UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA

Mojca Glisik

DOŽIVLJANJE PREKINITVE STIKA Z
MATERJO V ODRASLOSTI GLEDE NA
POVEZAVO Z ODNOSOM V OTROŠTVU
MAGISTRSKO DELO

Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA
DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ZAKONSKI IN DRUŽINSKI ŠTUDIJI

Mojca Glisik

DOŽIVLJANJE PREKINITVE STIKA Z
MATERJO V ODRASLOSTI GLEDE NA
POVEZAVO Z ODNOSOM V OTROŠTVU
MAGISTRSKO DELO

Mentorica: doc. dr. Barbara Simonič

Ljubljana, 2016

Zahvala

Mentorici, doc. dr. Barbari Simonič, se za vso njeno pomoč, dostopnost in
vzpodbudne besede, ki so pripomogle k izdelavi magistrskega dela, iskreno
zahvaljujem. Prav tako se za potrpežljivost in velikodušno pomoč zahvaljujem dr.
Tanji Pate.
Zahvaljujem se tudi vsem udeležencem, ki so z menoj delili svoje najbolj boleče
življenjske izkušnje in mi s tem omogočili raziskovanje njihovega doživljanja ob
prekinitvi stika z materjo.
Hvala tudi vsem bližnjim, ki so mi ob pisanju magistrskega dela stali ob strani in me
ob tem vzpodbujali.

II

KAZALO

UVOD .......................................................................................................................... 1
1. MATI KOT »DREVO ŽIVLJENJA« ...................................................................... 3
1.1

Dobra mama ................................................................................................... 3

1.2

Slaba mama .................................................................................................... 6

2. ZLORABA OTROKA IN PSIHIČNO SOOČANJE Z NJO ................................... 9
2.1

Zlorabljajoče vedenje ..................................................................................... 9

2.2

Obrambni mehanizmi kot način preživetja zlorabe ..................................... 10

2.2.1

Disociacija ............................................................................................. 12

2.2.2

Minimalizacija, zanikanje, racionalizacija, samoobtoževanje in drugi
obrambni mehanizmi............................................................................. 12

2.2.3

Samopoškodbe in drugi mehanizmi regulacije afekta .......................... 14

3. POSLEDICE STARŠEVSKE ZLORABE OTROKA ........................................... 16
4. ODKRITJE RANE IN SOOČANJE Z NJO .......................................................... 22
5. PREKINITEV STIKA ............................................................................................ 25
5.1

Popolna prekinitev stika ............................................................................... 26

5.2

Pretrganje čustvene vezi ............................................................................... 27

5.3

Seznanitev staršev in okolice z odločitvijo .................................................. 28

6. ŽALOVANJE ZA PREKINJENIM ODNOSOM .................................................. 29
7. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA METODOLOGIJA ......... 32
7.1

Raziskovalni problem in cilj raziskave ........................................................ 32

7.2

Fenomenološko psihološka metoda ............................................................. 33

8. METODA ............................................................................................................... 36
8.1

Udeleženci .................................................................................................... 36

8.2

Pripomočki ................................................................................................... 36

8.3

Postopek ....................................................................................................... 37

8.3.1

Zbiranje opisov doživljanja................................................................... 38

8.3.1.1 Aktivnosti pred izvedbo vprašalnikov .............................................. 38

III

8.3.1.2 Izvedba vprašalnika oz. zbiranja pisnih opisov ................................ 39
8.3.1.3 Aktivnosti po izvedbi vprašalnikov .................................................. 39
8.3.2

Analiza opisa doživljanja ...................................................................... 40

8.3.2.1 Oblikovanje za analizo ustreznih opisov .......................................... 40
8.3.2.2 Psihološka analiza individualnega fenomenološkega opisa ............. 41
8.3.2.3 Skupna psihološka analiza................................................................ 42
8.3.3

Oblikovanje splošne strukture raziskovanega doživljanja .................... 43

9. REZULTATI .......................................................................................................... 44
9.1

Opisi individualne psihološke strukture doživljanja prekinitve stika z
materjo v odraslosti glede na povezavo z odnosom v otroštvu ................... 44

9.2

Opis splošne strukture doživljanja prekinitve stika z materjo v odraslosti
glede na povezavo z odnosom v otroštvu .................................................... 57

10. RAZPRAVA ........................................................................................................ 59
10.1 Uporabnost rezultatov .................................................................................. 68
10.2 Omejitve raziskave....................................................................................... 68
SKLEP ....................................................................................................................... 70
POVZETEK ............................................................................................................... 75
REFERENCE ............................................................................................................. 77
PRILOGE ...................................................................................................................... i

IV

UVOD

Biti mama je najpomembnejša in hkrati najbolj izpopolnjujoča vloga v življenju ženske
in otrok je najbolj dragoceno darilo, ki ga lahko prejme. Od trenutka, ko ženska prvič
drži v rokah svojega otroka, dobi življenje povsem nov pomen, svet se odpre in postane
bogatejši. Preplavljena je s čustvi radosti in sreče, hkrati pa je obremenjena in zmedena
ter se sprašuje, če bo kos materinski nalogi, ki je pred njo. Čustva, ki jih doživlja, so
tako intenzivna, da jih oseba brez izkušnje materinstva težko razume. Vez med mamo
in otrokom je izredno močna in samo mama bo jokala od sreče, ko se bo otrok prvič
zasmejal ali jo poklical.
Mama je središče otrokovega vesolja. Otrok ji daje čisto in neokrnjeno ljubezen, brez
pogojev in vprašanj. Njegova ljubezen je polna občudovanja, pozornosti, lojalnosti in
goreče želje, da ji ugodi. V njegovih očeh je močna, sposobna ter pametna in
popolnoma ji zaupa.
Nekatere ženske si materinske vloge ne želijo ali pa jim tega ne dopuščajo okoliščine in
zato se zavedno ne spustijo na to pot, kar jim v razvitem svetu družba tudi omogoča.
Žal je pa še zmeraj veliko žensk, ki imajo otroka, pa si ga niso želele, ga niso sposobne
ljubiti in mu nuditi varnosti in topline. Otrok zaradi pomanjkanja osnovnih stvari,
potrebnih za zdrav razvoj, razvije nezdravo navezanost, ki ga posledično spremlja tudi
v odraslo dobo in ima negativen vpliv na vseh področjih njegovega delovanja. To se še
posebej izraža v partnerskih odnosih, pogosti so tudi ponavljajoči vzorci pri vzgoji
lastnih otrok.
V magistrskem delu želimo predstaviti dinamiko odnosov med mamo in otrokom, ki so
pripeljali odraslega otroka do odločitve, da z njo popolnoma pretrga stike. Še posebej
nas zanima, kako so odnosi v otroštvu vplivali na to odločitev in kako posameznik
doživlja prekinitev stika z mamo.
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Ni veliko raziskav, ki raziskujejo, kako so travme v otroštvu povezane s kasnejšo
prekinitvijo odnosov in doživljanjem te prekinitve. V družbi še zmeraj velja zmotno
prepričanje, da ima vsaka mama svojega otroka rada, mu je sposobna nuditi zaščito in
mu želi le najboljše, ter da mora posledično otrok mami izkazovati spoštovanje. Prav
tako velja prepričanje, da rojstvo že samo po sebi naredi žensko sposobno negovanja in
materinskega instinkta. Magistrsko delo bo pomagalo razbiti te mite in bo v pomoč pri
nadaljnjih, sorodnih raziskavah.
V teoretičnem delu se najprej posvečamo obstoječi literaturi, ki se nanaša na odnose
med starši in otrokom, še posebej na zlorabe in odnos, ki ga je imela do otroka mati.
Zanima nas tudi, kakšne posledice imajo nezdravi odnosi in zlorabe in kakšna čustva se
porajajo v posamezniku ob spoznanju, da je bil zlorabljen. Nadalje pišemo o tem, kako
oseba doživlja prekinitev stika, ki jo kljub temu, da je bil starš zlorabljajoč, doživlja kot
veliko izgubo. Pišemo tudi o načinu, ki ga posameznik uporabi za seznanitev starša z
odločitvijo o popolni prekinitvi stikov in o reakciji okolice, ko ta izve zanjo. Na koncu
teoretičnega dela namenjamo pomembno vlogo tudi procesu žalovanja, ki je zaradi
izjemno močne vezi, ki jo otrok čuti do starša, izjemno boleče in dolgotrajno. Zanima
nas, kakšen odnos je imela mama do posameznika v otroštvu, kako je ta odnos povezan
s prekinitvijo stika z njo v odraslosti, in kako posameznik doživlja to prekinitev.
Ugotavljamo, kakšna čustva se porajajo in kakšne spremembe je to prineslo v njegovo
življenje.
V drugem delu magistrskega dela predstavljamo in razložimo rezultate, ki smo jih
dobili z našo raziskavo ter jih povezujemo z obstoječo literaturo. Uporabili smo
fenomenološko metodo raziskovanja, s katero smo raziskovali doživljanje prekinitve
stika z materjo v odraslosti v luči odnosa z njo od otroštva naprej.
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1. MATI KOT »DREVO ŽIVLJENJA«

Drevo življenja je naravni simbol za materinjenje. Drevo s svojimi plodovi, cvetjem,
pticami in ostalimi živalmi okrog njega nudi zatočišče, dom, zaščito, hrano. V svetu
mistične tradicije je drevo življenja navpična os, okrog katere se prepleta življenje.
Podobno kot je mati os, okrog katere se prepleta družina in otrokovo čustveno
življenje. Drevo raste v vse smeri, še posebej pa se razteza navzven in je kot vodnjak
obilja, del arhetipa drevesa življenja je ta občutek radodarnosti in razdajanja. Drevo
predstavlja ljubezen in predanost. Otroka ljubi z vsem srcem in mu nudi vse, kar ima,
dovoli mu, da se guga v njegovih vejah, ponuja mu senco, da lahko sedi v njej, jabolka,
da jih lahko je, veje, iz katerih lahko zgradi čoln. Ko je otrok ostarel, mu nudi prostor
za počitek. Otrokove potrebe postavlja pred svoje in se razdaja (Cori 2010, 7–8).
To je materinska vloga, ki včasih tekmuje s potrebo ženske, da se samostojno razvije
kot oseba, ločeno od vloge matere in v odnosih z drugimi. Veliko žensk se izgubi v
vlogi matere in partnerke, vendar če ženska ni pripravljena prisluhniti potrebam drugih,
ni pripravljena na naloge materinstva. Taka ženska ne more dati sebe, ker nima
zadovoljenih svojih potreb, biti mama pa zahteva nenehno razdajanje.

1.1 Dobra mama
Znan britanski pediater in psihoanalitik Donald W. Winnicot (1987) je skoval izraz
dovolj dobra mama, da je z njim opisal mater, ki otroku zagotovi dovolj stvari, ki jih
potrebuje, da ima dobro podlago za življenje. Winnicot je videl prilagajanje dojenčku
kot materino primarno nalogo, vendar je poudaril, da se mora dojenčku postopoma
prilagoditi vedno manj, da lahko ta pridobi nova znanja in spretnosti in se nauči
spopadanja s frustracijami.

Fosha (2000, 64) navaja rezultate raziskav, ki potrjujejo, da mati ne rabi biti 100 %
uglašena s svojim otrokom in mu zmeraj dostopna in mu lahko še zmeraj nudi dovolj
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dobro starševstvo. Zadostuje, da je z otrokom sinhronizirana vsaj 30 % časa. Nadalje
pravi, da je bolj kot naravna sposobnost biti uglašena z otrokom, pomembna njena
sposobnost popraviti neuglašenost, da lahko doseže optimalno vez med njima. Da mora
znati popraviti neizbežne vrzeli, ki se pojavijo v vsakem odnosu, ugotavlja tudi Cori
(2010, 12), ki še dodaja, da ne more zmeraj delati vse pravilno, vendar pa mora vedeti,
kako te nepravilnosti popraviti.
Od dobre mame se ne pričakuje, da je popolna in požrtvovalna do točke mučeništva,
pravi Forward (2013, 3). Cori (2010, 11) meni enako in še dodaja, da se materina
popolnost odraža v očeh njenega otroka, ki, kadar opravlja dovolj dobro delo pri
zadovoljitvi njegovih potreb, čuti do nje absolutno občudovanje.
Dobra mama ima svojo čustveno prtljago, svoje brazgotine in svoje potrebe. Morda
kdaj izgubi živce in izreče stvari, ki jih potem obžaluje, ali pa ni na voljo, ko jo otrok
potrebuje. Vendar, če njeno prevladujoče vedenje poraja v otroku vero v lastno
vrednost in neguje njegovo samospoštovanje, samozavest in varnost, potem ta mama
opravlja dobro delo, ne glede na to, ali je čudovita ali samo dovolj dobra. Svojemu
otroku na oprijemljiv in zanesljiv način pokaže pravo ljubezen (Forward 2013, 3).
Jasmin Lee Cori (2010, 13) deli sporočila, ki jih otrok dobiva od dobre mame, v deset
osnovnih kategorij:


Vesela sem, da si tukaj.



Vidim te.



Zame si dragocen-a.



Spoštujem te.



Imam te rada.



Tvoje potrebe so zame zelo pomembne. Name se lahko obrneš za pomoč.



Tukaj sem zate in si bom zate vzela čas.



Varovala te bom.



Na mene se lahko nasloniš.



Uživam ob tebi, razvedriš moje srce.
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Webb (2014, 6) pravi, da če pogledamo čustveno zdravje otroka skozi lečo teorije
navezanosti, lahko v dobri mami identificiramo tri osnovne čustvene spretnosti:


mama čuti čustveno povezanost z otrokom;



otroku posveča pozornost in ga vidi kot edinstveno in ločeno osebnost, ne pa
kot podaljšek sebe, lastnino ali breme;



z uporabo čustvene povezanosti in posvečanjem pozornosti se popolnoma
odzove na otrokove potrebe.

Nadalje Webb poudarja, da so te spretnosti kljub preprostosti v kombinaciji močno
orodje, da se otrok nauči in zmore samostojno upravljati lastno osebnost za ustvarjanje
varne čustvene navezanosti, ki ga bo ponesla v čustveno zdravo in srečno odraslost. Iz
tega torej zaključimo, da mama vzgaja čustveno močnega odraslega, kadar se zaveda
otrokove edinstvene osebnosti. Nekatere mame so tega sposobne intuitivno, druge se pa
lahko priučijo.

Herman (1997, 52–53) meni, da je otrokova pozitivna samopodoba odvisna od
skrbnikove benigne uporabe moči. Kadar mama, ki je »močnejša« od otroka, upošteva
otrokovo individualnost in dostojanstvo, se le-ta čuti cenjen in spoštovan in razvije
pozitivno samopodobo. Prav tako razvije avtonomijo – občutek ločenosti znotraj
razmerja, se nauči nadzirati in regulirati lastne telesne funkcije in izražati svoja stališča.
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1.2 Slaba mama
Kadar je mama čustveno odsotna in ni dovolj uglašena, da bi se lahko odzvala na
otrokove potrebe, se otrok prične prilagajati njej, namesto da bi bilo obratno. Zaradi
tega izgubi stik s svojimi notranjimi izkušnjami in razvije, kar Winnicot imenuje lažni
self (Cori 2010, 12). Za mnoge, pravi Forward (2013, 3), sta materina ljubezen in
pozornost deljena po kapljicah. Za zaprtimi vrati se dogaja realnost, ki jo drugi zelo
redko vidijo; mame otroke ponižujejo, ignorirajo, jih ne zaščitijo in celo zlorabljajo. Ti
otroci ne poznajo ljubezni in stradajo za njeno negovalno toploto.

Forward (2013, 21) deli slabe mame na 5 kategorij:


Zelo narcisistična mati – je zelo negotova in vase usmerjena, ima nenasitno
potrebo po občudovanju in veličasten občutek lastne pomembnosti. Mora biti
center pozornosti, v svoji hčeri lahko vidi tekmico, ki ji spodrezuje občutek
samozavesti in moč. Kadarkoli se takšna mati počuti ogroženo, se v njej prebudi
tekmovalnost in kritičnost.



Pretirano zlita mati – duši otroka z zahtevami po času in pozornosti, pri čemer
briše meje med njima in zahteva, da je najpomembnejša oseba v otrokovem
življenju, ne glede na posledice. Ker se naslanja na svojo materinsko vlogo za
zadovoljevanje svojih čustvenih potreb, ne spodbuja otrokove zdrave
neodvisnosti. Hčer pogosto opiše kot svojo najboljšo prijateljico.



Nadzorujoča mati – se čuti nemočno na več področjih svojega življenja in
izrablja otroka za zapolnitev te praznine. Vidi ga kot osebo, katere vloga v
življenju je osrečiti mamo. Taka mati svoje potrebe, želje in zahteve zelo očitno
pokaže in celo grozi s hudimi posledicami zmeraj, kadar otrok poskusi izbrati
drugačno pot. Svoja dejanja opraviči z vztrajanjem, da le ona ve, kaj je zanj
najbolje in zaradi konstantne kritike ji otrok verjame.



Mati, ki potrebuje materinjenje – je izgubljena, pogosto ujeta v tok depresije ali
odvisnosti, otroka pusti v položaju, ko mora poskrbeti zanjo in ostale člane
družine. Gre za klasičen vzorec zamenjanih vlog, ko je otrok oropan lastnega
otroštva zato, da je starš svoji mami in ob tem prikrajšan za usmerjanje in
zaščito, ki mu ju mama ne more dati.
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Mati, ki zanemarja, izdaja in je nasilna – ta mati zasede temnejši konec spektra,
je nezmožna kakršnekoli topline, pušča otroka nezaščitenega pred zlorabo
drugih članov družine ali pa ga zanemarja in fizično ali čustveno zlorablja sama.
Škoda, ki jo povzroča, je zastrupljajoča, rane, ki jih njen otrok nosi, pa so
globoke.

Apter (2012, 14–19), ki slabo mamo imenuje težavno, jo opisuje kot nekoga, ki otroka
postavi pred dilemo, ali razviti kompleksne obrambne mehanizme za vzdrževanje
odnosa z njo pod njenimi pogoji ali pa trpeti neodobravanje, posmeh in zavrnitev. Deli
jih na pet vrst, glede na način, ki vlada v odnosu:


»Jezna mama« – uporablja jezo kot način nadzora, grožnje in definiranja otroka.
Jeza je nepredvidljiva in vodi v nasilna dejanja. Vlada v odnosu starš/otrok in
zasenči vse ostalo, otrok pa ne more razumeti, s čim je povzročil jezo. Otroci v
takšnem okolju so zmeraj v pripravljenosti na čustven izbruh, kar povzroča
kroničen stres, ta pa je toksičen za razvijajoče možgane in oslabi najbolj
pomembno nalogo: učenje, kako integrirati in regulirati misli in čustva.



»Nadzorujoča mama« – vsiljuje zelo specifična pričakovanja, kdo in kaj bi naj
oz. naj ne bi otrok bil, kaj bi naj dosegal, mislil in čutil. Za zadovoljitev
materinega nadzora otrok potlači svoje prave misli, občutke in celo svoj
občutek za biti nekdo z neodvisnimi željami in potrebami. Izbira postane
nerelevantna, ker delovati po svojih željah ogroža odnos z mamo. Kaj otrok
želi, ne predstavlja nobenega pomena osebi, ki je najbolj pomembna.



»Narcisistična mama« – otroku vsiljuje funkcijo ogledala, ki ji laska in jo
poveličuje. V njenih očeh je vreden samo, v kolikor dviguje njeno omajano
samozavest. Otroku je dana naloga zadovoljiti materine narcisistične potrebe, a
ker so te nerealistične in nestabilne, jih ne more nikoli zadovoljiti. Zaradi te
pozicije se bo otrok vedno počutil kot zguba.



»Zavistna mama« – mama čuti zavist ob otrokovih pozitivnih doživetjih in
občutjih. Zavist je med najbolj zmedenimi in pretresljivimi materinimi odzivi,
ki jih lahko otrok doživi. Največkrat je zavist uperjena v hčer, s katero se mati
primerja. Otrok se priuči, da prijetni dogodki in svari ne prinašajo užitka.



