UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA

Sara Jerebic

TRAVMA SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU IN
INTIMNI PARTNERSKI ODNOS

DOKTORSKA DISERTACIJA

Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEOLOGIJA,
PODROČJE ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA

Sara Jerebic

TRAVMA SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU IN
INTIMNI PARTNERSKI ODNOS

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mentorica: izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič

Ljubljana, 2016

II

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorici izr. prof. dr. Tanji Repič Slavič za strokovne usmeritve, podporo
in zaupanje. Hvala možu za njegovo osebno spodbudo, potrpežljivost, strokovno podporo
in pomoč. Hvala mami in očetu, ki sta verjela vame in mi bila praktično v pomoč in
podporo ves čas pisanja disertacije. Posebna zahvala vsem udeležencem raziskave, ki so s
svojo pripravljenostjo in ranljivostjo omogočili nastanek doktorskega dela. In nenazadnje
hvala dobremu Bogu za vse čudeže v mojem življenju, eden izmed njih je tudi pričujoče
delo.
Doktorski študij je delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Sofinanciranje je bilo izvedeno v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3: Štipendijske sheme.

III

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

Ang. = angleško
APK = Afektivni psihični konstrukt
DAS = Diadic adjustment scale
DAS_AE = medsebojno izražanje čustev
DAS_Dcoh = diadična kohezivnost
DAS_Dcon = diadični konsenz
DAS_DS = zadovoljstvo v odnosu
DSM 5 = peta izdaja diagnostičnega in statističnega pripročnika duševnih motenj (ang.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
FOS = Family of origin scale
FOS_A = soočanje z izgubami in ločitvami
FOS_C = spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa
FOS_CE = jasnost izražanja čustev
FOS_E = sočutje med družinskimi člani
FOS_M = ustvarjanje prijetnega vzdušja v družini
FOS_O = odprtost med družinskimi člani
FOS_R = odgovornost
FOS_RF = spodbujanje izražanja čustev
FOS_RO = medsebojno spoštovanje
FOS_T = zaupanje in razvijanje zaupanja
II = Introjekcijska identifikacija
ISQ = Intimate Safety Questionnaire
KP = Kompulzivno ponavljanje
M = moški
PI = Projekcijska identifikacija
PTSM = Posttravmatska stresna motnja
RZT = Relacijska zakonska terapija
IV

SZO = Spolna zloraba v otroštvu
T = terapevtka
TSZO = Travma spolne zlorabe v otroštvu
Ž = ženska

Pogosto uporabljena terminologija:
Oseba, ki je doživela TSZO = oseba z izkušnjo travme spolne zlorabe v otroštvu
Storilec = oseba, ki je spolno zlorabila otroka
Par, ki je doživel TSZO = par moža in žene oz. partnerja in partnerke v katerem sta eden
izmed njiju ali oba doživela travmo spolne zlorabe v otroštvu

V

Kazalo
UVOD.................................................................................................................................................. 1
1.

TRAVMA SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU ...................................................................... 4
1.1

OPREDELITEV SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU ...................................................... 4

1.1.1

Razpon vedenj pri spolni zlorabi v otroštvu .................................................................. 4

1.1.1.1 Vedenja brez stika.................................................................................................... 5
1.1.1.2 Vedenja s stikom...................................................................................................... 5
1.1.2
1.2

Razširjenost spolnih zlorab ............................................................................................ 7

SPOLNA ZLORABA KOT TRAVMA ................................................................................ 8

1.2.1

Travmagenični model .................................................................................................... 8

1.2.2

Travma spolne zlorabe v otroštvu in spomin ............................................................... 12

1.2.3

Posttravmatska stresna motnja ..................................................................................... 13

1.2.3.1 Podoživljanje ......................................................................................................... 13
1.2.3.2 Izogibanje .............................................................................................................. 14
1.2.3.3 Hipervzburjenost.................................................................................................... 14
1.2.3.4 Disociacija ............................................................................................................. 15
1.2.4

Sistemska razsežnost travme ........................................................................................ 17

1.2.4.1 Sekundarna travmatizacija ..................................................................................... 17
1.2.4.2 Travma v paru ........................................................................................................ 18
1.2.5
2.

Posttravmatska rast ...................................................................................................... 21

TRAVMA SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU IN DOLGOROČNE POSLEDICE ............ 23
2.1

INDIVIDUALNE POSLEDICE ......................................................................................... 24

2.1.1

Razdrobljen občutek jaza ............................................................................................. 24

2.1.2

Regulacija afektov........................................................................................................ 24

VI

2.1.2.1 Jeza in bes ............................................................................................................... 25
2.1.2.2 Strah in tesnoba ...................................................................................................... 26
2.1.2.3 Žalost ...................................................................................................................... 26
2.1.2.4 Krivda in sram ........................................................................................................ 26
2.1.3

Slaba samopodoba in nizka samozavest ....................................................................... 27

2.1.4

Posledica na telesu in zdravju ....................................................................................... 28

2.1.5

Posledice na kognitivni ravni........................................................................................ 28

2.1.6

Posledice na vedenjski ravni ......................................................................................... 29

2.2

POSLEDICE V MEDOSEBNIH ODNOSIH ...................................................................... 30

2.2.1

Medosebne posledice na čustveni ravni ....................................................................... 31

2.2.1.1 Izdano zaupanje ...................................................................................................... 31
2.2.1.2 Čustveno doživljanje .............................................................................................. 32
2.2.2

Medosebne posledice na vedenjski ravni ..................................................................... 33

2.2.2.1 Dinamika moči in kontrole ..................................................................................... 33
2.2.3

Medosebne posledice na področju spolnosti ................................................................ 34

2.2.3.1 Težave v spolnosti .................................................................................................. 34
3.

INTIMNI PARTNERSKI ODNOS ........................................................................................... 39
3.1

INTIMNOST V PARTNERSKEM ODNOSU ................................................................... 39

3.1.1

Intimnost kot medosebni proces ................................................................................... 40

3.1.1.1 Intimnost kot deljena ranljivost .............................................................................. 40
3.1.1.2 Odzivnost kot grajenje intimnosti .......................................................................... 41
3.1.2

Intimnost in stili navezanosti ........................................................................................ 43

3.1.2.1 Varna navezanost in intimnost ............................................................................... 44
3.1.2.2 Preokupirana navezanost in intimnost .................................................................... 44
3.1.2.3 Odklonilno izogibajoča navezanost in intimnost ................................................... 45

VII

3.1.2.4 Plašljivo izogibajoča navezanost in intimnost ....................................................... 45
3.2

DRUŽINSKI ODNOSI V PRIMARNI DRUŽINI ............................................................. 46

3.2.1

Vzdušje in delovanje v primarni družini ...................................................................... 46

3.2.2

Družinski odnosi kot dejavniki tveganja za zlorabo .................................................... 47

3.2.3

Travmatične izkušnje v družini .................................................................................... 47

3.2.3.1 Incest v družini ...................................................................................................... 48
3.2.3.2 Valentnost kot temelj privlačnosti ......................................................................... 49
3.2.3.3 Travmatične izkušnje in intimnost......................................................................... 50
4.

ZAKONSKA OZ. PARTNERSKA TERAPIJA ....................................................................... 51
4.1

RELACIJSKA ZAKONSKA TERAPIJA .......................................................................... 51

4.1.1
4.2

Teoretično izhodišče relacijske zakonske terapije ....................................................... 51

TEMELJNI RELACIJSKI MEHANIZMI RELACIJSKE

ZAKONSKE TERAPIJE .... 52

4.2.1

Afektivni psihični konstrukt......................................................................................... 52

4.2.2

Temeljni afekt .............................................................................................................. 53

4.2.3

Regulacija afekta .......................................................................................................... 53

4.2.4

Projekcijsko – introjekcijska identifikacija .................................................................. 54

4.2.5

Kompulzivno ponavljanje ............................................................................................ 55

4.3

RELACIJSKA ZAKONSKA TERAPIJA V PRAKSI ....................................................... 55

4.3.1

Proces relacijske zakonske terapije .............................................................................. 56

4.3.1.1 Spremembe v procesu relacijske zakonske terapije............................................... 56
4.3.1.2 Učinkovitost modela relacijske zakonske terapije ................................................. 57
5.

