroka za kratek čas pustila v prostoru, se nato zopet vrnila, čez nekaj
časa pa je postopek ponovila,17 sta le približno dve tretjini otrok varno navezani na
skrbnike (Siegel 2011, 168). To pa, hvala Bogu, ne pomeni, da je preostala tretjina
otrok obsojena na “propad”. Še vedno obstaja možnost, da se navežemo na nekoga
tretjega (sorodnik, prijatelj, učitelj, sosed itd.), če se ob tej osebi počutimo čutene
(to feel felt by someone) oziroma se počutimo, da smo v srcu nekoga (Siegel 2011,
166–167).

2.3 NE-VARNA NAVEZANOST
Kot smo zapisali zgoraj, sta dve tretjini otrok varno navezani na mater, ena tretjina
pa razvije ne-varno navezanost. Raziskovalci so odkrili tri osnovne vzorce
navezanosti, ki so jim kasneje dodali še četrto. Poleg varne navezanosti so
klasificirali še tri ne-varne vzorce navezanosti: izogibajočo navezanost,
ambivalentno (tesnobno) navezanost ter dezorganizirano navezanost. O
značilnosti vsake od teh ne-varnih navezanosti bomo govorili v nadaljevanju.
Izsledki raziskav, ki jih omenja Siegel (2011), kažejo, da je izogibajoče navezanih
otrok okoli 20 %, ambivalentno navezanih 10–15 %, preostali del, okoli 10 %, pa

17Pri

tem je pri opazovanju najpomembnejša otrokova reakcija ob materinem ponovnem prihodu v

prostor.
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je dezorganizirano navezanih.18 Te štiri vzorce navezanosti in posledice le-teh si
bomo ogledali v nadaljevanju.

2.3.1 Navezanost v odrasli dobi ter življenjska pripoved19 ali
zavest
Za lažje razumevanje vzorcev navezanosti moramo omeniti AAI,20 s katerim
raziskovalci ugotavljajo, kakšen vzorec navezanosti je oseba razvila v otroštvu.
AAI je intervju, v katerem odrasla oseba terapevtu odgovarja vprašanja o otroštvu,
o odnosu s starši, o osebah, ki so ji bile v otroštvu blizu, ter o tem, s kom si je bila
kot otrok najbližje. Terapevt sprašuje tudi o strahovih in travmah iz otroštva,
zanima ga tudi intervjuvančevo mnenje o tem, kako je otroštvo vplivalo na
njegovo nadaljnje življenje, ter zakaj so po njegovem mnenju starši ravnali tako,
kot so. Na podlagi odgovorov se potem lahko ugotovi – kot pravi Siegel –, kakšen
smisel je posameznik naredil iz svojega življenja (how we “made sense” of our
lives) oziroma kakšno zgodbo o svojem življenju je v AAI sposoben povedati; z
drugimi besedami: kakšno zavest je razvil. To pa je pomembno, ker je tip
pripovedovanja življenjske zgodbe ali zavesti “pogojen” z vzorcem navezanosti na
mater oziroma primarnega skrbnika. Pri tem ni tako bistvena vsebina zgodbe kot
to, ali je zgodba o življenju, ki jo v tem intervjuju podamo z odgovori na
vprašanja, koherentna/skladna. Tako so raziskovalci štirim vzorcem navezanosti v
otroštvu “pripisali” naslednje štiri ustrezajoče vrste pripovedovanja življenjske
zgodbe oziroma zavesti v odrasli dobi ter naredili naslednje štiri pare:

1.

varna navezanost v otroštvu – gotova (secure) zgodba ali zavest,

18Vendar

pa dezorganizirani vzorec navezanosti razvije kar do 80 % otrok iz rizičnih skupin, na
primer otroci od drog odvisnih staršev.
19Življenjska

pripoved v našem primeru pomeni, kakšno zgodbo o svojem življenju je posameznik
v AAI sposoben podati: smiselno zgodbo, ki jo podkrepi z dejstvi, dogodki in priznanimi občutji,
ali pa zmedeno, nepovezano ter pomankljivo. Siegel pri tem (2011) uporablja dva izraza: narrative
in mind.
20AAI

je kratica za Adult Attachment Interview – intervju o odrasli navezanosti.
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2.

izogibajoča navezanost v otroštvu – opuščujoča (dissmising)
zgodba ali zavest,

3.

ambivalentna/tesnobna navezanost v otroštvu – zaskrbljena
(preoccupied) zgodba ali zavest,

4.

dezorganizirana navezanost v otroštvu – nerazrešena/
dezorganizirana (unresolved/disorganized) zgodba ali zavest.

Vsem trem vzorcem ne-varne navezanosti je skupno to, da je življenjska zgodba
pripovedovalcev, ki so jo ti sposobni podati o sebi v odrasli dobi, nekoherentna/
neskladna ter zmedena ali nepovezana. Pri opisu vsakega vzorca navezanosti
bomo tudi navedli, kakšno zgodbo poda odrasel posameznik v AAI.

2.3.1.1 Varna navezanost in gotova zavest
“Pri varni navezanosti so pri testih z malimi otroci ugotovili, da varno navezani
otroci kažejo enakomerno ravnotežje med navezanostjo in raziskovalnim
vedenjem. V razmeroma novem okolju, v prisotnosti skrbnika, z veliko vnemo
raziskujejo nove igrače, skušajo v igro pritegniti starša, pogledujejo k njemu,
vendar ne zahtevajo njegove stalne pozornosti in potrditve. Ko skrbnik za kratek
čas odide in v prostoru ostanejo sami ali z raziskovalcem, so ali niso odkrito
zaskrbljeni. Nekateri zajokajo, le redki se pustijo potolažiti neznancu. Separacija
jih prizadene in njihovo raziskovanje je moteno. Ko se skrbnik vrne, se skušajo z
njim povezati, zajokajo, kričijo in iščejo njegovo bližino, fizični stik ali kažejo
igrače, ga pozdravljajo ali kako drugače navezujejo odnos z njim. Nekateri želijo,
da jih skrbnik objame in vzame v naročje. Ta moment je ključen, da otroci lahko
nadaljujejo z igro in raziskovanjem. Ob drugem odhodu kažejo večjo stisko,
jokajo in se pustijo tolažiti neznancu. Vrnitev skrbnika spremlja intenziven jok,
otroci iščejo fizičen stik. Polovica otrok kaže znake izogibanja, obračajo glavo
vstran.“ (Grilc 2015, 149)
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“Starši varno navezanih otrok so občutljivi na otrokove signale stiske, hitreje
vzamejo otroka v naročje, ko joka, so manj vznemirjeni in bolj zadovoljni. Ti starši
so emocionalno dostopni in hitro ter učinkovito zadovoljujejo otrokove potrebe in
čustvena stanja. Zmožni so čustvenega uglaševanja (spremljajo njegovo dihanje,
smeh, spanje, hranjenje in odzivanje), ponotranjenja otroka, čustvenega
odzivanja, so topli, nežni in redko ignorirajo otrokov jok – s tem otroku dajo
občutek varnosti, ki je najboljša zaščita proti stresu.“ (Erzar in Kompan Erzar
2011; Žvelc 2011; cit. po Grilc 2015, 149)

Način podajanja zgodbe, ki jo posamenik posreduje v AAI, je skladna; njegova
zavest o samem sebi je gotova. Njegova zgodba ima smisel in je prepričljiva.
Intervjuvanec svojo preteklost koherentno opiše s potrebnimi pomembnimi
podatki, ki osvetlijo otroštvo tudi s čustvenega vidika. Pomembno mu je tudi, da
izpraševalec razume njegovo zgodbo. Oseba je tukaj sposobna od daleč pogledati
in ovrednotiti pretekle odnose in njihov vpliv na celotno življenje.

2.3.1.2 Izogibajoča navezanost in opuščujoča zavest
“Pri izogibajoči navezanosti so isti testi pri malih otrocih pokazali, da se
izogibajoče navezani otroci izogibajo stiku z materjo, ko občutijo stres, se ne
odzivajo nanjo in jo ignorirajo. Ob materinem odhodu kratko zajokajo in se
obrnejo k tujcu po tolažbo, potem pa nadaljujejo z igranjem. Izražajo nižjo
stopnjo stresa zaradi ločitve od matere. Ob materinem prihodu ne kažejo očitnega
odziva, jo ignorirajo, mogoče se materi približajo in rahlo zajokajo, ne iztegnejo
pa rok, da bi šli k njej. V materinem naročju se ne smejijo in je ne gledajo v oči.
Ob ponovnem odhodu glasno jokajo, po dveh minutah z neznancem se potolažijo
in nato zaigrajo. Ko pride mati nazaj, so vznemirjeni in glasni, toda ne gredo k
njej, malo jo pogledajo, nato nadaljujejo z igranjem.“ (Grilc 2015, 150)

Glavna misel opuščujoče zavesti in izogibajoče navezanosti se glasi: “Jaz sem
sam in nikogar ni, ki bi mi pomagal.” Samostojnost je najpomembnejša, saj ni
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nikogar, na katerega bi se lahko zanesel, zato tudi navezovanje stika in odnosi niso
pomembni.

Izogibajočo navezanost razvijejo otroci, katerih starši so čustveno odsotni. Starši
ne začutijo otroka in temu primerno ne vedo, kaj se z njim dogaja in kaj potrebuje.
Otrokova potreba po stiku, odnosu ni nikoli potešena, zato otrok dobro razvije
levo možgansko hemisfero, delovanje desne hemisfere, kjer se odvijata čustveno
doživljanje in čutenje potrebe po drugem, pa zreducira na minimum. Otrok bo
lahko dobil najboljšo izobrazbo, starši ga bodo lahko naučili mnogo veščin, a sam
ne bo nikoli prvi, najpomembnejši, dober in zaželen tak, kot je, tudi s svojimi
potrebami in željami (ko se npr. otrok želi pocrkljati, medtem ko je mati po
nepresani noči strašno utrujena in si želi samo pol ure počitka in miru). Pri otrocih
z izogibajočo navezanostjo obstaja nepisano pravilo, ki pravi, da so dejstva mnogo
bolj pomembna kot čustva; če le-ta sploh imajo kakšno vrednost, saj so zgolj vir
zavrnitve in s tem tudi trpljenja.

Intervjuvanec v tem primeru razvije opuščujočo zavest. Zgodba, ki jo v tem
primeru posamenik poda v AAI, ni več skladna. Intervjuvančev spomin preteklosti
je “selektiven”, to pomeni, da pove veliko podatkov in dejstev iz življenja, vse,
kar je povezano s čustvi, pa ali ni pomembno ali pa se intervjuvanec tega ne
spominja. Pomembna značilnost pri odgovorih intervjuvancev z izogibajočo
navezanostjo je, da otroštvo po njihovih besedah nikakor ni imelo nobenega
vpliva na kasnejše življenje, kar je seveda nesmisel – če se ga po lastnih besedah
ne spominjajo, se postavlja vprašanje, kako lahko potem zanikajo vpliv. Tako
celotna zgodba nima nekega zaokroženega smisla.
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2.3.1.3 Ambivalentna/tesnobna navezanost in zaskrbljena zavest
Pri ambivalentni/tesnobni navezanosti so v raziskavah ugotovili, da je otrok čutil
tesnobo in je “samo čakal”, kdaj bo mati odšla. Otrok je pretirano osredotočen na
mater. Po odhodu je vidno močno prestrašen in se ne pusti potolažiti. Po
materinem ponovnem prihodu takoj poišče stik z njo, vendar lahko niha med
iskanjem bližine in zavračanjem matere, in se ne pusti potolažiti. Tudi nazaj k igri
se ne vrne.