»Zanemarjajoča mama« – zanemarjanje obsega širši spekter vedenj.
Zanemarjanje z opustitvijo je, kadar mama ne kaže nobenega zanimanja za
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otroka. Posebej grozna oblika zanemarjanja je sistematična krutost, ko se otroku
prepoveduje hrano, svobodo gibanja, izobraževanje in zdravstveno nego. Včasih
zanemarjanje izhaja iz materine odvisnosti od prepovedanih substanc ali
alkohola, otrok mora poskrbeti zanjo, saj sama ni sposobna. Ti otroci se čutijo
nemočno in prestrašeno, čeprav izgledajo zelo zreli in usposobljeni. Jonice
Webb (2014, 36) v svojem delu Running on empty piše, da so ne samo čustveno
zanemarjeni, ampak prav travmatizirani. Možne so tudi druge odvisnosti, npr.
od interneta, iger na srečo, nakupovanja ... Depresija je prav tako lahko vzrok
zanemarjanja, saj je taka mati povsem »odklopljena« in neodzivna. Otrok na
svojih ramenih čuti breme, da jo osreči.
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2. ZLORABA OTROKA IN PSIHIČNO SOOČANJE Z
NJO

2.1 Zlorabljajoče vedenje
Družba težko verjame, da lahko starš, še posebej mama, zlorablja svojega otroka. O
tem se redko razpravlja, ponavadi le, kadar posamezni ekstremni primeri pricurljajo v
javnost. Otroci ne povedo, kaj se doma dogaja, bojijo se posledic tako zase kot tudi za
starša, hkrati pa jih je sram in do staršev čutijo lojalnost. V letu 2004 je bilo v ZDA
prijavljenih tri milijone zlorab in zanemarjanja otrok. Približno 872 000 teh prijav je
bilo potrjenih, seveda pa so številke zlorabljenih otrok dosti višje (Perry in Szalavitz
2006, 3). Gil (1983, 15–19) našteva sedem tipov zlorabe otroka: fizična zloraba, spolna
zloraba, zanemarjanje, čustveno zanemarjanje, kruto in nenavadno kaznovanje, telesno
kaznovanje, čustvena zloraba.
Fizična zloraba so udarci, brce, ugrizi, povzročanje opeklin, bičanje, ki običajno
puščajo vidne posledice na telesu, kot so modrice, otekline, opekline, praske. Pri spolni
zlorabi odrasli grozi, prisili ali ukane otroka v kakršnikoli spolni kontakt. Sem spada
tudi prikazovanje pornografskega materiala, neprimerno, eksplicitno govorjenje in
neprimerno dotikanje. Zanemarjanje je, kadar otroku niso zagotovljene osnovne
potrebščine; hrana, voda, oblačila, zdravstvena oskrba. Puščanje otroka samega brez
varstva prav tako sodi med zanemarjanje, vendar so pri določitvi starosti, pri kateri je
lahko otrok sam, zelo očitne kulturne razlike. Pri čustveni zlorabi mama ne kaže
zanimanja za otroka, se z njim ne pogovarja, ga ne objema ali drži v naročju in je
čustveno nedostopna, zelo pogosta je pri odvisnostih od alkohola in drog. Kruto in
nenavadno kaznovanje je ekstremno ali starosti neprimerno in ga otrok ne more
razumeti: zapiranje v omaro, zahtevanje, da otrok lula v kahlico pri 4 mesecih, klečanje
na koruzi ... Pri telesnem kaznovanju so spet očitne kulturne razlike, vendar je
kaznovanje, ki pušča vidne posledice ali poškodbe, v razvitem svetu zloraba, ne glede
na to, kje se dogaja. Starš otroka čustveno zlorablja, kadar ga kliče z neprimernimi
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vzdevki, se iz njega norčuje, ga ponižuje, sramoti ali mu grozi z zapustitvijo in
prekinitvijo ljubezni (Gil 1983, 15–19).
Mayo klinika (2015), neprofitna organizacija iz ZDA, ki je zavezana klinični praksi,
izobraževanju in raziskavam na področju zdravja, opozarja na možne znake in
simptome zlorabe nad otrokom:


Fizična zloraba – otrok ima nepojasnjene poškodbe, kot so zlomi, modrice in
opekline, poškodbe, ki ne ustrezajo danemu pojasnilu in nezdravljene
zdravstvene težave.



Spolna zloraba – otrok ima za svojo starost neprimerno znanje o spolnosti,
opozarja nase z neprimernim spolnim vedenjem, prisotna je nosečnost ali
spolno prenosljiva bolezen, opaziti je kri na otrokovem spodnjem perilu,
pritožuje se nad bolečinami in/ali ima težave pri sedenju, lahko tudi sam spolno
zlorablja druge otroke.



Čustvena zloraba – otrok ima zakasnel ali neprimeren čustveni razvoj, opaziti je
izgubo samozavesti in samospoštovanja, prisotna je depresija, otrok se je pričel
izogibati socialnim aktivnostim ali pa se pritožuje nad glavoboli in bolečinami v
trebuhu, ki so brez zdravstvene podlage. Lahko se tudi izmika šoli in drugim
dejavnostim, mu upada šolski uspeh ali pa obupno išče pozornost.



Zanemarjanje – otrok se slabše telesno razvija, ima slabo higieno in
pomanjkljiva oblačila, opaziti je basanje s hrano ali hranjenje za kasneje. Lahko
so tudi prisotni pomanjkanje primerne zdravstvene in dentalne odkrbe, čustvena
nihanja, ki so neprimerna situaciji, brezbrižnost ter pogosti izostanki od pouka.

2.2 Obrambni mehanizmi kot način preživetja zlorabe
Različni avtorji omenjajo različne obrambne mehanizme pri posameznikih, ki so žrtve
zlorabe svojih staršev, Brown (2008, 101–106) jih v svojem delu Children od the SelfAbsorbed deli na zanikanje, umik, projekcijo in preusmeritev. Ne glede na vrsto
obrambnega mehanizma pa imajo vsi enako funkcijo – posamezniku pomagajo
preživeti.
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Herman (1997, 96) razlaga, da je otrok, ki je ujet v zlorabljajočem okolju, soočen z
mogočno nalogo prilagajanja, saj mora najti način, da ohrani zaupanje v skbnika,
kateremu ni mogoče zaupati. Prav tako mora najti način, da ohrani občutek varnosti v
situaciji, ki je nevarna, nadzor v situaciji, ki je izredno nepredvidljiva, in moč v
situaciji, ko je nemočen. Ker je nemočen, da bi se lahko sam zaščitil, mora za
skrbnikovo neuspešno zaščito in varnost kompenzirati na edini način, ki mu je na voljo:
z nezrelim sistemom psiholoških obramb.
Patološko okolje otroške zlorabe sproži razvoj izrednih sposobnosti, tako kreativnih kot
tudi destruktivnih. Spodbuja razvoj nenormalnih stanj v zavesti, v katerih se običajne
relacije telesa in uma, realnosti in domišljije, znanja in spomina porušijo. Ta
spremenjena stanja zavesti dovoljujejo razvoj številnih vrst simptomov, tako somatskih
kot tudi psiholoških. Herman (1997, 101–102) pravi, da vse te psihološke adaptacije
služijo temeljnemu namenu ohranitve otrokove primarne navezanosti s starši.
Otrok – žrtev želi verjeti, da se zloraba ni zgodila in se poslužuje zanikanja, namernega
potlačenja misli in odcepitvenih stanj. Tri glavne oblike adaptacij, ki jih omenja
Herman (1997, 110), so izdelava odcepitvenih obramb, razvoj fragmentirane identitete
in patološka regulacija čustvenih stanj, ki žrtvi omogočajo, da preživi kronično zlorabo
in ohrani »videz normalnosti«, ki je tako pomemben v zlorabljajočih družinah.
Simptomi stiske so običajno zelo dobro skriti. Čeprav nekateri v obdobju adolescence
iščejo pozornost z delinkventnim vedenjem, pa jih večina zlorabo uspešno prikriva in
dosežejo odraslost z nedotaknjenimi skrivnostmi.
Gostečnik (2008, 115) v svojem delu Relacijska paradigma in travma deli
najprimitivnejše obrambne mehanizme na projekcijsko-introjekcijsko identifikacijo in
odcepitev oz. disociacijo. Oba sta zelo odvisna od zgodnjih interakcij z mamo. Mama,
ki je v otroštvu sama doživljala zlorabo in zanemarjenost, lahko te vsebine prenaša na
otroka, ki tako sam postane žrtev – doživlja travmo, to pa potem vpliva na razvoj
obrambnih mehanizmov. Skozi te pa se travma prenaša na naslednje generacije.
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2.2.1 Disociacija
Kadar otrok iz okolice ne dobi pozitivnega odziva na hipervzburjenje, ki nastane zaradi
strahu in terorja, se v njem sproži mehanizem disociacije – odcepi se od zunanjih
dražljajev. Disociacija se kaže kot otopelost, prilagajanje in izogibanje, pa tudi kot
sposobnost prenašanja izrednih bolečin. Rothschild (2000, 66) navaja, da so osebe, ki
so poročale o disociaciji, dejale, da se jim je ustavil čas in so se počutile mrtve, brez
vsakršnih bolečin.
Disociacija je povezana s sprostitvijo visokih vrednosti naravnega opioida – endorfinov
in enkefalinov, možganske naravne, heroinu podobne substance, ki zatre bolečino in
proizvede pomirjujoč občutek oddaljitve od posameznikove travme. Občutek je
podoben kot pri uživanju opioidnih substanc. (Perry in Szalavitz 2006, 182).

Sposobnost induciranega transa oz. odcepitvenega stanja je visoko razvita pri otrocih,
ki so bili močno kaznovani in zlorabljeni. Nekateri se naučijo popolnoma ignorirati
neznosne bolečine, zakopati spomine v kompleksnih amnezijah, prirediti občutek za
čas, kraj, osebo in inducirati halucinacije ali stanja obsedenosti. Včasih so ta stanja
povzročena namerno, pogosto pa se sprožijo avtomatično in neprostovoljno. V najbolj
ekstremnih primerih zgodnje, hude in trajajoče zlorabe lahko razvijejo tudi
fragmentirane dele osebnosti z različnimi imeni, psihološkimi funkcijami in spomini in
tako disociacija ni več le obrambna adaptacija, temveč postane temeljno načelo
organizacije osebnosti (Herman 1997, 102).

2.2.2 Minimalizacija, zanikanje, racionalizacija, samoobtoževanje in
drugi obrambni mehanizmi
Zlorabljen otrok mora najti način, da ohrani upanje in smisel, čeprav se čuti
zavrženega. Da ohrani upanje v starša, mora najprej zavreči najbolj očiten zaključek; da
je z njim nekaj narobe. Nato si izdela razlago za svojo usodo, ki popolnoma izključuje
krivdo in odgovornost staršev. Vsaka od psiholoških adaptacij služi temeljnemu
namenu ohranitve njegove primarne navezanosti (Herman 1997, 101–102).
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Ko se odrasla žrtev zlorabe iz otroštva spomni svoje preteklosti, jo vidi z očmi
odraslega in se mu morda ne zdi tako zelo črna, minimalizira zlorabo, ki se je dogajala.
Z uporabo prirejene realnosti se minimalizira ali celo negira vpliv nekaterih bolečih
življenjskih izkušenj. Minimalizacija se lahko sprevrne v zanikanje, ki je najbolj
primitivna in hkrati med najmočnejšimi psihološkimi obrambami. Zanikanje omogoča,
da se lahko popolnoma pozabi, kaj so starši posamezniku storili, kar dovoljuje, da se jih
ohranja na piedestalu. Gil (1983, 14) pravi, da je lekcija, ki nam jo daje družba o
spoštovanju staršev, zelo močna in vsako ramišljanje o tem, da bi starši lahko bili
zlobni, se lahko čuti kot izdaja.
Vendar je olajšanje, ki ga omogoča zanikanje, le začasno, cena pa je velika. Dlje kot
pustimo, da se čustven pritisk kopiči nerazrešen, bolj ta narašča in slej kot prej pride do
čustvene krize. In ko se to zgodi, se je treba soočiti z resnico, ki se ji je posameznik
želel izogniti, le da je sedaj z njo soočen v času ekstremnega stresa (Forward in Buck
1989, 21).
Forward (2013, 3) razlaga, da lahko mnoge ženske odkrito govorijo o tem, kakšen
odnos je do njih imela mama, hkrati pa se oklepajo načinov kako minimizirati bolečino,
ki jim je bila prizadejana in se borijo, da bi videle mater v luči ljubeče ženske.

Za mnoge odrasle otroke je zanikanje preprost, nezaveden proces potiskanja nekaterih
dogodkov in čustev iz zavestnega zavedanja, pretvarjanje, da se ti dogodki niso nikoli
zgodili. Nekateri pa se poslužujejo bolj subtilnega pristopa: racionalizacije. Ob tem
uporabljajo »dobre razloge«, s katerimi si opravičijo stvari, ki so boleče in neprijetne,
npr: »Moja mama mi ni posvečala pozornosti, ker je bila nesrečna,« ali pa: »Pila je, ker
je bila osamljena, moral bi ostati več doma.« Racionalizacija naredi nesprejemljivo
sprejemljivo in na površju je videti, kot da deluje, vendar posameznik globoko v sebi
vedno pozna bolečo resnico (Forward in Buck 1989, 23–24).
Otroci, ki so bili priča zlorabi nekoga drugega v družini, npr. sorojenca, velikokrat
sprejmejo krivdo nase in se čutijo slabe in umazane. S sprejetjem stigmatizirane,
kontaminirane identitete sprejmejo zlo zlorabljajočega nase in tako ohranijo primarno
navezanost s staršem. Ker notranji občutek za slabo ohranja odnos, se mu ta ne more
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odpovedati niti, ko se zlorabe končajo in tako postane del otrokove osebnostne
strukture. Herman (1997, 104) navaja, da morajo socialni delavci, ki odkrijejo otroške
zlorabe, velikokrat žrtve prepričevati, da ni njihova krivda. Ta notranji občutek slabosti
ter krivda in sram se največkrat prenesejo tudi v odraslost.
Včasih pa skuša otrok prepričanje, da je slab, prikriti s tem, da se zelo trudi biti dober, z
nemenom, da bi ugodil zlorabljajočemu staršu. Tako lahko doseže na nekaterih
področjih izvrstne rezultate, za kar dobi tudi priznanja iz okolice, kar pa v njegovi glavi
samo potrjuje, da je v resnici slab in bi bil zelo osramočen, če bi se izvedela »resnica«
(Herman 1997, 105).

2.2.3 Samopoškodbe in drugi mehanizmi regulacije afekta
Velikokrat zlorabljeni in zanemarjeni otroci na neki točki ugotovijo, da lahko boleča
občutja najučinkoviteje utišajo z večjim sunkom v telo in dosežejo, da fizična bolečina
nadvlada čustveno. Najbolj dramatična metoda za doseganje tega so samopoškodbe, ki
jim dajo občutek olajšanja in pomiritve. Ponavljajoče samopoškodbe se najpogosteje
pojavljajo pri žrtvah, katerih zlorabe so se začele zgodaj v otroštvu. Čeprav je na zunaj
videti kot klic na pomoč, se žrtev svojega dejanja v resnici sramuje in ga prikriva
Herman (1997, 109–110).
Do 79 % oseb, ki se poslužujejo samopoškodb, poroča o fizični in/ali spolni zlorabi v
otroštvu. Čeprav je rezanje ena izmed najbolj pogostih in najbolje dokumentiranih
oblik samopoškodovanja, pa se posamezniki poslužujejo različnih načinov za
doseganje zmanjšanja čustvenih bolečin. Tako je po raziskavah dokumentiranih več kot
16 različnih vrst samopoškodb, od rezanja, praskanja, ožiganja, prebadanja, ščipanja,
udarjanja do namernega zaviranja celjenja ran in puljenja las. Čeprav so najpogostejše
samopoškodbe po rokah, zapestjih, trebuhu in stegnih, pa se lahko izvajajo po vseh
delih telesa. Resnost teh poškod niha od površinskih ran do takih, ki puščajo trajne
posledice in izmaličenja. Nekje 33 % oseb, ki so poročale o samopoškodovanju v dveh
različnih študijah je dejalo, da so se poškodovale tako močno, da bi morale poiskati
zdravniško oskrbo, vendar jih je od teh poiskalo pomoč le 6.5 % (The Cornell Research
Program for Self-Injury Recovery, 2015).
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Po poročanju Mental Health America (2014), vodilne ameriške neprofitne organizacije
za preventivo, prepoznavanje, intervencijo in nudenje storitev na področju mentalnega
zdravja, se samopoškodovanja poslužuje kar do 4 % prebivalstva. Pri tem spadajo
najstniki v rizično skupino, saj jih o samopoškodbah poroča kar 15 %, stopnja tveganja
za samopoškodbe med študenti pa je kar 17–35 %. Samopoškodbe pogosto spremljajo
tudi motnje hranjenja.
Opozorilni znaki za samopoškodbe so:


nepojasnjene pogoste poškodbe, skupaj z urezninami in opeklinami,



nizko samospoštovanje,



težave z uravnavanjem čustev,



slabo delovanje na delovnem mestu, službi ali doma,



neprimerna oblačila (dolga oblačila v vročem vremenu) (Mental Health
America, 2014).

Perry in Szalavitz (2006, 182) pravita, da lahko oseba ob dejanju samopoškodovanja
sproži disociativno stanje, podobno kot takrat, ko je doživljala travmo. Herman (1997,
108) imenuje samopoškodbe najbolj spektakularne med patološkimi mehanizmi
pomirjanja, vendar pravi, da so le en način med mnogimi. Zlorabljeni otroci namreč na
neki točki razvoja odkrijejo, da lahko povzročijo spremembe v čustvenem stanju z
vzpodbujanjem avtonomne krize oz. skrajnega avtonomnega vzburjenja. Tako se
nekateri

za

regulacijo

notranjega

čustvenega

stanja

poslužujejo

bruhanja,

kompulzivnega seksualnega vedenja, kompulzivno tvegajo in se izpostavljajo nevarnim
situacijam ali pa posegajo po psihoaktivnih drogah. Ti samodestruktivni simptomi so
pogosto usidrani že pred adolescenco in v adolescenci postanejo le bolj vidni.
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3. POSLEDICE STARŠEVSKE ZLORABE OTROKA