BIBLIČNO TEOLOŠKI VIDIK TRAVME SPOLNE ZLORABE .......................................... 58
5.1

INCEST V SVETEM PISMU ............................................................................................. 58

5.2

POSILSTVO V SVETEM PISMU ..................................................................................... 60

5.3

POSKUS POSILSTVA V SVETEM PISMU .................................................................... 64

VIII

5.4

TOBITOVA KNJIGA: INTIMNI PARTNERSKI ODNOS MED TOBIJEM IN SARO .. 66

5.4.1

Preizkušnja Tobita ........................................................................................................ 66

5.4.2

Preizkušnja Sare............................................................................................................ 67

5.4.3

Sarina in Tobitova molitev ........................................................................................... 68

5.4.4

Angel Rafael ................................................................................................................. 69

5.4.5

Tobijevo potovanje do Sare .......................................................................................... 69

5.4.6

Tobija in Sara, združena v skupni molitvi .................................................................... 72

5.4.7

Razkritje nadangela Rafaela ......................................................................................... 74

6.

NAMEN IN CILJI RAZISKAVE .............................................................................................. 78

7.

POSTOPEK PRVEGA DELA RAZISKAVE ........................................................................... 80
7.1

RAZISKOVALNI PROBLEM ............................................................................................ 80

7.1.1
7.2

Hipoteze ........................................................................................................................ 80

METODA ............................................................................................................................ 80

7.2.1

Udeleženci .................................................................................................................... 80

7.2.2

Merski pripomočki........................................................................................................ 85

7.2.2.1 Travma spolne zlorabe v otroštvu .......................................................................... 85
7.2.2.2 Lestnica funkcioniranja v izvirni družini FOS (ang. Family-of- Origin Scale) ..... 86
7.2.2.3 Lestvica medsebojne prilagojenosti DAS (ang. Dyadic Adjustment Scale) .......... 86
7.2.2.4 Lestvica o intimni varnosti ISQ (ang. Intimate Safety-Questionnaire) .................. 87
7.2.3
8.

Postopek raziskave in obdelava podatkov .................................................................... 88

REZULTATI RAZISKAVE ...................................................................................................... 89
8.1

DESKRIPTIVNA STATISTIKA ........................................................................................ 89

8.2

REZULTATI VPRAŠALNIKOV ....................................................................................... 95

8.2.1

Hipoteza 1 ..................................................................................................................... 95

IX

9.

8.2.2

Hipoteza 2 .................................................................................................................... 97

8.2.3

Hipoteza 3 .................................................................................................................. 100

POSTOPEK DRUGEGA DELA RAZISKAVE ..................................................................... 102
9.1

10.

METODA IN UDELEŽENCI .......................................................................................... 103
REZULTATI......................................................................................................................... 108

10.1

ANALIZA VZORCA KLINIČNIH PAROV V PROCESU RELACIJSKE ZAKONSKE

TERAPIJE ................................................................................................................................... 108
10.1.1

Hipoteza 4 ................................................................................................................ 108

10.1.2

Značilnosti odraslega intimnega partnerskega odnosa glede na predhodno spolno

zlorabo v otroštvu ................................................................................................................... 112
10.1.2.1 Težave v spolnosti ............................................................................................. 114
10.1.2.2 Odslikava bolečih odnosov v primarni družini .................................................. 120
10.1.2.3 Čustveno doživljanje ......................................................................................... 124
10.1.2.4 Komunikacija ..................................................................................................... 124
10.1.3

Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije pri predelovanju travme spolne

zlorabe v otroštvu ................................................................................................................... 125
10.1.3.1 Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije z vidika terapevtke ............... 126
10.1.3.2 Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije z vidika vključenih parov ..... 144
11.

RAZPRAVA ......................................................................................................................... 156

11.1

ANALIZA VZORCA CELOTNE SKUPINE PAROV ................................................. 156

11.1.1

Hipoteza 1 ................................................................................................................ 157

11.1.2

Hipoteza 2 ................................................................................................................ 160

11.1.3

Hipoteza 3 ................................................................................................................ 161

X

11.2

ANALIZA VZORCA KLINIČNIH PAROV V PROCESU RELACIJSKE ZAKONSKE

TERAPIJE ................................................................................................................................... 164
11.2.1

Hipoteza 4 ................................................................................................................. 164

11.2.2

Hipoteza 5 ................................................................................................................. 165

11.2.3

Značilnosti odraslega intimnega partnerskega odnosa glede na predhodno spolno

zlorabo v otroštvu .................................................................................................................... 166
11.2.4

Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije ...................................................... 175

12.

SKLEP ................................................................................................................................... 184

13.

POVZETEK .......................................................................................................................... 189

14.

ABSTRACT .......................................................................................................................... 191

15.

REFERENCE ........................................................................................................................ 193	
  

XI

SEZNAM TABEL
Tabela 1 Izobrazbena struktura udeležencev ločena po spolu ............................................. 81	
  
Tabela 2 Pogostost spolnih zlorab v vzorcu glede na spol................................................... 83	
  
Tabela 3 Prisotnost posamezne oblike zlorabe v paru ......................................................... 84	
  
Tabela 4 Prisotnost posamezne oblike zlorabe v paru - procentualno ................................ 84	
  
Tabela 5 Opisne statistike obravnavanih spremenljivk za pare ........................................... 89	
  
Tabela 6 Opisne statistike obravnavanih spremenljivk za pare s prisotno travmo spolne
zlorabe v otroštvu ......................................................................................................... 91	
  
Tabela 7 Opisne statistike obravnavanih spremenljivk za pare, ki niso doživeli travme
spolne zlorabe v otroštvu.............................................................................................. 92	
  
Tabela 8 Preverjanje normalnosti distribucij in homogenosti varianc ................................ 94	
  
Tabela 9 Razlike v merah kakovosti partnerskega odnosa med pari s prisotno spolno
zlorabo in pari, brez prisotne spolne zlorabe v otroštvu.............................................. 96	
  
Tabela 10 Razlike v avtonomiji, intimnosti in njunih elementih med pari s prisotno spolno
zlorabo in pari brez prisotne spolne zlorabe v otroštvu............................................... 97	
  
Tabela 11 Rezultati neparametričnega Mann-Whitney testa za podlestvice vprašalnika FOS
z odstopanjem od normalne porazdelitve ..................................................................... 98	
  
Tabela 12 Demografski podatki petih parov, ki so bili vključeni v šestmesečni proces
relacijske zakonske terapije........................................................................................ 104	
  
Tabela 13 Primerjava rezultatov na lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici intimne
varnosti pred terapevtsko obravnavo in po njej za moške, ženske in pare ............... 109	
  

XII

SEZNAM SLIK
Slika 1. Izobrazbena struktura udeležencev .......................................................................... 81	
  
Slika 2. Izobrazbena struktura udeleženk ............................................................................. 82	
  
Slika 3. Število otrok v družinah. .......................................................................................... 82	
  
Slika 4. Primerjava povprečnih rezultatov na posameznih lestvicah in podlestvicah Lestvice
medsebojne prilagojenosti med pari s prisotno zlorabo in pari, pri katerih spolna
zloraba v otroštvu ni bila prisotna................................................................................. 96	
  
Slika 5. Primerjava povprečnih rezultatov na posameznih dimenzijah in podlestvicah
Lestvice funkcioniranja v izvirni družini med pari s prisotno spolno zlorabo in pari, pri
katerih spolna zloraba v otroštvu ni bila prisotna. ...................................................... 100	
  
Slika 6. Primerjava povprečnih rezultatov (M) na lestvici o intimni varnosti med pari s
prisotno spolno zlorabo in pari, pri katerih spolna zloraba v otroštvu ni bila prisotna.
.................................................................................................................................... 101	
  
Slika 7 Grafična primerjava rezultatov na lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici
intimne varnosti pred terapevtsko obravnavo in po njej za moške ............................ 110	
  
Slika 8 Grafična primerjava rezultatov na lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici
intimne varnosti pred terapevtsko obravnavo in po njej za ženske ............................ 110	
  
Slika 9. Grafična primerjava rezultatov na lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici
intimne varnosti pred terapevtsko obravnavo in po njej za pare ................................ 111	
  
Slika 10. Shematični prikaz kategorij značilnosti odraslega intimnega partnerskega odnosa
glede na predhodno travmo spolne zlorabe v otroštvu. .............................................. 113	
  