“Ambivalentni tip navezanosti razvijejo otroci, katerih matere so izjemno
nepredvidljive v nudenju skrbi. Namesto da bi na primeren način odgovorile na
otrokovo izražanje potreb po varnosti in bližini, je njihov odnos do otrok postal
napet in nastopijo grožnje, čustvene manipulacije /…/, boj moči ter trdosrčnost.
Ali pa so preveč vsiljive in one iščejo kontakt z otrokom, ko ga le-ta ne potrebuje.
Bistvo čustvenega uglaševanja je, da vemo, kdaj iti k drugi osebi in kdaj ne, kdaj
začeti komunikacijo in kdaj ne ter kdaj drugi osebi dati emocionalni prostor. Pri
ambivalentni navezanosti starši niso zmožni upoštevati teh naravnih
ritmov.“ (Siegel 1999; cit. po Grilc 2015, 151)
V primeru ambivalentne navezanosti je posameznikova zavest zaskrbljena
(preoccupied) in življenjska zgodba je prav tako neskladna. Tudi tukaj je
intervjuvančev spomin na preteklost selektiven, ob čemer posameznik med
pripovedovanjem hitro preide v sedanjost, saj je še vedno ujet v nerazrešen
čustveni konflikt. Prav tako tudi tukaj intervjuvanec zatrjuje, da otroštvo nikakor
ni imelo nobenega vpliva na kasnejše življenje. Tako celotna zgodba zopet ni
koherentna.
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2.3.1.4 Dezorganizirana navezanost in nerazrešena zavest
“Raziskave so pokazale, da dezorganizirano navezani otroci kažejo kaotično in
dezorganizirano vedenje. V težjih primerih lahko otroci hodijo v krogih, padejo na
tla ali v trans »zamrznejo«.“ (Grilc 2015, 151)

Dezorganizirano navezanost razvijejo otroci staršev, ki so sami dezorganizirani,
prestrašeni in disociirani. Do otrok delujejo zastrašujoče. Otroci ob starših
doživljajo strah in grozo, ki ju slednji ne morejo modulirati, saj so sami izvor leteh. Ker otrok ne more pobegniti ali se boriti, mu ostane 'zamrznitev' – tj. trans,
kjer je popolno stanje tišine, kar je lahko začetek kliničnega fenomena disociacije.
Največji odstotek (80 %) te oblike navezanosti so pokazali fizično, spolno ali
emocionalno zlorabljeni otroci (Grilc 2015).

“Dezorganiziranost osebe izvira iz “preprostega” biološkega paradoksa, ki ga
otrok v tej situaciji doživlja: po eni strani možganski sistem, ki je odgovoren za
navezanost, kriči in sili v navezanost z materjo, po drugi strani pa preživetveni
nagon zahteva umik od grožnje, ki jo istočasno predstavlja mati. Tako pride do
nerazrešene situacije notranjega boja med “pojdi tja” in “beži stran”. Tako otrok
razvije jaz, ki ni ločen kot pri izogibajoči navezanosti ali zmeden kot pri
ambivalentni navezanosti, ampak je razdrobljen.“ (Siegel 2011, 185)
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3. RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA

Relacijska družinska terapija je model psihoterapije, ki združuje novejše relacijske
pristope, kot so vidiki interpersonalne psihoanalize, objekt-relacijske teorije in
temeljne smeri v psihologiji jaza s spoznanji sistemske teorije, nevrološkimi
spoznanji in teorijo navezanosti. Začetnik in avtor relacijske družinske terapije je
dr. Christian Gostečnik, ki je hkrati tudi ustanovitelj Frančiškanskega družinskega
inštituta, v okviru katerega se je relacijska družinska terapija v Sloveniji tudi
začela uveljavljati. Relacijska družinska terapija je priznana s strani AAMFT.21

“Relacijska družinska terapija odkriva in uravnava temeljni afekt (glej poglavje
3.1), ki vodi, usmerja in ohranja naše odnose na intrapsihični (notranji svet
posameznika), intrapersonalni (medosebna raven) in sistemski ravni (družina kot
sistem). Do temeljnega afekta pa pridemo s pomočjo mehanizma projekcijskointrojekcijske identifikacije.“22 (Grilc 2015, 60-61) “Kot pravi Gostečnik (2004,
2011), se že v otroštvu na organski način preko stika z materjo vtisnejo bistveni
elementi temeljnega afekta. Ta kasneje dobi “zgolj” še kognitivne, vedenjske in
čustvene komponente doživljanja. In zato ker relacijska družinska terapija
upošteva vse vidike človeškega razvoja, zanjo ni več pomembno, kaj je prirojeno,
kaj pa priučeno /.../, ampak želi dognati, kaj je tisto, kar razvoj poganja in
usmerja. Kompan Erzar v svoji disertaciji prihaja do zaključkov, da je gibalo
razvoja jaza/osebnosti odnos in njegova vzajemnost.“ 23 (Grilc 2015, 63) V
vzajemnosti partnerja (v tem primeri mati in otrok) v odnosu sodelujeta in skupaj
ustvarjata situacijo, bistvo vzajemnosti pa je vzajemni afekt.

21American
22O

Association for Marital and Family Therapy.

projekcijsko-introjekcijski identifikaciji bomo govorili še v nadaljevanju (glej poglavje: 3.2).

23Doktorska

disertacija Človek kot bitje odnosov, 1999. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.
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3.1 AFEKT IN TEMELJNI AFEKT
“Afekt v najožjem pomenu besede opisuje Daniel Siegel (1999), ki definira vitalne
afekte (vitality affects) kot način neverbalnega izražanja notranjih emocionalnih
stanj (notranjih v tem primeru pomeni organskih, torej določenega vzburjenja
možganskih krogotokov, ki uravnavajo tip aktivnosti, napetosti in stopnjo
budnosti).24 Lahko rečemo, da je afekt, to je nezavedni del emocij, stanje
možganov, ki potrebuje nov pomen, ker je to stanje, ko izrazi čutenj25 ne ustrezajo
moči in intenzivnosti vznemirjenja oziroma tesnobe.“ (Kompan Erzar 2006, 26;
96)

“Pri definiciji afekta se bomo naslonili na opredelitev Kompan Erzarjeve, ki
pravi, da je afekt celoten sklop nezavednih notranjih čustvenih stanj, ki se kažejo
preko neverbalnih znakov in kot čutenje oziroma občutje, ki pomeni zavestno
raven emocionalnega delovanja.“ (Grilc 2015, 65)

Če afekt pojmujemo kot celoto čustvenih stanj, odnos pa kot glavno motivacijo
vsega delovanja, potem nujno potrebujemo regulacijo afekta, ki bo omogočila
povezanost v odnosu, k čemur je vsakdo “programiran”. Primarna čustva se ne
spreminjajo, torej je posledično tudi afekt nespremenljiv, spremenljivi sta samo
stopnja zavedanja in ločevanja afekta ter človekova sposobnost diferenciacije ter
poimenovanja občutij.

Za relacijsko družinsko terapijo je ključno vprašanje, kako spremeniti sistem, ki je
“nefunkcionalen”, če je afekt kot povezovalec odnosov in tudi sistema
nespremenljiv. Kot razloži Kompan Erzar (Kompan Erzar 2006), se lahko to zgodi
šele z regulacijo afekta, to je, ko pridemo do sposobnosti zavedanja, ločevanja in
predelave čutenj. Odrasli morajo tako “sprejeti odgovornost” za svoja čutenja, jih

24Ti

izrazi so na primer: ton glasu, izraz obraza in stanje telesa.

25To

je zavestni del emocij.
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umestiti in ovrednotiti, namesto otroka pa mora na začetku to početi mati, a ga
mora hkrati tudi stalno (spotoma) “učiti” samoregulacije.

Temeljni afekt je definiran kot tisti afekt, ki najbolj zaznamuje določen sistem v
nekem časovnem obdobju in ki oblikuje mišljenje, čutenje in doživljanje znotraj
sistema. In prav ta temeljni afekt, ki je bil potlačen in disociiran, je ključni cilj
iskanja in regulacije v relacijski družinski terapiji.

3.2 AFEKTIVNI PSIHIČNI KONSTRUKT TER PROJEKCIJSKOINTROJEKCIJSKA IDENTIFIKACIJA
Za razumevanje projekcijsko-introjekcijske identifikacije moramo najprej
razumeti afektivni psihični konstrukt. Gre za proces, večinoma odigran na
nezavedni ravni, ki poganja nefunkcionalne odnose in usmerja način regulacije
afekta. Ker gre za nefunkcionalno delovanje, pomeni, da posameznika žene v
vedno nove zaplete namesto v razrešitev le-teh. Dejansko gre za kompleksen
obrambni mehanizem, ki naj bi posameznika varoval pred nadaljnjo ranjenostjo in
pred soočenjem z afektom. Po besedah Gostečnika (2004) afektivni psihični
konstrukt vključuje kognitivno, vedenjsko in čustveno konfiguracijo pa tudi
organsko komponento, vse te sestavine pa so utemeljene v temeljnem vzajemnem
afektu oziroma afektih, ki so najmočneje zaznamovali posameznikovo doživljanje
odnosov s pomembnimi drugimi v zgodnji mladosti ali pa na močnem
travmatičnem doživetju. Afektivni psihični konstrukt preko projekcije in
introjekcije oblikuje način regulacije afekta.

“Projekcijsko-introjekcijska identifikacija pa je mehanizem, ki povezuje psihične
in biološke strukture posameznikovega, zakonskega in sistemskega dojemanja ter
doživljanja, obenem pa ustvarja medsebojno interakcijo med razumom in
telesom.“ (Gostečnik 2011, 67) Gre torej za biopsihološki proces, kjer posameznik
na vseh treh ravneh (intrapsihični, interpesonalni ter sistemski) določene lastne
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vidike, ki so zanj nesprejemljivi (disociirane notranje vidike sebe), ponotranjene
oblike drugega ali odnosov projicira v drugega, ki je vpleten v odnos z njim. To
pomeni, da drugemu pripiše nekaj, kar ni njegovo, potem pa ga s kompulzivnim
(prisilnim) ponavljanjem prisili, da le-ta to ponotranji in tudi sam doživlja kot del
sebe. Bistveni del projekcijske identifikacije, brez katerega bi le-ta ostala
neuspešna, je torej introjekcijska identifikacija, proces, s katerim “naslovnik”
vidike drugega ponotranji in povzame kot del lastnega jaza. Kompulzivno
ponavljanje pa to samo še utrdi.

“Kot rečeno, je moč mehanizma projekcijske identifikacije odvisna od
samopodobe naslovnika. V primeru, ko je naslovnik zaskrbljen s svojo
samopodobo, bo postal ob pošiljateljevi projekciji hitro ranljiv, saj je v njem že
prisotna ta psihična krhkost, na kateri pa lahko hitro zraste pošiljateljeva
izkrivljena samopodoba. Če pa ima naslovnik varno samopodobo, se bo s
projekcijo zelo malo poistovetil oziroma bo čutil, da je nekaj narobe s
pošiljateljevo samopodobo.“ (Gostečnik 2011, 69)

Izrednega pomena pri tem je, da je žrtev tega mehanizma ponavadi otrok, na
katerega starša projicirata svoj nerazrešen zakonski konflikt, ki je preveč boleč, da
bi bil sploh lahko naslovljen, kaj šele ozaveščen. Ker pa se otroška samopodoba
šele ustvarja, je otrok v tem primeru izredno občutljiv in nikakor v enakovrednem
položaju, da bi se taki projekcijski identifikaciji lahko “uprl”.

“Ta dva mehanizma, projekcijsko-introjekcijska identifikacija in kompulzivno
ponavljanje, omogočata torej prenos temeljnih afektov in nezavednih
psihosomatskih vsebin oziroma psihobioloških stanj, na identificiranega
pacienta.“ (Schore, 2003; cit. po Gostečnik 2011, 71)

Za zdrav odnos je potreben razvoj separacije, individualizacije ter diferenciacije,
to je, ko se otrok iz simbiotičnega zlitja z materjo postopoma razvija v samostojno
osebo z individualnimi značilnostmi. Gre za nekakšno drugo – psihološko rojstvo,
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ki sledi biološkemu. Razvija se otrokov intrapsihični občutek ločenosti od matere
in sveta. Ta dva mehanizma (projekcijsko-introjekcijska identifikacija in
kompulzivno ponavljanje) pa ravno to preprečujeta, saj afektivni psihični
konstrukt posamezniku postavlja obrambne mehanizme, ki so ga nekoč zavarovali
pred nevzdržno bolečino oziroma notranjo grozo, ki je spremenila celo njegovo
osnovno psihično strukturo. In ta isti konstrukt se sedaj na osnovi podobnega
afekta zopet aktivira.

3.3 TRANSFER – KONTRATRANSFER
Moderna relacijska teorija tako transfer kot kontratransfer razume kot
obojestranski odnos, ki temelji na procesu projekcijske identifikacije. Transfer
vsebuje vse, kar v ta odnos prinaša pacient/otrok (čustva, vedenje, besede, način,
kako nas omejuje itd.), in se spreminja tako, da vzbuja kontratransfer (vse tisto,
kar analitik/mati doživi v sebi), ki ga doživi analitik/mati. Ker ne projicira samo
pacient/otrok, vira projekcije dejansko ne moremo točno določiti. Bistvena je torej
vzajemnost čustvene vezi med obema, skupno sprotno ustvarjanje novega prostora
med njima; gre za čustveno poln vzajemen odnos, za prostor, ki je odprt za
presenečenja, saj vira projekcij in identifikacij ni možno dokončno locirati; gre za
prostor, kjer se oba učita rokovati in živeti z intenzivnimi čustvi.
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4. PROCES REGULACIJE AFEKTA

“Najnovejše raziskave ugotavljajo, da je ključni mehanizem človekovega razvoja,
to je mehanizem regulacije afektov, prevodnik čustvenih impulzov v telesne in
obratno (Fonagy et al. 2007; Kaplow in Widom 2007; Schore 2003). Strokovno bi
rekli, da nevropsihologija poudarja dinamiko regulacije afektov. Regulacija
afektov pomeni, da otrok prepoznava impulze, tako da preživi, ne pa, da se impulzi
in telesni dražljaji obrnejo proti njemu, tako da začnejo razjedati telo, kot npr.
psihosomatska obolenja.“ (Gostečnik 2011, 78)

V človeškem telesu obstajata dva nevronska krogotoka regulacije emocij:
parasimpatetični in simpatetični, eden, ki poganja, aktivira, in drugi, ki blokira
samodejni odziv (Kompan Erzar, 2006). Kadar eden od njiju nepravilno
funkcionira, pride do nevarne navezanosti, katere posledice smo že omenili v
drugem poglavju (2.3 – Ne–varna navezanost).