Približno tretjina zlorabljenih otrok ima v odraslosti psihološke težave, raziskave pa
kažejo tudi na povezavo s srčnimi obolenji, debelostjo, rakom in drugimi fizičnimi
težavami, ki so posledica travme v otroštvu. Kako otrok čustveno, fizično in fiziološko
preživi travmo, je odvisno od ljubezni, razumevanja, podpore in spodbude njegovih
skrbnikov. Kadar pa so skrbniki povzročitelji travme, so posledice za otroka lahko
katastrofalne. (Perry in Szalavitz 2006, 3–5).
Pri zlorabah je otrokova normalna regulacija telesnih stanj motena zaradi kronične
hipervzburjenosti. Ker ne zmore regulirati osnovnih telesnih funkcij na varen in
zanesljiv način, veliko ljudi razvije kronične motnje spanja, motnje hranjenja, prebavne
težave in druge številne simptome, značilne za stisko. Čustveno stanje kronično
zlorabljenega otroka variira od osnovnega nelagodja, skozi občutja srednje tesnobe in
disforije, do ekstremne panike, besa in obupa. Pri mnogih se razvijeta depresija in
kronična tesnoba, ki ju spremlja tudi skozi odraslo življenje (Herman 1997, 108).
Podobno opisuje tudi Forward (2013, 2) v svoji knjigi Mothers who can't love, ki pravi,
da kot terapevtka vidi veliko žensk, ki so zavestno in nezavestno ujete v uničujočo
čustveno orbito ženske, ki jih je rodila, in imajo težavo se iztrgati. Na terapijo prihajajo
zaradi tesnobe in depresije, težav v odnosih, pomanjkanja samozavesti, ker se ne
zmorejo postaviti zase, ne znajo ljubiti in imajo težave pri izbiri partnerja. Gibson
(2015, 1) poudarja, da so težave v odnosih in pri izbiri partnerja velikokrat posledica
prav čustvenih zlorab.
Odrasli, ki so jih v otroštvu zlorabili starši, imajo zelo malo izkušenj z varno ljubeznijo
svojih skrbnikov. Prejemali so nekonsistentno pozornost in skrb in morda celo odrasli v
prepričanju, da je zloraba povezana z ljubeznijo. Velikokrat je zloraba bila alternativa
neopaženosti in zapostavljenosti in so ob zlorabi čutili, da imajo vsaj neko veljavo v
očeh starša. Nekateri zanemarjeni in zlorabljeni otroci niso nikoli dobili objema, dotika
in nege na primeren način in posledice se kažejo v odraslih partnerskih odnosih. Ne
vedo, kako se odzvati na dotik, ki je neboleč in nevsiljiv, in morda celo otrpnejo in se
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odmaknejo. Nekateri se, zaradi strahu in drugih neprijetnih občutij, izmikajo intimnim
odnosom (Gil 1983, 43–45).
Posledice odraščanja brez materine ljubezni so boleče in puščajo rane. Deklice
opredelijo svojo nastajajočo ženskost s povezovanjem in identificiranjem z mamo in ko
je ta proces popačen, se same borijo, da najdejo sebe in svoj prostor v svetu (Forward
2013, 4). Otroci, katerih preživetje je tako zelo tesno zvezano s primarnim skrbnikom,
se le redko zavedajo, da njihova mama ni ljubeča ali da je celo zlonamerna. To je zelo
težko priznati in že samo dopuščanje te možnosti v otroku povzroča akutno tesnobo.
Boleče vedenje svoje mame tako obrnejo nase, v samoobtoževanje, občutja
neustreznosti, občutek, da so slabi in da je nekaj z njimi narobe. Ta občutja se
prenesejo v odraslost, ne glede na to, kako so uspešni in koliko so ljubljeni (Forward
2013, 4). Gil (1983, 39) pa dodaja, da čeprav se tak posameznik ponavadi čuti slabega,
neustreznega in ničvrednega, se nekateri lahko vidijo celo kot dobre in se morajo
zavarovati pred ostalimi, ki so slabi.
Občutek varnosti in osnovno zaupanje je pridobljeno v najzgodnejšem otroštvu in
odnosu s primarnim skrbnikom – mamo in je osnova za razvoj osebnosti. Tudi
Gostečnik (2008, 26–32) pravi, da mora otrok imeti pozitivne zgodnje interakcije z
mamo, da lahko razvije mehanizem metaboliziranja, samoregulacije, empatije in
navezanosti, sicer ima kasneje težave z nadzorovanjem, predelavo in integracijo težkih
čutenj, npr. besa in jeze. Če ga le-ta ne zna organsko umiriti in mu regulirati težkih
čutenj, obstaja verjetnost, da ne bo razvil funkcionalnega odziva na stresne situacije,
kar ga bo spremljalo v odraslo dobo. Zanemarjenost in zloraba pa ne vplivata samo na
emocionalno regulacijo in disregulacijo afektov, temveč tudi na otrokov stil
navezanosti. Navezanost pa služi kot moderacija negativnih stresnih situacij tudi
kasneje v življenju. Nevarno in anksiozno navezanim otrokom se rane zarišejo v
strukturo možganov in ustvarjajo uničujoče vzorce, ki se vedno znova aktivirajo v
odraslosti. Tako takšen otrok tudi v odraslosti doživlja dinamiko zlorabe in
zanemarjenosti, zraven pa zaradi osramočenosti, občutka nepripadnosti in umazanosti
prenese tudi slabo samopodobo.
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Cori (2010, 47) navaja rezultate raziskave in pravi, da je nekje 1/3 otrok doživela
nevarno navezanost, kar se prenaša iz generacije v generacijo, ta številka pa zraste na
50 % pri mamah, ki so depresivne. Nadalje še poudari, da je travma, ki jo oseba doživi
pri katerikoli starosti, uničujoča, ko pa je v kombinaciji z osebo navezanosti, pa pušča
neizbrisen pečat (54). Doživljanje v prvih mesecih življenja in v zgodnjem otroštvu
močno oblikuje, kako oseba vidi sebe in druge, kakšna pričakovanja ima v odnosih in
kakšne obrambne navade razvije. Nevarno navezanost je najlažje spremeniti v otroštvu,
vendar dalje traja, težje jo je spremeniti. Raziskave kažejo, da je varna navezanost z
očetom najpomembnejši faktor pri otrokovem kompenziranju za oz. pri premagovanju
nevarne navezanosti z mamo. Veliko težje je spremeniti temeljni način navezanosti v
odraslosti (61–62).
Kaplow in Widom (2007, 176–187) poudarjata, da mamina neuglašenost z otrokom in
njegovimi potrebami sproži projekcijsko-introjekcijski mehanizem, ki je lahko
destruktiven in tako vodi v nevarno navezanost. Kar pa pomeni, kot pravi Gostečnik
(2008, 126), da lahko otrok doživi kompleksno relacijsko travmo. Te izkušnje kasneje
preko projekcijsko-introjekcijske identifikacije vedno znova eksternalizira in tako
lahko v drugih prebuja lastno jezo, grozo in strah. Lahko se vede agresivno in kruto ter
širi lastna doživetja in občutja tudi v okolico. Pogosto se tako vedenje nadaljuje v
odraslost, medtem pa okolica sploh ne zazna, da je tak posameznik v bistvu prestrašen
in je na ta način disociiral ta afekt.
Zaupanje je glavna težava vseh ljudi, ki so bili v otroštvu zlorabljeni. Težko zaupajo
svojim reakcijam, mislim, občutkom in percepciji. Ker je zaupanje osnova človeških
odnosov, je sklepanje in ohranjanje prijateljstev in partnerja ob njenem pomanjkanju
zelo oteženo. Ko posameznik ne more zaupati, se prične začaran krog. Manj kot zaupa,
težje sklepa odnose in bolj je izoliran. Bolj kot je izoliran, še težje zaupa drugim, ne
more sklepati prijateljstev in prične dvomiti vase. Posledično se čuti bolj ranljivega in
čuti potrebo po tem, da se zavaruje. Otrok je popolnoma odvisen od mame in zaupa, da
ga bo nahranila, previla, poskrbela, da mu bo toplo in ga bo zavarovala. Ko je to
zaupanje nepoznano ali prekinjeno, ga je zelo težko povrniti (Gil 1983, 32–33).
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Da imajo odrasli, ki so bili v otroštvu zlorabljeni, temeljni problem v osnovnem
zaupanju in avtonomiji, se strinja tudi Herman (1997, 110–111), ki pravi, da imajo
oskrunjeno kognicijo, spomin, identiteto ter oskrunjeno sposobnost samooskrbe in
sposobnost ustvarjanja stabilnih odnosov. Še zmeraj so ujetniki svojega otroštva.
Njihove intimne odnose vodi želja po zaščiti, varnosti in skrbi, preganja pa jih strah
pred zavrženostjo in izkoriščanjem. V iskanju zaščite in rešitve ponavadi poiščejo
partnerja, ki predstavlja močno osebo, za katero menijo, da jim bo to lahko nudila,
vendar se običajno izkaže, da partner ne zmore zadovoljiti njihovih potreb, kar
posledično povzroča občutek intenzivne tesnobe, depresije ali celo besa. Celo
najmanjša prebuditev občutkov, ki spominjajo na zanemarjanje in bolečino, ki so jo
doživeli v otroštvu, prebudi občutja preteklih doživetij in neizmerne krutosti. Zaradi
pomanjkanja verbalnih in socialnih spretnosti za reševanje konfliktov ostajajo ta
popačena doživljanja nerazrešena in tako razvijejo odrasle žrtve otroških zlorab vzorec
intenzivnih, nestabilnih odnosov, v katerih se nenehno odigrava drama rešitve, krivice
in izdaje.
Travme, ki jih doživljajo otroci ob nasilnih in zlorabljajočih materah oz. jih doživljajo
v družini s strani nekoga drugega, ali travme, ki jih doživijo, ker so priča nasilju in
zlorabam, puščajo predvidljive psihološke poškodbe, ki obsegajo spekter travmatičnih
motenj – od posledic enkratnega travmatičnega dogodka, do bolj zapletenih posledic
dolgotrajnega in ponavljajočega zlorabljanja (Van der Kolk 2014, 156–159).
Zdravstveni sistem za mentalno zdravje ja zapolnjen z žrtvami dolgotrajnega in
ponavljajočega zlorabljanja, pravi Herman (1997, 122). Večina zlorabljenih v otroštvu
nikoli ne prikličejo psihiatrične pozornosti in se omejeno zdravijo sami. Medtem ko
samo majhen del žrtev, običajno teh z najbolj hudimi zgodovinami zlorab, postane
psihiatričnih pacientov, je večina psihiatričnih pacientov preživelo zlorabe v otroštvu
(Draijer 1989). Herman (1997, 122) navaja študijo, v kateri je zgodovino zlorab imelo
kar 70 % pacientov na urgentnem oddelku za psihiatrijo, iz česar je razvidno, da je
zloraba v otroštvu eden glavnih dejavnikov, ki privedejo osebo po psihiatrično pomoč.
Število motenj, ki jih imajo ti pacienti, je po besedah Hermana, neverjetna. Simptomi
varirajo od depresije, tesnobne motnje, fobije, paranoje in psihoze, spolnih disfunkcij,
nespečnosti, jeze, samomorilnosti, samopoškodb, odvisnosti od drog in alkohola, do
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somatizacijske motnje, posttravmatske stresne motnje, mejne osebnostne motnje in
disociativne motnje osebnosti.
Posledico zlorabe s strani staršev v otroštvu je mogoče prepoznati tudi v ponavljanju
različnih problematičnih vzorcev v medosebnih odnosih. Forward (1989, 22–23) pravi,
da nas pri izbiri partnerja vodi močna nezavedna potreba po ponovitvi znanih dram iz
otroštva. Problematični vzorci v partnerskih odnosih imajo pogosto korenine prav v
otroštvu. Zaradi neljubeče mame otrok razvije visoko toleranco za grdo ravnanje in
tako lahko zlorabljen otrok postane zlorabljen odrasli ali tisti, ki zlorablja.

Kakor ugotavlja Herman (1997, 111), obupno hrepeneje po negovanju in skrbi zelo
otežuje vzpostavitev varnih in primernih meja. Težnja po samoočrnitvi in idealiziranju
osebe, na katero se žrtev naveže, še nadalje zamegli njeno odločitev. Njena empatična
uglasitev z željami drugega in njena avtomatična, nezavedna navada po poslušnosti jo
naredi zelo ranljivo. Ker ima močno razvit odcepitveni obrambni stil, je za žrtev
otroške zlorabe zelo težko oblikovati zavestno in natančno oceno nevarnosti. Odrasla
žrtev otroške zlorabe ima močno nezavedno potrebo po ponovitvi nevarne situacije z
željo po razrešitvi, kar poudarjajo tudi drugi avtorji (npr. Gil 1983; Gostečnik 2008),
kar jo lahko vodi v ponovne uprizoritve zlorabe.
Raziskave kažejo, da je za moške z zgodovino zlorab v otroštvu bolj verjetno, da bodo
agresijo sproščali na drugih, medtem ko je za ženske bolj verjetno, da bodo žrtev
agresije same. Žrtve otroške zlorabe so v večji nevarnosti za ponovno zlorabo v
odraslem življenju ali da se poškodujejo same, kot da zlorabljajo druge, vendar pa jih
manjšina vseeno postane storilci zlorab. Običajno so ti moškega spola in popolnoma
prevzamejo vlogo storilca zlorab in odigravajo svoje izkušnje iz otroštva. Herman
(1997, 113) omenja ugotovitve iz spremljanja otrok, ki so bili žrtve spolne zlorabe in
pravi, da je nekje 20 % teh otrok storilca zagovarjalo, minimaliziralo ali racionaliziralo
zlorabo in privzelo antisocialno držo. Prav tako je po raziskavah razvidno, da je za
otroke, ki so bili prisotni pri nasilju nad mamo oz. med staršema, kar 3 x večja
verjetnost, da bodo v odraslosti sami postali storilci zlorab ali bodo ponovno
zlorabljeni.
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V najbolj ekstremnih primerih odrasli, ki so bili žrtev zlorab in zanemarjanja, izvajo
zlorabe nad svojimi otroki in/ali jih ne zaščitijo pred zlorabo drugih. Vendar Herman
(1997, 114) poudarja, da velika večina žrtev svojih otrok ne zanemarja in ne zlorablja.
Nasprotno, večina se jih zelo boji, da bi se njihovim otrokom zgodilo podobno in
storijo vse, kar je v njihovi moči, da jih zaščitijo. Zavoljo svojih otrok so sposobni
mobilizirati skrb in zaščitniške kapacitete, ki jih zase nikoli niso imeli.
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4. ODKRITJE RANE IN SOOČANJE Z NJO

Ko je otrok ranjen, je povsem normalno, da si ustvari obrambo in ponavadi traja nekaj
časa, da ugotovi, kaj se v resnici skriva pod njo, še posebej, kadar ga je ranila oseba, ki
bi ga morala varovati. Včasih življenjske okoliščine izbezajo rano na površje. Eden
takšnih primerov je, ko ga v odrasli dobi partner zapusti ali umre. Na površje tako pride
občutek praznine in zavrženosti, podobno kot ju je posameznik čutil v otroštvu.
Nerazrešena občutja o materi se lahko prebudijo tudi ob doživljanju lastnega
materinstva, npr. ob rojstvu, ko otrok zapusti dom ali ko je mama ostarela in potrebuje
pomoč. Običajno tak posameznik na terapiji ne govori takoj resnice o svojem otroštvu,
saj je ta namreč shranjena v podzavesti. Ko se odprejo vrata v podzavest, pa se začne
zgodba, ki jo je posameznik ustvaril, da bi zaščitil rano, krhati. Celo tisti, ki se
popolnoma zavedajo svojega razdiralnega razmerja z mamo, se ne odprejo takoj in
popolnoma in je za to potreben čas (Cori 2010, 118–119).

Ob odkritju rane, ko se posameznik prične zavedati, da je bil zlorabljen in/ali
zanemarjen, se pojavijo močna čustva. Jeza je zelo pogosta, posameznik čuti, da je bil
izdan, izkoriščan in krivično obravnavan. Sprašuje se »Zakaj jaz?« Vsa empatija, ki jo
je predhodno čutil do mame oz. starša, izgine in pojavijo se obtožbe in želja po
maščevanju. Konstruktivno izražanje te jeze je najbolj pomembna lekcija, ki se je lahko
nauči, da je ne obrne vase ali druge. Ko odrasla žrtev otroške zlorabe raziskuje spomine
te zlorabe, se lahko pojavi občutek ne-varnosti in ponoven strah (Gil 1983, 26).
Sram je še en tipičen odziv spominjanja zlorabe in sprejetja sebe kot zlorabljenega
otroka, saj se počuti kot »z napako« in se sramuje svoje motene družine (Gil 1983, 26).
Gre za primaren neprilagojen sram, ki spada med nefunkcionalne oblike sramu in
nastane zaradi preteklih travmatičnih izkušenj in nevarne oblike navezanosti na starša.
Za posledico ima izogibajoče vedenje in negativno vrednotenje sebe in drugih
(Greenberg in Iwakabe 2011, 71–73). Ker posameznik tako dolgo skriva svojo zlorabo
pred drugimi in samim seboj, se počuti osamljenega, zato prinese sprejetje resnice in
zmožnost govoriti o njej globok občutek olajšanja (Gil 1983, 26–29).
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Kot smo že omenili, otroci, ki so zlorabljeni, idealizirajo svoje starše, da tako ohranjajo
navezanost z njimi. Vendar s tem obrnejo krivdo za zlorabo nase. Ta idealizacija pa je,
kot pravi Bradshaw (1990, 77–80) v samem jedru le obramba ega, ki jo je treba zlomiti.
Ko je ta obramba premagana in posameznik spozna in si prizna, da je bil zlorabljen, se
pojavi šok. Za šokom se pojavi depresija in zanikanje, ki mu sledita jeza in žalost.
Pogosto se pojavi tudi obžalovanje, da posameznik ni storil nečesa drugače, kar bi
spremenilo tek dogajanja. Posameznik, ki se je zavedel svoje zlorabe, občuti globok
sram, ker se čuti zavrženega, sram pa hodi z roko v roki z osamljenostjo. Ta občutja so
hkrati tudi faze žalovanja, ki jih podrobneje predstavljamo v poglavju 7.
Da bi posameznik lahko reguliral svoja čustva, jih mora sprejeti in se z njimi soočiti,
hkrati pa jih mora v polnosti začutiti in tako priti do spoznanja, da je z njimi mogoče
preživeti. Šele ko lahko sebe sočutno sprejme ob doživljanju teh čustev, se poveča
njegov občutek notranjega nadzora in moči in se več ne doživlja kot nemočno žrtev
(Greenberg in Paivio 2003, 94–95).

Tudi Van der Kolk (2014, 100–102) v svojem delu The body keeps the score poudarja,
da odrasla žrtev otroške zlorabe ne more okrevati, dokler se ne seznani in
»spoprijatelji« s senzacijami v svojem telesu. Kadar je posameznik prestrašen, je
njegovo telo zmeraj v obrambni pripravljenosti. Telo preživelega otroške zlorabe je
tako zmeraj napeto in pripravljeno na obrambo, dokler ne najde načina, da se sprosti in
počuti varno. Da bi do tega prišlo, pa se mora pričeti zavedati svojih senzacij v telesu in
načina, kako se njegovo telo odziva na okolico. Avtor pravi, da pri pacientih, ki
prihajajo k njemu po pomoč, ob pogledu v oči takoj prepozna, kako globoka je stiska, s
katero se ubadajo. Ne zdržijo pogleda v oči, saj se počutijo ogabno in ne želijo, da bi
videl, kako so »umazani«. Ta intenzivna občutja sramu se ob pogledu v oči namreč
odražajo v nenormalni aktivaciji možganov, ki ne aktivirajo nobenega dela čelnega
režnja, ki se sicer vključi ob socialni interakciji, ampak reagirajo z intenzivno reakcijo
v sivi možganovini, ki sproža samoobrambne odzive.

Van der Kolk (2014, 232) nadalje pravi, da mora posameznik, ki je bil zlorabljen, to
dejstvo tudi sprejeti in ga znati imenovati. Občutek, da je slišan in razumljen, spreminja
njegovo fiziologijo. Šele ko zna artikulirati kompleksna čustva, ki se porajajo in ko so
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ta čustva tudi prepoznana, se zgodi reakcija v limbičnem sistemu, ki povzroči
zavedanje posameznika. Brez imenovanja in konteksta je zavedanje omejeno na
občutek nevarnosti in strahu in posledično se posameznik izogiba situacijam, ki bi ga
kakorkoli spomnile na travmo, ki jo je preživel.
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5. PREKINITEV STIKA

Otroci so programirani, da so temeljno zvesti svojemu skrbniku, četudi ga je ta
zlorabljal, pravi van der Kolk (2014, 133–134).Teror samo še poveča potrebo po
navezanosti. Avtor, ki je ustanovitelj in direktor centra za travmo, pravi, da v svoji
dolgoletni karieri ni srečal otroka, mlajšega od 10 let, ki bi bil grozljivo zlorabljen in bi
se odločil, da ne ostane v primarni družini, ko mu je bila ponujena možnost, da gre
živet drugam.
Odrasli otroci iz disfunkcionalnih družin imajo težavo odrasti in se ločiti od staršev, še
posebej od mame. Najpogostejši vzrok je, da se pogosto še zmeraj trudijo pridobiti
materino ljubezen, pozornost in odobravanje. Engel (2014, 38) poudarja, da je želja po
zadovoljitvi nezadovoljenih potreb iz otroštva izjemno močna in lahko zasenči vse
ostale potrebe.

Otrok mora od primarnega skrbnika dobiti nego, skrb in podporo, da lahko zraste v
neodvisno in samostojno osebo. Kadar mu mama tega ne nudi, se čuti nepopolnega in
nezadostnega. Potreba, da bi pridobil v odraslosti, kar mu ni bilo dano v otroštvu, ga
drži z mamo zvezanega na zelo negativen način. To nezdravo vez je včasih mogoče
pretrgati le s popolno separacijo.

Beverly Engel (2014, 40) v svojem delu Divorcing a parent pojasnjuje vez med mamo
in otrokom, ki je ljubljen, negovan in zavarovan, in pravi, da je izredno močna in
globoka. Otroci, katerih mame z njimi ne zmorejo ustvariti čustvene povezave, se na
mater zvežejo še bolj močno, kot tisti, ki imajo popolno ljubezen in nego. Tak otrok
čuti, da lahko odraste in postane neodvisen samo, če dobi materino ljubezen. Ker mu
tega ni zmogla dati v otroštvu, je nemogoče to pričakovati v odraslosti. Velikokrat je
rast v odraslo in neodvisno osebo mogoča samo ob popolni prekinitvi stika z mamo.
Vendar avtorica pravi, da nekateri odrasli otroci nadaljujejo iskanje kakršnega koli
znaka ljubezni in odobritve ter se oprijemajo praznega upanja, da se bo mama
spremenila, bodisi, če bodo dovolj dolgo čakali ali pa se spremenili sami.
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Ker sta fazi ločitve od starša dve – prekinitev čustvene vezi in fizična ločitev, je
neizbežno, da posameznik, ki se od starša loči fizično, pretrga tudi vse čustvene vezi.
Včasih zadostuje samo čustvena ločitev in posameznik ostane v fizičnem kontaktu.
Ponavadi pride do čustvene ločitve, kadar ne želi, da bi zaradi fizične ločitve ostal brez
stikov z ostalimi člani družine. S popolno prekinitvijo stikov pa posameznik poda
močno izjavo, da lahko preživi brez starša in njegove odobritve ali privolitve in da bo
preživel kljub zavračanju in zlorabi (Engel 2014, 124).

5.1 Popolna prekinitev stika
Nekateri odrasli otroci pa vendarle pridejo do spoznanja, da je prekinitev stika edini
način, da se iztrgajo iz tega negativnega vzorca. To še posebej velja za odrasle otroke,
ki jim je mama povzročila tako hudo bolečino, da je ohranitev odnosa nemogoča. Naj
se še tako trudijo, ne morejo odpustiti, pozabiti ali imeti zaupanja, ki je potrebno za
vzdrževanje zdravega odnosa (Engel 2014, 47–49). Avtorica pravi, da je prekinitev
stika s staršem dobra in opravičljiva, v kolikor motiv za prekinitev ni kaznovati, naučiti
lekcijo ali manipulirati in spremeniti starša, ampak je odločitev osnovana na skrbi za
posameznikovo srečo in zdravje. Nadalje pojasnjuje, da je izredno pomembno ločiti
preteklost od sedanjosti. Čeprav je mati posameznika kot otroka zanemarjala in/ali
zlorabljala in to vpliva na njegova čustva do nje, je to, kako se do njega obnaša danes,
pomemben faktor pri odločitvi, ali popolnoma pretrgati stike ali ne (56). Pred popolno
prekinitvijo vezi je priporočeno na konstruktiven način (s telesnimi vajami ali pisanjem
pisma) sprostiti vso jezo, ki se je nabirala vsa ta leta, kar daje dodatno moč za tako
dokončno dejanje (57–59).
Forward (2013, 242–252) poudarja, da je odločitev za pretrganje stikov z mamo ena
težjih v življenju odraslega otroka, ki je izčrpal vse druge možnosti za vzdrževanje
odnosov, vendar je to korak, ki ga bo osvobodil in mu omogočil zdravo, svobodno
življenje, po katerem je hrepenel. Avtorica pravi, da jih veliko ob tem čuti olajšanje in
ponos, skoraj vsi pa se nekaj časa spopadajo z občutki dvoma in krivde. Pomembno je,
da posameznik pride do spoznanja, da dejstvo, da ga mama ni ljubila, pove več o njej
sami, kot pa o posamezniku (Halpern 1990, 139).
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5.2 Pretrganje čustvene vezi
Pogosto se posameznik niti ne zaveda, kako prepleten je s staršem, dokler ne poskuša
pretrgati vezi. Četudi sta skoraj tujca, z minimalnim stikom že zelo dolgo ali pa je z
njim že popolnoma pretrgal fizični kontakt, je čustveno z njim še zmeraj zelo zvezan.
Čustvena ločitev je proces izpustitve kakršnegakoli upanja, da bi oseba kdajkoli dobila,
kar je potrebovala in želela kot otrok. Ne glede na to, kako boleče je prekiniti kontakt z
mamo, odpovedati se upanju, da bi se morda pa le spremenila in postala ljubeča, je še
veliko bolj boleče. Engel (2014, 138) poudarja, da se mora posameznik, ki se čustveno
loči od starša, od njega tudi za zmeraj individualizirati in postati svoj unikatni jaz. S
tem lahko pridobi dovolj samozavesti, da ga preteklost več ne zlomi in se z njo lahko
sooči ter prične graditi prihodnost. Notranja separacija je tisto, kar je pri ločitvi od
starša najpomembnejše, fizična ločitev je sekundarnega pomena.
Nekateri odrasli otroci, ki so bili zanemarjeni ali zlorabljeni, pretrgajo samo čustvene
vezi z mamo ali očetom, medtem ko obdržijo delni kontakt. Ker se s staršem več ne
čutijo povezani, le ti nanje več nimajo negativnega vpliva oz. je ta precej zmanjšan.
Psihiater dr. Murray Bowen v svoji teoriji družinskih sistemov omenja čustveno
ločitev, oz. Emotional cutoff kot enega izmed osmih prepletajočih konceptov. Koncept
opisuje osebe, ki svoje nerazrešene čustvene težave s starši, sorojenci in drugimi člani
družine »obvladujejo« s pretrganjem čustvenih vezi, kar dosežejo s selitvijo v drug kraj
ali pa se samo izogibajo občutljivim situacijam. Bowen pri tem poudarja, da se napetost
interakcij z družino sicer zmanjša, se pa poveča nevarnost, da postane odnos s
partnerjem, otroci ali prijatelji zanje preveč pomemben in se nanje preveč naslanjajo za
zadovoljevanje svojih potreb. Posledično lahko prihaja do napetosti v odnosih (The
Bowen Center for the Study of the Family, 2014).
Včasih se mora odrasel otrok, ki je preživel zlorabo in zanemarjanje, ločiti od starša, ki
je že pokojen, da lahko zaključi z bolečimi spomini in prične svobodno življenje.
Terapevti uporabljajo različne tehnike, npr. priporočajo obisk groba in branje
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poslovilnega pisma, igranje vlog, tehniko praznega stola, pogovor s sliko pokojnega ali
z nekom, ki igra njegovo vlogo.