XIII

XIV

UVOD

Spolna zloraba v otroštvu oz. do dopolnjenega 18. leta starosti oz. polnoletnosti, je po svoji
naravi travma s številnimi daljnosežnimi posledicami, ki zaznamujejo posameznika na
različnih področjih delovanja. Raziskave kažejo, da so psihološke posledice in težave v
medosebnih odnosih bolj pogoste kot pa pri tistih, ki spolne zlorabe niso doživeli (Briere in
Elliott 1994, 54). V literaturi so pogosto navedene depresija, anksioznost, postravmatska
stresna motnja, zloraba substanc, samopoškodbe, motnje spanja, somatizacija, doživljanje
občutkov krivde, nemoči, nizko samospoštovanje, samomorilnost, kompulzivnost in
obsesivnost (Neumann et. al. 1996, 6–12). V partnerskih odnosih pogosteje poročajo o
razvezah, nižjem zadovoljstvu, težavah na področju zaupanja, spolnosti (Rumstein McKean
in Hunsley 2001, 471–480) in komunikacije (DiLillo in Long 1999, 59).
Zaradi posledic, ki jih pogosto niti ne povezujejo s travmo spolne zlorabe v otroštvu
(TSZO), posamezniki ne redko poiščejo psihoterapevtsko pomoč v obliki individualne ali
skupinske terapije, ki sta obe zelo dobrodošli, vendar pa izključujeta partnerja. Nekatere
raziskave so pokazale, da njihovi partnerji med drugim poročajo o izolaciji, bolečini,
razočaranju, jezi, nezadovoljstvu (Reid, Wampler, in Taylor 1996, 443, Wiersma 2003,
151) in doživljanju sekundarnega travmatskega stresa (Nelson in Wampler 2000, 171).
Namreč spolna zloraba je povezana s telesom in spolnostjo, telo in spolnost pa sta sestavni
del intimnih partnerskih odnosov, zato so prepoznavanje, razumevanje in predelava
posledic bistvenega pomena za oba partnerja in tudi za zakonske terapevte, ki parom z
izkušnjo TSZO nudijo zakonsko oz. partnersko terapijo.
Do sedaj ni bilo zaslediti veliko empirično podprtih raziskav glede vključenosti parov v
terapijo, prav tako je bilo premalo raziskano doživljanje parov v samem procesu terapije,
obenem pa še ni bilo narejene raziskave travme spolne zlorabe v otroštvu v partnerski
terapiji s pomočjo modela relacijske zakonske terapije. Slednji pristopa k praksi na
inovativni način, saj intimni partnerski uporabi za razreševanje najzgodnejših travm
(Gostečnik 2004, 2007, 2015).

1

Relacijska zakonska paradigma meni, da oseba, ki je doživela TSZO, nezavedno išče
partnerja, s katerim bi ponovila izkušnjo in tako razrešila preteklo travmo in dobila
drugačen odziv oz. popravila manjko (Gostečnik 2007, 17). Najdeta se na podlagi
valentnosti, pri kateri sta partnerju stiska in bolečina domača, kar pa ni nujno, da je tudi
sam doživel spolno zlorabo (Repič Slavič 2015, 67).
Zaradi omenjenega manjka raziskav in želje po celovitejšem razumevanju TSZO v
povezavi z intimnimi partnerskimi odnosi smo se odločili, da slednje raziščemo v doktorski
disertaciji. Razdeljena je na teoretični uvod in empirični del. V empiričnem delu smo
uporabili metodi kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja.
V kvantitativnem delu so nas zanimale razlike v kakovosti zakonskega odnosa, intimni
varnosti in delovanju v primarni družini med pari, ki so doživeli TSZO, in pari, ki TSZO
niso doživeli. Namreč dosedanje raziskave so nakazale, da se je pri obravnavi partnerskih
odnosov potrebno posvetiti širši konceptualizaciji spolne zlorabe v otroštvu ter upoštevati
delovanje družine, v katerih so otroci, ki so doživeli TSZO, odraščali.
Zaradi želje po poglobljenem razumevanju doživljanja parov smo nadaljevali s pretežno
kvalitativnim delom raziskave, kjer smo pet parov, ki so doživeli TSZO, spremljali v
procesu relacijske zakonske terapije, ki je potekala dva terapevtska cikla oziroma šest
mesecev. Zanimale so nas značilnosti intimnega partnerskega odnosa in razvijanje le-teh
med terapevtskim procesom ter sam proces relacijske zakonske terapije.
V samem teoretičnem uvodu smo najprej predstavili razpon vedenj, ki spolno zlorabo
definirajo, saj v klinični praksi ugotavljamo, da so posamezniki premalo ozaveščeni o tem,
kaj spolna zloraba je in kakšne so njene posledice. Zato smo spolno zlorabo v otroštvu v
nadaljevanju predstavili kot travmo s sistemsko razsežnostjo. Namreč posamezniki, ki so v
tesnem stiku z osebo, ki je TSZO doživela, lahko prično tudi sami doživljati podobne
simptome (Maltas in Shay 1995, 533), kar se kaže tudi v intimnih partnerskih odnosih.
Nadaljevali smo z navajanjem posledic TSZO na individualni in medosebni ravni. Namreč
posledice na individualni ravni vplivajo na to, kako bo posameznik doživljal sebe,
posledično pa tudi drugega in njun partnerski odnos.
2

V tretjem poglavju smo predstavili intimni partnerski odnos in razvoj intimnosti v povezavi
z družinskimi odnosi in teorijo navezanosti.
Sledi prikaz relacijske zakonske terapije (RZT) v teoriji in praksi, s katerim smo predstavili
temeljne mehanizme RZT, proces s spremembami in učinkovitost samega modela terapije.
Zadnje poglavje v teoretičnem delu smo posvetili biblično teološkem delu, v katerem smo
predstavili nekatere odlomke, ki so povezani s spolno zlorabo v Svetem pismu, in sicer smo
izbrali tri odlomke iz Prve Mojzesove knjige, odlomek iz Knjige sodnikov in odlomek iz
Druge Samuelove knjige ter posamezne dele zgodbe Tobija in Sare iz Tobitove knjige.
Navedene odlomke smo osvetlili s pomočjo relacijske zakonske terapije in tako sklenili
teoretični uvod.
Z raziskavo smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju TSZO v povezavi z intimnimi
partnerskimi odnosi in procesa relacijske zakonske terapije pri predelovanju TSZO v
intimnem partnerskem odnosu.	
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1. TRAVMA SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU

Spolna zloraba v otroštvu je po svoji naravi travma z daljnosežnimi škodljivimi
posledicami, ki zaznamujejo posameznika na različnih področjih delovanja. Da bi jo lahko
razumeli, bomo v začetku najprej predstavili razpon vedenj, ki spolno zlorabo definirajo, v
nadaljevanju pa jo bomo predstavili kot travmo z relacijsko razsežnostjo.

1.1 OPREDELITEV SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU
Različni avtorji in raziskovalci opredeljujejo spolno zlorabo v otroštvu (SZO) na
najrazličnejše načine, najpogosteje pa je definirana kot negativni življenjski dogodek, pri
katerem je otrok prisiljen v spolno izkušnjo, katere v polnosti ne razume, nanjo razvojno ni
pripravljen, zaradi česar z njo ne soglaša oz. nanjo zaradi neravnovesja moči oz. telesnih ali
duševnih omejitev ne more privoliti, prav tako pa nima možnosti izbire, saj ne razume
pomena in posledic dejanj (Sanderson 2006, 25). Ko govorimo o otroku, mislimo na otroka
oz. mladostnika do dopolnjenega 18. leta starosti oz. do polnoletnosti, ne glede na razliko v
starosti s storilcem (Downs 1993, 332). Otrok je uporabljen kot spolni objekt za
zadovoljevanje potreb ali želja odrasle osebe, lahko tudi mladostnika ali starejšega otroka
oz. storilca, kjer le-ta namerno išče in spodbuja zlorabo z grožnjo, silo, ustrahovanjem ali
manipulacijo (Finkelhor in Korbin 1988, 4). V nadaljevanju predstavljamo različne oblike
vedenja v povezavi s spolno zlorabo.

1.1.1 Razpon vedenj pri spolni zlorabi v otroštvu
V klinični praksi opažamo, da klienti ob besedni zvezi spolna zloraba najprej pomislijo na
posilstvo oz. penetracijo, pri katerem pride do telesnega stika, vendar pa gre pri spolni
zlorabi za različne oblike, pri katerih ni nujno, da do telesnega stika sploh pride.
Sandersonova tako SZO definira kot dve vrsti vedenja: s telesnim stikom in brez le-tega
(Sanderson 2006, 31–32).
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1.1.1.1 Vedenja brez stika
•

Navezovanje stika z otrokom na spletu ali v živo.

•

Neprimerni spolni vdori v otrokov osebni prostor.