Afekt je vedno prisoten. Naj si je takšen ali drugačen, vpliva na naše vedenje in
delovanje. Zato je pomembno, da se ta afekt naučimo regulirati, sicer je on tisti, ki
nas lahko “odnese” tja, kamor ne želimo, to je v nefunkcionalne odnose. Čustveno
vznemirjenje nas lahko preplavi in popolnoma prevzame, kar se dogaja vsakomur
izmed nas, važno pa je, kaj s tem naredimo; ali se prepustimo in delujemo
popolnoma pod vplivom tega občutja, kar nas lahko pripelje v konfliktno situacijo,
ali pa to čutenje “ukrotimo” in s tem gradimo kvalitetnejše odnose. Poudarek je na
besedni zvezi se naučimo. Otroka mora tega naučiti mati, s tem da to namesto
njega najprej počne sama in ga s tem uvaja v proces samoregulacije. Da pa je ta
proces sploh mogoč, je potrebno vzajemno deljenje čustev.

“Urejanje afektov oziroma regulacija afektov vedno poteka na treh ravneh,
telesni, kognitivni in emocionalni hkrati. Povezave med temi tremi ravnmi
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nastanejo izključno preko vzajemne regulacije med otrokom in starši, torej v
obdobju formiranja primarne navezanosti.“ (Kompan Erzar 2006, 47)

4.1 MEHANIZMI DELJENJA ČUSTEV
Deljenje čustev staršem (v terapiji partnerju ali analitiku) omogoča, da lahko
začutijo otroka (partnerja ali pacienta), da ta ugotovi, kaj se z njim dogaja in kaj v
resnici potrebuje. Za deljenje čustev pa obstaja več mehanizmov.

“Najprej potrebuje mati par empatija – simpatija. Če je empatija zavesten poskus
razumeti čustven svet drugega, je simpatija čutenje z drugim. Zgolj empatija (empathy) pomeni enostransko vživljanje v čustva druge osebe in poskus dojemanja
tega položaja z njenimi očmi, medtem ko grška beseda simpatija (sim-pathy: sim
pomeni z, pathos pa čustvo), označuje sočustvovanje s čustvi druge osebe oziroma
kreativno deljenje občutkov z drugim. To pomeni, da je druga oseba “v resonanci”
s podobnim čustvom. Kadar se prva oseba počuti neprijetno, se zaradi tega
neprijetno počuti tudi druga oseba – in nasprotno. Razlog, da se ljudje sozvočno
odzivajo na čustva drugih, je v psihološkem mehanizmu, ki se imenuje
identifikacija.“ (Grilc 2015, 78)

Pri dojenčkih je zelo pomemben mehanizem tudi zrcaljenje. Otrok išče odziv,
odnos z mamo. Zato se tudi sam aktivno odziva – komunicira preko imitacije in
iniciacije. Nagyjeva v svojih raziskavah ugotavlja, da je novorojenček že po 30-ih
minutah sposoben posnemati določene gibe, in predvideva, da lahko to sposobnost
pripišemo aktivaciji zrcalno (prefrontalnega) nevronskega sistema – zrcalnim
nevronom.

Ključno pri zrcalnih nevronih je, da se odzovejo samo, če vidimo oziroma
zaznamo določeno dejanje drugega, če razumemo njegov namen in se pripravimo,
da ga zrcalimo. Ne zrcalimo pa le vedenj drugih, temveč tudi čustva in namene, ki
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se skrivajo za vedenjem drugih. Gre za “spužvaste nevrone”, saj človek ne le
“odseva” nekoga drugega, temveč kot spužva vpija tudi njegova notranja stanja.
Tako se lahko dojenček čustveno okuži z maminim smehom in igrivostjo kot tudi s
stresom, tesnobo, žalostjo in jezo (Siegel in Payne Bryson 2013).

4.2 PROCES VZAJEMNE REGULACIJE AFEKTA 26
“Mati, ki dobro uravnava dojenčkove socioafektivne spodbude, pospeši rast
povezav med kortikalnimi limbičnimi in subkortikalnimi limbičnimi strukturami, ki
so nevrobiološki posredniki za razvoj samoregulacijskih funkcij. Materina
aktivnost pri zunanji regulaciji dojenčkovih notranjih, še nerazvitih čustvenih
sistemov oziroma afektivnih stanj skozi določeno kritično fazo razvoja pomembno
vpliva na razvoj možganskih področij, odgovornih za samoregulacijo. Razvoj
možganskih področij poteka po fazah in ko se ena faza zaključi, nastopi druga,
bolj kompleksna, ki omogoča regulacijsko delovanje. Vzajemna afektivna
regulacija pomeni integracijo in prestrukturiranje dojenčkovega razvijajočega se
socioemocionalnega sistema na višjo stopnjo kompleksnosti. Zanimivo je, da se
izkušnje s skrbnikom, ki regulira otrokove afekte, proizvajajo in skladiščijo v teh
strukturah in tudi v bodoče delujejo kot prototip medosebnih reprezentacij, ta
afektivna stanja pa se prenašajo v ostale situacije, četudi je mati
odsotna.“ (Schore 1994; cit. po Grilc 2015, 99–100)

Potreba po regulaciji afekta je najbolj opazna v za otroka stresnih situacijah, ki so
posledica neuglašenosti staršev z otrokom. “Na takšne travmatične stresne
situacije se otrok (dojenček) odzove s hipervzburjenjem ali disociacijo. V primeru
hipervzburjenja mati otroku ni več varno izhodišče, temveč vir grožnje, sprožilec
alarma in vznemirjenosti v desni hemisferi, kjer je center sistema navezanosti in
motivacijskega sistem strahu. V stresnih situacijah telo najprej odreagira z begom

26Vzajemna

pomeni, da mati “pomaga” regulirati afektivno stanje otroka.
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ali bojem. V hudih primerih relacijske travme pa otrok lahko odreagira z
disociacijo, s katero sprosti grozljive stimulacije zunanjega sveta. To se kaže v
njegovem praznem pogledu. Gre za parasimpatično zaščitniško/umikajoče stanje,
ki nastane v primeru nemočne in brezupne stresne situacije. Disociacija je
primarni regulacijski proces, s katerim se posameznik, ki je pod stresom, brani, da
bi preživel, zato hlini smrt in ostaja negiben. To pomeni, da imamo v primeru, da
sistem boj-beg ne zadostuje, rezervni sistem (parasimpatični živčni sistem), ki
telesu omogoča, da zmrzne.“ (Grilc 2015, 90–91) Ker otrok afekta, še posebej v
stresnih situacijah, ko je ta izredno močan, sam ne zna regulirati in bi se
posledično hitro poslužil plana boj-beg-zmrzni, potrebuje mater, ki bo njegov
afekt regulirala od začetka in otroka sčasoma “naučila” tudi samoregulacije.

V grobem lahko govorimo o zavedni in nezavedni regulaciji afekta. Za
preživetvene funkcije je pomembnejša nezavedna, ki se razvije v procesu
navezovanja v zgodnjem otroštvu. “Kolikor bolj otrok zmore znotraj varnega
odnosa navezanosti s primarnim skrbnikom razviti zmožnosti za regulacijo afektov
in afektivne sposobnosti, ko ponotranji neverbalno in nezavedno odnosno
regulacijo afekta, toliko bolj se zaveda samega sebe in lahko vzpostavlja zrelejše
odnose z drugimi. Zato pri dojenčku ne moremo govoriti o regulaciji afekta izven
konteksta vzajemne regulacije afekta z materjo.“ (Schore 1994, 1999, 2009; cit.
po Grilc 2015, 83-85) “Pri tem je, kot smo že omenili, pomembna materina
psihobiološka usklajenost na dinamične spremembe dojenčkovih telesnih
notranjih stanj centralnega in avtonomnega vzburjenja. Preko vzajemnega zrenja
mati oceni neverbalne izraze dojenčkovega vzburjenja in skupaj z dojenčkom
regulira njegov razvijajoči se centralni (CŽS)27 in avtonomni (AŽS)28 živčni sistem
oziroma pozitivna in negativna afektivna stanja.“ (Grilc 2015, 84)

“Erzar in Kompan Erzar predstavita tri različne vidike vzajemne regulacije afekta:
27Centralni

živčni sistem ali osrednje živčevje, ki ga sestavljajo možgani in hrbtenjača.

28 Del

obkrajnega (perifernega) živčnega sistema. Avtonomnost pomeni, da ga ne nadzira
posameznik, ampak da deluje samostojno.
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1.

interpersonalni vidik: zmožnost vsakega od partnerjev v komunikaciji, da
oceni implicitni pomen razkritih afektov in podporo partnerjevih dejanj,
tako da so lahko cilji, ki so ali usmerjeni vase ali k drugemu, doseženi
(vzajemen načrt namenov in afektivnih stanj);

2.

sistemski vidik: zmožnost, da se razširi proces vzajemne regulacije iz
diadnega odnosa z vključitvijo še tretje osebe (čustvena triangulacija in
medgeneracijski prenos);

3.

intrapsihični vidik: zmožnost regulacijskih procesov, da izpolnijo svoje
delo z uporabo globokih nezavednih elementov, ki bi bili ponavadi
škodljivi za uspešno koordinacijo afektivnih stanj in vzajemnega načrta
(notranja potreba po regulaciji in povezanosti).“ (Cit. po Gric, 2015, 84)

“Sklenemo lahko, da je posameznik reguliran s štirih smeri: s strani jaza, s strani
relacijskega polja, s strani afekta, ki nastaja v psihobiološkem prostoru med jazom
in objektom, ter s strani sistemskega, družinskega vzdušja. Vse skupaj tvori
sistemsko celovitost, zato se v relacijski družinski terapiji osredotočamo na vse
štiri dimenzije.“ (Gostečnik 2011, 77)

Tako lahko ugotovimo, da je vzajemna regulacija proces, ki nas spremlja skozi vse
življenje. Še posebej je to pomembno v trenutkih, ko ob soočenju z intenzivnimi
čustvi, ki nas prevzamejo, sami nismo več sposobni funkcionalno delovati. Pri
otrocih pa je to toliko bolj pomembno, ker sami še niso “dovolj razviti”, sposobni
in uki regulacije lastnega čustvenega sveta.

4.2.2 Obrazno-obrazna interakcija
Za otrokov čustveni in socialni razvoj je izrednega pomena že prvo obdobje, ko je
še dojenček, bistven zanj pa je čustveni odziv matere. Takrat se mati in otrok
primarno sporazumevata preko telesa, pri čemer igra glavno vlogo materin obraz,
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s katerega otrok razbere njena občutja, čustveni obrazni izrazi le-teh pa so glavni
stimulatorji prenosa informacij med mamo in otrokom.

Tukaj govorimo o obrazno-obrazni interakciji. Obrazno-obrazna interakcija
oziroma vzajemno zrenje matere in otroka pospešuje dozorevanje dojenčkovega
živčnega sistema. Obrazni izrazi se kot vizualni dražljaji vtisnejo v dojenčkovo
razvijajočo se desno polovico možganov, ki omogoča razvoj limbičnega sistema,
odgovornega za funkcije socialnega in čustvenega razvoja, o katerem smo govorili
poprej.

“Mati, ki je psihobiološko uglašena na dojenčkova notranja stanja, ustvarja in
vzdržuje vzajemno regulacijsko simbiotično stanje v njunem odnosu. Vzajemen
sistem medosebnega stimuliranja je psihonevrobiološki mehanizem in predstavlja
osnovo zrcalnim prenosom simpatičnega vzburjenja, ki pospešuje dvigovanje
stopenj zanimanja (razburjenja) in ugodja (radosti in sreče), torej pozitivnega
afekta. Mati in otrok vzajemno spodbujata interes drug pri drugem preko zrenja in
obrazne mimike.“ (Schore 1994; cit. po Grilc 2015, 86)
“Termine in Izard sta izsledke svoje študije obrazno-obraznih interakcij med
materinim obrazom, ki izraža pozitivni afekt veselja in zanimanja, ter obrazom
devetmesečnega dojenčka povzela z ugotovitvijo, da čustveno izražanje enega
člana diade posledično vpliva na drugega. Gre za dvosmeren proces uglašenosti v
komunikaciji, ki kaže na ujemanje notranjih stanj.29 Dojanček se čuti eno z
materjo in posledično občuti moč in energijo.“ (Termine in Izard 1988, povzeto
po Grilc 2015, 88)

Slika 4: Kanali obrazno-obrazne
komunikacije in primarnega pogovora
med materjo in dojenčkom.