5.3 Seznanitev staršev in okolice z odločitvijo
Engel (2014, 124) piše, da nekateri njeni pacienti niso čutili potrebe, da bi staršem tudi
uradno povedali, da prekinjajo stike, medtem, ko jih je bilo veliko, ki so jim dali jasno
vedeti, da ne želijo več nobenega nadaljnjega kontakta. Pravi, da to klientu pomaga, da
trdneje stoji za svojo odločitvijo. Najbolj pogosta oblika seznanitve je s pismom,
redkeje osebno, nekateri se poslovijo s pesmimi. Poslužujejo se tudi legalnih
instrumentov, kot je seznanitev odvetnika ali celo napišejo svoje želje v oporoki.
Nekateri v postopku tudi uradno spremenijo priimek, manjšina jih izbere popolnoma
drugačno ime. Včasih kateri izmed klientov tudi zaprosi za uradno prepoved
približevanja.
Oseba, ki je prekinila stik s staršem, čuti od okolice velik pritisk, da razloži in opraviči
svojo odločitev. Okolica ga pogosto kritizira, napačno presoja in ne razume. Forward
(2013, 17–19) pravi, da zunanji odzivi, ki jih posameznik dobi, kadar pove resnico o
svoji mami, odmevajo od znotraj kot močna čustvovanja. Tako čuti izjemno
nelojalnost, ker jo kritizira, saj »mu je vendar dala življenje«. Prav tako zaradi tega čuti
močan sram, saj »ima vsaka mama svojega otroka rada, če pa ga nima, pa ima najbrž za
to dober razlog«. V svojo percepcijo dvomi in se sprašuje, »če je morda samo
preobčutljiv ali pa se smili samemu sebi«. Te misli in občutki so intenzivni in za mnoge
zelo zastrašujoči, saj sežejo globoko v studenec bolečine in nesigurnosti. Povzročijo
intenziven občutek strahu pred posledicami, ki bi jih posameznik občutil, če bi si
priznal, da je njegova mama slaba. Ta strah se potem sprevrne v racionalizacijo in
samoobtoževanje.
Običajno le redki ljudje, kljub temu, da so bili seznanjeni s celotno zgodbo, razumejo,
zakaj se je oseba odločila za tako drastično dejanje. Prijatelji in ljudje, ki so ji blizu, jo
običajno dobronamerno želijo od tega odvrniti.
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6. ŽALOVANJE ZA PREKINJENIM ODNOSOM

Izgubiti starša je boleče, četudi je oseba sama prekinila stik. Prekiniti stik z mamo in jo
s tem za vedno izgubiti pa je še posebej tragično. Oseba se čuti zapuščeno, ne glede na
to, da je mama bila vzrok dolgoletnih bolečin. Žalovanje za tistimi redkimi trenutki, ko
je bila ljubeča in žalovanje za mamo, kakršno si je oseba želela, nadvlada vse trenutke
groze in žalosti, ki jih je doživela v otroštvu. McBride (2008, 143) pravi, da se
žalovanje začne z odločitvijo, da oseba dovoli čustvom, da so.
Prekinitev stika se za posameznika na začetku lahko sicer čuti kot olajšanje in
osvoboditev, velikokrat pa čuti tudi jezo, ki popolnoma zamaskira bolečino izgube.
Zamaskirana bolečina se s časom ali ob kakšnem pomembnem dogodku priplazi na
površje in oseba mora iti skozi faze žalovanja, da lahko zaključi proces celjenja.
Neuharth (1988, 117) poudarja, da je za celjenje ran, ki so jih povzročile travme, nujno
raziskati čustva, spomine in prepričanja, ki izhajajo iz teh ran. Ta proces odpre vrata, da
se lahko osvobodi čustveni naboj, ki je bil zakopan med travmo. S tem se strinja tudi
Anderson (2014, 16), vendar dodaja, da je to zelo težko, še posebej, če posameznik ni
zmogel čutiti ničesar že dalj časa. Tak posameznik ima težavo določiti, kaj sploh je
tisto, kar čuti.
Nekateri čutijo žalost in praznino takoj, ko pretrgajo stike in pričnejo se spraševati, če
so morda storili napako. Engel (2014, 143) navaja, da se razvoj žalovanja običajno
prične s šokom, nadaljuje pa z zanikanjem, jezo, depresijo, uvidom in končno
sprejetjem, vendar si faze ne sledijo pri vseh enako.
V prvi fazi žalovanja posameznik običajno čuti otopelost, ki ga zavaruje pred
intenziteto čustev in mu onemogoča, da bi v polnosti dojel pomembnost ločitve. Temu
se lahko pridruži panika in strah, da ne bo zmogel sam in ponovno se lahko počuti kot
prestrašen, obupan otrok, ki se boji, da bo zapuščen. V tej fazi oseba vidi starša v
nerealistični luči, skozi oči obupanega otroka. Bolečina je še skrita, na plano pa lahko
pride jeza (Engel 2014, 143).
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Druga, najdaljša faza žalovanja je polna intenzivne psihične bolečine in lahko traja
mesece, oseba lahko tudi veliko joče. Razmišljanje o izgubljenem odnosu, o spominih,
zadnjem srečanju s staršem je samo del v procesu celjenja. Težko se je zbrati in
fokusirati, istočasno pa je oseba preplavljena z občutki akutne bolečine, grenkobe, jeze,
samopomilovanja in krivde (Engel 2014, 143–144).

Depresija je normalen proces v žalovanju za izgubljenim staršem in povzroči
razdražljivost, apatijo, umaknjenost, nemoč, negotovost ter izgubo apetita in slabost.
To so normalna občutja, v kolikor pa je depresija huda, lahko povzroči, da je
posameznik samodestruktiven in celo samomorilen (Engel 2014, 144).
Skoraj vsak, ki se sooča z izgubo, ima tudi težave z nespečnostjo, nemirnim spanjem,
lahko tudi z motečimi sanjami. Prav tako sta neizogibna občutek hrepenenja in
osamljenosti in sta pokazatelj, da je oseba sprejela resnico o izgubi (Engel 2014, 144).
Najbolj naporen občutek, s katerim se je potrebno spopasti in premagati pri žalovanju,
pa je žalost. Čeprav je posameznik sam prekinil odnose, pa otrok v njem razume samo,
da je zavržen. Čuti se zapuščen, nezaželen in neljubljen (Engel 2014, 144).
V zaključni fazi še zmeraj občasno pogreša in hrepeni po staršu, vendar je dosegel
pomembno fazo celjenja, sprejetosti in adaptacije. Potrebuje več miru in manj ljudi
okrog sebe ali pa ga pričnejo zanimati nove aktivnosti. Po dolgem času postane bolj
fokusiran na prihodnost kot na preteklost. Ko se posameznik popolnoma približa
ozdravitvi, ločen starš zanj ni več primarni fokus, občutek izgube se zabriše, intenzivna
žalost se sprevrže v blago žalost, spanje, apetit, energija in funkcioniranje pa se
povrnejo v skoraj normalno stanje. Tudi ko je faza žalovanja popolnoma zaključena, se
še zmeraj lahko pojavi žalost, to je normalen del soočanja z izgubo (Engel 2014, 145–
147).
Prazniki so ponavadi čas, ko je žalost še posebej močna. Tisti, ki so v procesu izgubili
oba starša ali vso družino, potrebujejo več časa, da zaključijo fazo žalovanja in je zanje
še posebej boleča.
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Zdravo žalovanje je proces, ko oseba v polnosti doživlja občutja in lastne odzive na
izgubo, ko se dokončno poslovi od zvezanosti s staršem in obžalovanja, in končno
obnovi in na novo zaživi svoje življenje. Izpustitev kateregakoli koraka v procesu ima
lahko za posledico nezdravo in nerazrešeno žalost. Engel (2014, 151) omenja
ekstremno obliko nerazrešenega žalovanja, pri kateri je oseba popolnoma otopela in
nima nobene reakcije. Ta supresija žalosti lahko povzroči precej hude težave, kot so
odrevenela ali izkrivljena čustva in moteno funkcioniranje, posledično pa trpijo
medosebni odnosi. Ker tudi oseba, katere starš je bil izjemno zlorabljajoč, trpi zaradi
občutka izgube, oseba, ki ne čuti nobene žalosti, blokira svoja čustva. Posameznik, ki
se boji soočiti s svojimi čustvi, ker so preveč boleča, se lahko pred njimi zavaruje tako,
da jih blokira, vendar jih s tem samo »konzervira« in tako dopušča možnost, da
izbruhnejo na kakšnem drugem področju njegovega življenja.
Whitfield (1987, 93) v svojem delu Healing the child within razlaga, da je žalovanje
mentalno in čustveno delo, ki je tako izčrpajoče, da se posameznik pogosto želi izogniti
bolečini, ki je z njim povezana in to doseže z zanikanjem izgube, potlačenjem čustev,
»mačo« mentaliteto, uporabo drog, alkohola ali drugih vrst odvisnosti. Čeprav s temi
metodami doseže trenutno olajšanje, pa se bolečina z izogibanjem žalosti, samo
podaljšuje.
Vsa intenzivna čustva povezana s prekinitvijo stika s staršem in žalovanjem, se s časom
omilijo in izvenijo. Čeprav je proces izjemno boleč in utrujajoč, pa se oseba, ki se je za
ta korak odločila, na koncu počuti osvobojeno in močno. Velikokrat zaradi tragičnih in
težkih stvari, ki jih je morala predelati, na koncu procesa doživi tudi osebno rast.
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7. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA
METODOLOGIJA

7.1 Raziskovalni problem in cilj raziskave
Prekinjen stik je ponavadi posledica skrhanega odnosa, popolna prekinitev stika z
materjo pa nakazuje, da se je v preteklosti zgodilo nekaj dovolj travmatičnega, kar
posamezniku ne dovoli vzdrževati odnosa. Raziskave kažejo, da travme v otroštvu
pomembno vplivajo na oblikovanje posameznikove osebnosti in psihe, malo pa je
raziskav, ki raziskujejo, kako so te travme povezane s kasnejšo prekinitvijo odnosov in
doživljanjem te prekinitve. Tekom izvajanja raziskave za potrebe magistrskega dela
nismo zasledili nobene slovenske raziskave, ki bi raziskovala to tematiko.
Z raziskavo želimo ugotoviti, kaj je pripeljalo posameznika do prekinitve stika z
materjo oz. katera je tista čustvena potreba, ki jih prekinitev odnosov naslavlja. Zanima
nas, kakšen je bil odnos v otroštvu, ali so se dogajale zlorabe in kako je posameznik
doživljal te zlorabe. Nadalje nas zanima, ali/in kako je prekinitev stika v odraslosti
pripomogla k izboljšanju počutja in kvalitete življenja posameznika.
Namen raziskave je tako pregledati in analizirati obstoječo literaturo o travmah v
otroštvu in njihovih posledicah, pregledati in analizirati obstoječo literaturo na temo
prekinitve stika ter pridobiti poglobljen uvid v posameznikov odnos z mamo, čustveno
potrebo, ki jo prekinitev naslavlja in posameznikovo čustveno doživljanje ob prekinitvi
odnosov.
Glavno raziskovalno vprašanje, ki smo ga zastavili, je torej: Kakšno je doživljanje
posameznika ob prekinitvi stika z materjo? Bistvena vprašanja, ki smo jih v tem okviru
za razumevanje doživljanja posameznika ob popolni prekinitvi stika z mamo postavili,
so:
1. Kakšen je bil odnos z materjo v otroštvu?
2. Kako je posameznik doživljal zlorabe v otroštvu?
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3. Kako je odnos v otroštvu vplival na prekinitev odnosov v odraslosti?
4. Kakšen je bil odnos z materjo v odraslosti?
5. Kako posameznik doživlja prekinitev odnosov z mamo?

7.2 Fenomenološko psihološka metoda
Z raziskavo torej želimo dobiti vpogled in razumeti doživljanje posameznika, ki z
mamo popolnoma prekine stik, zato smo se odločili za uporabo fenomenološke
psihološke metode, katere cilj je čim bolj natančna opredelitev čustvenega doživljanja
posameznika oz. prepoznavanje ključnih vidikov posameznikovega zaznavanja in
doživljanja nekega fenomena, v našem primeru doživljanja prekinitve stika z materjo.
Fenomenologijo je moč razumeti kot metodo za preučevanje kognitivnih struktur
izkustev ali kot gibanje znotraj zgodovine filozofije. Če govorimo o fenomenologiji kot
gibanju znotraj zgodovine filozofije, štejemo kot njenega začetnika Edmunda Husserla
(1859–1938). Če pa govorimo o fenomenologiji kot metodi, pa velja za njenega očeta
Immanuel Kant (1724–1804) (Kazdin 2000, 162).
Fenomen ni stvar sama po sebi, marveč gre za stvar znotraj načina, kako jo zaznavajoči
subjekt zagleda, ugleda, zazna in hkrati tudi spozna. Sam način izgleda stvari pa je
odvisen od subjektove vnaprejšnje naravnanosti, t. j. od intencionalnosti njegove
zavesti. Posledično obstajajo različni intencionalni objekti ter različni fenomeni. Kot
fenomen se zato ne kaže samo stvar v svoji biti (t. j. da je), temveč tudi v načinu svoje
biti (t. j. kako je) (Hribar 1995, 5–10).
Čeprav so bili zametki gibanja fenomenologije

v različnih starejših filozofskih

disciplinah, pa njen pravi začetek umeščamo v zgodnje dvajseto stoletje, z deli
Husserla, Heideggerja, Sartra, Merleau-Pontyja in drugih. Edmund Husserl je splošno
priznan kot utemeljitelj fenomenološkega gibanja, vendar pa je znotraj njegovega
pojmovanja in začetne formulacije fenomenologije prisoten močan vpliv idej Franza
Brentana

(1838–1917).

Brentanu

gre

predvsem

zasluga

za

prepoznavanje

»intencionalnosti« kot značilnost mentalnega, poleg tega pa je bil Brentano prvi, ki je v
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okviru svojih predavanj o deskriptivni psihologiji (1889) uporabil izraz »deskriptivna
psihologija« oziroma »deskriptivna fenomenologija« za razlikovanje »deskriptivne
znanosti mentalnega« od »genetske oziroma fiziološke psihologije« (Filipović 1982,
151–152).
Kant je v Kritiki čistega uma zapisal: »Najbolj univerzalni zakoni razumevanja igrajo
neopravičljivo veliko vlogo v metafiziki, kjer so nenazadnje sporni zgolj koncepti in
načela čistega uma. Zdi se mi, da mora […] generalna fenomenologija
(phaenomenologia generalis) imeti prednost pred metafiziko. Znotraj nje se namreč
determinirajo načela razumevanja, njegove veljavnosti in omejitev, tako da jih ni
mogoče zmotno aplicirati na objekte čistega uma,« (Kant 2004, 4–7).
Iz navedenega odlomka sledi, da je za Kanta fenomenologija znanost, ki preučuje
aspekte, ki so univerzalni človeškemu izkustvu, saj se nečisti um od čistega uma
razlikuje po tem, da vključuje tisto, kar Kant imenuje »razumevanje« (Kant 2004, 6–
15).

Poleg tega pa je v zgornjem odlomku Kant podal eksplicitni opis fenomenologije kot
določanja »načel razumevanja«. Znotraj te opredelitve je treba načela razumeti kot
strukturni izvor človekovega izkustva. Kant je torej razumel »načela razumevanja« kot
obvezna in univerzalna stanja človeškega izkustva, oziroma kot »strukture izkustva«.
Že v tej zgodnji Kantovi opredelitvi fenomenologija zadeva človekovo izkustvo in
posledično zavzema prvoosebno perspektiven pogled v odnosu do zaznavajočega
subjekta. Vendar pa, ker fenomenologija preučuje univerzalne in nujne aspekte
takšnega izkustva, ni zgolj subjektivna, prav tako pa ni izključna glede na posamičen
psihološki predmet (McCall 1983, 75–86).
Znotraj psihologije predstavlja fenomenološka psihologija, znana tudi kot Kantovska
psihologija, uporabo fenomenološke metode za pridobivanje uvida glede vprašanj,
povezanih s psihologijo. Darren Landgridge (2007, 109–111) posjasnjuje: »Pri uporabi
fenomenološke metode v psihologiji je pozornost usmerjena k človekovim zaznavam in
predstavam o svetu, v katerem živijo in kaj mu te pomenijo; pozornost je usmerjena k
človekovim življenjskim izkušnjam.« Ali kot pravi Musek (2005, 177–209): »Gre za

34

pogled na posameznikovo duševnost in vedenje z njegovega subjektivnega vidika (t. j.
človek v “prvi osebi”).«
Treba je poudariti, da je fenomenološko raziskovanje še dokaj mlado in je to pri
raziskavi treba upoštevati. Najbolje je pač čim bolj natančno opisati vzorce, ki se
pokažejo kot rezultat raziskave (Kordeš idr. 2012, 35).
Ker v magistrskem delu preučujemo doživljanje pojava, t. j. posameznikovo
doživljanje ob prekinitvi stika z mamo, in želimo razumeti njegovo izkustvo tako, kot
ga je razumel sam in ker nam je pomembno to, kar meni, da je resnično zanj, menimo,
da je fenomenološka psihološka metoda primerna izbira raziskovalne metodologije.
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8. METODA

8.1 Udeleženci
Udeleženci v naši raziskavi so morali izpolnjevati nekatere pogoje. Po besedah
Creswella (2007, 122) je za fenomenološko raziskavo pomembno, da so vsi udeleženci
izkusili fenomen, ki se ga raziskuje in da znajo svoje doživljanje ob tej izkušnji tudi
ubesediti. Kriterij za sodelovanje v raziskavi je tako bil, da so osebe z mamo
popolnoma pretrgale stike vsaj pred enim letom in da so o svojih izkušnjah sposobne in
tudi pripravljene odprto govoriti. Adrian van Kaam (1969) kot pogoje za sodelovanje v
fenomenološki raziskavi našteva: sposobnost tekočega izražanja, zmožnost čutenja in
izražanja občutkov brez zadržkov in sramu, spontano zanimanje za lastno doživljanje
ter sposobnost natančnega opisovanja lastnih čustev – tudi to so bili pogoji, ki so jih za
sodelovanje v raziskavi morali izpolnjevati naši udeleženci.
V raziskavo je bilo vključenih 10 udeležencev, od tega 9 žensk in en moški, ki so
pretrgali stike z mamo. Od teh jih je 8 popolnoma pretrgalo stike, 2 udeleženki pa sta
pretrgali le čustvene vezi. Udeleženci so bili stari od 23 do 50 let, povprečna starost je
bila 33,7 let. Udeleženci so bili člani spletne skupine za odrasle otroke zlorabljajočih,
zanemarjočih in narcisističnih staršev, ki ima več kot 1250 članov. Od prekinitve stika
z materjo je minilo od 1,5 leta do 13 let, v povprečju pa 5,1 leto. Vsi udeleženci so že
imeli svoje otroke.