•

Vztrajanje pri spolno zapeljivem obnašanju in oblačenju.

•

Golota ali slačenje pred otrokom.

•

Verbalni komentarji spolne narave.

•

Siljenje otroka v spanje v isti postelji z odraslim brez upoštevanja razvojno
primerne meje.

•

Namerno razkazovanje genitalij otroku.

•

Neprimerno opazovanje otroka pri slačenju ali uporabi stranišča.

•

Spodbujanje otroka h gledanju ali poslušanju spolnih odnosov.

•

Fotografiranje otroka za spolno zadovoljitev ali kasnejšo pornografsko uporabo.

•

Omamljanje otroka, zato da bi ga fotografirali v seksualno provokativnih pozah ali
kot uvod k spolnemu napadu.

•

Pretirano spolno vedenje v prisotnosti otroka.

•

Izpostavljanje otroka pornografiji.

•

Snemanje otroka v eksplicitno seksualnih pozah

•

Prisiliti otroka, da sodeluje v pedofilskih združbah.

•

Prisiliti otroka, da vključi druge otroke za storilce.

•

Siljenje otroka, da se vključi v spolne aktivnosti z drugimi otroki, odraslimi ali
živalmi, izključujoč storilca.

1.1.1.2 Vedenja s stikom
•

Neprimerno poljubljanje ali poljubljanje z odprtimi usti.

•

Spolno ljubkovanje.

•

Dotikanje otrokovih genitalij ali otrokovih drugih osebnih delov za spolni užitek.

•

Siljenje otroka k dotikanju genitalij nekoga drugega.

•

Siljenje otroka k igranju spolnih igric.“

•

Masturbiranje (otrok storilca, storilec otroka, vzajemno).
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•

Oralno zadovoljevanje (otrok storilca, storilec otroka, vzajemno).

•

Ejakulacija (izliv semenske tekočine) na otroka.

•

Vstavljanje različnih predmetov (igrač, sladkarij) v otrokovo vagino ali anus.

•

Penetracija v otrokovo vagino ali anus z velikimi predmeti, vključno s spolnimi
pripomočki za odrasle.

•

Digitalna penetracija (s prsti) ali penetracija penisa v vagino ali anus.

•

Spolni odnos »na suho«, postavitev penisa med notranji zgornji del stegen otroka in
simuliranje spolnega odnosa.

•

Prisiljene spolne aktivnosti z drugimi odraslimi osebami ali otroki.

•

Snemanje spolnih aktivnosti z odraslimi ali otroki.

•

Bestialnost (prisilni spolni odnos z živaljo).

Pri navedenih vedenjih je v konkretnih primerih težko ločiti, ali je šlo za spolno zlorabo ali
ne (npr. ali je dedkov poljub vnukinje izraz nedolžnega izkazovanja pozornosti in ljubezni
ali pa gre za spolno zadovoljstvo oz. stimulacijo spolnega vzburjenja). Tako lahko tudi
starši, skrbniki ali druge osebe v odnosu do otroka prekoračijo meje, ki za otroka ne
pomenijo več normalne izkušnje, temveč zlorabljajočo (Herman-Giddens in Berson 1994,
196). Otrok čuti, da je odrasli s svojim neprimernim vedenjem prekoračil mejo, četudi tega
zaradi svoje razvojne stopnje ne razume, vendar se lahko čuti travmatiziranega šele
kasneje, ko se zave, kaj se je zgodilo (Sanderson 2006, 37). Čuti sram, ki je povezan s
spolnostjo (Graber 1991, 2). Prekoračitev spolnih meja v zlorabljenem zamaje zaupanje
(Blume 1990, 43), kar se odraža kasneje v intimnih partnerskih odnosih.
Pomemben kriterij v ločevanju med zlorabljajočim in nezlorabljajočim vedenjem je poleg
reakcije otroka tudi namera storilca (Haugaard in Reppucci 1988, 125). Pri tej gre lahko
za stimulacijo spolnega vzburjenja, ni pa nujno, da je le-ta v ospredju. Lahko gre
prvenstveno za moč in kontrolo (Coomaraswamy 1997, 47), ki npr. v primerih posilstev
storilcu služi kot kompenzacija nemoči, izražanje jeze, besa in frustracij (Groth in
Birnbaum 1979, 12–13).
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Z navedeno opredelitvijo vedenj lahko potemtakem otroka zlorablja nekdo znotraj
družine (oče, mama, očim, mačeha, teta, stric, brat, sestra, stari starši, sestrične, bratranci
ter vsi ostali sorodniki v razširjeni družini) ali zunaj družine (druge odrasle osebe, vrstniki,
osebe, ki imajo v svoji vlogi avtoriteto in moč nad otrokom, kot so npr. varuške/varuhi,
vzgojitelji/-ice, učitelji/-ice, športni trenerji, mladinski delavci, delavci v skupnosti,
skrbniki, predstavniki religioznih institucij, pastoralni delavci in ljudje, ki skrbijo za otroke
v institucionalnem, bivalnem okolju ali rejništvu, vključeni pa so tudi drugi člani skupnosti,
ki jih otrok pozna, npr. sosed/-a ali pa jih ne pozna. Pri poznanih osebah gre za osebe, ki
zlorabijo svoj položaj moči in zaupanja (Sanderson 2006, 25).
Otroci tako zaradi svoje razvojne stopnje, statusa avtoritete in njihovega podrejenega
položaja ne morejo pristati na zlorabo in je popolnoma razumeti (npr. dedek poljubi
vnukinjo in se pri tem vzburja, ona pa tega ne zmore doumeti in na to tudi ne pristati). Ne
glede na to, kako se zloraba zgodi, pa otrok zanjo ne more biti odgovoren, temveč je za
zlorabo vedno odgovoren odrasli oz. storilec (Haugaard in Reppucci 1988, 193).

1.1.2 Razširjenost spolnih zlorab
Spolne zlorabe so na žalost še vedno zelo pogost pojav v današnji družbi, kar kažejo
številne raziskave v tujini kot tudi v Sloveniji, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
Raziskava, izvedena v domačem prostoru, je ugotovila, da je bila povprečno spolno
zlorabljana vsaka šesta oseba, kar pomeni približno vsako peto dekle in vsak šesti fant
(Repič 2006, 120). Pri ugotavljanju stopnje razširjenosti spolnih zlorab v otroštvu pa
nastane težava iz dveh razlogov. Opredelitev in starostni razpon v raziskavah se bistveno
spreminjata, obenem pa primanjkuje natančnosti v mnogih definicijah. Zaradi tega prihaja
do razlik tudi znotraj raziskav. Metodološke in definicijske razlike pa privedejo tudi do
razlik v statističnih podatkih (Colangelo in Keefe Cooperman 2012, 15; Lusk in Waterman
1986, 102), zato jih na tem mestu ne bomo naštevali.
Glede na svojo naravo ima spolna zloraba v otroštvu travmatično razsežnost, zato jo lahko
opredelimo kot travmo in jo kot tako predstavljamo v nadaljevanju.
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1.2

SPOLNA ZLORABA KOT TRAVMA

Spolna zloraba je kot travma opredeljena v peti izdaji Diagnostičnega in statističnega
priročnika duševnih motenj DSM 5 (American Psychiatric Association. and American
Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. 2013), v katerem je za travmatični dogodek
navedena neposredna ali potencialna ogroženost, kar velja za direktno izpostavljenost
spolnemu nasilju ali prisostvovanju travme druge osebe oz. spoznanju, da je druga
bližnja oseba doživela travmo (U.S. Department of Veteran Affairs 2014). Pri tem pa ni
nujno, da pride do fizičnega nasilja, temveč lahko travmatični dogodek povzroči tudi
psihološko oz. čustveno nasilje (John in Conte 1993, 23).
Da bi se spolna zloraba lahko opredelila kot travma, sploh ni nujno potrebno prisotno
nasilje, temveč je le-ta lahko storjena brez uporabe sile, saj se lahko spolna zloraba odvija
znotraj posebno »ljubečega odnosa«, vendar pa se otroci čutijo travmatizirane, šele ko se
zavedo pravega pomena zlorabe (Sanderson 2006, 37) in ne nujno že med samo zlorabo
(Clancy 2009, XVII).
Spolna zloraba kot travma pušča na osebi, ki jo je utrpela, različne posledice. Nekatere so
vidne takoj, druge pa se lahko manifestirajo kasneje, pogosto pa pridejo do izraza v
medosebnih intimnih partnerskih odnosih, kar bomo bolj podrobneje predstavili v drugem
poglavju. Jedro psihološke škode, ki jo povzroči spolna zloraba v otroštvu, pa izpostavljajo
različne dinamike, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