29

Tako kot je materin vesel obraz povzročil dolgo zrenje dojenčka. Dlje ko je dojenček zrl njen
obraz, več veselja je pokazal; po drugi strani pa tudi dojenček stimulira pozitivni efekt v materi.
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4.3 DISREGULACIJA AFEKTA
Afekt igra, kot smo že ugotovili, eno pomembnejših vlog v odnosu med otrokom
in mamo in kasneje med partnerjema. S pojmom čustvena disregulacija
označujemo slabo modulirane čustvene odzive. Dinamika disregulacije je
povezana s stresi in konflikti v zakonskem odnosu. Izvor te dinamike je, kot
navaja Gostečnik, “potrebno poiskati v zgodnjem odnosu mati-otrok, ki pa se, kot
rečeno, razteza v odraslo dobo in ponovno prebuja v odnosu partner–partner.
Glede na zgodovino in razvoj navezanosti lahko rečemo, da se mehanizem
regulacije ali disregulacije afekta razvije v skladu s strategijami, ki jih posameznik
razvije ob materi, in sicer z namenom, da bi se zmogel soočiti s stresnimi
situacijami.“ (Gostečnik

2001, 38) Zato smo že večkrat poudarili, kako je

pomembno, da zna mati sprejeti in regulirati otrokova čutenja, ki jih on sam ne
zmore predelati. Posledica disregulacije afekta je namreč lahko trajna30
nesposobnost “normalnega” – funkcionalnega navezovanja stikov oziroma
funkcionalnih in izpolnjujočih odnosov, ker lahko disregulacija pripelje do
vedenjskih vzorcev (problemov), ki motijo odnose, kjerkoli že smo (družina,
vrtec, šola, služba ipd.).

Dinamika regulacije oziroma disregulacije afekta je bistveno povezana z
mehanizmom projekcijsko-introjekcijske identifikacije. “Ta mehanizem je
najzgodnejši nezavedni organizator za reguliranje desno hemisferske
komunikacije, prav posebej v stresnih situacijah oziroma stresnih afektivnih
stanjih. Ker pa so afekti psihobiološki fenomeni in je jaz utemeljen v organizmu,
telesu, mehanizem projekcijske identifikacije ni samo mehanizem prenosa zgolj
verbalno-lingvističnih obnašanj, ampak predvsem nezavedne komunikacije med
organizmom in razumom.“ (Rothschild 2006; Schore 2003; cit. po Gostečnik
2011). Torej je projekcijska identifikacija osnovni komunikacijski mehanizem
30Trajna,

ker je za spremembo najprej potrebna sprememeba afektivnega psihičnega konstrukta,
tega pa človek ni sposoben sam. To se lahko zgodi le v novem odnosu, kjer bodo ista čutenja prišla
zopet na dan, vendar bodo za razliko od dosedanjih izkušenj tokrat slišana, predelana, ovrednotena
in smiselno vrnjena, da lahko ta “nova izkušnja” sproži potrebno spremembo.
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med otrokom in materjo ali med partnerjema, zavedati pa se moramo, da ta
mehanizem “apriori” predpostavlja, da je že vzpostavljena določena interakcija (se
pravi, da mora že biti nek odnos). Tako je projekcijsko-introjekcijska identifikacija
tisti mehanizem, ki organizira interakcijo in določa vlogo drugega v tem odnosu,
in to preko regulacije ali disregulacije afekta. Šele preko projekcijske
identifikacije otrok prisili mamo (ali partner partnerja), da se ta vede v skladu z
njegovimi pričakovanji, s tem ko vanj projicira svoja nesprejemljiva čustva. Tu pa
nastane prostor za regulacijo oziroma disregulacijo afekta.

Rečemo lahko torej, da do disregulacije pride takrat, ko otrokov afekt ni
razumljen, predelan in vrnjen v primerni obliki. To pomeni, da mati ni “dojela”,
kaj ji otrok sporoča, da ni slišala ali ugotovila, kaj ji govori, ali da tega ni bila
sposobna.

4.4 SAMOREGULACIJA
Samoregulacija pomeni kontrolo misli, čustev in vedenja. Otrok jo lahko razvije le
s pomočjo matere preko tako imenovane vzajemne regulacije. Človek pridobiva
od rojstva dalje sposobnosti samoregulacije, ki je sočasna z razvojem
samorazumevanja.

“Samoregulacija ima 4 stopnje, ki se skozi razvoj stalno dinamično prepletajo,
vendar prepoznamo njihove posebnosti:
1.

Self-regulating-other: kako drugi regulira jaz (self). Gre za to, kako
skrbnik regulira dojenčkov občutek varnosti, navezanost, vzburjenje,
aktivacijo, radost, nezadovoljstvo, fiziološke zadovoljitve, samozavest itd.

2.

Self-resonating-with-another: kako jaz odmeva v odnosu z drugim. Gre za
primarno intersubjektivnost, ko je dojenček usmerjen v mater in sebe
prepoznava skozi njene oči.
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3.

Self-in-the-presence-of-the-other: kako jaz zaznavamo v prisotnosti
drugega. Ko dojenček zaznava, misli in deluje sam, a ob fizični prisotnosti
skrbnika in mu fizična prisotnost nudi okvir, znotraj katerega je lahko
psihološko sam, »na svojem«. Gre za specifično variacijo, ko drugi
regulira sebe.

4.

Sense of self-with-others: občutek jaza pridobimo z drugim. Dojenček dobi
občutek sebe znotraj triade oče-mama-on sam. Nekako od tretjega meseca
dalje oblikuje dojenček pričakovanja in reprezentacijo sebe kot del te
triade.“ (Stern 1985; cit. po Grilc 2015, 96)

“Daniel Siegel samoregulacijo razume kot pot, po kateri um organizira lastno
delovanje. Razvoj posameznikovega jaza razloži kot posledico ciljno usmerjenih
procesov, ki potekajo znotraj posameznika v medsebojni interakciji z okoljem.
Integracijo teh procesov imenuje čustvo. Samoregulacija je povezana z modulacijo
čustev, kar pomeni, da čustvo oboje: regulira in je regulirano. Čustva se
manifestirajo kot nevrofiziološki dogodki, subjektivne izkušnje in medosebno
izražanje, čustva medsebojno povezujejo različne sisteme znotraj uma in med
njimi.“ (Siegel 1999, 240; cit. po Grilc 2015, 96)

“Samoregulacija potrebuje določene pogoje, da se lahko razvije. Med te pogoje
štejemo tudi tri mehanizme, ki so potrebni za razvoj samoregulacije. To so:
2.

aktivacija ostalih vedenjskih sistemov (po Bowlbyju je to raziskovalni
sistem), ki otroku omogočijo ločitev od staršev in lastno raziskovanje
sveta, v katerem se naučijo, da so lahko sami in pridobivajo regulacijske
sposobnosti, tudi sposobnosti regulirati stres.

3.

samo-razširitev, ko otrok preko vzajemne regulacije pridobi občutek, da so
njegova notranja stanja in potrebe usklajene s skrbnikovimi in te občutke
ponotranji kot del sebe, kar mu daje samozavest. To postane vir, ki mu
pomaga pri prihodnjih stiskah, saj self meni, da zmore sam rešiti stisko.
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4.

sprememba internalizacije (angl. 'transmuting internalization' – po
Kohutu), kar zajema ponotranjenje regulativnih funkcij, zlasti zrcaljenje
afektov in občutek neodvisnosti in samorefleksije, kar pomeni, da
posameznik pridobi stabilen občutek samo-vrednosti in učinkovitosti. Ko
posameznik dobi občutek, da se zmore s stiskami sam soočati, potem
koregulacija ni več tako potrebna. Nikoli pa samoregulacija ne izniči
vzajemne regulacije, saj jo posameznik še vedno uporablja, ko jo
potrebuje, zlasti ob življenjskih prelomnicah, travmatičnih dogodkih,
hujših stresnih doživljanjih. Varno navezane strategije torej zajemajo
integracijo vzajemne regulacije in samoregulacije.

Moramo povedati, da je mati pomemben vir stimulacij, ki so bistvene za razvoj
otrokovih sposobnosti – med drugim tudi samoregulacije. Čeprav ima dojenček
sposobnost privajanja; to je neodzivanja na dražljaje, ki so zanj funkcionalno
nepomembni, ter sposobnost usmerjanja, obdelovanja informacij iz okolja;
razločevanje vonjev, zvokov, koordinacijo premikanja glave in oči /…/, še vedno
potrebuje mater, da mu pomaga, ko je dražljajev preveč. Te sposobnosti
intencionalnega gibanja in odzivanja so dejansko tudi namenjene spreminjanju in
vodenju vedenja skrbnikov, to pa pomeni, da otrok tudi sam delno nadzoruje svoj
razvoj – s tem ko spreminja skrbnikovo skrb zanj.“ (Tronick 2007; cit. po Grilc
2015, 96–98)
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5. SAMOREGULACIJA STARŠEV – PREDPOGOJ ZA
REGULACIJO OTROKOVEGA AFEKTA

Človek lahko raste, se razvije in postane človek z vsem potencialom, ki ga ima, le
ob drugem človeku, ki ga zrcali in mu kaže tako njegovo trenutno stanje kot tudi
njegov potencial. Ta drugi človek so navadno starši, ki otroka načeloma tudi
najbolje poznajo in vedo, kaj potrebuje. Človek je socialno bitje in potrebuje
sočloveka, da lahko živi. Potrebuje tisti občutek, da nekomu pripada, da je del
nečesa, kar je večje od njega, kjer se počuti zaščitenega in varnega. Prav tako je
ključnega pomena tudi, da se človek počuti sprejetega in predvsem ljubljenega.
Siegel trdi, da je za človeka ključno to, da ima – s komerkoli že – nek odnos, ki bo
na čustveni ravni uglašen; odnos, v katerem bo čutil, da ga je nekdo sprejel v
svojo notranjost.
Ena pomembnejših nalog, ki jih imajo starši, je tudi ta, da verjamejo v svojega
otroka. Da mu poleg občutka ljubljenosti in vrednosti ter občutka, da je prav, da je
točno tak, kot je, in tam, kot je, dajo tudi samozaupanje. Da mu dajo vedenje, da
so problemi in težave del njihovega in njegovega vsakdana in da se svet zaradi
tega ne po podrl, ker so mu dali zaupanje vase, da se lahko s problemi spoprime.
Da ga naučijo, kako se soočiti s problemi, ki jih v življenju ne bo nikoli manjkalo.
Da mu dajo tisto samozaupanje, s katerim se problemov ne bo bal, ampak jih bo
reševal sam, ker bo vedel, da to zmore. In četudi rešitve ne bo našel sam, se bo
znal obrniti na drugega in poiskati pomoč. Tukaj pa smo že pri drugi dimenziji
samopodobe – ugotoviti in priznati (predvsem samemu sebi), da potrebujemo
pomoč in se hkrati zavedati, da s tem ni nič narobe. Tudi tega se naučimo v
otroštvu in je povezano z odnosom s starši in njihovim odzivom na otrokovo
učenje veščin, usvajanja znanja ali celo neposredne prošnje na pomoč. Lahko si
predstavljamo, kako bi znal računati na pomoč drugega nekdo, ki bi mu starši na
vsako njegovo prošnjo za pomoč pri nekem njegovem problemu konstantno
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odgovarjali: “To bi vendar že moral znati sam, kar potrudi se,” vendar mu ne bi
nikoli pomagali ali povedali/pokazali, kaj in kako naj nekaj stori. Tak otrok bi
pomoč pri starših nehal iskati in to bi ostal vzorec, ki bi bil zapisan v njegovih
možganih: “Ne išči pomoči, ker je tako ali tako ne boš dobil. Sam si za vse.”