8.2 Pripomočki
Zaradi zelo občutljive teme, ki bi lahko v udeležencu prebudila močna čustva, smo se
odločili v raziskavi za pridobitev opisa doživljanja v pisni obliki, za kar smo uporabili
vprašalnike, ki so jih udeleženci lahko izpolnili v zasebnosti, z neomejenim časom.
Vprašanja so bili odprtega tipa, saj tak način spraševancev ne omejuje pri odgovorih in
nanje ne vpliva. Odgovori so tako neizkrivljeni in poglobljeni in nam dajo temeljit
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vpogled v udeleženčevo doživljanje. Slabost tega načina pa je v tem, da je to za
udeležence lahko preveč zahtevno, zahtevnejša pa je tudi analiza odgovorov. Prav tako
lahko tak način spodbuja preveč čustev in refleksivno držo. Udeleženci so odgovore
poslali raziskovalki na elektronsko pošto, nekateri pa so jih objavili v skupini.
Vprašanja, ki jih je vseboval vprašalnik:

1. Starost, spol
2. Kako bi opisali svojo mamo?
3. Kakšno je bilo vaše otroštvo? Prosim opišite. Kakšen odnos je imela do vas mama?
Kako ste to doživljali?
4. Kateri boleč dogodek iz otroštva vam je ostal najbolj v spominu?
5. Kakšen je bil vaš odnos z mamo v odraslosti? Kako je ta odnos na vas vplival
čustveno?
6. Kdaj ste popolnoma pretrgali stike z mamo? Kaj vas je pripeljalo do te odločitve?
7. Kako se počutite zdaj, ko nimate stikov z mamo? Se je vaše življenje spremenilo in
kako?
8. Bi želeli še kdaj v prihodnosti imeti stike z mamo? Kaj bi se moralo v tem primeru
zgoditi oz. spremeniti?

8.3 Postopek
V skladu z opredelitvijo fenomenološko psihološke raziskave po Polkinghornu (1989,
41–60), je postopek raziskave sestavljen iz treh faz:
1. zbiranja opisov doživljanja
2. analize opisov doživljanja
3. oblikovanja glavne in splošne strukture doživljanja
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8.3.1 Zbiranje opisov doživljanja
Za zbiranje opisov doživljanja v fenomenološko psihološki metodi se lahko
poslužujemo različnih načinov. Dva izmed najpogosteje uporabljenih sta pridobitev
opisa doživljanja v pisni obliki in intervju, ki ga z udeleženci raziskave opravi
raziskovalec. Kot smo že omenili, imata oba načina svoje prednosti in slabosti, za
potrebe naše raziskave smo se iz že omenjenih razlogov v poglavju 8.2 odločili za
pridobitev opisa doživljanja v pisni obliki (vprašalniki).

8.3.1.1 Aktivnosti pred izvedbo vprašalnikov

Pred izvedbo vprašalnikov smo natančno pregledali in preučili obstoječo literaturo na
temo nezdravih oz. zlorabljajočih odnosov s skrbnikom v otroštvu in obstoječo
literaturo na temo prekinitve stika z mamo v odraslosti. Prav tako smo se nekaj
mesecev pred tem vključili v že prej omenjeno skupino Children of Toxic Parents na
socialnem

omrežju

Facebook

(https://www.facebook.com/groups/childrenofnarcissisticparents/), ki je namenjena
odraslim otrokom zlorabljajočih, zanemarjajočih in narcisističnih staršev iz vsega sveta,
kjer smo spremljali opisovanje življenjskih zgodb članov in njihovo medsebojno
podporo. S tem smo dobili vpogled v dinamiko razmišljanja in delovanja odraslih z
nevarno navezanostjo, ki je posledica nezdravih odnosov v otroštvu. Na podlagi tega in
s pomočjo predelane literature smo sestavili vprašanja za raziskavo.
Udeležence smo k sodelovanju v raziskavi povabili z objavo prošnje na glavni strani
skupine. Prošnja je bila napisana v angleškem jeziku, saj smo nagovorili vse
udeležence, ne glede na narodnost, saj ta za našo raziskavo ni relevantna. Povabilo je
bilo namenjeno osebam, ki so bile že vsaj leto dni brez stika z materjo in so svoje
izkušnje in občutja bile pripravljene deliti. Dopis oz. prošnja je vsebovala podatke o
namenu magistrskega dela in ciljih raziskave. Vključeno je bilo pojasnilo o mitu o
materinstvu in zagotovilo, da bodo vsi sodelujoči ostali popolnoma anonimni. Ker je
moderator izrazil skrb, da bi se za potrebe raziskave nedovoljeno uporabile zgodbe in
podatki, ki jih člani medsebojno odprto delijo, je bilo podano še osebno zagotovilo
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moderatorju skupine, da bodo uporabljene le tiste informacije, ki jih bodo prostovoljno
podali samo udeleženci, ki se bodo odločili za sodelovanje v raziskavi. Udeleženci so
bili seznanjeni, da z odgovorom na mail potrjujejo strinjanje z udeležbo v raziskavi ter
s tem potrjujejo, da so seznanjeni z namenom in cilji raziskave, ter da v raziskavi
sodelujejo prostovoljno in anonimno. Zainteresirane smo tudi povabili, da se na nas
obrnejo z morebitnimi dodatnimi vprašanji, v kolikor se bodo ta porajala. V skupini
smo hkrati tudi javno objavili vprašanja za raziskavo, ki so bila opisana v poglavju 8.2
in povabili sodelujoče, da odgovore pošljejo raziskovalki na elektronsko pošto. Vzorec
dopisa oz. prošnje se nahaja v prilogi (priloga 1).

8.3.1.2 Izvedba vprašalnika oz. zbiranja pisnih opisov

Vprašanja so bila objavljena v družabnem omrežju na spletu, v skupini za odrasle
otroke zlorabljajočih, zanemarjajočih in narcisističnih staršev, 28. aprila 2016. Na
objavljena vprašanja je odgovorilo 10 sodelujočih, od tega jih je 7 odgovore objavilo
tudi v skupini. Vse odgovore smo zbirali do 20. maja 2016. Ob prejetju vsakega
izpolnjenega vprašalnika oz. odgovorov smo se zahvalili za sodelovanje in
pripravljenost odpreti svoja čustva. Ker jih je večina svoje odgovore objavila kar v
skupini, so drugi udeleženci skupine nanje tudi komentirali in po odzivih teh, ki so
odgovarjali, je bilo razvidno, da se še zmeraj soočajo s stisko in posledicami nezdrave
navezanosti. Dolžina in kompleksnost odgovorov je presegla naša pričakovanja, vsi
odgovori so bili po pregledu tudi primerni za uporabo. Po poročanjih udeležencev je
udeleženec za odgovore na vprašanja porabil vsaj 1 uro.

8.3.1.3 Aktivnosti po izvedbi vprašalnikov

Po izpolnjenih vprašalnikih smo odgovore, ki so bili objavljeni v skupini, in odgovore,
ki smo jih prejeli po elektronski pošti, zbrali skupaj. Vse vprašalnike oz. odgovore
nanje smo pregledali, da bi lahko katerega izločili, v kolikor bi ta bil neustrezen, vendar
so bili vsi ustrezni. Odgovori so bili poslani v angleščini, te smo prevedli,
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pripovedovanja udeležencev oz. pogovornih izrazov pri tem nismo spreminjali, saj so
se nam zdeli pomembni za razumevanje posameznikovega doživljanja.

8.3.2 Analiza opisa doživljanja
Fisher in Wertz (1979) sta oblikovala metodo iz Giorgijeve (1975) zasnove, kasneje pa
je Werz (1983a, 197–241; 1983b, 35–51; 1985, 155–219) natančno opredelil metodo za
analizo opisov doživljanja. Metoda ima tri faze:


oblikovanje za analizo ustreznih opisov,



psihološka analiza individualnega fenomenološkega opisa,



skupna psihološka analiza.

8.3.2.1 Oblikovanje za analizo ustreznih opisov

V tej fazi smo upoštevali pet korakov, ki jih navaja Wertz (1985, 164–169) in
oblikovali zgoščen opis doživljanja za potrebe analize.
a) V prvem koraku smo ob prebiranju opisa doživljanja zavzeli držo udeleženca in se
poskušali vživeti v njegovo vlogo in si tako ustvarili celosten vtis.
b) V drugem koraku smo opis doživljanja razdelili na določene pomenske enote. Kjer
je v opisu prišlo do nekega preskoka oz. spremembe v pomenu opisanega, smo
pomensko enoto zaključili. Tako smo pri vsakem posamezniku oz. njegovih opisih
dobili večje število pomenskih enot. Število in dolžina pomenskih enot je bila pri
vsakem opisu posameznega udeleženca drugačna.
c) Tretji korak je bil namenjen pregledu vsake od pomenskih enot v vseh opisih
doživljanj in razdelitvi teh enot na tiste, ki so za potrebe raziskave pomembne in
tiste, ki niso.
d) V četrtem koraku smo pomenske enote razvrstili po časovnem zaporedju glede na
pomen, tako da je opis dobil neko smiselno in povezano obliko.
e) V zadnjem koraku smo odstranili vse pomenske enote, ki so bile za analizo
raziskave nerelevantne. S tem je nastal nov zapis za vsakega udeleženca –
individualni fenomenološki opis. Tak opis je vseboval vse za analizo pomembne
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pomenske enote.

8.3.2.2 Psihološka analiza individualnega fenomenološkega opisa

V tej fazi smo za vsak individualni fenomenološki opis odkrivali poglavitne psihološke
pomene, tako kot je to doživljal udeleženec, tudi tiste, ki se jih sam ni zavedal, in
njihovo medsebojno povezanost. Tako smo opis gledali s psihološke perspektive in se
vanj tudi implicitno poglobili ter s tem oblikovali individualno psihološko strukturo
doživljanja.
V psihološki analizi oz. refleksiji smo za razumevanje opisov sledili osnovnim
komponentam, ki jih Wertz (1983a; 1983b; 1985) našteva kot pogoj za njeno
oblikovanje.
Z empatično držo in poglobitvijo v opis smo poskušali razumeti in doživeti situacijo,
kot jo je doživljal opisovalec, pri tem pa smo posvečali pozornost vsem, tudi
najmanjšim podrobnostim. Ker smo bili pozorni na podrobnosti, so le-te dobile tudi
večji pomen, kar je pripomoglo k razumevanju posameznikovega notranjega
doživljanja. Zaradi potrebe po bolj kompleksnem razumevanju situacije, kako je prišlo
do nje in kaj je za posameznika pomenila, smo se nadalje iz empatične drže preusmerili
v refleksijo, nato pa smo pozornost preusmerili iz opisa še na njegov pomen – za
razumevanje situacije, kot jo je doživljal posameznik.

V analizi smo izvedli tudi nekaj aktivnosti, ki jih je opisal Wertz (1983a; 1983b) in ki
so pripomogle h končnemu rezultatu.

Znotraj opisov smo naleteli na situacije, ki se niso navezovale na raziskovano izkustvo
in so bile zaradi tega bolj opazne, npr. odziv člana družine na posameznikovo
prekinitev stikov. Te so nam služile za referenčni okvir oz. eksistenčno podlago. V
nekaj tekstih smo med presojanjem relevantnosti že določenih pomenskih enot opazili
nekaj skritih pomenov, ki jih je opazovalec nakazal z načinom izražanja in
poudarjanjem posameznih besed. Implicitne oz. skrite pomene pa smo odkrili z
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vživljanjem v vlogo opisovalca. Iskali smo tudi povezave med različnimi pomenskimi
enotami in posamezno enoto in celoto ter ovrednotili pomen različnih komponent za
posameznikovo doživljanje. Ker so ponavljajoče teme običajno temelj posameznikovih
doživljanj, smo jim dali poseben poudarek. V nekaterih primerih smo si miselno
predstavljali spremembo nekega dela situacije, da smo ugotovili, če bi ta sprememba
povzročila spremembo v dojemanju le-te. V nekatere dele opisov smo se malo bolj
poglobili, da smo razjasnili nejasnosti, ki so se pojavile. Končne posameznikove opise
smo predstavili v obliki psihološke terminologije, brez kakršnegakoli sklepanja. S
preverjanjem, če so bili zajeti vsi pomembni elementi vsebine in vse bistvene
komponente posameznikovega doživljanja, ter če sta udeleženčevo opisovanje in naša
refleksija skladna, smo preverjali tudi morebitne lastne napake, do katerih bi prišlo, če
bi vnašali lastna prepričanja.

Na podlagi omenjenih osnovnih komponent in opisanih aktivnosti, smo sestavili opis
individualne psihološke strukture doživljanja.

8.3.2.3 Skupna psihološka analiza
V skupni psihološki analizi smo na podlagi individualne psihološke strukture
doživljanja vseh sodelujočih oblikovali splošni opis doživljanja prekinitve stika z
materjo. Ob tem smo sledili Wertzovim (1983a; 1985) korakom skupne psihološke
analize.
V vsaki individualni strukturi smo poiskali karakteristike, ki odražajo splošne
značilnosti in se lahko tako posplošijo na vse udeležence v raziskavi. Splošno
veljavnost določene karakteristike individualne psihološke strukture smo preverili z
medsebojnim primerjanjem individualnih struktur in iskanjem te iste karakteristike v
drugih strukturah. Pri tem smo pozornost posvečali tudi implicitnim pomenom.
Strukture udeležencev, ki so se medsebojno prekrivale, smo uvrstili v splošno
strukturo. Določene komponente značilnosti doživljanja smo v mislih spreminjali, da
smo ugotovili, katere so tiste, ki so nepogrešljive za določanje raziskovanega izkustva
in jih tako lahko opredelimo kot splošne.
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8.3.3 Oblikovanje splošne strukture raziskovanega doživljanja
Med raziskovanjem smo preverjali, če izkustvo obstaja tudi brez določene komponente,
na podlagi česar smo potem oblikovali zgoščen splošni opis bistvenih značilnosti
doživljanja prekinitve stika z materjo, pri čemer smo vključili vse komponente nujne za
opredelitev doživljanja in njihovo strukturno povezanost.
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9. REZULTATI

V nadaljevanju so predstavljeni končni rezultati uporabljene psihološke fenomenološke
metode. Najprej so podani opisi individualnih psiholoških struktur doživljanja
prekinitve stika z materjo v odraslosti v povezavi z odnosom v otroštvu, temu pa sledi
še opis splošne strukture doživljanja prekinitve stika z materjo v povezavi z odnosom
otroštvu.