1.2.1 Travmagenični model
Travmagenični model sta razvila Finkelhor in Brownova (Finkelhor in Browne 1985) in se
ga pogosto uporablja tako v raziskavah kot v terapiji. Po pregledu različne literature s
področja spolnih zlorab sta v želji po bolj sistematičnem razumevanju narave
travmatičnosti predpostavila, da se izkušnje spolne zlorabe lahko analizirajo v smislu štirih
travmatičnih vplivov, ki spremenijo otrokovo razumsko in čustveno dojemanje sveta
in ustvarijo travmo z izkrivljeno samopodobo in pogledom na svet. Povezava vseh
štirih dinamik skupaj pa je tista, ki travmo spolne zlorabe v otroštvu (TSZO) naredi
drugačno od ostalih otroških travm (Finkelhor in Browne 1985, 531–535):
8

1. Travmatična seksualizacija: povezana je s procesom, saj se zaradi SZO otrokova
spolnost oblikuje neprimerno njegovemu razvoju in disfunkcionalnemu modelu v
medosebnih odnosih. Storilec s spolno zlorabo, ki je neprimerna otrokovi razvojni
stopnji, na le-tega prenese zmešnjavo o spolnem vedenju. V otroku se tako shranijo
spomini, ki so lahko zastrašujoči in so povezani s spolnostjo. Avtorja poudarjata,
da je travma večja, če otrok sodeluje, kot pa če je pasiven.
Kasneje postane zaradi travme zlorabe popačeno dojemanje sveta in ljudi okoli sebe
(Blume 1990, 43). Otroci dobijo zmedena sporočila o spolnem vedenju, zato so te
izkušnje zanje lahko zelo travmatične. Včasih se zgodi, da je otrokom del samega
odnosa všeč, predvsem dotikanje, božanje, nekateri doživijo tudi orgazem. Ravno
zaradi neustreznih izkušenj, povezanih s spolnostjo, potem v odrasli dobi nimajo
ustreznega modela spolnosti, kar se lahko odraža v zmedenem in ambivalentnem
odnosu do spolnosti. Lahko so prestaršeni, doživljajo fobije ali pa obsesije in
preokupiranost s spolnostjo (Ainscough in Toon 2000, 35–36).
2. Nemoč: se nanaša na proces, pri katerem so nenehno v nasprotju otrokova volja,
želja in občutek učinkovitosti, kar izkrivlja občutek sposobnosti nad kontrolo v
življenju. Občutek nemoči se pri otroku pojavlja, kadar gre za vdor v njegov prostor
in kadar je telo zlorabljeno proti njegovi volji. Nemoč se krepi, ko otroci ne zmorejo
ustaviti zlorabe. Povečuje se, kadar je otroke strah, kadar jih odrasli ne razumejo in
jim ne verjamejo, kaj se dogaja. Otroci so tako ujeti v situacijo, nemoč jim
izkrivlja občutek nadzora nad svojim življenjem. Kritična je tudi izguba
kontrole, ki ima doljnosežne posledice.
Občutek nemoči lahko vpliva tudi na kasnejše odnose, nesposobnost kontrolirati
situacijo lahko vodi do paničnih napadov, anksioznosti, fobij in nočnih mor
(Ainscough in Toon 2000, 35–36).
3. Stigmatizacija: preko krivde, sramu in ponižanja, ki jih je zakrivil storilec,
izkrivlja občutek lastne vrednosti, kar se vpiše v samopodobo. Skrivnostnost
okrepi občutek drugačnosti pri osebi, ki je bila spolno zlorabljena, prav tako pa se
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stigmatizacija okrepi, če po razkritju spolne zlorabe drugi otroka krivijo za samo
zlorabo.
Tako osebe tudi v odrasli dobi pogosto molčijo o zlorabi, saj se bojijo reakcij drugih
ter se počutijo osramočene. Pogosto se počutijo umazane in slabe, zato se lahko
izolirajo od ostalih in se izogibajo intimnih odnosov. Ravno občutki sramu in krivde
posameznika vodijo v načine samokaznovanja, kot so npr. droge, alkohol,
samopoškodbe, samomorilno vedenje (Ainscough in Toon 2000, 35–36).
4. Izdajstvo: gre za proces, v katerem otroci pridejo do spoznanja, da je oseba, ki so
ji zaupali, njihovo zaupanje izdala, navadno z lažmi in manipulacijo.
Storilci navadno z otrokom vzpostavijo zaupljiv odnos, v katerem se le-ta počuti
zaželenega in sprejetega, zato je izdajstvo še toliko večje. Otroci in kasneje odrasli se
pogosto počutijo, da so jih izdali mati, družina oz. drugi prijatelji, ki jim niso bili v pomoč
in jih niso zaščitili in jim stali ob strani. Izdajstvo lahko doživljajo kot občutek izgube,
izgube zaupljivega in ljubečega odnosa s storilcem, kar lahko vodi v občutke žalosti,
depresije ali jeze ter sovraštva (Ainscough in Toon 2000, 38).
Izmed vseh štirih dinamik je z vidika vpliva na medosebno delovanje odraslega
najpomembnejše izdajstvo. Na splošno otroke učimo, da naj zaupajo odraslim in od njih
pričakujejo zaščito. Ko je otrok zlorabljen, lahko pride do porušenja tega zaupanja in
občutka varnosti, otrok se čuti izdanega. Otrok lahko ugotovi, da mu je odrasli namenoma
škodoval, mu lagal in se posvečal samo svojim lastnim interesom. Če družina ne podpira
otroka ob razkritju zlorabe ali pa za zlorabo ve in otroka ne zaščiti, to za otroka pomeni
dodatno izdajstvo. Znano je, da je občutek izdajstva najmočnejši, če je bil zlorabljajoči
čustveno blizu otroku. Ko otrok odraste, se lahko občutek izgube in izdajstva v otroštvu
prenese tudi na druge odnose (Davis in Petretic-Jackson 2000, 296). Nezaupanje lahko
kasneje vodi v izolacijo in odpor do intimnih odnosov (Coffey et al. 1996, 447).
O izdajstvu kot travmi govori tudi avtorica Freyd (Freyd 1996), ki je na podlagi klinične
prakse in raziskav utemeljila teorijo izdajstva. Travma izdajstva predpostavlja, da SZO, ki
so jo storili starši, skrbniki ali nekdo, ki je otroku blizu, kaže na hujše duševne težave kot
10

pri tistih, ki so jih zlorabile druge osebe, izdano zaupanje pa je lahko bolj boleče kot sam
dogodek zlorabe (Edwards et al. 2012, 133).
Jedro travme izdajstva leži v izdanem zaupanju. Tesnejši kot je odnos, hujše je izdajstvo
(Freyd 1996, 9). Lenore Terr (Terr 1991), ki je prva razlikovala travmo med dvema tipoma:
“Tip I” kot enkratni dogodek travme in “Tip II” kot ponavljajoča se travma, kar je pogosto
pri travmi izdajstva, ugotavlja, da otroci v primeru travme tipa II bolj verjetno razvijejo in
uporabljajo obrambne mehanizme, ki jim pomagajo odganjati visoko stopnjo tesnobe in
občutke izdajstva. Obrambne mehanizme opredeli kot zavedni ali nezavedni način
reševanja konfliktov znotraj sebe ali med seboj in zunanjim svetom. Navedene obrambne
mehanizme opisuje kot potlačenje spomina, disociacije spomina, zanikanje, fantazije,
intelektualizacija ali projekcijska identifikacija. V svojih raziskavah je tudi ugotovila, da
imajo otroci pri ponavljajočih se travmah bolj fragmentiran spomin kot pri enkratnem
dogodku (Terr 1994, 75-76). Namreč otrok za svoje preživetje potrebuje starše oz.
skrbnike, ki jim mora zaupati, če pa so ga le-ti z zlorabo izdali, lahko ob njih preživi samo
tako, da zmanjša trpljenje in bolečino s potlačitvijo spomina, kar poimenuje zaslepljeno
izdajstvo (Freyd 1996, 4).
Izdajstvo je povezano z načinom, kako bodo dogodki obdelani in kako se bodo vtisnili v
spomin ter s posledicami, ki iz tega izhajajo. Izdana oseba oz. otrok tako nima zavestnega
zavedanja izdajstva oz. spomina, saj je odnos bolj pomemben od same zlorabe, ki se je
zgodila. Tako se oseba lahko šele kasneje, ko je dovolj varno, spomni pretekle travme
zlorabe (Freyd 1996, 31).
Ker pa se spolna zloraba ne zgodi v izolaciji, temveč vedno znotraj nekega odnosa (Herman
1997, 133) in če so otroka zlorabili starši ali tisti, ki jim je otrok zaupal, govorimo o
relacijski travmi, ki je kvalitativno in kvantitativno bolj psihopatogena kot kateri koli
drugi socialni ali fizični stres (Schore, 2000, 207). Nekateri avtorji jo definirajo kot
kompleksno psihološko travmo, za katero je značilna izpostavljenost močnim
povzročiteljem stresa, ki so lahko ponavljajoči se ali dolgotrajni in zajemajo škodljiva
dejanja in nastanejo ob razvojno občutljivem času, kot je zgodnje otroštvo ali
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mladostništvo, ko prihaja do kritičnega obdobja razvoja možganov (Courtois in Ford
2009, 13).
V nadaljevanju bomo predstavili nevrobiologijo travme s pomočjo razumevanja možganov
in poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj se nekateri spolno zlorabljeni v otroštvu
travmatičnega dogodka zlorabe ne spomnijo oz. se ga šele v odrasli dobi oz. imajo le delni
spomin na zlorabo, obenem pa so lahko preplavljeni s čustvenimi odzivi in močnimi
telesnimi senzacijami.