Naj za ilustracijo, kakšen vpliv ima lahko zaupanje staršev v otroka, navedem
vsebino kratkega filma, ki je zakrožil na družbenem omrežju Facebook. Vsebina
filma morda ni resnična, je pa toliko bolj resnična ideja, ki jo kratki film razgrne:
Mlad fant pride iz šole in izroči materi pismo, ki ga je v šoli dobil zanjo. Ko mati
prebere pismo, se s “cmokom v grlu” zazre skozi okno in za trenutek nemo gleda
skozenj. Nato se vrne pred sina in mu prebere: “Vaš sin je genij. Naši učitelji ga
ne morejo več učiti. Prosimo, storite to sami doma.” Temu sledi časovni preskok,
ko moški (deček, ki je prej – pred 23 leti – prinesel pismo materi), pregleduje
materine stvari in najde tudi pismo, kjer prebere: “Vaš sin je mentalno zaostal. Mi
ga v šoli ne moremo več poučevati skupaj z drugimi otroki. Zato Vam svetujemo,
da to storite sami.” V nadaljevanju pa se razkrije, da je deček oziroma moški, ki to
pismo bere, Thomas Alva Edison, eden največjih izumiteljev svojega časa. Mati je
verjela vanj in ni zatrla tistega potenciala, ki je bil v njem. Če je njegov potencial
videla, pomeni, da je bila z njim, da je bila, kot smo dejali, z njim uglašena in je
videla, sprejela in se odzvala na njegove potrebe.

Kot starše nas pri vzgoji čaka več težavnih obdobij, skozi katera se moramo
prebiti skupaj z otroki. Prvo takšno obdobje je obdobje dveletnikov, ko začne
otrok uveljavljati samega sebe in svojo voljo ter hoče vse delati sam. Drugo
težavno obdobje pa je obdobje mladostništva, ki je izziv prav tako za otroka. To je
obdobje izrednega razvoja možganov, posledično pa tudi zmožnosti
kompleksnejšega delovanja in obvladovanja situacij ter reševanje težjih nalog. Po
drugi strani pa je to obdobje, ko otrok sam na novo postavlja svoj t. i. sistem
vrednot in ciljev za prihodnje življenje. Zaradi tega silnega razvoja tako mentalnih
sposobnosti kot tudi telesnega razvoja je to za mladostnika tudi izredno stresno
obdobje. Zato je v tem obdobju tako zelo pomembno, da mladostnik ve in čuti, da

48

ga starši resnično sprejemajo točno takšnega, kot je. Ker ima sam o sebi
“zmedeno” podobo, mu tovrstna podpora in pa tisti občutek, da ni nikoli sam, daje
dodatno moč za spopad z izzivi mladostništva.

Povedali smo že, kako je “vse” odvisno od navezanosti na primarnega skrbnika ter
da je le okoli dve tretjini otrok varno navezanih na skrbnika. Vendar pa to ne
pomeni, da je ostala tretjina v začaranem krogu, iz katerega ni izhoda. Daniel J.
Siegel uporablja izraz “earned secure narrative” (2010), ko se otrok, kot smo že
omenili, naveže na tretjo osebo, ki mu je sposobna zagotoviti varno izhodišče.
Znano je, da so geni pri razvoju človeka in njegove osebnosti izredno pomembni;
bolj kot smo si z nekom gensko blizu (kot z biološkimi starši), več skupnih
lastnosti imamo: od inteligence in temperamenta do razvad, kot je kajenje, in celo
politične usmeritve. Obstaja pa lastnost, ki ni odvisna od genov – to je navezanost.
Vzorci navezanosti so po mnenju enega vodilnih znanstvenikov, ki se ukvarja z
genetiko osebnosti (genetics of personality), ena redkih dimenzij človeškega
življenja, ki je v veliki meri nepodvržena vplivom genov. To dokazuje s tem, da so
otroci pod enakimi pogoji razvili enake vzorce navezanosti ne glede na to, ali so
bili v biološki družini, rejniški družini ali posvojeni (Siegel 2007, 170–171).

Ker pa oblikovanje vzorcev navezanosti in s tem naše delovanje ni gensko
pogojeno, pomeni, da je še vedno spremenljivo; nikoli ni prepozno, da kaj
popravimo, če le opazimo problem in smo ga željni rešiti. V nadaljevanju si bomo
ogledali nekaj preprostih tehnik, ki nam lahko pomagajo, da se zavemo sebe in
svojih reakcij. Šele ko sprejmemo, ozavestimo in razumemo svoja dejanja, jih
lahko tudi uravnavamo, s tem pa lahko damo tudi otroku varnost in gotovost, ki ju
potrebuje od staršev.
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5.1 MINDFUL AWARENESS
Sieglov izraz mindful awareness31

lahko prevedemo kot pozorno zavestno

zavedanje. Bistvo mindful awareness je v tem, da nam pomaga, da zaživimo tukajin-sedaj. Ker smo le tako sposobni slediti toku svojih misli in čutenj. Šele na
podlagi tega smo potem sposobni dejansko vedeti, kaj se z nami dogaja, in
zavestno delati pravilne odločitve.

Danes imamo na voljo nešteto pripomočkov za komunikacijo ter nešteto naprav,
ki nam “lajšajo” življenje; razdalje lahko v primerjavi s preteklostjo premagujemo
v zanemarljivem času, kadarkoli in kjerkoli lahko pokličemo tistega, ki ga
potrebujemo, a kot Siegel pravilno ugotavlja (2007), je danes človek človeku
odtujen kot še nikoli poprej. Pa tudi samemu sebi je vedno večji tujec. Človek
nima več stika s samim seboj, posledično pa nimajo stika tudi starši z otroki.
Tempo življenja in množica opravil, ki jih moramo vsakodnevno opraviti, nam
puščajo bore malo časa za stik s samim seboj. Posledica tega je, da lahko življenje
prav hitro “preklopimo na avtopilota”, tj. ko o občutkih, doživljanju in reakcijah
ne razmišljamo in delujemo nagonsko oziroma naučeno. Možgani se naučijo
nekega vzorca – gre za temeljni psihični konstrukt, ki postane delovni model
dojemanja odnosov in sebe v odnosih do drugih in potem v skladu s tem delujejo,
ne da bi o tem kaj razmišljali. In tako gre lahko življenje mirno mimo nas. Če o
svojih čutenjih ne razmišljamo, če o naših reakcijah odloča tako imenovani
avtopilot, to pomeni, da tudi samoregulacija pri nas ni razvita in da smo
pravzaprav ujetniki lastnih možganov, namesto da bi bili možgani podrejeni nam.
To pomeni, da že v otroštvu nismo razvili samoregulacije.

Zato je tako pomembno, da se starši zavedajo, kakšen vpliv imajo lahko na
otrokov razvoj. Da se zavedajo, kako pomembno je, da čutijo otroka. Starši so
tisti, ki od ranega otroštva naprej spodbujajo ali pa onemogočajo integriran razvoj

31Zaradi

izogibanja nejasnostim bomo v nadaljevanju uporabljali originalni angleški izraz.
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otrokovih možganov. Kot smo videli v poglavju o navezanosti, je izrednega
pomena uglašenost med materjo in otrokom, ker “uglašena komunikacija med
njima sčasoma omogoči otroku, da razvije v možganih nevronsko mrežo (vključno
z integrativnimi prefrontalnimi možganskimi vlakni), ki otroku daje vir odpornosti
v času razvoja. Ta odpornost pa se nato kaže v sposobnosti samoregulacije in
sposobnosti empatičnih zvez z drugimi.“ (Siegel 2007, 27) V vsakdanjem življenju
pogosto delujemo, kot da bi upravljanje prepustili avtopilotu – namesto da bi nad
svojim delovanjem sami prevzeli kontrolo, možganom in umu prepuščamo, da nas
vodijo skozi življenje. Tako nam je onemogočena tudi samoregulacija afekta,
posledično pa nismo sposobni regulirati afekta svojih otrok, kar vodi v
disregulacijo afekta z že opisanimi posledicami.

Biti pozoren (mindful) pa pomeni, da iz tega, kot pravi Siegel, avtopilota
preklopimo in krmilo prevzamemo v svoje roke. Postanemo pozorni na novosti v
izkušnji vsakdana. Z mindful awareness naš um vstopi v našo zavest in tako mi
usmerjamo lastni um in ne on nas. Mindful awareness nam pomaga, da se
prebudimo, in nam omogoči, da zaznamo in vidimo svoj lastni um. To pomeni, da
ga lahko tudi reflektiramo; lahko se sami odločimo, kako bomo delovali, s tem pa
postane mogoča tudi sprememba (Siegel 2007, 5). S tem ko izoblikujemo nek
vzorec usmerjanja pozornosti na tukaj-in-sedaj izkušnjo, ustvarimo posebno
obliko zavedanja, ki nam omogoči stik s samim seboj, z drugim in s svetom. To
nam omogoči samoregulacijo, s tem pa smo se kot starši sposobni povezati tudi z
otrokom in mu nuditi varno izhodišče, varno navezanost in regulacijo afekta. V
nadaljevanju bomo omenili najosnovnejše tehnike, kot jih opiše Siegel (2007), ki
nam pri tem lahko pomagajo.

5.1.1 Tehnike, ki spodbujajo mindful awareness
Prvi pogoj, da lahko vadimo oziroma izvajamo določene tehnike “uglaševanja” s
samim seboj, je tišina, da se lahko umirimo. In v tej umirjenosti ugotovimo, da
naša zavest ni nikoli prazna; stalno premleva neke misli, saj je tako rekoč
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nemogoče misliti na nič. Tudi ko ne želimo na nič misliti, že mislimo, kako naj nič
ne mislimo. V tišini se tudi zavemo, kako prehodno in stalno spreminjajoče je
delovanje naše zavesti in naših misli.

Najosnovnejša tehnika, ki jo omenja Siegel, je dihanje oziroma pozorno
spremljanje in sledenje lastnemu dihanju. Sliši se zelo preprosto, a je narava naših
misli taka, da rada “odplava” po svoje. Zato je zavestno opazovanje in sledenje
nečemu tako osnovnemu, kot je dihanje, ki se mu prepustimo, pri čemer nam ni
treba o ničemer razmišljati, najlažja vaja, s katero lahko urimo svojo sposobnost
pozornosti. Preprosto se umirimo in sledimo svojemu dihanju in vsakokrat, ko se
zalotimo, da smo z mislimi nekje drugje, se brez obtoževanja ali slabe volje
vrnemo in posvetimo dihanju.

Pri drugi tehniki pozornost usmerimo na enega od petih čutov,32 ki jih stalno – a
večino časa nezavedno – uporabljamo. Na primer: lahko vzamem jabolko, za
katero že po barvi, obliki in velikosti vem, kakšno bo za jesti. Lahko pa ga jem
tako, da se zavestno posvetim vsakemu trenutku s tem jabolkom; kako sočno je,
ko ga ugriznem, kakšen vonj ima, kako močno lupino ima, kakšna je sestava
njegovega mesa. Opazujem, kako ga grizem in meljem med zobmi, kako ga
mešam z jezikom, kako ga pogoltnem, v mislih mu sledim, kako drsi po
požiralniku itn. Ideja te tehnike je lastnim mislim preprečiti, da s svojimi
predstavami, ki jih imamo o stvareh, že v naprej “vedo”, kaj bomo videli in kaj
nas čaka; odreči se pričakovanjem in dovoliti stvarem, da se zgodijo, kot se. S tem
postanemo bolj odprti za nova doživetja in nove izkušnje, ki lahko povzročijo
spremembe v nevronskih povezavah.

Tretja tehnika, ki nam lahko pomaga pri umirjanju in zavednju samega sebe ter s
tem tudi pri usmerjanju pozornosti na tukaj-in-sedaj, je tako imenovani body scan.
Pri tem občutimo vsak del telesa posebej, enega za drugim in se tako zavestno
posvetimo svojim telesnim občutjem in zaznavam.
32Vid,

voh, sluh, tip in okus.
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Pri zavedanju tukaj-in-sedaj izkušnje se v naši zavesti prepletajo štirje tokovi
zavedanja, ki nam pri tem, če se jih zavedamo, pomagajo. Siegel jih je označil s
kratico SOCK.33 Za lažjo predstavo si zamislimo, da se sprehajamo po gozdu.
Najprej je tu direktna čutna zaznava; čutimo, kako stopamo po poti, kako se naša
teža prenaša iz pete na prste, vonjamo, slišimo pokanje vejic pod nogami itn.
Drugi tok je zavedanje, da hodimo; v mislih imamo koncept hoje. Naslednji tok je
opazovanje; občutek, da opazujemo sami sebe, kako hodimo po gozdu – izstopimo
iz sebe in se opazujemo, kaj se z nami dogaja. In vsak od teh treh tokov zavedanja
nam da vedenje o sedanjem trenutku; vendar je to vedenje brez besed, brez
pojmov in brez občutij (Siegel 2007, 64–65).