9.1 Opisi individualne psihološke strukture doživljanja prekinitve
stika z materjo v odraslosti glede na povezavo z odnosom v
otroštvu
UDELEŽENKA A
Udeleženka opisuje svojo mamo kot »otročjo, vredno pomilovanja, strašljivo«.
V otroštvu je bila »zmedena«, mama je bila na trenutke ljubeča in se je igrala z njenimi
lasmi, jo držala za roko in se udeleževala njenih nastopov ali pa se z udeleženkinimi
dosežki hvalila pred znanci. Tako stanje je običajno trajalo nekaj dni, dokler ni neka
malenkost sprožila napada besa in kričanja. Udeleženka se je kljub vsemu čutila
ljubljeno.
Udeleženka je bila s sorojenci velikokrat priča prepirom med mamo in očimom. Med
enim od prepirov je mama zakričala, naj pokliče policijo, kasneje pa je na njo kričala,
ker jo je poklicala. V udeleženko je večkrat metala stvari, kadar ni imela lepo
pospravljene sobe, je zmetala stvari s polic in morala jih je pospravljati še enkrat. Ko je
bila malo starejša, ji je pripovedovala svoje osebne in intimne stvari. Velikokrat je s
kavča v drugem prostoru klicala udeleženko, da ji prinese pijačo. Nikoli ni potrkala
pred vstopom v njeno sobo, če so bila vrata zaklenjena, jo je zasliševala. Otroke je tepla
z obešalniki. Udeleženka je imela enkrat poškodovan nos in je iz njega krvavela.
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Mama je velikokrat grozila s samomorom in velikokrat je otrokom grozila, da jih bo
ubila. To so bili za udeleženko najbolj boleči trenutki. Tako je enkrat ob taki grožnji
pospešila hitrost in zapeljala s ceste v drevo, spet ob drugi priložnosti pa se je obrnila
nazaj, jo udarila in zapeljala proti nasproti vozečemu prometu.
Drug boleč trenutek je bil, ko je udeleženka izgubila nedolžnost, se o tem zaupala
mami, ta pa jo je naslednji dan ure glasno zmerjala z »vlačugo«.
Udeleženka nima odnosov z mamo že od konca srednje šole, pred sedmimi leti. Za ta
korak se je odločila, »ker sem vedela, kakšen negativen vpliv bi imela name tudi v
prihodnosti in končno sem bila dovolj močna.«
Udeleženka se po prekinitvi stikov počuti olajšano, a žalostno. Zdaj, ko več ni pod
maminim nadzorom, je njeno življenje čustveno lažje.
Pogreša mamo, a se zelo boji njenih slabih dni in pravi, da jih več ne bi zmogla
prenašati. Stikov z mamo več ne želi, če pa bi se mama udeležila terapije, bi morda o
tem razmislila. »Bom jokala, ko bo umrla? O da! Jokala bom za tistim delom nje, ki si
ga vsak otrok želi od starša.«
UDELEŽENEC B
Udeleženčevo mamo vodi, kot pravi udeleženec, »želja po slavi in uspehu. V očeh
drugih želi biti videna uspešna v tem, kar počne, morda celo kot vplivna in bogata.
Odgovore ima na vsa vprašanja in vsiljuje svoje mnenje.«
Udeleženčevo otroštvo po njegovih besedah »ni bilo tako slabo«. Materialno je imel
vse, kar je potreboval. Spominja se, da je mati zmeraj popravljala njegovo izgovorjavo
in način govorjenja, prav tako ga je zmeraj opominjala za vedenje pri mizi. Karkoli je
naredil, bi lahko naredil bolje in udeleženec se je zmeraj počutil, kot da ni dovolj dober.
Ne spomni se, da bi mu kdajkoli rekla, da je priden ali da je nekaj naredil v redu, niti
mu nikoli ni rekla, da je nanj ponosna. Velikokrat je grozila, da bo nadenj in nad
njegove sorojence poklicala policijo in jih izgnala.
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Kot najbolj boleč dogodek opisuje obisk otroškega psihiatra, h kateremu ga je mama
peljala pri desetih letih. Psihiater se je z njim pogovarjal na neprimeren način, ga imel
med pogovorom posajenega v naročju in se skozi žep dotikal njegovih genitalij.
Udeleženec je to povedal mami, vendar ga je ta še naprej vozila k njemu. Pred štirimi
leti je pričel o tem doživljati prebliske. Po nasvetu zdravnika je podal pritožbo,
podpisal je izjavo, prav tako njegov zdravnik, mati pa je vse zanikala in tako je po
njegovih besedah »izpadel kot lažnivec«.
Ko je bil v srednji šoli, sta se starša ločila in mama mu je naročila, da je v rezervoar
avta očetove nove ženske vsul sladkor. Prav tako je moral popisati fasado njene
trgovine z žaljivimi izrazi. Kadar se je upiral tem maščevalnim dejanjem, je postala do
njega sovražno razpoložena.
Že tri leta z mamo nima stikov, povod, ki je pripeljal do te odločitve, pa so bile
materine nerazumne zahteve in izsiljevanje v zvezi z razporedom sedežev na poroki.
Pravi, da mu je popolnoma uničila poroko.
Udeleženec se že 20 let zdravi za depresijo, opisuje pogoste težave s tesnobo, nizko
samozavestjo in nizko samopodobo. Odkar nima stikov z materjo, se čuti
razbremenjenega, ampak samo za malo.
Včasih se sprašuje, če naj mamo kontaktira, da bi videl, kako ji gre, ampak čuti, da bi
mama mislila, da se ji prilizuje ali pa kaj želi. Ne verjame, da bi se v njunem odnosu
lahko karkoli spremenilo. Da bi lahko imela normalen odnos, pravi, da bi ga morala
tretirati kot odraslega, mu dovoliti, da se sam odloča in spoštovati te odločitve,
priznavati njegova čustva in čutenja, spoštovati meje in spoštovati njegovo ženo.
»Menim, da je nemogoče popraviti 40 let nadzora in čustvenega mučenja.«
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UDELEŽENKA C
Udeleženka opisuje svojo mamo kot »zelo grdo in zlorabljajočo«.
Pravi, da ima iz otroštva zelo malo spominov. Ne spomni se nobenih praznovanj,
spomni se pa »grozljivih stvari in življenja v strahu«. Starša sta se zmeraj prepirala in
mama je zmeraj grozila, da bo pustila otroke pri očetu. »Kar bi bilo še najboljše.«
Mama nikoli ni pokazala ljubezni, niti otrokom niti očetu, udeleženka se ne spomni, da
bi jo kdaj objela ali poljubila. Česar ni razumela, je označila kot neumno ali navadno,
zmeraj je govorila, da njihova družina sodi med elitne. Otroke je zmerjala z
nesposobnimi, jih sramotila pred prijatelji, zmeraj in vsakemu je poudarjala, kako mora
za njimi čistiti in pospravljati. »Umazanci ste, Bog vas bo kaznoval, ko boste imeli
otroke. Nikomur ni mar zate, ne morem ti zaupati.« V cerkvi, ki so jo obiskovali, so
zmeraj videvali telesno in duševno zaostale ljudi, ki so jih pripeljali iz bližnjega centra.
Mama je udeleženki zmeraj govorila, da bodo tako videti njeni otroci, ker je ni ubogala.
Če sta s sestro šli kam sami, je denar zmeraj dala mlajši sestri, da ga čuva. »Moje
otroštvo je bilo zelo nesrečno.«
Udeleženka pravi, da je težko določiti najbolj boleč trenutek iz otroštva, ker jih je bilo
toliko. Boleče ji je bilo, ko jim je obljubila, da bodo kam šli in potem prelomila
obljubo, kar se je dogajalo pogosto, ali ker ni smela k prijateljici, ker je njena družina
bila revna ali ker so bili temnopolti.
V odraslosti jo je mati še naprej tretirala kot otroka, želela imeti nad njo nadzor, jo
poniževala in bila hudobna do njenih živali. Dajala ji je denar, ob priložnosti, ko pa kaj
ni bilo v redu, pa ga je zahtevala nazaj.
Udeleženka je prekinila stike z materjo pred tremi leti, ker je imela dovolj tega, da je
grdo ravnala z njenimi živalmi in ko je izvedela, da je bil oče odstranjen od doma, ker
ga je zlorabljala.
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Po prekinitvi stikov se udeleženkino življenje ni kaj dosti spremenilo, ker jo ostali člani
družine, s katerimi ima mati stike, opomnijo, »kako veliko razočaranje in sramota je
postala za družino«. Nima nobenih občutkov.
Udeleženka si z mamo nikoli več ne želi stikov. »Ne, ona ni moja mama.«
UDELEŽENKA D
Udeleženka opisuje mamo kot »otročjo, nagnusno, nesramno, leno, arogantno,
sebično, sovražno, ljubosumno, nepošteno, kruto, manipulativno, strahopetno«.
Udeleženkino otroštvo je bilo po njenih besedah »zmedeno«. Ko je odraščala je bila
prepričana, da ima krasno otroštvo, mislila je, da jo ima mama zelo rada. Pravi, da se
do dvajsetega leta ni zavedala psihičnega in čustvenega zlorabljanja, ki se je začelo že v
otroštvu, se je pa od takrat v njej nabiral odpor. Zmeraj se ji je zdelo, da ima mama raje
brata in vedno je bila okrivljena za stvari, ki so bile njegova krivda. Ko je bila starejša,
je mama začela komentirati njen videz. Norčevala se je iz njenega aknastega obraza.
Udeleženka se spominja, ko si je prvič naličila oči in je mama komentirala, da izgleda
kot »pocestnica«. Pri 19-ih je šla na zmenek in si izposodila sestrino majico, mama pa
ji je velela, naj neha nositi sestrina oblačila in da naj bo srečna, da jo je fant sploh peljal
ven, potem ko se je stlačila v premajhno majico ter da ona ni primerna za velikost S.
Mama jo je ponižala zmeraj, ko je šlo za videz.
Udeleženki je kot najbolj boleč trenutek v spominu ostalo, ko jo je mama zmerjala s
»pocestnico«.
Mama je bila udeleženki, ko je ta zanosila pri osemnajstih letih in postala
samohranilka, v veliko oporo, kar je udeleženko precej zmedlo. Vendar je, kot pravi,
spoznala, da se je »mama privezala na njo, ker je bila v tistem času nemočna in jo je
lahko izkoriščala«. Ko si je opomogla in pričela s sinom živeti boljše življenje, so se
stvari poslabšale. Mama je dobila diagnozo bolezni »kronična bolečina« in do ljudi se
je začela obnašati zelo podcenjevalno. Začela je zlorabljati zdravila, kasneje je prešla
na druge prepovedane substance. Nenehno je bila pod vplivom drog, ko pa ni bila, je
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bila neznosna. Ko se je udeleženka začela upirati in se zavzemati tudi za druge člane
družine, do katerih je bila mama zlobna, se je mama popolnoma obrnila proti njej. Na
pomembnih dogodkih, kot je bila udeleženkina poroka in rojstvo drugega sina, je
povzročila popoln kaos.
Udeleženka je popolnoma pretrgala stike pred letom in pol, potem ko je mama
pokvarila tri praznovanja zapored. »Imela sem dovolj.«
Odkar je udeleženka pretrgala stike, se čuti »močnejša«, hkrati pa je zmedena, ker čuti
tudi »žalost«. »Kako je mogoče, da je prišlo tako daleč?« Pravi, da je »paranoična«, da
bi jo hči, ki jo je pred kratkim rodila, pričela zavračati in sovražiti. Ali, da bi jo
sovražila sinova. Pravi, da jo je zelo strah, da »bi se ji nekega dne zmešalo in bi otroci
nehali govoriti z njo«. Njeno življenje je precej bolj mirno, hkrati pa je psihično še
zmeraj zelo naporno.
Udeleženka nima nobenega interesa, da bi še kadarkoli imela stike z mamo.
»Potrebovala bi terapijo in življenje bi morala popolnoma spremeniti. Seveda pa na to
ne računam.«
UDELEŽENKA E
Udeleženka opiše mamo kot »spletkarsko, zlahka jezno, trdoglavo, preračunljivo,
manipulativno, pasivno-agresivno, nesigurno, egoistično, hinavsko, vase zagledano,
zelo dobro pri dajanju vtisa, da potrebuje pomoč, čeprav je ne potrebuje, jekleno,
iznajdljivo, plitvo, lepo, duhovito, ne spoštuje mej in privatnosti, zahtevno, otročjo,
zelo, zelo jezno, dosti kriči, zahtevno, leno, profesionalno, od drugih potrebuje
soodvisnost, nesposobno stabilnih partnerskih odnosov in preprostega spoštljivega
argumenta, uspešno, nesposobno spoštovati druge kot samostojne in neodvisne ljudi,
zelo zaskrbljeno za svoj ugled«.
Udeleženka je veliko časa v otroštvu preživela sama ali v varstvu drugih ljudi. Mama jo
je rodila pri šestnajstih, nosečnost je bila načrtovana, saj si je mama želela dojenčka,
»NE otroka«. Prva tri leta je udeleženka živela pri babici in jo je tudi videla v
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materinski vlogi. Tudi ko se je s starši preselila v njihovo lastno stanovanje, je večino
časa preživela pri babici. Starša sta delala in hkrati hodila v šolo in se ju do šestih let
zelo slabo spominja. Kar se spomni, so bili prepiri in kričanje, v katerih je mama
zmeraj bila provokator in agresor, in ki so udeleženko plašili. Ko je bila stara 6 let, je
mama zapustila očeta. Naslednja tri leta je bila mama spet skoraj nevidna, spomni se,
da je velikokrat morala poskrbeti zase in hoditi po prstih, da ni zbudila mame, ki je
spala. Ko je bila prisotna, je preklapljala med zelo ljubečo in pozorno osebo ter jezo in
zlorabo, ki jo stresala nad udeleženko pod krinko discipliniranja, običajno v obliki
pretepanja s pasom, ki je puščal temne proge. Ko je bila stara 10 let, se je mama
ponovno poročila. Očim je imel hčerko, kmalu pa je mama zanosila in udeleženka je
dobila še mlajšo sestro. V novi družini se je počutila odveč. Ko je bila mlajša sestra
stara 8 mesecev, je umrla za sindromom nenadne smrti dojenčka. Mama je čez 2 leti
rodila še enega otroka, ki je pri 11-ih mesecih umrl zaradi srčne napake. Mamin zakon
je razpadel pol leta za tem, delno zaradi očimovih zlorab nad mamo. Nek večer jo je
pretepel pred udeleženko in ta je potem mami zagrozila, naj ga zapusti, sicer bo šla
živet k očetu in bo izgubila preživnino. Mama je to res storila in ji še danes očita, da je
zaradi nje zapustila moškega, ki ga je ljubila. Mamin nov moški je bil prav tako nasilen
in vzorec pretepanja in konfliktov se je nadaljeval. Kadar je bilo med njima slabo, se je
znašala nad udeleženko. Ta je bila spolno aktivna pri štirinajstih in je eksperimentirala
z drogami. Na šestnajsti rojstni je mama za njeno rojstnodnevno zabavo kupila alkohol
in medtem ko je mama spala, je bila udeleženka posiljena. Mama je ponovno zanosila
in otrok je umrl v 7 mesecu nosečnosti. Ko se je naposled rodila sestra, je bila
udeleženka stara 17 let in mama je »nad njo popolnoma dvignila roke«. Večkrat jo je
nagnala iz hiše, pa jo potem iskala in v solzah prosila, naj pride domov. V enem od
takih primerov, ko je bila stara 17,5 let, je udeleženka zavrnila povabilo domov. Od
takrat se mama več ni trudila imeti kakršnih koli stikov z njo.
Najbolj boleč spomin, ki je udeleženki ostal v spominu, je, ko je umrla sestra, stara 8
mesecev in so bili vsi skupaj na srečanju skupine za pomoč družinam, ki so izgubile
otroka za sindromom nenadne smrti. Ko so jo pozvali, da deli svoja občutja, je opisala
občutek krivde, ker takrat ni bila prisotna, da bi lahko smrt preprečila. V avtu jo je
mama udarila po obrazu in kričala, da je hotela dobiti sočutje od prisotnih, da je iskala
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pozornost in da je to njena izguba in izguba njenega moža, ne pa udeleženkina. »V
tistem trenutku sem se naučila, da ne smem čutiti žalosti.«
V odraslosti udeleženka ni imela skoraj nobenih stikov z mamo. Malo kontakta, ki sta
ga imeli, se je običajno končalo s konfliktom. Pri devetnajstih je preživljala krizo, bila
depresivna in samomorilna in se je, po njenih besedah, obrnila »k mami po materinsko
ljubezen«. Ta jo je zavrnila z besedami, da ona že ima otroka, za katerega mora skrbeti,
misleč njeno mlajšo sestro. Ko je udeleženka poskušala narediti samomor, ji je v
bolnišnico prinesla šopek, v katerem je pozabila posvetilo, ki je bilo namenjeno njej
sami. Nekajkrat sta se še kasneje znašli v konfliktih, v katerih jo je mama zmerjala in
poniževala. »Ti nisi moja hči! Morala bi te splaviti! Škoda kisika za tebe! Ti si smet od
človeka!«
Udeleženka se ne more otresti misli, da je smet od človeka, že dve leti obiskuje terapijo
in je »depresivna«.
Udeleženka je pretrgala samo čustvene vezi, fizično pa je ostala v minimalnem stiku
zaradi mlajše sestre. Udeleženka se čuti delno odgovorna za dobrobit svoje sestre,
čeprav sestra ne poroča o maminih izpadih. Mama nima njene telefonske številke niti
naslova spletne pošte.
Odkar je pretrgala čustveni vezi, udeleženka čuti »olajšanje, normalnost, stabilnost«.
Skozi terapevtski proces počasi dobiva »boljše samozavedanje, boljšo samozavest,
boljšo samopodobo«, kar več ni vezano na materino odobravanje in občudovanje.
Čeprav ve, da materino obnašanje ni njen odsev, se včasih sprašuje, če ni bil problem
prav v njej.
Udeleženka si stikov z mamo več ne želi. »Nobena terapija ali zdravilo ji ne more
pomagati, spremeniti njene zlorabljajoče osebnosti. No, mogoče lobotomija.«
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UDELEŽENKA F
Udeleženka opisuje mamo kot »hladno«.
Njeno otroštvo je bilo »brez ljubezni, brez barve«. Zadoščeno je bilo samo osnovnim
potrebam. »Včasih so bile prav zlorabe.« Mama je varala očeta in jo je celo enkrat
vzela s seboj.
Najbolj boleče ji v spominu ostaja trenutek, ko je popolnoma izgubila odnos z mamo.
Pri štirih letih je bil rojen njen brat in spominja se, kako je želela pritegniti mamino
pozornost, ta pa ji je zabičala, da jo mora pustiti popolnoma pri miru, razen če je lačna
ali žejna ali pa jo zebe. »Pri štirih letih sem jo iztrgala iz srca.«
K prekinitvi stika je pripomoglo dejstvo, da se je mama z bratom povezala na način, na
kakršnega se z njo ni nikoli. Zaradi njega se je smejala, videti je bilo ljubeče. To je
udeleženka lahko samo opazovala, nikoli pa ni občutila. Če se je pritoževala, ji je
mama posvečala še manj pozornosti in v nevarnosti so bile celo osnovne potrebe.
V odraslosti je bila mama na začetku njena »prijateljica«. Na udeleženko se je opirala
za čustveno podporo, ko sta se z očetom končno ločila. Nekaj časa so bile njune vloge
obrnjene. Potem pa je udeleženka, ki je bila spolno zlorabljena v otroštvu in se je s tem
še zmeraj borila, poklicala številko za pomoč v stiski in ti ljudje so kontaktirali mamo,
ki so jo imeli zavedeno kot kontakt v primeru krize, ter ji naročili, da jo mora
kontaktirati, da se prepriča, če je z njo vse vredu. Kasneje ji je mama povedala, da je ni
mogla takoj poklicati, ker je mislila, da je nekaj narobe s psom. Udeleženka je
zamerila, da je mami pes pomenil več kot ona. To je bilo pred dvema letoma in takrat je
udeleženka tudi prekinila vse stike.
Po prekinitvi stikov se počuti »svobodno«. Sprva je čutila »stisko«, zdaj pa se počuti
dobro, saj je postavila mejo.
Udeleženka dopušča možnost, da bi z mamo bili spet v stiku, v kolikor bi se mama
opravičila.
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UDELEŽENKA G
Mamo opisuje kot »zlobno«.
Otroštvo je bilo po njenih besedah »pekel«. Ne more opisati najbolj bolečega trenutka,
ker pravi, da je »18 let živela v peklu. Nobenega specifičnega dogodka ni, ki bi
nadvladal občutek groze in prihajajoče smrti izpod roke lastne matere.«
Odnos v odraslosti je »kot preživljati čas s hudičem«.
Udeleženka je pretrgala vezi, ampak je stopila nazaj v kontakt z mamo. Zdaj je
pretrgala čustvene vezi.
Udeleženkino življenje je po pretrganju stikov lažje. »Za zdravljenje je boljše, če se
ponovne sprožitve minimalizirajo.«
Udeleženka si stikov ne želi več, po tihem pa še zmeraj hrepeni po mamini ljubezni.
UDELEŽENKA H
Udeleženka opisuje mater kot »sadistično in manipulativno«.
Pravi, da je v otroštvu bila »izolirana, grešni kozel, izrabljena«. Počutila se je
»osamljena in viktimizirana«, tako s strani družine kot tudi od nekoga izven družine.
Boleč dogodek, ki ji je najbolj ostal v spominu, je materina povzročitev prometne
nesreče, za kar je okrivila udeleženko, ki je bila takrat stara 6 let, in ji zagrozila, da ne
sme povedati resnice.

V odrasli dobi je bil njun odnos preplavljen s konfliktom, manipulacijo in po njenih
besedah »zlorabo, ki jo je delala noro«, prav tako pa se je zato, ker se z mamo nista
razumeli, počutila krivo.
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Z mamo je popolnoma pretrgala stike pred osmimi leti, ko jo je mati poskusila
zastrupiti.
Odkar z mamo nima več stikov, se udeleženka počuti olajšana, žalostna in jezna. Odkar
je ni v bližini, čuti manj stresa.
Z mamo si ne želi stikov niti v prihodnosti, vendar dopušča možnost, da čas prinese
spremembe. Da bi se to zgodilo, dodaja, da bi mama morala »biti v takšnem stanju, da
je ne bi mogla več čustveno ali fizično prizadeti in biti na smrtni postelji«. Dodaja še,
da ima »fantazijo, da mama končno odkrito prizna svoje napake in uničenje
udeleženkinega življenja«.

54

UDELEŽENKA I
Udeleženka opisuje mamo kot »glasno, kritično, zahtevno, zadušljivo«.
V otroštvu je bila mama do udeleženke zmeraj zelo kritična in je imela raje brata kot
njo. Ko je bila stara 10 let, ji je mama prepovedala sladice, dokler ne bi shujšala 5 kg.
Udeleženka tako pravi, da je stala v kopalnici na tehtnici, medtem ko so drugi za mizo
jedli brez nje. Taki dogodki so se ponavljali vse do odraslosti. Ko sta bili v trgovini in
kupovali oblačila, bi mama glasno oznanila, da potrebuje pomoč, ker tako velikih
številk za sebe ne kupuje. Prijateljev si nikoli ni pripeljala domov, ker jo je bilo sram.
Udeleženka kot najbolj boleč dogodek, ki ga ima v spominu, opisuje vožnjo v cerkev in
mamino kričanje celotno pot. Udeleženka pravi, da sploh ni bila kriva za stvari, za
katere jo je mati krivila. V joku jo je rotila, naj jo posluša. Ko sta prispeli na cilj, je
mama stopila iz avta s »prisiljenim nasmeškom« in se pričela pogovarjati z ljudmi, kot
da se ni nič zgodilo. »Želela sem, da bi me povozil avto, da ne bi več čutila bolečine.«
V odraslosti so se kritike na račun udeleženkine teže nadaljevale. Mama je kritizirala
tudi njene življenjske odločitve, s kom se je poročila, kje je živela ipd. Ko se je hotela
postaviti zase in ji nasprotovati, bi mama zanikala, da je rekla stvari, ki jih ji je
udeleženka očitala, »stvari je obrnila in udeleženka se je počutila neumno«. Bilo je
»nemogoče imeti normalne odnose z drugimi, ker se je naučila, da je komuniciranje
čustev izguba časa«. Udeleženka je pričela drugim lagati, da bi se izognila obsojanju.
Udeleženka je popolnoma prekinila stike z mamo pred letom in pol, ko je opazila, da je
mama izkazovala očitno višjo naklonjenost bratovim otrokom.
Odkar je prekinila stike, se udeleženka čuti osvobojeno. Še zmeraj se bori s svojimi
čustvi, »ne rabi pa se več opravičevati za svoje izbire in svoja dejanja«. Do drugih je
sposobna biti bolj iskrena. Še zmeraj se bori z »motnjo prenajedanja« in posledično
težo in še zmeraj se o tem ne more z nikomer pogovarjati.
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Z mamo si več ne želi stika, da bi se to zgodilo, bi »mama morala spremeniti
osebnost«.
UDELEŽENKA J
Udeleženka opisuje svojo mamo kot »prazno, nesigurno, spletkarsko, zmeraj nekaj
skriva, nikoli je ne bo nič zapolnilo, sebično, zanemarjajočo«.
Udeleženka je bila v otroštvu osamljena. Navznoter je bila žalostna, česar na zunaj ni
pokazala, dvomila je vase, bila je zmedena, počutila se je neljubljeno, nepomembno,
brez nekoga, ki bi jo vodil in brez neke strukture ter brez pozornosti. Dvomila je v sebe
in svoje odločitve, čutila je, da zmeraj dela vse narobe. Bila je »povsem potrta«. Mama
se je do nje vedla, kot da je povsem »nepomembna, obveznost«. Mama se, razen imena
bolnišnice, od poroda ne spominja ničesar, od celega otroštva obstaja samo ena
fotografija, iz porodnišnice. Bila je čustveno in psihično zlorabljena s strani očima.
Najbolj boleč trenutek, ki ji ostaja v spominu, je, kot pravi, »eden izmed mnogih«. Ko
je bila stara 10 let, sta ji mama in očim rekla, da ne bo več nikoli videla svojega očeta
ali govorila z njim. Morala sta jo pobrati v očetovem domu, saj je bil oče pod vplivom
alkohola in je pretepel očima, kar je bilo za udeleženko zelo »travmatično«. Očeta je
rotila, naj preneha. Naslednji dan sta očim in mama spremenila telefonsko številko.
V odraslosti udeleženka ni imela z mamo skoraj nobenih stikov. Kadar jo je poklicala,
ji je mama zelo redko vrnila klic. Mama je prišla obiskat udeleženkine otroke samo
vsakih nekaj mesecev, da je »lahko drugim pokazala slike otrok v iskanju pozornosti«.
Udeleženka se je počutila »odklopljeno, kot da ne pripada nikamor in je
nepomembna«. Dovolila je, da so jo »izkoriščali in imeli nad njo nadzor«.
Popolnoma je prekinila stike z mamo pred štirimi leti, po rojstvu tretjega otroka, ko je
mati izredno težek porod in dneve po porodu, naredila »v dramo« in iskanje pozornosti
zase.
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Udeleženka pravi, da po prekinitvi stikov mame ne pogreša, o njej ne razmišlja in je
»njeno življenje ali smrt ne zanimata«. Ko je nazadnje mislila, da jo pogreša, je bilo na
materinski dan pred dvema letoma, vendar »je spoznala, da je bila to žalost za mamo,
kakršne nikoli ni imela«. Njeno življenje se je »spremenilo na bolje, ni več stresa, ni
več občutka krivde«. Počuti se močnejšo, bolj samozavestno.
» NE!« Udeleženka ne želi z mamo več nobenega stika, čuti, da bi kakršna koli
interakcija bila samo v dobrobit mame, ne pa tudi v njeno korist. »Z vsem sem
zaključila. S tem sem pomirjena. Moji otroci me zaslužijo najboljšo, kar sem lahko.
Darovalka jajčeca me samo izčrpa.«

9.2 Opis splošne strukture doživljanja prekinitve stika z materjo v
odraslosti glede na povezavo z odnosom v otroštvu
Opis individualne strukture doživljanja smo organizirali po kronološkemu zaporedju,
temu pa sledimo tudi v opisu splošne strukture: faza v otroštvu, faza v odraslosti do
prekinitve stika in faza po prekinitvi stika z mamo.
Najtežja faza, ki predstavlja najtežji del življenja in pomeni nezaščitenost in ranljivost,
je zloraba v otroštvu s strani osebe, ki bi morala otroka zavarovati. Strah je temeljno
čutenje v otroštvu osebe, ki je mati ne zaščiti in je še toliko večji, če je mati tista, ki
zlorablja. Značilno je tudi, da so ti otroci zelo žalostni, saj hrepenijo po mamini
ljubezni, ki pa je ne dobijo. Zaradi tega se čutijo neljubljene in neželene, tam, kjer pa je
mamina ljubezen na trenutke prisotna, spet druge trenutke pa ne, pa je prisotna zmeda.
Otroci zlorabljajočih mater se čutijo tudi osamljene, saj svojih občutij ne morejo in ne
želijo deliti z nikomer, v začetku jih še ne razumejo, ko pa jih razumejo, pa se jih
sramujejo, hkrati pa želijo mater zaščititi.