1.2.2 Travma spolne zlorabe v otroštvu in spomin
Da bi lahko razumeli, kako je TSZO povezana s spominom, si bomo najprej pogledali
nevrobiologijo travme.
Znanstvene raziskave (Bremner et al. 1997, 23; Cahill, Gorski in Le 2003, 194; Stein et al.
1997, 951) so pokazale, kako travma prizadene določene predele možganov, npr.
hipokampus in amigdalo, ki sta locirana v limbičnem sistemu. Hipokampus procesira
informacije, ki so potrebne za pomen izkušenj v času in prostoru in dozori med drugim in
tretjim letom (npr. vprašanja, kot so: kdaj se mi je to zgodilo, kaj se mi je zgodilo najprej,
kaj je sledilo potem ...), amigdala pa je zrela že ob rojstvu ter procesira in pospeši
shrambo čustev in reakcij v situacijah, ki so čustveno nabite (Rothschild 2000, 20).
Povezana je s čustvenim učenjem kot odzivom na določene situacije, povezane z
ogrožujočim stanjem (Van der Kolk 2002, 63). Na oba zelo močno vpliva izkušnja
kroničnega stresa in travme. Bolj kot se povečuje stres, bolj se sproščajo stresni hormoni in
nevrokemikalije, ki zadušijo hipokampus (Cahill, Gorski in Le 2003, 270). Raziskave
kažejo, da imajo spolno zlorabljeni v otroštvu manjši volumen hipokampusa v primerjavi z
nezlorabljenimi, saj celice umrejo (Bremner et al. 1997, 27), kar je povezano s spominskim
primanjkljajem (Nutt in Malizia 2004, 15). Živčni prenašalec noradrenalin, ki se sprošča
ob aktivaciji simpatičnega živčnega sistema med stresnim ali razburljivim dogodkom, se
tako sprosti v amigdalo in utrdi travmatski spomin (Cahill, Gorski in Le 2003, 270). V
preživetje usmerjen simpatični živčni sistem postane prezaposlen s prepoznavo in
pričakovanjem groženj, parasimpatičnemu živčnemu sistemu pa je zaradi varčevanja z
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energijo preprečeno delovanje (Ford, Fraleigh in Connor 2009, 32). Avtonomni živčni
sistem je tako ves čas pod močnim stresom, in sicer v stanju nenehne pripravljenosti, v
katerem je otrok preplavljen in brez pomoči odraslih ne zmore sam sprocesirati vzburjenja
v avtonomnem živčnem sistemu, kar zruši sposobnost integrirati, kaj se je zgodilo.
Senzacije, afekti, mišljenje so raztreščeni v senzorne fragmente in niso povezani. To
pomeni, da je travma obtičala v neverbalnih delih možganov, v amigdali in talamusu,
hipokampusu in možganskem deblu, medtem ko sposobnost razmišljanja o življenjskih
dogodkih poteka v čelnem možganskem režnju (Van Der Kolk 1987, 5–12), obenem pa
kronično vzburjenje v avtonomnem živčnem sistemu lahko privede do postravmatske
stresne motnje (PTSM) (Rothchild 2000, 27), ki je najbolj poznan izraz posledic
nepredelanih travmatičnih oz. hujših stresnih dogodkov (Cvetek 2009, 17).

1.2.3 Posttravmatska stresna motnja
Posttravmatska stresna motnja (PTSM) je anksiozna motnja, ki jo definirajo tri skupine
simptomov: podoživljanje, izogibanje in hipervzburjenost, ki trajajo vsaj en mesec po
travmatičnem dogodku (Shalev 2001, 4). V kolikor traja PTSM manj kot tri mesece, jo
označimo za akutno, dlje od treh mesecev pa za kronično. Lahko se pojavi z zapoznelim
učinkom šele leta kasneje (McNally 2005, 10), močno pa vpliva na intimnost (Mills in
Turnbull 2004, 269).

1.2.3.1 Podoživljanje
Podoživljanje nekaterih vidikov nepredelanih travmatičnih dogodkov poteka na miselni,
čustveni, vedenjski ali telesni ravni. Lahko gre za vsiljive misli, podobe, občutke, nočne
more, hudo duševno stisko oz. močno zaskrbljenost (Carlson 1997, 51–52). Na telesni ravni
lahko privede do razvoja somatizacije, kot so glavoboli in različne bolečine, lahko tudi
gastroenterološke bolezni (Carlson 1997, 306). Vsiljive podobe lahko prihajajo v t. i.
spominskih prebliskih (ang. flashback), ki so povezani z disociacijo in posamezniku
onemogočajo, da bi ločil, kaj izvira iz preteklosti, kaj iz sedanjosti. Sprožilci so lahko
različna čutenja: vonj, okus, dotik, vid in sluh. (Rothschild 2000, 45). Če potegnemo
vzporednico z intimnimi partnerskimi odnosi, so lahko sprožilci prebliskov partnerjeve
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pobude v spolnosti, lahko pa so povezani z mediji, v katerih posameznik prebere ali vidi
neko spolno upodobitev (Courtois in Sprei 1988, 268).

1.2.3.2 Izogibanje
Naporno podoživljanje lahko pripelje do različnih simptomov izogibanja, ki se prav tako
kažejo na miselni, čustveni, vedenjski in telesni ravni in se odražajo kot izolacija in
osamljenost, ko se posameznik izogiba ljudem in vsem, kar bi ga lahko spomnilo na
preteklo travmo zlorabe. Lahko čustveno otopijo, zlorabljajo droge in alkohol ali pa se
spustijo v tvegana vedenja (Girardin 1997, 121). Na telesni ravni otopijo bolečino, z vsemi
navedenimi simptomi pa se želijo zaščititi pred tesnobnostjo in občutji, ki so povezana s
preteklo travmo (Carlson 1997, 47). Izogibanje vključuje izrazito zmanjšano zanimanje ali
sodelovanje pri pomembnih dejavnostih, občutek ločenosti in odtujenosti od drugih, kar
ovira medosebno intimnost (Mills in Turnbull 2004, 269).

1.2.3.3 Hipervzburjenost
Pri hipervzbujenosti gre za vztrajne simptome povečanega vzburjenja, ki se lahko kaže v
težavah s spanjem, ko oseba težko zaspi ali pa se ponoči prebuja. Pri osebah, ki so doživele
TSZO, se lahko kaže kot preobčutljivost, lahko ima oseba težave s koncentracijo ali pa se
odziva pretirano s preplašenostjo (Cvetek 2009, 23). Pri vedenjskem podoživljanju so
pogosti odzivi vedenja lahko podobni tistim v času zlorabe; npr. če je deklico spolno
zlorabljal stric in jo v času varstva lovil po hiši, ker je le-ta bežala pred njim, je zanjo lahko
pogosta oblika odziva beg pred nevarnostjo ali boj kot samoobramba. To se lahko izkaže
kot težava v partnerskih odnosih, saj bo tako lahko žena pretirano odzivna na vsako
moževo minorno grožnjo, ki pa to ni, le ona jo na podlagi pretekle travme tako doživlja in
se odzove s pretirano vzburjenostjo in napadalnostjo. Zaradi težav s spanjem in pretiranih
odzivov so spolno zlorabljeni v otroštvu lahko močno razdražljivi in pri njih se lahko
pojavljajo močni izbruhi besa (Van der Kolk 2001, 50) in povečana razdražljivost, kar
škodljivo vpliva na intimnost (Mills in Turnbull 2004, 269).
Omenjeni odziv boj-beg je značilno povezan z zvišano ravnjo hormonov, ki jih izloča
nadledvična žleza, kar lahko pri osebi, ki je doživela TSZO pri spopadanju s stresom v
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medosebnih odnosih, predstavlja velik izziv. Večina jih ob razgretem nestrinjanju s
partnerjem doživi čustven odziv, ki lahko oteži komunikacijo. Če zraven doživlja še
simptome odziva boj-beg, kot so: povečan srčni utrip, mišična napetost in pretirana
osredotočenost, lahko pride do zmanjšanih zmožnosti za uspešno in zdravo interakcijo s
partnerjem (Laurent in Powers 2006, 703).