Dejstvo je, da nam naša zavest stalno, avtomatsko predlaga “najboljše” rešitve za
dano situacijo. Te rešitve so seveda pogojene z dosedanjimi izkušnjami. In če smo,
kot smo prej dejali, “na avtopilotu”, potem vedno delujemo po istem kopitu,
posledično pa nikoli ne pride do spremembe ali kvalitativnega napredka. To
pomeni, da se dejansko poistovetimo z našimi občutji, ker delujemo tako, kot nam
le-ta narekujejo; če bo nek dogodek v nas vzbudil občutje jeze, bomo enostavno
jezni, to čutenje nas preplavi in prevzame nad nami kontrolo. Siegel (2007) temu
pravi top-down influence. Mi pa se moramo tega nezavednega vpliva naše zavesti
zavedati, moramo ga opaziti, da lahko nato zavestno delujemo drugače (dejansko
bolje), kot nam predlaga naša zavest. To pomeni, da se zavemo lastnih občutij, ki
pa hkrati niso konstitutivni del našega jaza – zavemo se, da smo jezni, vendar
zaradi tega ne bomo izgubili kontrole nad seboj, ampak se bomo ustavili in
pomislili, zakaj smo jezni, kaj je to občutje vzbudilo v nas. Tako bomo našli pravi
vzrok in lahko delovali v skladu s tem.

33 SOCK

je kratica za sensation (čutna zaznava), observation (opazovanje), concept (koncept,

pojem) in knowing (vedenje).
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5.2 MINDFUL LEARNING
Neizogibni del našega življenja je učenje. Dandanes se vedno pogosteje govori
tudi o vseživljenjskem učenju, ki se nikoli ne konča. Da je temu tako, smo si
ljudje pravzaprav krivi sami, kot pravi pripovedovalec v filmu Bogovi so padli na
glavo: “Ljudje smo si življenje na zemlji34 tako zakomplicirali, da moramo dvajset
let hoditi šolo, da smo sposobni preživeti.” Dejansko je naše življenje eno samo
učenje. Naučiti se moramo hoditi, naučiti se moramo govoriti, naučiti se moramo
jesti in piti, naučiti se moramo komunicirati – brati tudi telesno govorico in “brati
med vrsticami”. Naučiti se moramo, kar starši, učitelji, predstojniki, šefi in oblast
zahtevajo od nas. In konec koncev se moramo naučiti tudi se učiti. In če to zadnje
posredujemo otroku, mu lahko izredno olajšamo pot skozi življenje. Lahko se je
učiti na pamet, včasih je to celo potrebno, vendar pa to ne razvije vsega
potenciala, ki ga imamo. Ellen Lagner (1989, 1997, 2000; cit. po Siegel 2007) je
predlagala pristop mindful learning, ki naredi učenje bolj učinkovito, stimulativno
in prijetno. Ideja in bistvo tega pristopa je v tem, da se pri učenju ne podaja zgolj
končnih podatkov in absolutnih resnic, ampak se ponudi učno gradivo. Tako je
učenec oziroma doma otrok prisiljen, da ostane odprt za kontekst, v katerem so
informacije podane, in da razmišlja, v kakšnem kontekstu bi jih lahko uporabil.
Tako je otrok primoran aktivno sodelovati v procesu učenja, saj mora rešitve in
povezave tako rekoč sam iskati in se tako tudi zave, da bo njegov odnos do učenja
določil tudi smer učenja. Tak način učenja pušča otroka v tako imenovanem
“zdravem stanju negotovosti”, posledica česar je njegova stalna pozornost na
spremembe in novosti okoli njega. Raziskave (Langer 2000; cit. po Siegel 2007)
so pokazale, da ima mindful learning določene pomembne elemente, kot so
odprtost za novosti, pozornost za razlikovanje, dojemljivost za kontekst,
zavedanje večjih perspektiv in pa osredotočenost na sedanjost. Če so starši

34Tukaj

je mišljen t. i. zahodni – civilizirani svet in “udobno” življenje, kjer se ni treba bati za

vsakdanji kruh.
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sposobni otroka tako usmeriti in motivirati, da razvije te sposobnosti,35 bo razvijal
mindful awareness, ki omogoča, da se izognemo prezgodnjim zaključkom –
sodbam, apriorni kategorizaciji ter rutinskemu delovanju zaznavanja in mišljenja.
Tako lahko starši otroka (idealno bi bilo v sodelovanju z izobraževalnimi
institucijami) naučijo, da živi tukaj in sedaj, kljub temu da je obremenjen (ali
obogaten) z izkušnjami iz preteklosti in da načrtuje prihodnost.

35 Kot

smo videli v prvem poglavju o možganih, je vse to odvisno od nevronskih povezav v

možganih, od tega, kako so možgani razviti, kako so možgani “integrirani” – kako različni deli
možganov delujejo usklajeno ali ne. Na vse to pa lahko sami vplivamo.
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6. (DIS)REGULACIJA V SVETEM PISMU

Tudi v Svetem pismu najdemo primere, ki nazorno prikazujejo, kaj je
disregulacija afekta, kaj je regulacija afekta, kako izgleda samoregulacija ter kaj se
lahko zgodi, če samoregulacija ni razvita in človek deluje pod vplivom afekta.
Opazimo lahko tudi razliko v človekovem in Božjem delovanju, ki spreminja
človeško perspektivo pravičnosti in resnice, zato si bomo ogledali nekaj
svetopisemskih primerov.

6.1 1Mz 4, 1–16 (Kajn in Abel)
1

Človek je spoznal svojo ženo Evo. Spočela je in rodila Kajna. Rekla je: »Dobila sem

moža od GOSPODA.« 2 Nato je rodila njegovega brata Abela. In Abel je pasel drobnico,
Kajn pa je obdeloval zemljo.

3

Ko je preteklo nekaj časa, je Kajn daroval GOSPODU

daritev od sadov zemlje. 4 Tudi Abel je daroval od prvencev svoje drobnice in njihove
tolšče. GOSPOD se je ozrl na Abela in njegovo daritev, 5 na Kajna in njegovo daritev pa
se ni ozrl. Zato se je Kajn zelo ujezil in obraz mu je upadel. 6 GOSPOD je rekel Kajnu:
»Zakaj se jeziš in zakaj ti je upadel obraz? 7 Ali ga ne boš vzdignil, če delaš dobro? Če
pa ne delaš dobro, greh preži nate pri vratih, njegovo poželenje se obrača proti tebi, a ti
mu gospoduj!« 8 Tedaj je Kajn rekel svojemu bratu Abelu: »Pojdiva ven!« Ko pa sta bila
na polju, se je Kajn vzdignil proti svojemu bratu Abelu in ga ubil.
9

GOSPOD je rekel Kajnu: »Kje je tvoj brat Abel?« Odvrnil je: »Ne vem. Sem mar jaz

varuh svojega brata?«

10

In GOSPOD je rekel: »Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata

vpije iz zemlje k meni.

11

Bodi torej preklet z zemlje, ki je odprla svoja usta in iz tvojih

rok sprejela kri tvojega brata! 12 Ko boš obdeloval zemljo, naj ti ne daje več svoje moči,
blodil in begal boš po svetu.« 13 Kajn je rekel GOSPODU: »Moja krivda je prevelika, da
bi jo mogel nositi.

14

Glej, danes me izganjaš iz dežele in moral se bom skrivati pred

tvojim obličjem. Blodil in begal bom po zemlji. Kdor koli me bo našel, me bo ubil.«
15

GOSPOD pa mu je odgovoril: »Ne tako; kdor koli ubije Kajna, bo sedemkrat

maščevan.« In GOSPOD je dal Kajnu znamenje, da ga nihče, ki bi ga našel, ne bi ubil.
16

Kajn je odšel izpred GOSPODOVEGA obličja in se naselil v deželi Nod, vzhodno od

Edena.

Kajn ni imel dobre samopodobe. Ker je bila njegova samozavest na nizkem
nivoju, se je hitro ujezil in je bil užaljen, ker se Bog ni ozrl na njegovo daritev.
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Počutil se je, kot da je sam kriv, da se Bog obrača le k Abelu.36 Ker je bil v svoji
notranjosti tako negotov, se je počutil, kot da je njegova daritev manjvredna. O
njegovi vzgoji Sveto pismo ne poroča, a se zdi, da od staršev, ki sta bila tudi sama
izgnana iz raja,37 ni dobil ne zaupanja vase ne sposobnosti samoregulacije.

Bog je vedel, kaj se s Kajnom dogaja in ga je na to tudi opozoril. Bog ga je čutil in
mu dal možnost in napotke, a je bil Kajn verjetno v tako veliki bolečini, da tega,
da ga kljub vsemu nekdo sprejema, ni mogel sprejeti. S tem je sam sebi zaprl
vrata. V Božjem delovanju lahko vidimo to, kar naj bi delali dobri starši, saj je bil
Bog tisti, ki je Kajna zrcalil, kot morajo starši zrcaliti otroka; ni ga spraševal, kaj
se dogaja z njim ali kako se počuti, ampak mu je z vprašanjem predočil njegovo
čustveno stanje: “Zakaj se jeziš ...?” Začutil je Kajnovo čustveno stanje in mu ga
pokazal. Bog je bil tisti, ki je – očitno neuspešno – reguliral Kajnov afekt. 38

V tem odlomku se kaže tudi Kajnovo pomanjkanje sposobnosti samoregulacije,
saj je šel v jezi in užaljenosti tako daleč, da je ubil lastnega brata. Kajn nad
svojimi čustvi ni imel kontrole in je njegovo ravnanje vodil afekt. Kajn se ni bil
sposoben ustaviti, pogledati in ugotoviti, kaj se z njim v resnici dogaja, od kod ta
močna občutja, ki ga preplavljajo, razumsko predvideti posledice in se na podlagi
vsega tega odločiti, kako ravnati. Lahko sklenemo, da njegova leva – racionalna
možganska polovica ni delovala.

Za konec si oglejmo še Kajnovo kazen. Najmočnejše besede v kazni, ki jo dobi, so
naslednje: “... moral se bom skrivati pred tvojim obličjem. Blodil in begal bom po
36Najverjetneje

je tudi bil “kriv”, ker je Bog verjetno vedel, da se v njem nahaja sposobnost

bratomora, in se je zato ozrl le na Abelovo daritev.
37Tukaj

lahko vidimo medgeneracijski prenos konflikta, t. i. začarani krog, v katerem se znajdemo,

ko se nerazrešena situacija prenaša iz generacije v generacijo, dokler se ne najde nekdo, ki je
sposoben oziroma ima dovolj pomoči od drugih, da to verigo pretrga.
38Pri

Božjem neuspehu se dotikamo že drugih področij, kot sta Božja vsemogočnost in človekova

svobodna volja, vendar to ni tema našega razmišljanja.
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zemlji.” Priča smo pretrganju odnosa z Bogom. Še pomembnejše pa je to, da se v
tej kazni skriva pretrganje odnosa s samim seboj. Človekova izguba stika s samim
seboj. Ko človek na svetu živi,39 a ne živi v polnosti. Ko življenje prestavimo, kot
smo že omenili, na avtopilota. Življenje gre mimo, ko se človek izgublja in blodi
med vsakodnevnimi opravili in dolžnostmi. Kajnovo stanje se od izgona pa do
njegove smrti ne spremeni. Obsodba je dokončna, brez možnosti spremembe –
pomilostitve. To je Stara zaveza. Postavo in zakone je treba brezpogojno
upoštevati.40

6.2 Sir 30, 1–2; 10–12 (Vzgoja)
1

Kdor svojega sina ljubi, ga bo pogosto tepel,
da ga bo lahko nazadnje vesel.

2

Kdor strogo vzgaja svojega sina, mu bo ta v zadoščenje
in med znanci bo nanj ponosen.

10

Ne smej se z njim, da se ne boš z njim tudi jokal
in nazadnje škrtal z zobmi.

11

Ne dajaj mu v mladosti prostosti,
(ne zatiskaj oči pred njegovimi neumnostmi.

12

Upogibaj mu tilnik, dokler je še mlad,)
preštevaj mu rebra, dokler je še majhen,

da ne bo zakrknil in postal neubogljiv
(in tebi povzročal žalosti duše).

Zopet nazoren primer starozaveznega in žal še danes vse preveč prisotnega
mišljenja, ki ne upošteva dejstva, da otroci včasih nimajo možnosti ravnati
drugače, kot ravnajo. Ta možnost ne obstaja, ker so, kot smo dejali, njihovi
možgani na določeni razvojni stopnji in otroci delujejo v skladu s tem. Ta odlomek
iz Sirahove knjige (celoten odlomek o vzgoji: Sir 30, 1–13) podaja neke vrste
39V nadaljevanju

zgodbe izvemo, da je imel Kajn popolnoma “normalno” življenje; imel je ženo in

otroka, vnuka, ustanovil je mesto itd.
40Bog

izkazuje usmiljenje tudi v Stari zavezi; npr. ko Abraham Boga prosi za Sódomo.
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“navodila za uporabo” oziroma “recept”, kako vzgajati. Iz njega lahko razberemo
to, da mora biti starš strog, nepopustljiv, skoraj krut in pa čustveno popolnoma
nedostopen. Kajti če bi bil čustveno uglašen, bi zagotovo ne bil “sposoben” tako
ravnati (npr. pretepati otroka, ker iz strahu instiktivno naredi nekaj, kar ni po
pričakovanjih staršev). To ravnanje staršev po sistemu “Tepi otroka, da bo ubogal
…” predstavlja čustveno neuglašenost in je nazoren primer disregulacije afekta.
Starš, ki je čustveno uglašen z otrokom, bo začutil, kaj otrok čuti, in bo s tem
ugotovil, kaj je povod njegovega ravnanja ter bo v skladu s tem tudi primerno
odreagiral, nikakor pa ne bo “preventivno” pretepal otroka.