Do prekinitve stika pride v obdobju odraslosti, ko posameznik dojame, da je mama bila
in je zlorabljajoča. Čuti, da ga je izdala in začne jo prezirati. Počuti se utesnjenega,
ujetega med svoja čustva in lojalnostjo do matere. Vse to lahko spremljajo depresija,
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slaba samopodoba, nizka samozavest, tesnoba, občutki žalosti in krivde. Z občutki
krivde se pojavijo tudi obrambni mehanizmi (minimalizacija, racionalizacija in
samoobtoževanje), saj oseba želi ohraniti in zaščititi idealno podobo matere.
V obdobju odraslosti po prekinitvi stika osebe čutijo olajšanje, saj se počutijo
razbremenjene in osvobojene od materinega vpliva in nadzora. Ker je odločitev, da
končno pretrgajo stik, nastajala dalj časa in je terjala veliko poguma, se po prekinitvi
stika počutijo močnejše in bolj samozavestne. Nekateri po prekinitvi stika čutijo tudi
žalost, saj so se hkrati poslovili tudi od ideala matere, zaradi česar so zmedeni.
Nekatere osebe pa doživljajo depresivna stanja, ki jih spremljata nizka samopodoba in
nizka samozavest.
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10. RAZPRAVA

Glavni namen in cilj magistrskega dela je bil pridobiti razumevanje in vpogled v
posameznikovo doživljanje ob prekinitvi stikov z materjo, predvsem v povezavi z
odnosom, ki ga je imel z materjo v otroštvu.
Za raziskovanje smo uporabili fenomenološko psihološki pristop, katerega poudarek je
na posameznikovem doživljanju, in v skladu s tem nismo postavili hipoteze ali
predvideli rezultatov. Glavno raziskovalno vprašanje, na katerega smo želeli
odgovoriti, je tako bilo: Kakšno je doživljanje posameznika ob prekinitvi stika z
materjo?
Za pridobitev vpogleda smo oblikovali 5 poglavitnih vprašanj, iz katerih smo izhajali in
s tem poskušali pridobiti odgovor na glavno raziskovalno vprašanje: Kakšno je
doživljanje posameznika ob prekinitvi stika z materjo? V okviru tega nas je posebej
zanimalo:
1. Kakšen je bil odnos z materjo v otroštvu?
2. Kako je posameznik doživljal zlorabe v otroštvu?
3. Kakšen je bil odnos z materjo v odraslosti?
4. Kako je odnos v otroštvu vplival na prekinitev odnosov v odraslosti?
5. Kako posameznik doživlja prekinitev odnosov z mamo?
Za potrebe raziskave smo si določili okvirno postavljene časovne mejnike, ki smo jim
med raziskavo sledili:
1. faza v otroštvu
2. faza v odraslosti do prekinitve stika
3. faza po prekinitvi stika
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FAZA V OTROŠTVU
Faza v otroštvu je predstavljala za vse udeležence težko in občutljivo obdobje. Vsak
udeleženec je otroštvo doživljal specifično zanj oz. za odnos, ki ga je do njega imela
mama. Vsako od opisanih otroštev je bilo preplavljeno z zlorabo, od fizičnih in
psihičnih, do zanemarjanja, 2 udeleženca sta doživela tudi spolno zlorabo.
Udeleženci opisujejo strah kot eno izmed temeljnih čutenj, ki so jih čutili v otroštvu.
Otroci so ob zlorabljajočih starših nemočni in nezavarovani in zmeraj čutijo strah.
Milivojević (2007, 490–495) pravi, da v evolucijskem pomenu strah pripomore k
preživetju posameznika in je povezan z instinktom preživetja in samoohranitve.
Poudarja, da se to najbolj kaže v potrebi po varnosti in zaščiti, ki zavarujeta pred
strahom.
Kadar je mama, ki bi morala otroku nuditi varnost in zaščito in ga s tem obvarovati
pred strahom, tista, ki povzroča strah, mu lahko povzroči veliko razvojno škodo. Kadar
amigdala v možganih zazna nevarnost, sproži biokemično reakcijo, katere prvotni
namen je posameznika opozoriti in ga s tem zaščititi. Vendar je ta hitra reakcija na
nevarnost za otrokove mlade, razvijajoče se možgane lahko toksična. Apter (2012, 53–
54) pravi, da kadar so dojenčkovi možgani preplavljeni s strahom znova in znova, se
receptorji in povezave, potrebne za identificiranje in razumevanje čutenj, zablokirajo.
Bolj kot so majhni otroci izpostavljeni strahu, manj so njihovi možgani usposobljeni za
absorbiranje šoka.
Udeleženka G opisuje izrazito travmatično otroštvo: »Če si ne znate predstavljati
pekla, si zamislite, kako ste ugrabljeni v terorističnem kampu v Afganistanu, mešanem s
celico za mučenje v 15. stoletju, in notri Fredija Krugerja, ki odigrava vašo najhujšo
nočno moro.« Udeleženka je doživljala grozo, ki pa ne aktivira simpatičnega
avtonomnega živčnega sistema tako kot strah, temveč parasimpatičnega, ki se sproži,
kadar je oseba prepričana, da nima izhoda. Parasimpatični sistem med drugim povzroči
depersonalizacijo, derealizacijo, oseba lahko povsem otrpne ali se onesvesti
(Milivojević 2007, 494–495).

60

Glede na to, da otroci še ne razumejo oz. ne znajo pravilno umestiti svojih čustev in
čutenj, obstaja verjetnost, da so nekateri od udeležencev, ki so opisovali strah, v resnici
doživljali grozo.
Groza je, kot razlaga Cvetek (2014, 60–61) v svojem delu Živeti s čustvi, na polu z
veliko intenziteto doživljanja in posameznika povsem preplavi ter povzroči izgubo
nadzora nad seboj in situacijo.
Prav tako kot strah, je bila pri vseh udeležencih v otroštvu prisotna žalost. Udeleženka
E opisuje svojo izkušnjo: »Med leti 6 in 9 moje mame spet ni bilo nikjer in spet sem
bila večino časa z babico. Ko pa je bila doma, se spominjam, da je veliko spala, meni
pa je zabičala, da je ne smem buditi. Sama sem morala poskrbeti zase, za hrano ...
Udarila me je po obrazu in kričala, da je to njena izguba in izguba njenega moža in ne
moja. V tistem trenutku sem se naučila, da ne smem čutiti žalosti.« Žalost se čuti tudi iz
pripovedovanja udeleženke F: »Ko sem bila stara 4 leta, se je rodil moj brat. Spomnim
se, da sem poskušala pritegniti njeno pozornost. Zelo jasno mi je dala vedeti, da jo
moram pustiti pri miru. Da je sploh ne smem nadlegovati, razen, če sem lačna, žejna,
ali pa me zebe. Pri štirih letih sem jo iztrgala iz srca.« Žalost veje tudi iz opisovanja
udeleženke J: »Mati me je tretirala, kot da sem povsem nepomembna. Druga violina.
Obveznost. Razen imena porodnišnice, se ne spomni ničesar od poroda. Ena slika!
Tista iz porodnišnice.«
Žalost je čustvo, ki ga oseba občuti, kadar izgubi nekaj zanjo dragocenega in na kar je
čustveno navezana. Med najpogostejšimi razlogi za žalost so ločitve od družine in
prijateljev, izguba domačih živali ali ljubljenih predmetov, nedoseženi cilji in
neizpolnjena pričakovanja. Običajno jo spremljajo tudi občutja obupa, nelagodja,
izgube in nemoči (Cvetek 2014, 55). Milivojević (2007, 665) pravi, da čutimo prijetna
čustva, kot so sreča, ljubezen in zadovoljstvo, v navezavi z določenimi objekti ali
stvarmi in jih čutimo v njihovi prisotnosti, žalost pa je čustvo, ki ga čutimo v njihovi
odsotnosti. Glede na povedano in dejstvo, da so bile mame vseh udeležencev povsem
čustveno nedostopne in brez ljubezni, torej ni čudno, da so vsi udeleženci v raziskavi
čutili žalost.
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Raziskava je pokazala, da so nekateri udeleženci v najstniških letih pogosto čutili sram.
Sram je povezan z izgubo samospoštovanja in poškodovano samopodobo (Czub 2013,
246). Zaradi intenzivnosti tega čustva ga spremlja težnja, da bi se posameznik skril
pred seboj in drugimi (Lewis 2004, 629). Udeleženci so se sramovali odnosov v družini
in so skrivnost zlorabe in zanemarjanja skrbno varovali pred drugimi, še posebej
vrstniki. Udeleženka I pravi, da jo je bilo zmeraj sram: »Prijateljic nisem nikoli
pripeljala domov, ker me je bilo sram.« Zloraba povzroča sram, občutek, da je z osebo
nekaj narobe, da je manjvredna in nikoli dovolj dobra. Udeleženec B opisuje sram
potem, ko ga je spolno zlorabil psihiater in je to povedal mami, ta ga je pa še naprej
vozila k njemu. Bradshaw (1988, 21; 1990) tako vrsto sramu imenuje toksični sram.
Toksični sram se čuti veliko huje kot tisti, ki je povezan s krivdo, pri toksičnem sramu
oseba čuti, kot da je nekaj narobe z njo in ta oseba ne more storiti ničesar, da bi to
popravila, je zguba, neustrezna in pokvarjena. Je napaka. Toksični sram je jedro
ranjenega otroka. Sram zasledimo tudi pri udeleženki C: »Zmerjala nas je z
nesposobnimi, vsakemu je razlagala, kako mora za nami venomer čistiti in pospravljati,
tudi našim prijateljem.«
Skoraj vsi udeleženci v raziskavi so se v otroštvu počutili neljubljene od mame, razen
udeleženk A in D. Čeprav so otroci že po naravi predispozirani za ljubezen in
naklonjenost, pa mora otrok biti najprej ljubljen, da se lahko nauči ljubiti. Od tega je
odvisen tudi njegov zdrav razvoj. Če otrok v prvem letu in pol življenja ni deležen
starševske ljubezni, razvije, pravi Milivojević (2007, 630), občutje temeljne
ničvrednosti in inferioren odnos. Otrok lahko razvije ljubezen do sebe kot avtonomno
občutje osebne vrednosti le z internalizacijo starševskega odnosa do njega, če prejema
brezpogojno ljubezen.
Udeleženka A je bila glede mamine ljubezni zmedena, opisuje, da je bila mama na
trenutke zelo ljubeča, kar je običajno trajalo nekaj dni, potem pa je spet prešla v fazo
agresije. Udeleženka D navaja, da je bilo njeno otroštvo zmedeno. Ko je odraščala, je
bila prepričana, da jo ima mama zelo rada. Šele kasneje, pravi, se je pričela zavedati
maminega zlorabljanja. Zmedo je čutiti tudi v opisovanju udeleženca B, ki je o svojem
otroštvu dejal: »Saj ni bilo tako slabo.« Ta kaotičnost, ko se otrok na trenutke čuti
ljubljenega, na trenutke pa ne, ima za posledico nerešljivo dilemo, saj se ne more
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odločiti, ali iskati bližino ali pa se je mame bolje izogibati, in je značilna za
dezorganizirano navezanost. Raziskava vzorcev navezanosti iz leta 1999, ki je obsegala
dva tisoč dojenčkov, je pokazala, da jih je bilo kar 15% dezorganizirano navezanih.
Takšni otroci imajo tudi v odraslosti težavo z reguliranjem svojega razpoloženja in
čustvenih odzivov (Van der Kolk 2014, 115–120) .
Z občutjem neljubljenosti so tesno povezana čustva zavrnjenosti, nesprejetosti in
čustvo manjvrednosti, ki so jih prav tako doživljali udeleženci. Čustvo nesprejetosti je
nezaveden odziv, ki so ga imeli udeleženci na prezir, ki ga je do njih čutila mama,
zavrnjenost pa so čutili, ker so verjeli, da v maminih očeh niso dovolj dobri, da bi jih
mama sprejela. Udeleženec B opisuje: »Mama me je zmeraj popravljala, kako
izgovarjam besede, na kakšen način se pogovarjam, kako se vedem pri mizi. Karkoli
sem naredil, bi lahko naredil bolje. Zmeraj sem se počutil, kot da za njo nisem dovolj
dober.« Kadar je otrok nenehno izpostavljen situacijam, v katerih se sprožajo taka
čustva, še posebej zaradi mame, kot je to bilo v primeru udeležencev v naši raziskavi,
obstaja nevarnost, da se ne nauči ločiti teh čustev od občutka lastne vrednosti. Čustvo
manjvrednosti je blizu čustvoma zavrnjenosti in nesprejetosti, udeleženci so v obdobju
najstništva čutili, da niso dovolj vredni mamine ljubezni.
Raziskava je pokazala, da je pri vseh udeležencih bilo prisotno tudi čustvo
osamljenosti, ki je prav tako povezano z zgoraj omenjenimi čustvi zavrnjenosti,
nesprejetosti in manjvrednosti. Milivojević (2007, 342) pravi, da ločimo dve vrsti
osamljenosti, situacijsko in strukturno. Situacijska je, kadar niso prisotni za
posameznika pomembni ljudje, pa bi si jih le-ta želel v družbi. Strukturna osamljenost
pa je takšna, kot so jo čutili udeleženci v raziskavi, saj so udeleženci čutili osamljenost,
ker niso imeli bližnjega, torej mame, s katero bi se čutili povezane.
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FAZA V ODRASLOSTI DO PREKINITVE STIKA
V fazi odraslosti so se, kot je pokazala raziskava, doživljanja udeležencev pričela
razhajati. Udeleženci so bili v svojih odgovorih iz tega obdobja tudi precej bolj
suhoparni in so v glavnem navajali dejstva, manj pa svoja občutja in čustva.
Prezir se razbere iz odgovorov prav vseh. Po definiciji (Slovar slovenskega knjižnega
jezika 2015, 275) je prezir čustvo, ki ga posameznik občuti do nekoga, za katerega
meni, da ni vreden, da se imenuje človek. Iz tega je razvidno, da so udeleženci v tej fazi
svojega obstoja že dojeli, da je to, kar se jim je dogajalo v otroštvu, bila zloraba. Najbrž
so začutili da so bili izkoriščani in izdani s strani osebe, ki bi jih morala zavarovati in
ljubiti. Glede na to, da v odgovorih za to obdobje skorajda niso opisovali svojih čutenj,
je verjetno, da so se v tem obdobju borili s svojimi občutki. Na eni strani se je morda
pojavila jeza, obtožbe in želja po maščevanju, po drugi strani pa so se vklopili
obrambni mehanizmi, ki so hoteli zaščititi mater. Racionalizacija, zanikanje in
minimalizacija so pogosti načini, s katerimi odrasel otrok poskuša ohraniti podobo
matere, kakršno si je ustvaril v želji po sprejetju.
Nezmožnost doživljanja in izražanja nekega čustva lahko povzroči veliko škodo v
življenju posameznika, saj vpliva ne samo nanj, ampak tudi na njegove odnose z
drugimi, kot smo že omenili v poglavju 4. Če si oseba ne dovoli čutiti in izraziti žalosti,
ki je v osnovi odziv na izgubo medsebojne bližine, je posledično okrnjeno tudi
doživljanje bližine v odnosih z drugimi, kar pa v osebi pušča občutek praznine. Če ne
zmore občutiti in izraziti jeze, ki je v osnovi odziv na nevarnost iz okolja, je posledično
podvržena ponovnim zlorabam, saj ne zna postaviti meja. Če se ne zna soočiti s
strahom, se lahko vedno znova znajde v nevarnih situacijah, saj ne zmore presoditi, kaj
je zanjo nevarno, lahko pa tudi sama ogroža druge. Prav tako pa ima okrnjeno moralno
presojanje, če ne zmore doživljati gnusa (Greenspan in Wieder 1998, 205–208).
Nadalje je raziskava pokazala, da so se v fazi odraslosti udeleženci počutili utesnjeno.
Utesnjenosti, prav tako kakor prezira, niso sami ubesedili, marveč ga je razbrati iz
njihovega opisovanja. Udeleženec B, se v dobi odraslosti zdravi za depresijo, poroča o
slabi samopodobi in nizki samozavesti in tesnobi. Enake težave v fazi odraslosti do
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prekinitve stika je imela tudi udeleženka E: »Nisem se mogla znebiti občutka, da sem
ničvredna. Da nič ne naredim prav. Pri devetnajstih sem poskušala narediti samomor.«
Občutki tesnobe se pojavijo, ko posameznik čuti, da ne zmore obvladovati težav.
Milivojević (2007, 527) pravi, da je eden pogostih razlogov za pojav tesnobe ali
anksioznosti ta, da se posameznik nahaja v kroničnem notranjem konfliktu.
Žalost je spremljala udeleženki F in I, udeleženka D poroča o zmedi, udeleženko H pa
je spremljal občutek krivde. Občutek krivde se pojavi, kadar posameznik meni, da je s
svojim dejanjem drugemu povzročil škodo in je za njo odgovoren. Udeleženkin
občutek krivde se je prenesel že iz otroštva, ko je bila zmeraj grešni kozel. Muris in
Meesters (2014, 21) pravita, da posameznik negativno vrednotenje svojega vedenja
pogosto povezuje s prepričanji, da bodo to vedenje obsojali tudi drugi in je tako
doživljanje krivde pogosto povezano s strahom, da bodo drugi zaradi določenega
dejanja imeli o njem slabo mnenje. Prav tako je čustvo krivde tesno povezano z
obžalovanjem, saj posameznik svoje dejanje obžaluje in razmišlja, kako bi ponovno
vzpostavil odnose in popravil storjeno škodo. Ljudje, ki prihajajo iz nezdravih okolij,
imajo pogosto mešanico zdrave in nezdrave krivde. Nezdrava krivda je tista, ki ni
predelana in ostaja s posameznikom, včasih celo do točke, da ga psihično in čustveno
povsem onesposobi oz. ga spremlja v takšni ali drugačni obliki, kar je opaziti pri
udeležencih naše raziskave.