1.2.3.4 Disociacija
Eden izmed disfunkcionalnih načinov izogibanja kot spopadanja s travmo spolne zlorabe v
otroštvu je disociacija, ki je povezana tudi s spominskimi prebliski. Opredeljena je kot
motnja, ki se pojavlja v povezavi z občutki, mislimi in spomini, da bi zmanjšala stres.
Vključuje lahko (Carlson in Putnam 1993, 79–102):
•

sanjarjenje podnevi kot trenutke izklapljanja od okolja,

•

spremembe v telesnem zaznavanju,

•

čustveno omrtvičenje,

•

fantaziranje,

•

derealizacijo,

•

depersonalizacijo,

•

izgubo zavesti,

•

izhod iz telesa,

•

amnezija bolečih spominov,

•

večosebnostna motnja.

Disociacija je način, kako se spolno zlorabljeni lahko ubrani močnih čustev iz ponavljajoče
se travme, npr. jeze, besa, strahu in obupa. Kadar je pretežkih čutenj preveč, se obramba
disociacije vklopi avtomatsko (Stien in Kendall 2004, 115).
Otroci in tudi odrasli opisujejo svoje doživetje, ko med stresom lahko kar izginejo in z
distance gledajo, kaj se dogaja okoli njih. To jim daje občutek, da kar se dogaja, se ne
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dogaja njim, temveč nekomu drugemu (Van Der Kolk, Burbridge in Suzuki 1997, 99).
Oseba si lahko reče »to ni res«, »to se ne dogaja meni in zlorabo gleda od daleč. Čeprav je
disociacija lahko med samo travmo zlorabe iznajdljiv mehanizem, je le-ta patološka, kadar
postane primarni odziv na stres. Večina zlorabljenih otrok se na stres odziva v kombinaciji
izmenjajočega se stanja vzburjenja in disociacije (Stien in Kendall 2004, 115).
Otroci, ki so jih zlorabljali starši, lahko izrinejo zlorabo iz zavestnega zavedanja in
spomina, kot da se sploh ni zgodila ali pa jo minimalizirajo, racionalizirajo oziroma iščejo
izgovore, da kar se jim je zgodilo, ni bila zloraba (Herman 1997, 102). Številne raziskave
zlorabljenih otrok kažejo, da je amnezija zelo pogosta, še posebno, če otroci še naprej
živijo z zlorabljajočim staršem (Freyd 1996, 155). Klinične in neklinične raziskave amezijo
pri zlorabah potrjujejo. Raziskava, v kateri so ugotavljali, ali zlorabljeni dejansko pozabijo
travmo, je vključevala 129 žensk, ki so imele dokumentirano spolno zlorabo v otroštvu in s
katerimi so bili opravljeni intervjuji 17 let kasneje, je pokazala, da se jih velik delež (38 %)
zlorabe ni spomnilo. Med njimi so bile ženske, ki so bile v času zlorabe mlajše, in tiste, ki
jih je zlorabila oseba, ki so jo poznale. Iz navedenega so zaključili, da daljše obdobje brez
spomina zlorabe še ne pomeni, da se le-ta ni zgodila (Williams 1994, 1167).
Dlje časa trajajoča travma v otroštvu ima tako škodljive posledice na razvoj otroka, saj
spreminja varno navezanost, ki je predpogoj za sposobnost regulacije čustev in zdravo
zavedanje sebe (Ford 2005, 410), zato je pomembno, da je travma razrešena.
Za lažjo konceptualizacijo travme in njeno razreševanje je Peter A. Levine (Levine 1997),
ki je 30 let študiral nevrologijo in psihologijo ter obravnaval osebe z izkušnjo travme, razvil
SIBAM model disociacije, ki temelji na 5 različnih elementih. Gre za akronim: S kot ang.
Sensation (senzacije: vid, sluh, vonj, okus, dotik), I kot ang. Image (slika), B kot ang.
Behaviour (vedenje), A kot ang. Affect (afekt) in M kot ang. Meaning (pomen). Da bi
lahko govorili o celotnem spominu, je potrebno, da je vseh pet elementov med seboj
povezanih. Ob travmi spolne zlorabe in njenem stresu pa so elementi med seboj
disocirani, npr. oseba, ki je bila spolno zlorabljena in doživlja panične napade ter tesnobo,
ima v telesu veliko senzacij, ima vedenje, nima pa pomena in slike, od kod izvira vsa ta
tesnoba (Rothschild 2000, 68–70).
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1.2.4 Sistemska razsežnost travme
Veliko literature o travmi in postravmatskem stresu je namenjene posameznikom, ki so
TSZO neposredno doživeli, vendar pa raziskave travmatičnega stresa kažejo, da
posamezniki, ki so v neposrednem stiku z osebami, ki so TSZO doživele, začnejo
doživljati simptome travme tudi na sebi, kar še posebej velja za partnerje oseb, ki so
doživele TSZO (Figley in McCubbin 1983).
V nadaljevanju predstavljamo sekundarno travmatizacijo, ki opisuje posledice pri
posameznikih, ki so v neposredni bližini z osebo, ki je doživela travmo (Maltas in Shay
1995, 533).

1.2.4.1 Sekundarna travmatizacija
Sekundarna ali drugotna travmatizacija je v literaturi najpogosteje opisana z naslednjimi
besednimi zvezami (Figley 1995, 14):
•

sekundarni travmatski stres,

•

stres zaradi sočutja (ang. »Compassion Fatigue«),

•

deljena oz. prevzeta travma (ang. »Vicarious Traumatization«),

•

izgorevanje (ang. »Burn out«).

Pri sekundarnem travmatskem stresu gre za različne načine, ki omogočajo prenos
travme, kar pomeni, da se na drugo osebo prenesejo čutenja in afekti tistega, ki je travmo
doživel (Repič 2007, 91). Travmatična izkušnja spolne zlorabe se lahko z enega člana
razširi na celotno družino in prizadene njeno funkcionalnost, ne glede na to, kdaj se je
travma zgodila (Lebow in Rekart 2004, 261). Simptomi so skoraj identični simptomom
PTSM, se pa le-ti razlikujejo po moči in obvladovanju (Figley 1995, 14).
Klinična literatura kaže, da bližnji tistega, ki je doživel travmo, lahko tudi sami doživijo
sekundarne učinke travme, kar lahko privede do medosebne stiske (Nelson in Wampler
2000, 171). Pogosto navedeni simptomi pri partnerjih so občutki jeze, žalosti, sramu in
strahu (Johnson in Williams Keeler, 1998, 25). Del sekundarne travme, ki jo doživljajo
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nekateri partnerji, lahko izvira iz nepredvidljivih čustev osebe, ki je doživela TSZO.
Avtorici Bacon in Lein (Bacon in Lein 1996, 1) sta v kvalitativni raziskavi preučevali
doživljanje šestih partnerjev moškega spola. Vključeni so poročali o občutkih frustracije
zaradi navidezno naključnih sprožilcev jeze. Moški so jezo partnerk – usmerjeno na njih
same – opisali kot nerazumno. Poročali so tudi o občutku žalosti v zvezi z odnosom, ki so
ga nekoč imeli in je povezan z dolgoročnim vplivom zlorabe.
Travma tako ne »doleti« samo osebe, ki je bila v otroštvu spolno zlorabljena, temveč vse
osebe, ki so z njo v bližjem stiku, še posebno partnerja. Kadar pa sta v partnerskem odnosu
oba doživela travmo, je v literaturi zaslediti razliko med pari z enojno in pari z dvojno
travmo.