6.3 Mt 21, 28-32 (Prilika o dveh sinovih)
28

»Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi

danes delat v vinograd!‹ 29 Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel.
30

Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel.

31

Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal:

»Resnično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.
32

Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in

vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.«

V tej pripovedi velja izpostaviti samoregulacijo afekta oziroma pomanjkanje le-te
ter pomen zaupanja v samega sebe – samozavest. Drugi sin trpi pomanjkanje
samoregulacije in samozavesti. Očetu nemudoma da prav takšen odgovor, kot ga
oče od njega pričakuje. V podzavestnem strahu (pomanjkanje samozavesti), da bo
očeta razočaral, takoj obljubi, kar oče zahteva od njega, vendar potem tega ne
izpolni. Njegova dejanja vodi notranji strah (afekt). Niti v trenutku dogajanja niti
kasneje se ni sposoben ustaviti in premisliti o svojih dejanjih ter njihovih
posledicah. S tem ko ne nadzira svojih dejanj, potem tudi dejansko razočara očeta,
saj ne naredi tega, kar je obljubil. Tisto, kar šteje, so vedno dejanja, in ne besede.

Ob pogledu na prvega sina pa lahko vidimo, da mu samozavesti ne primanjkuje,
saj očetovo navodilo v trenutku zavrne, ne da bi pomislil na posledice, manjka pa
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mu samoregulacija. Prvi sin odgovori očetu v afektu – brez razmišljanja, vendar se
je kasneje sposoben ustaviti in na celotno situacijo pogledati od daleč ter se na
podlagi tega odločiti, kaj in kako bo naredil. Čeprav je očeta z besedami zavrnil, je
kasneje njegovo voljo izpolnil in se tako “odločil za blagoslov”.

Za razliko od pripovedi o Kajnu lahko tukaj vidimo, da ni nikoli prepozno. Vedno
je možnost spremembe. Kot smo v prvem poglavju o možganih povedali, ostaja
vedno neka stopnja plastičnosti možganov (še posebej v desni hemisferi), kar
pomeni, da ni nikoli prepozno.41 Siegel navede primer (Siegel 2010), ko je tudi
dvaindevetdesetletniku – sicer delno, a vendar – uspelo “aktivirati” desno
polovico možganov.

6.4 Lk 24, 36–49 (Jezus se prikaže učencem)
36

Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«

37

Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha.

ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?

39

38

Dejal jim je: »Kaj

Poglejte moje roke in moje

noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor
vidite, da jih imam jaz.«

40

Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge.

41

veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?«

Ker pa od
42

Ponudili

so mu kos pečene ribe. 43 Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. 44
Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se
izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«
jim je odprl um, da so doumeli Pisma.
in tretji dan vstal od mrtvih,

47

46

45

Tedaj

Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel

in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom

spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. 48 Vi ste priče teh
reči.

49

In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite v mestu,

dokler ne boste odeti v moč z višave.«

Popolnoma nepričakovana situacija ter posledična zmeda in strah – s temi
besedami bi lahko opisali stanje Jezusovih učencev. To so občutja, ki jih je že vsak
človek doživel pred njimi in jih bo tudi vsak za njimi. V tej zgodbi je nazorno
41Tukaj

moramo izvzeti fizične poškodbe možganov, ki preprečujejo določene povezave.
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prikazan prelom, ki ga je Jezus prinesel. Njegove prve besede so: »Mir vam bodi!«
Jezus točno ve, kaj je treba najprej narediti, ko nekoga “odnese afekt”. Takoj
zatem pa reče: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?«
Naglas ubesedi (jim zrcali) njihovo čustveno stanje, tako da se tudi sami lahko
zavejo, kaj se v resnici dogaja. Tako jim “uredi njihovo zmedo”, ki je nenadoma
napolnila njihove glave. Jezus je tisti, ki učence začuti; tisti, ki ugotovi, kje so, in
iz tega izhaja. On se je sposoben čustveno uglasiti z učenci; sprejeti, da se oni
počutijo tako, kot se, ter jim ta njihov strah in dvom predoči. In to brez
obtoževanja ali zaničevanja. Njihova občutja vzame zares in jim jih pomaga tudi
sprejeti; ne kot nekaj ogrožajočega, ampak kot nekaj popolnoma normalnega.

Najprej je treba situacijo pomiriti, šele potem storimo korak naprej. Šele takrat, ko
vklopimo tudi levo, racionalno polovico možganov, šele takrat, ko je afekt
reguliran, lahko na razumskem nivoju naredimo refleksijo doživljanja in tej novi
izkušnji zavestno pomagamo ustvarjati nove nevronske povezave v možganih, da
bo naslednjič afekt lahko reguliran že od samega začetka in ne bo imel možnosti
prevzema naših vajeti.

Vendar pa se Jezus ni ustavil pri tem. Ko je zreguliral afekt pri učencih (to je: ko
jih je pomiril), je šel dalje. Gledal je vnaprej in predvideval, tako kot mora mati
dostikrat predvidevati, kaj vse se lahko zgodi otroku, da ga obvaruje. Tako jim je
potem začel razlagati (da bi bili na čustveni ravni pomirjeni, hkrati pa da bi
razumeli dogajanje tudi na racionalni ravni), da se je moralo vse tako zgoditi, kot
se je, in se potem navezal tudi na prihodnost, da se kasneje ne bodo zopet
prestrašili, ko bo prišel Sveti Duh (moč iz višave) ali ko bodo preganjani in
mučeni, kot jim je tudi napovedal.

Vsaka izkušnja povzroči, da se v možganih povezujejo nevroni. S
(samo)regulacijo afekta pa smo mi tisti, ki lahko vplivamo, kako se bodo nevroni
povezovali; lahko vplivamo na to, ali se bo nek nevron povezal “levo ali desno” in
s tem vplivamo na reakcije v prihodnosti. Avtopilota lahko pustimo vključenega
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ali pa ga izklopimo oziroma otroka usmerimo, da ga izklopi, pri čemer mu
pomagamo čimprej razviti sposobnost samoregulacije.

Jezus je z novo zapovedjo42 postavil “nov standard”. Če je bilo do takrat
najpomembnejše, da se je upoštevalo in spoštovalo postavo in preroke, je Jezus na
prvo mesto postavil človeka.43 To lahko primerjamo z odnosom in ravnanjem z
dojenčkom; lahko mehansko in “po urniku” skrbimo in zadovoljujemo njegove
potrebe, kar lahko naredi “vsaka” odrasla oseba, kar bi bilo ekvivalentno
starozaveznemu mišljenju, ko “tako in tako” brezpogojno mora biti, ali pa je
pomemben otrok in njegove resnične potrebe – ne glede na vsa pravila, navodila
in standarde. Jezus je pokazal, da je potrebno človeka začutiti in nato iz tega
izhajati ter usmerjati naša dejanja.

6.5 Lk 24, 50–53 (Jezusov vnebohod)
50

Peljal jih je ven proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil. 51 Medtem ko jih

je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se vzdignil v nebo.
poklonili in se v velikem veselju vrnili v Jeruzalem.

53

52

Oni pa so se mu

Bili so ves čas v templju in so

slavili Boga.

Pri tem svetopisemskem odlomku se bomo ustavili pri eni besedi, in sicer pri
besedi blagoslov. Kot smo izpostavili že v prejšnjem poglavju, je izrednega
pomena, da dajo starši otroku občutek vrednosti in samozavesti. To pride še
posebej do izraza ob življenjskih prelomnicah, kot sta na primer odhod od doma
ali poroka. To so dogodki, ki so povezani z ločitvijo; trenutki, ko se človek poslovi

42“Novo

zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite

med seboj!” (Jn 13, 34)
43Nato

jim je govoril: “Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin

človekov gospodar tudi sobote.” (Mr 2, 27–28)
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od nečesa, kar je znano in varno,44 in se poda v neznano, v nekaj novega, v nekaj,
kjer ne vemo, kaj nas čaka. Tudi tega ne vemo, ali nam bo “tam zunaj” uspelo ali
nas čaka polom. Zato je tako pomembno, da dajo starši otroku samozaupanje, da
lahko verjame vase in svoje sposobnosti ter tako zares uspe. Znanih je mnogo
primerov, ko je izredno nadarjen in sposoben posameznik v življenju bistveno
manj “uspešen”, kar je posledica (pre)nizke samopodobe in samozavesti. Starši so
tisti, ki lahko in tudi morajo dati otroku to trdnost. To pa jim lahko dajo tudi s tem,
da vanje verjamejo, da jim zaupajo. In to je ta blagoslov – da starši spustijo otroka
v novo situacijo, za katero se je sam odločil in mu “za popotnico” dajo vedeti, da
zares verjamejo, da bo vse v redu, da bo uspel in da bodo oni zanj vedno tam,45
tudi v primeru, če mu slučajno spodleti. S tem ko otrok čuti, da ga starši podpirajo
in razumejo, lahko tudi sam verjame vase in uspe, ker se ne bo zbal vseh groznih
občutij, ki ga bodo v prihodnosti preplavila, ampak jih bo lahko razlikoval od sebe
in jih tako obvladal, reguliral – bo imel razvito sposobnost samoregulacije afekta.

6.6 Lk 15, 11–32 (Prilika o ozgubljenem sinu)
11

In rekel je: »Neki človek je imel dva sina.

12

Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče,

daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje.

13

Čez nekaj dni je

mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim
življenjem pognal svoje premoženje.

14

lakota in začel je trpeti pomanjkanje.

Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda
15

Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste

dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje.
jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal.

17

16

Želel se je nasititi z rožiči, ki so

Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov

mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote.
očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.

19

18

Vstal bom in šel k

Nisem več vreden, da bi

se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹

20

In vstal je ter šel k

očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in

44Pojem

varno tukaj pomeni zgolj to, da je situacija oziroma stanje poznano in da vemo, kako

moramo delovati, da “preživimo”.
45Tudi

Jezus je svojim učencem obljubil, da bo vedno z njimi: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do

konca sveta.« (Mt 28, 20).
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poljubil.

21

Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več

vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹

22

Oče pa je naročil svojim služabnikom: ›Brž

prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge!
23

Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo!

24

Ta moj sin je bil

namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti.
25

Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal

godbo in ples. 26 Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹ 27 Ta mu
je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹
28

Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. 29 On pa

je očetu odgovoril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa
mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji.

30

Ko pa je prišel ta

tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ 31 On pa je
rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. 32 Poveseliti in vzradostiti
pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je
najden.‹«

Pri tem najlepšem primeru pozitivne regulacije v Svetem pismu se bomo ustavili
le pri prvem delu, ki govori o mlajšem sinu in kjer lahko vidimo model ravnanja
za vsakega starša. Táko očetovo oziroma starševsko delovanje, kot je opisano v tej
priliki, si lahko vsak otrok le želi.

Mlajši sin je očeta prosil za delež premoženja; to je sredstvo za preživetje, ko gre
otrok na svoje. In kot smo dejali že pri prejšnji zgodbi, je starševski blagoslov, kar
v tem primeru premoženje predstavlja, nujno potreben za otrokov uspeh in tega
mu je oče ob trenutku sinove odločitve tudi brez pomisleka dal. Kljub vsemu
mlajšemu sinu to ni pomagalo, da bi v življenju uspel, saj je popolnoma izgubil
svoje dostojanstvo.

Sin je vseskozi čutil in vedel, da bo oče vedno tam, da lahko vedno pride k njemu
po pomoč, oporo, da je za očeta pomemben, ker je njegov sin. Čutil je, da je
očetova ljubezen do njega nespremenljiva, kakor je nespremenljivo dejstvo, da je
on njegov sin. In ta občutek, to zaupanje, ta vera – so mu dali moči, da se je zazrl
vase, pogledal situacijo, v kateri se je nahajal, in priznal svoj polom. Prav zaradi
tega pa je imel tudi moč, da je vstal, šel nazaj k očetu in še enkrat začel znova.
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Očetova reakcija ob vrnitvi sina je opisana z eno besedo – usmiljenje. To je
čutenje, ki ga nosi oče in ga začuti tudi sin. Oče ga vidi že od daleč, se pravi, da je
pozoren na to, kar se dogaja. Tako mora tudi mati pri dojenčku vedno vedeti, kaj
se z njim dogaja. Oče je pozoren in takoj opazi spremembo – da je sin prišel, in
mu steče naproti; sin (otrok) išče kontakt in oče (starš) se odzove. Sin govori in se
opravičuje, oče pa je brez besed. Kot bi vedel, da na čustveni (afektivni) ravni
besede včasih lahko naredijo več škode kot koristi. Namesto tega ga objame in
poljubi ter mu s tem povrne človeško dostojanstvo,46 ki ga je bil zapravil.