FAZA PO PREKINITVI STIKA
V fazi po prekinitvi stika pride do preobrata v doživljanju, kar je vidno iz raziskave.
Večina udeležencev čuti olajšanje, odkar so pretrgali vezi z mamo, kar pomeni, da so
nekatera neprijetna občutja, ki so jih imeli poprej, zamrla. Ker so ob vprašanju, kaj
čutijo po prekinitvi stika, omenili občutek olajšanja kot glavno spremembo, lahko
zaključimo, da so zamrla ali pa se omilila negativna občutja, ki so bila najbolj
obremenjujoča.
Milivojević (2007, 295) pravi, da olajšanje sledi nekemu neprijetnemu občutju, ki
posameznika sili v adaptivno dejavnost. Ob spremembi okoliščin ali pa ko je adaptacija
uspešna, razlog za neprijetna občutja preneha in to se čuti kot olajšanje. Bolj neprijetno
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je bilo občutje, večji je občutek olajšanja. Udeležencem je olajšanje prineslo tudi
dejstvo, da so končno sprejeli resnico in spregovorili o zlorabi.
Hkrati z olajšanjem pa udeleženki A in D čutita tudi žalost. Zaradi tega sta zmedeni in
ta zmeda je povsem razumljiva, če vemo, da je bil vpliv mame tako zelo negativen in
uničujoč. Cvetek (2009, 191) pravi, da čustvo žalosti spodbudi jokanje in s tem
povzroči sprostitev napetosti v telesu, hkrati pa olajša subjektivno občutje bolečine in
omogoči sprejetje izgube. Sproži se, kadar posameznik meni, da je izgubil nekaj, na kar
je navezan in kar mu je pomembno. V primeru udeleženk se je žalost sprožila, ker sta
izgubili ideal mame, kakršne nikoli nista imeli, sta pa po njej hrepeneli. Prekinitev
stikov je prinesla dokončno spoznanje, da te mame zares nikoli ne bo. Ostali udeleženci
ne čutijo žalosti, oz. je ne navajajo, jih pa polovica ob vprašanju, če dopuščajo možnost
za ponovne stike z mamo in če, kaj bi se moralo spremeniti, vendarle priznajo, da to
možnost dopuščajo.
Udeleženka D navaja tudi, da je močnejša.
Pretrganje stikov z mamo je za odraslega otroka velik in težek korak, ki zahteva veliko
poguma in čeprav udeleženci niso poročali o čustvu ponosa, pa je iz opisov razvidno,
da so vsi, razen udeleženca B, nase zelo ponosni.
Udeleženec B je depresiven tudi po pretrganju stikov z mamo in še zmeraj ima nizko
samozavest in nizko samopodobo. Prav tako je pri njem še zmeraj prisotna tesnoba.
Tesnobo je takoj po prekinitvi stikov čutila tudi udeleženka F, vendar je to minilo in se
sedaj počuti svobodno.
Udeleženka E je bolj stabilna, še zmeraj je v terapiji: »Ne potrebujem več mamine
odobritve in občudovanja. Zvišuje se mi samozavest in samopodoba, imam boljše
zavedanje.«

Ko se posameznik, ki je bil zlorabljen, spominja preteklih dogodkov in v spominu
obišče temne kotičke, ki jih je tlačil globoko v notranjost in skrival pred samim seboj,
se lahko zgodi, da se ponovno čuti ne-varnega in se ponovno pojavi strah. To je
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normalen pojav, v kolikor posamezniku ne onemogoča normalnega življenja. Strah se
ponovno pojavlja pri udeleženki D, boji se, da bi se spremenila v svojo mamo: »Zelo
sem paranoična. Kaj, če me bo moja hčerka sovražila? Ali pa me bo začela zavračati?
Res se zelo bojim, da bi se mi nekega dne kar zmešalo. In kaj če se moji otroci potem
ne bodo več pogovarjali z mano?«
Udeleženki I in F se počutita osvobojeno od vpliva in nadzora, ki ju je imela mama nad
njunim življenjem.
Krivda, ki jo je čutila udeleženka J večino odraslega življenja, je popolnoma izginila.
Udeleženka C pravi, da po prekinitvi stika z mamo ne čuti ničesar. Glede na faze
žalovanja bi lahko rekli, da je udeleženka morda šele v prvi fazi, šoku, ki ji omogoča
otopelost, katera jo ščiti pred intenziteto čustev, čeprav je od prekinitve minilo že 3
leta.
Raziskava je pokazala, da je jezo čutila samo udeleženka H. Jeza je neizbežna v
postopku žalovanja za izgubljenim staršem. Mnogi ljudje si v procesu žalovanja ne
upajo izraziti svoje jeze, ker se bojijo, da bi ušla iz nadzora. Če bi jo izpustili na plano,
bi morda ne bila več samo jeza, ampak bes. Glede na rezultate, ki pravijo, da skoraj
nihče od udeležencev ne čuti jeze in glede na to, da proces žalovanja traja že kar nekaj
časa, je mogoče sklepati, da so to fazo žalovanja v glavnem že prešli, kar se tudi sklada
z ugotovitvijo, da vsi čutijo olajšanje.
Vsa občutja in čustva v fazi po prekinitvi so potrebna, da lahko posameznik ozdravi. Ni
mogoče ozdraviti nečesa, česar posameznik ne zmore čutiti.
Izpostavljene ugotovitve nazorno kažejo, da ženska, ki je rodila otroka, ni posledično
vedno tudi mama z materinskimi sposobnostmi in da se otroci takšnih mater borijo s
posledicami pomanjkanja ljubezni še pozno v odraslost, tudi ko so glavne rane že
zaceljene. Težave, s katerimi se spopadajo na vseh področjih življenja, kažejo močno
povezavo z zgodovino ponavljajočih otroških zlorab in travme. Otroci takšnih mater so
polni ran, zmedeni, žalostni in preplašeni, tega ranjenega otroka pa nesejo s seboj tudi v
odraslost, kjer otrok v njih še zmeraj čaka na ljubezen in potrditev svoje mame. Ti
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otroci veliko pretrpijo in naredijo vse, da bi ohranili svojo mater, gre za način
čustvenega preživetja. Včasih pa je bolečina kljub vsemu prevelika, več ne zmorejo in
prekinejo stike. Iz raziskave je razvidno, da četudi takšen posameznik zbere dovolj
moči, da z njo popolnoma pretrga stike, pa otrok v njem ostaja, in čeprav so se rane
skoraj povsem zacelile, se nekatere občasno še zmeraj odprejo.

10.1 Uporabnost rezultatov
Rezultati magistrskega dela lahko doprinesejo k večjemu razumevanju doživljanja
posameznikov, ki se odločijo za prekinitev stika z mamo na podlagi disfunkcionalnega
odnosa v otroštvu, saj nudijo vpogled v čustvene procese, ki so jih ti doživljali ob
odraščanju v nezdravem, zlorabljajočem okolju. Nadalje nudijo vpogled v čustvene
procese, ki so jih na podlagi teh iz otroštva doživljali v odraslosti in nadalje ob
prekinitvi stika ter po njej. Raziskava lahko tako doprinese tudi k razumevanju same
povezave med odnosom, ki ga ima mama z otrokom v otroštvu in njegovim čustvenim
funkcioniranjem v odraslosti.
Rezultati raziskave so lahko v pomoč pri načrtovanju in oblikovanju podpore in pomoči
posameznikom, ki so pretrgali stike z materjo, saj so velikokrat zaradi mita o čistosti
materinske ljubezni deležni neodobravanja in nerazumevanja s strani družine in
okolice, bi pa zaradi preplavljenosti čutenj, ki se ob tem pojavljajo in ki so dolgotrajna,
podporo in razumevanje še kako potrebovali.

10.2 Omejitve raziskave
Zaradi za udeležence izredno boleče in občutljive teme dopuščamo možnost, da se
kateri od udeležencev ni mogel popolnoma odpreti in so tako ostali kakšni pomembni
dogodki in doživljanja zakriti, saj jih sam pri sebi še ni predelal do te mere, da bi o njih
bil pripravljen govoriti.
Kot pomanjkljivost vidimo tudi to, da je v raziskavi sodeloval le en moški in zato
obstaja verjetnost, da bi več moških udeležencev pokazalo drugačno sliko doživljanja.
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Slika bi najbrž bila spremenjena tudi, če bi udeleženci bili iz homogenih kulturnih
okolij (npr. ene nacionalnosti), česar pa v naši raziskavi nismo zagotovili.
Naslednja pomanjkljivost, ki jo vidimo, pa je problematičnost posplošitve dobljenih
rezultatov na splošno populacijo, saj je glede na izbrano metodo raziskave, pomemben
prenos spoznanj na posamezen primer, ki ga strokovnjak obravnava in ne na splošno
populacijo.
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SKLEP

V magistrskem delu smo želeli približati kompleksno doživljanje posameznikov, ki so
kot posledico nefunkcionalnega odnosa z mamo v otroštvu, v odraslosti z njo
popolnoma pretrgali stike. Za razumevanje tega doživljanja je potrebno razumeti
pomembnost in vlogo matere v razvoju otroka. Magistrsko delo tako najprej v prvem
poglavju predstavi razlike med dobro in slabo mamo in njune pristope k otroku.
Razložili smo, kaj predstavlja dovolj dobra mama in opisali različne tipe slabe mame.

V drugem poglavju predstavljamo zlorabo otroka. Zlorabe se dogajajo vsakodnevno,
vendar se o njih vse premalo govori. Opisujemo različne tipe zlorab in obrambne
mehanizme, ki jih otroci uporabljajo, da zaščitijo sebe in ideal starša, ki so si ga
ustvarili, ker jim to predstavlja edini način da preživijo in ohranijo primarno
navezanost s starši. Z mehanizmom disociacije se zlorabljen otrok odcepi od zunanjih
dražljajev, lahko se kaže kot otopelost, izogibanje in prilagajanje, omogoča mu tudi, da
povsem izklopi bolečino. Da lahko ohranijo upanje in smisel in izključijo odgovornost
in krivdo staršev, se otroci poslužujejo tudi minimalizacije, zanikanja, racionalizacije in
samoobtoževanja. Velikokrat zlorabljeni otroci ugotovijo, da jim lahko fizična bolečina
olajša psihično in se pričnejo posluževati samopoškodovanja, ki običajno postane bolj
vidno v obdobju najstništva.
Ker je namen raziskovanja razumeti doživljanje posameznika ob prekinitvi stika z
mamo in ker je to doživljanje vezano na odnos v otroštvu, smo v magistrskem delu
nadalje predstavili posledice, ki jih imajo nefunkcionalni odnosi v družini oz. zlorabe
na otroka, ne samo v otroštvu, ampak tudi v odraslosti. Zaradi kronične
hipervzburjenosti se pri otroku pojavijo tesnoba, panika, nelagodje, obup, pri mnogih
pride do stanja kronične tesnobe in depresije, ki se nadaljuje tudi v odraslost. Osnova
za razvoj osebnosti je občutek varnosti in osnovno zaupanje, ki ga otrok dobi od mame.
Če mu mama ne zna regulirati težkih čutenj in ga organsko umiriti, ne zmore razviti
funkcionalnega odziva na stresne situacije in to se prenese tudi v odraslost. Nevarna in
anksiozna navezanost, ki je posledica zlorabe in zanemarjenosti, začrta v otrokovih
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možganih uničujoče vzorce, ki se vedno znova pojavljajo v odraslosti in tak
posameznik potem vedno znova doživlja dinamiko zlorabe in zanemarjenosti. Značilna
je tudi slaba samopodoba kot posledica osramočenosti, občutka nepripadnosti in
umazanosti in nizka samozavest. Nevarna navezanost se prenaša iz generacije v
generacijo. Včasih oseba preko projekcijsko-introjekcijske identifikacije v drugih
prebuja občutke lastne jeze in strahu. Najpogostejša težava ljudi, ki so bili v otroštvu
zlorabljeni, pa je težava z zaupanjem, kar predstavlja težave v odnosih, še posebej pa je
izrazito v partnerskih odnosih. Včasih so posledice tako hude, da je potrebno poiskati
psihiatrično pomoč. Sem spadajo depresija, tesnobna motnja, fobija, paranoja in
psihoza, spolne disfunkcije, samopoškodbe, odvisnosti, samomorilnost, jeza,
somatizacijska motnja, posttravmatska stresna motnja, mejna osebnostna motnja in
disociativna motnja osebnosti. Poseben problem predstavlja ponavljanje vzorcev, ki jih
je oseba pridobila v otroštvu, saj je pridobila toleranco za grdo ravnanje in je tako
ranljiva za ponovno zlorabo ali pa lahko sama postane tista, ki zlorablja.
Nadalje v četrtem poglavju predstavljamo občutja, ki se posamezniku pojavljajo, ko se
končno poruši obramba in pride do spoznanja in priznanja sebi, da je bil zlorabljen. Po
začetnem šoku pride obdobje depresije, ki ji sledijo jeza, žalost in obžalovanje, v
zadnjem sloju čustev in čutenj pa globok sram, ki povzroči osamljenost.
Ker je doživljanje ob prekinitvi stika z materjo glavna tematika našega magistrskega
dela, se v petem poglavju tako osredotočamo na prekinitev stika. Obravnavamo tri
oblike pretrganja vezi: popolna prekinitev stika, pretrganje čustvene vezi in pretrganje
vezi s pokojnim staršem. Včasih je ohranitev odnosa nemogoča in je za ohranitev
zdravja popolna prekinitev stika edina možna rešitev, ki je opravičljiva, ker njen namen
ni maščevanje. Pomembno vlogo pri odločitvi ima trenuten odnos, ki ga ima mama s
posameznikom. Čeprav je taka odločitev ena izmed težjih v življenju, pa običajno
prinese veliko olajšanje. Včasih je popolna prekinitev nemogoča, običajno zaradi
drugih članov družine. Posameznik se lahko v tem primeru odloči za pretrganje le
čustvenih vezi, kar pa je prav tako osvobajajoče in prinese veliko olajšanje. Čustvenega
pretrganja vezi se lahko posluži tudi posameznik, katerega skrbnik je že pokojen. V tem
delu smo obravnavali tudi načine, katerih se posamezniki, ki prekinejo stike,
poslužujejo, da seznanijo starša z odločitvijo o tem. Najpogostejši način je s pismom,
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nekoliko manj z osebnim stikom. Okolica običajno tako odločitev sprejme z
neodobravanjem, le redki, ki so osebi zelo blizu, razumejo in podpirajo osebo v
odločitvi.
Žalovanje ima pomembno vlogo v doživljanju posameznika in zato tudi pomembno
mesto v magistrskem delu. Včasih posameznik popolnoma zablokira bolečino izgube,
vendar se ta kasneje zagotovo pokaže. Zato je za celjenje neizbežno potrebno predelati
vse faze žalovanja. Žalovanje se začne z otopelostjo, ki posameznika zavaruje pred
intenziteto čustev in temu se lahko pridruži panika in strah, če bo posameznik sploh
zmogel sam. Nadalje pride do intenzivne psihične bolečine, lahko traja mesece in oseba
lahko tudi joče. Depresija je v tej fazi celjenja normalna in lahko povzroči izgubo
apetita in slabost. V kolikor je depresija huda, lahko povzroči samodestruktivnost in
samomorilnost. Nespečnost ali nemirno spanje sta skorajda neizogibna pri žalovanju,
včasih ju spremljajo tudi moreče sanje. Posameznik lahko tudi občuti hrepenenje in se
spopada z osamljenostjo. Žalost je najbolj naporen del žalovanja, ker se oseba počuti
zavrženo, čeravno je sama prekinila stike. Zaključna faza je faza celjenja, sprejetosti in
adaptacije, osebo začnejo zanimati nove aktivnosti, postane fokusirana na prihodnost.

Drugi del magistrskega dela predstavlja raziskovalni del. Glavno raziskovalno
vprašanje, ki nas je zanimalo, je: doživljanje prekinitve stika z materjo v odraslosti v
povezavi z odnosom v otroštvu. Vprašanja oz. odgovore smo razdelili na tri faze: Faza
v otroštvu, faza v odraslosti do prekinitve stika in faza po prekinitvi stika. Ker je bistvo
raziskovalnega dela doživljanje posameznika ob prekinitvi stika z materjo v povezavi z
odnosom v otroštvu, smo se odločili za kvalitativno raziskovanje, in sicer smo izbrali
fenomenološko psihološko metodo raziskovanja, ki želi čim bolj približati doživljanje
udeležencev. Zaradi izredno občutljive teme smo se poslužili vprašalnika, da bi
udeleženci lahko z odgovarjanjem kadarkoli prekinili in nadaljevali skladno s svojimi
počutjem. Vprašalnik je imel 7 vprašanj s podvprašanji. K sodelovanju smo povabili
osebe, ki so prekinile stike z mamo pred najmanj enim letom. Na povabilo k raziskavi
se je odzvalo 10 udeležencev, 9 žensk in en moški, starih od 23 do 50 let. Devet
udeležencev je popolnoma pretrgalo stike z mamo, dve pa sta pretrgali samo čustvene
stike.
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Po zbranih odgovorih smo v analizi rezultatov najprej oblikovali opise ustrezne za
analizo, nato smo oblikovali psihološko analizo individualnega opisa in nazadnje
skupno psihološko analizo. V skupni psihološki analizi so vse pomembne lastnosti in
komponente doživljanja, ki smo ga raziskovali, in tudi čutenja, ki so skupna vsem
udeležencem. Hkrati je v skupni analizi tudi odgovor, kako oz. katera čustva in čutenja
so doživljali vsi udeleženci ob prekinitvi stika z materjo v povezavi z odnosom v
otroštvu.
Otrok je v otroštvu popolnoma odvisen mame, ta bi ga morala negovati, mu dajati
ljubezen in ga ščititi. Kadar ga mama zlorablja, nima nikogar, ki bi ga varoval in tak
otrok čuti strah, kakor so čutili v otroštvu vsi udeleženci v raziskavi. Mama otrokom s
tem povzroča veliko razvojno škodo, saj so posledično njihovi možgani manj
usposobljeni za absorbiranje šoka. Ker so bile mame udeležencev brez ljubezni in
čustveno nedostopne, so se čutili neljubljene in posledično je bila pri vseh reakcija na
izgubo mame, ki je niso imeli, žalost. Otrok mora biti ljubljen, da se lahko nauči ljubiti.
Kadar je mamina ljubezen nestanovitna, je otrok zmeden, saj ne razume, zakaj ga je
imela mama včeraj rada, danes pa ne. Zmeda se je pojavila pri dveh udeleženkah. Sram
ki je posledica zlorabe, da osebi občutek, da je z njo nekaj narobe in sram je doživelo
ker nekaj udeležencev v obdobju najstništva. Udeleženci so doživljali tudi čustva
zavrnjenosti, nesprejetosti in manjvrednosti, ki so povezana z občutjem neljubljenosti,
hkrati pa je s temi čustvi povezano tudi čustvo osamljenosti, s katerim so se prav tako
spopadali udeleženci v otroštvu.
V odrasli dobi do prekinitve stikov so se doživljanja udeležencev pričela razhajati, se je
pa pri vseh udeležencih pojavil prezir. V tem času so namreč že dojeli in sprejeli, da je
bila mama do njih zlorabljajoča. Počutili so se tudi utesnjeno. Pomanjkanje ljubezni in
mamina zloraba sta povezani z depresijo, slabo samopodobo, nizko samozavestjo in
tesnobo, s čimer sta se spopadala 2 udeleženca. Pojavila se je tudi žalost, zmeda in
občutek krivde.
Po prekinitvi stika je prišlo do velikega preobrata v doživljanju udeležencev. Čutijo
olajšanje, saj so nekatera neprijetna občutja izginila, hkrati pa sta dve udeleženki
zmedeni, ker hkrati z olajšanjem čutita tudi žalost. Žalost se je sprožila, ker sta izgubili
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podobo mame, po kateri sta hrepeneli. Po prekinitvi stika je en udeleženec še zmeraj
depresiven, z nizko samopodobo, nizko samozavestjo in tesnoben. Pri posameznikih so
še omenjeni stabilnost, strah in osvobojenost. Udeleženka, ki ne čuti ničesar, je najbrž
še v prvi fazi žalovanja – šoku, ki jo ščiti pred intenziteto čustev.
Med raziskavo doživljanja prekinitve stika z mamo v povezavi z odnosom v otroštvu
smo ugotovili, da je bila izkušnja zlorabe s strani matere v otroštvu za udeležence težka
preizkušnja, ki je pripeljala do prekinitve stika, kar pa je bila edina možna in pravilna
odločitev, ki je udeležencem prinesla olajšanje in osvoboditev. Prekinitve stika
udeleženci ne obžalujejo.
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POVZETEK

Avtorica želi z magistrskim delom predstaviti, kako posameznik doživlja prekinitev
stika z mamo v povezavi z zlorabo v otroštvu. Travme v otroštvu imajo negativne
posledice na rast in razvoj otroka, posledice pa segajo tudi v odraslost. Z rezultati
raziskave želi avtorica razbiti prepričanja, da rojstvo samo po sebi naredi žensko
sposobno negovanja in materinskega instinkta in da je včasih kljub obsojanju za
otrokovo psihično preživetje nujno, da prekine stik.
Ker je to še zelo neraziskano področje, je bil namen raziskave pridobiti rezultate, ki bi
imeli tudi aplikativno vrednost. Podatke je avtorica pridobila s pomočjo fenomenološke
psihološke raziskave, ki omogočajo poglobljen vpogled v posameznikovo doživljanje.
S tem je bil pridobljen vpogled v doživljanje zlorabljenega posameznika v času
otroštva, v odraslosti pred in v odraslosti po prekinitvi stika z materjo.
Zlorabe v otroštvu puščajo globoke rane, ki se nikoli popolnoma ne zacelijo, še
posebej tiste, ki jih je prizadejala mama. Odrasla žrtev otroške zlorabe ima težave na
vseh področjih življenja in bolečina je lahko tako velika, da z materjo popolnoma
pretrgajo stike. Prekinitev stika prinese osvoboditev in olajšanje, vendar se lahko rane v
določenih okoliščinah ponovno odprejo.
Ključne besede: travma, zloraba v otroštvu, prekinitev stika z mamo, materinstvo,
doživljanje zlorabe
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ABSTRACT

The author, with the help of her Master's Thesis, would like to present how a person
experiences cutting ties with their mother in relation to abuse in their childhood.
Childhood trauma has negative consequences for the growing and development of the
child, with the consequences reaching into adulthood as well. With the help of the
results of her research, the author wants to break the myth that giving birth
automatically makes a woman capable of caring and having a motherly instinct.

Because this is still a rarely researched category, the author wanted to get results with
the help of her research that also had an applied worth. She got the information with the
help of phenomenological psychological research that enables a deeper look into a
person's experiences. With that, she got a look into the experiences of an abused person
in the time of their childhood, the adulthood before and the adulthood after cutting ties.

Abuse in the childhood leaves deep wounds that never completely heal, especially
those inflicted by a mother. An adult victim of childhood abuse has troubles in every
category of life and the pain is enough to completely cut any ties with the mother. The
cutting of the ties brings a feeling of freedom and relief, although the wounds can open
up under certain circumstances.

Key words: Trauma, abuse in childhood, cutting ties with the mother, motherhood,
experiencing abuse
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PRILOGE

Priloga 1: PROŠNJA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI IN VPRAŠALNIK

Hello everybody! :) I am finishing my graduate studies in Marriage and Family Therapy,
and I am turning to you for help with the research for my Master's Thesis. The title of my
thesis is: “Experiencing the cutting of the ties with mother in adulthood in context with
their relationship in childhood“. I picked this subject because I can't understand how a
MOTHER could feel anything but love for her child, and I want to break that myth. So
please, if any of you completely cut the ties with your mother, and would be willing to
answer the questions below, I would greatly appreciate it. I know it is a lot to ask, and it's
gonna take some of your time, possibly even open some wounds... You can answer it
here, or send the answers to my messenger, or to my email (name@xy.com). I respect
your privacy, and your names will never be mentioned. Thanks a lot, and please stay
strong! xoxo

1. Sex, age
2. How would you describe your mother?
3. Please try to describe your childhood? How did your mother treat you? How did you
experience said childhood?
4. Which painful event from your childhood do you remember the most?
5. How was yur relationship with your mother in your adulthood? How did this
relationship affect you emotionally?
6. When did you completely cut ties with your mother? What brought you to that
decision?
7. How do you feel now, when you're not in touch with your mother? Did your life
change? If so, how?
8. Would you like to get back in touch with your mother in the future? If so, what would
have to happen or change for that to take place?
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