V tem svetopisemskem odlomku lahko vidimo, kako je oče sinu omogočil varno
navezanost 47 nase, ga z blagoslovom spustil v življenje in bil sposoben regulacije
afekta. Kdo ve, s kakšnimi čutenji se je sin vrnil pred očeta in kakšne občutke je
doživljal oče ob pogledu na sina, ki je zabredel, vendar je bil svoja občutja
sposoben postaviti na njihovo mesto ter začutiti, kaj njegov sin potrebuje. Tako je
pomagal tudi sinu njegova čutenja umestiti na pravo mesto – reguliral je sinov
afekt.

46Njegovo

dostojanstvo predstvljajo najlepše obleke, sandali, ki jih ni imel vsak in pa predvsem

prstan, ki je bil zunanje znamenje in priznanje, da je gospodarjev sin.
47To

lahko sklepamo od tod, da je bil sposoben realno pogledati na trenutno situacijo in preteklost

(gotova zavest, kot smo to poimenovali v poglavju 2.3.1.1) ter na podlagi tega tudi ukrepati.
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7. SKLEP

Prostor, kjer lahko človek raste in razvija svoj potencial, je odnos. V odnosu
dobimo potrebne spodbude, prava vprašanja, odgovore in ogledalo, v katerem se
lahko vidimo. To ogledalo, ki otroku kaže njegovo resnično podobo, navadno
predstavljajo starši (še posebej mati). Ogledalo je lahko tudi popačeno, zaradi
česar dobi otrok o sebi napačno podobo. To se zgodi, kadar mati ni sposobna
regulirati otrokovega afekta.

V pričujočem diplomskem delu smo pokazali, kako je afekt pogojen z možgansko
zgradbo. Način, kako so možganske strukture, nevronske povezave in še posebej
povezave med različnimi možganskimi področji razvite, bistveno vpliva na afekt.
Čeprav o zgradbi možganov dandanes že veliko vemo, pa pri poznavanju
delovanja le-teh ostaja še veliko neraziskanega in neznanega. Neznanka ostaja,
kako možgani dejansko delujejo, kako se v njih vzpostavljajo povezave, kako na
njihov razvoj in delovanje vpliva okolje. Vsaj delno pa vemó, da lahko na razvoj
možganov in s tem posledično tudi na njihovo delovanje zavestno vplivamo tudi
sami. Zato je še posebej pomembno, da se starši zavedajo, kako velik in
pomemben vpliv imajo na razvoj teh struktur pri otrocih.

Če se je mati sposobna čustveno uglasiti z otrokom, bo preprosto vedela, kaj se z
otrokom dogaja, kaj čuti in kaj doživlja, ter bo znala temu primerno tudi
odreagirati. Bistveno je, da mati otroka začuti, saj so otrokova dejanja oziroma
reakcije včasih popolnoma drugačne od njegovih dejanskih potreb. Lastne
izkušnje dokazujejo, da ima otrokovo zoperstavljanje/ otrokov upor lahko
popolnoma drug vzrok, kot se zdi na prvi pogled. 48

48Na

primer: otrok se začne upirati in bežati stran, ker mu rečemo, da mora obuti nogavice, kasneje

pa ugotovimo, da ga je v resnici tiščalo na stranišče in si je, potem ko je šel na stranišče, sam brez
težav, obul nogavice in copate.
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Ugotovili smo tudi, da otrok svojega lastnega burnega čustvenega doživljanja še
ni sposoben uravnavati. Zato so starši tisti, ki mu morajo pri tem pomagati, tako
da najprej oni namesto njega regulirajo njegov afekt in ga s tem naučijo, da bo to
usvojil in kasneje obvladal tudi sam. Vendar pa starši iz vsakdanjih izkušenj vemo,
da je to velikokrat vse prej kot preprosta naloga. Kadar mati ni v stiku sama s
seboj in sama ne regulira svojega čustvenega stanja, tudi otroka ni sposobna
začutiti in ga zrcaliti. V tem primeru bo otrok s svojimi čutenji, ki jih ne zna in ne
zmore obvladati in umestiti tja, kjer jim je mesto, ostal sam. Tako otrok ne bo
varno navezan na mater in mati otroku ne bo predstavljala varnega izhodišča, od
koder bo raziskoval svet, sebe ter svoje mesto v njem, in kamor se bo v primeru
“nevarnosti” lahko zatekel. V takem primeru lahko otrok razvije ne-varno
navezanost, kar prinaša težave pri vzpostavljanju in ohranjanju odnosov v odrasli
dobi.

Otrok od začetka z zunanjim svetom ne komunicira z besedami. Da bi mati lahko
ugotovila, kaj otrok potrebuje, se poslužujeta mehanizma projekcijskointrojekcijske identifikacije, preko katerega otrok v (čustveno uglašeno) mater
projicira svoja občutja, tako da jih ona lahko občuti ter tako potem “enostavno
ve”, kaj se z otrokom dogaja. V nadaljevanju lahko mati ta čustva predela, jih
ubesedi, ovrednoti in jih vrne otroku v obliki, ki je zanj sprejemljiva, s čimer
regulira otrokov afekt.

Ugotovili smo, da je samoregulacija staršev predpogoj, da so ti sposobni regulirati
otrokov afekt, zato smo v diplomskem delu poudarili, kaj je tisto bistveno, kar
otrok potrebuje od staršev. Vse tisto, kar v današnjem zmaterializiranem svetu
mnogi starši nudijo svojim otrokom – denar, igrače, mobilne telefone itd. – lahko
otroku popolnoma nič ne pomeni – če tam ni staršev, če mu starši ne dajo čutiti, da
je dober, da je ljubljen in zaželen, da je prav, da je tam, kjer je, in takšen, kot je;
skratka, da ob starših začuti, da je sprejet. To pa lahko dajo starši otroku le takrat,
ko so ga sposobni začutiti. Začutijo ga lahko, če so najprej uglašeni sami s seboj,
če znajo začutiti sebe. Šele takrat bodo lahko sprejeli in razumeli otrokov čustveni
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svet ter ga bodo sposobni zrcaliti in usmerjati. Zato smo se v diplomskem delu
posvetili tudi temu, kako začutiti samega sebe, kako se zavestno uglasiti s samim
seboj in kako preprečiti, da bi nas vodil afekt, ki ga želimo regulirati.

Če je posledica varne navezanosti razvoj pravilne samopodobe in samozavesti pa
ne-varna navezanost s seboj prinaša tudi prenos nerazrešenih čustvenih doživljanj
na otroka. Vendar starš oziroma odrasla oseba to prenašanje vzorca iz roda v rod –
t. i. medgeneracijski prenos vzorca – lahko prekine.

Že v Svetem pismu je mnogo primerov in zgledov reguliranja oziroma
disreguliranja afekta. Ob razlagi nekaterih izmed njih smo ugotovili, da je dal
najlepši model vzajemnega afekta in regulacije sam Bog. Vendar ne smemo biti
zafrustrirani, če nam ne uspe delovati kot Njemu (na primer kot usmiljenemu
očetu v Priliki o izgubljenen sinu). S Sieglom (2011) smo ugotovili, da za
spremembo ni nikoli prepozno, ker lahko izkušnje, ki so sestavni del vsakdana,
spremenijo nevronske povezave možganskih struktur, ki so odgovorne za čustveno
doživljanje in odziv. “Vedno je čas in upanje za spremembe, če le imamo voljo in
ljubezen, ki je pri odnosih ključnega pomena. Kajti ljubezen dopušča neskončne
možnosti za gradnjo, popravke, rušenje, spremembe, rast in večjo globino, tako v
lepih kot v težkih trenutkih.” (Grilc 2015, 345)

Vsak starš kdaj deluje tudi “v afektu”, to je, kadar odreagira (ponavadi)
neprimerno, a tudi sam ne ve, zakaj je tako odreagiral. V vsakem človeku so
nepredelana čutenja, situacije, obdobja ali odnosi, ki “čakajo” na trenutek, ko bo
neka situacija kot sprožilec povzročila reakcije, ki si jih sam ne bo znal razložiti,
pri čemer “krajši konec” ponavadi potegne otrok, ki ni v resnici nič kriv. Zato je
vsestransko koristno in za otroka nujno potrebno, de se znamo ustaviti, umiriti in
začutiti (skalibrirati).

V zgodnjem otroštvu ima glavno besedo mati. Toda poudariti je potrebno, da je
tukaj vedno prisoten tudi oče, saj je on tisti, ki daje materi najprej oporo, saj lahko
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ona le v odnosu s partnerjem, to je otrokovim očetom, razreši nepredelane
čustvene vsebine iz svoje osebne zodovine. Tako se je potem tudi sama sposobna
soočati z novimi čutenji in izzivi, ki jih prinaša vloga matere. To pomeni, da se
“uči” samoregulacije, kar mora potem kot mati naučiti svojega otroka.

Čisto za zaključek pa še misel Tine Payne Bryson in Daniela J. Siegla (2013), ki
pravita, da je ena najpomembnejših veščin, ki jo starši lahko »dajo« otroku,
sprejemanje dobrih odločitev v položajih, obremenjenih z burnimi čustvi, pri
čemer jih je treba naučiti, da bodo pred dejanjem nekoliko počakali, premislili o
posledicah ter upoštevali občutja drugih, na podlagi tega pa sprejemali etične in
moralne odločitve.
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POVZETEK

STARŠI – REGULATOR PSIHOORGANSKEGA STANJA OTROK
Glavno vlogo pri človekovem ravnanju in njegovem odzivu na zunanje dejavnike
imajo možgani, ki uravnavajo celotno človekovo delovanje. Ker v otroštvu
možgani še niso toliko razviti, da bi lahko predelali vse impulze, ki jih dobijo od
zunaj, potrebuje otrok pomoč matere, da mu pri tem pomaga. V pričujočem delu
smo najprej pokazali, da je delovanje možganov pogojeno z njihovo strukturo in
integracijo. V nadaljevanju smo prikazali, da se da na samo strukturo in razvoj
možganov bistveno vplivati, če ima otrok ob sebi osebo, na katero se lahko varno
naveže. V primeru ne-varne navezanosti je integracija možganov ogrožena.
Uglašenost med materjo in otrokom je tista, ki omogoča varno navezanost. Otrok
preko mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije materi “sporoča”, kaj
doživlja in kaj potrebuje. Nadalje smo pokazali, da ni za spremembo vedenja in
izboljšanje odnosov – ker nima nihče popolnih staršev in otroštva, je ta
sprememba pri vsakomer dobrodošla – nikoli prepozno, saj vsaka izkušnja, s tem
ko ustvarja nove povezave med nevroni, povzroči tudi fizično spremembo v
možganski strukturi. Kot protiutež današnji odtujenosti od samega sebe smo
predlagali mindful awareness, in sicer kot tehniko, ki nam pomaga, da zaslišimo
samega sebe in se najprej uglasimo sami s seboj, nakar smo se sposobni uglasiti
tudi z otrokom, ki to od staršev tudi potrebuje.

KLJUČNE BESEDE: (dis)regulacija afekta, samoregulacija, temeljni afekt,
čustvena (ne)uglašenost, navezanost, projekcijsko-introjekcijska identifikacija
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ABSTRACT

PARENTS - REGULATOR OF PSYCHOORGANIC STATE OF CHILD
Regulating the entire human activity, the brain plays a major role in human
behaviour and response to external factors. Since the brain in the childhood is not
sufficiently developed to be able to process all the incoming impulses, the child
needs his mother to help him to process them. In this work, we first showed that
brain activity is subject to its structure and integration. We also presented that we
can strongly influence the structure and development of a child’s brain if the child
has a person to which he can be securely attached. In the case of non-secure
attachment, the brain integration is threatened. Emotional attunement between
mothers and children enables secure attachment. By means of the mechanism of
projective-introjective identification a child shows to his mother what his
experiences and his needs are. Furthermore, we showed that it is never too late to
change our behaviour and improve relations (as nobody has perfect parents or
perfect childhood, positive changes are always welcome), since all experiences,
being an integral part of our daily lives, cause a physical change in the brain
structure by making new neuron connections. As a counterweight to nowadays
alienation from ourselves, we proposed mindful awareness as a technique, which
helps us to hear ourselves and to attune to our inner environment; only then are we
able to attune to a child, which is his primal need.

KEY WORDS: affect (dis)regulation, selfregulation, core affect, emotional
entunement, attachment, projective-introjective identification
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