1.2.4.2 Travma v paru
Pari z enojno travmo so opisani kot pari, pri katerih je samo eden izmed partnerjev
doživel travmatično izkušnjo, kjer se travmatični simptomi stresa prenesejo na partnerja in
so učinki podobni simptomom PTSM, le da so manj intenzivni. Pari z dvojno travmo pa
so opisani kot pari, pri katerih sta oba v paru doživela travmatično izkušnjo ali več
travmatičnih izkušenj, kar vpliva na njiju kot posameznika in na delovanje v njunem
medsebojnem odnosu (Balcom 1996, 432). Navadno pa se najdeta na podlagi podobnih
preteklih izkušenj oz. mehanizma valentnosti (Gostečnik 2015, 6). Njuna predhodna
zgodovna prispeva k težavam v partnerskem odnosu.
Na podlagi klinične prakse so bile ugotovljene različne medosebne dinamike
travmatiziranih parov (Nelson et al. 2002, 60–65):
Pri parih z enojno travmo:
•

Polarizacija čustvenih vlog:
Kaže se s tem, da eden v paru močno izraža čustva, medtem ko jih drugi kontrolira,
kar se odraža pri medosebni komunikaciji.

•

Vzorec zasledovanje – umik:

18

Eden pritiska, drugi pa se umika, kar se močno odraža v konliktnih situacijah, v
katerih želi eden izmed partnerjev uveljaviti nadzor nad drugim.
•

Pravilo skrivnosti:
Travmatiziran partner drugemu ne razkrije svoje travme, če pa jo že, jo le omeni, ne
razglablja pa o podrobnostih. Na drugi strani pa se partner, ki ni doživel travme,
pogovoru o tej temi zaradi različnih razlogov izogiba (strah, sram, zanikanje,
minimalizacija)

•

Individualne težave travmatiziranega partnerja:
Gre za težave, kot so: PTSM, nizka samozavest, slaba skrb zase, ki vplivajo na
delovanje posameznika in jih je potrebno nasloviti v paru.

•

Individualne težave netravmatiziranega partnerja:
Gre za nezmožnost razumevanja travmatiziranega partnerja in pomanjkanje
empatije. Lahko ga celo krivi za nastale težave ali pa se jezi nanj.

•

Starševska vloga netravmatiziranega partnerja:
Kadar je travmatizirani partner zaradi individualnih simptomov travme nezmožen
ali delno zmožen skrbeti zase, zahteva dinamika od netravmatiziranega partnerja, da
prevzame glavno vlogo za delovanje celotne družine, lahko pa postane postaršen.

•

Vpliv na druge sisteme:
Težave v partnerskem odnosu vplivajo na otroški podsistem, v katerem postanejo
otroci postaršeni ali pa zaradi ravnovesja družinskega sistema le-ti postanejo
vedenjsko izstopajoči.

Pri parih z dvojno travmo:
•

Težave z močjo in nadzorom:
Pojavijo se takrat, kadar eden v paru prevzame nadzor med pomembnimi vidiki v
odnosu, kot so: spolnost, finance, čustva, rekreacija in drugi, medtem ko drugi
partner nima nadzora oz. je le-ta omejen. Takšen tip težav je toliko bolj izrazit, če
19

imata oba enak tip travmatične izkušnje (kot je npr. TSZO), pri katerih lahko kot
simptom razvijeta povečano odvisnost drug od drugega.
•

Tekmovalnost med partnerjema:
Lahko se pojavi tekmovanje, kdo izmed njiju je doživel težjo travmo ali pa
tendenca po vlogi žrtve, za katero je potrebna dodatna skrb.

•

Dvoumnost zunanjih meja:
Terapevt mora znati ustvariti prostor, v katerem bodo klienti pripravljeni govoriti o
občutljivih temah, povezanih s preteklo travmo. Pri paru z dvojno travmo gre za
izziv, saj so meje glede vstopa tretje osebe v njun sistem lahko zelo odprte ali zelo
zaprte.

•

Simptomi, povezani s travmo:
Pari kažejo različne simptome, npr. partner, ki je doživel fizično nasilje, se bo
soočal z obvladovanjem jeze, partner, ki pa je doživel spolno zlorabo, bo lahko imel
težave v spolnosti.

•

Preobremenjeni–zavrnjeni pari:
Veliko parov zavzame dopolnjujočo vlogo v odnosu kot odziv na travmatične
izkušnje. Eden v paru postane preobremenjen z učinki travmatičnih dogodkov,
medtem ko jih drugi zavrača ali zanika. Preobremenjeni partner tako prevzame nase
travmo obeh, saj na tak način drugega rešuje oz. skrbi za zmanjševanje čustvene
napetosti v odnosu.

•

Trenutno vedenje in pretekle izkušnje:
Eden ali oba v paru lahko minimalizirata vpliv preteklih izkušenj na trenutno
vedenje.

•

Krivda:
Krivda lahko pri enem partnerju izvira iz spolne zlorabe, medtem ko je drugi
partner gledal, kako je bil očim fizično nasilen do njegove mame, sam pa ni
neposredno izkusil fizičnega nasilja oz. zaščitil mame.
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Travma spolne zlorabe v otroštvu tako zaznamuje nevrobiologijo zlorabljenega, kar se
odraža na kognitivni, čustveni in vedenjski ravni in prihaja najmočneje do izraza v intimnih
partnerskih odnosih. Kljub boleči izkušnji s številnimi posledicami, pa avtorji raziskav
poročajo o rasti, ki je v literaturi definirana kot posttravmatska rast.

1.2.5 Posttravmatska rast
Posttravmatska rast je razumljena kot izkušnja pozitivnih psiholoških sprememb, ki so
nastale kot rezultat boja z življenjskimi okoliščinami in predstavljajo velik izziv (Tedeschi
in Calhoun 2004, 1), kamor lahko prištevamo tudi travmo spolne zlorabe v otroštvu.
Avtorja Tedeschi in Calhoun (2004, 1) navajata pet dimenzij rasti:
•

večje spoštovanje življenja,

•

prednostno postavljanje nalog v življenju (sprememba hierarhije pomembnosti),

•

toplejši in bolj intimni odnosi z drugimi,

•

večji občutek lastne osebne moči,

•

prepoznavanje novih možnosti v življenju,

•

duhovni razvoj.

Če govorimo o rasti po travmatičnem dogodku, jih je možno strniti v tri koristi, kot so:
zaznane spremembe pri sebi, spremenjen občutek odnosov z drugimi in spremenjena
življenjska filozofija (Tedeschi in Calhoun 1996, 455). Nekateri posamezniki, ki so
izpostavljeni travmatičnim dogodkom, lahko doživijo čustveno rast in razvijejo močnejše
zaupanje v svoje sposobnosti spoprijemanja s težkimi situacijami. Drugi lahko izboljšajo in
poglobijo svojo povezanost z družinskimi člani in prijatelji. Posamezniki lahko postanejo
po boju s hudim stresom bolj čustveno izrazni, pripravljeni so se bolj čustveno razkrivati in
so bolj odprti za sprejemanje pomoči in podpore drugih, nekateri pa začnejo bolj ceniti
življenje. Posttravmatska rast je tudi povezana z varno navezanostjo, kamor lahko
prištevamo tudi terapevtski odnos (Tedeschi in Calhoun 2004, 7–13,15–16).
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Ob navedenem je potrebno opozoriti, da posamezniki kljub posttravmatski rasti, ki so jo
doživeli, ne zanikajo njenih negativnih vidikov, ampak so kljub temu sposobni osmisliti
travmatično izkušnjo (Siegel in Schrimshaw 2000, 1550).
V nadaljevanju predstavljamo posledice TSZO. V literaturi so opredeljene kot kratkoročne
in dolgoročne. Glede na to, da se v nalogi posvečamo odraslim intimnih partnerskim
odnosom, v naslednjem poglavju predstavljamo dolgoročne škodljive posledice.
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2. TRAVMA

SPOLNE

ZLORABE

V

OTROŠTVU

IN

DOLGOROČNE POSLEDICE

Raziskave kažejo, da so psihološke posledice in težave v medosebnih odnosih bolj pogoste
pri tistih, ki so doživeli spolno zlorabo, kot pa pri tistih, ki zlorabe niso doživeli (Briere and
Elliott 1994, 54). Posledice, ki jih doživljajo otroci in kasneje odrasli, se lahko zelo
razlikujejo, saj se TSZO zgodi v različnih okoliščinah, kontekstu in načinu. Raziskave
kažejo, da so le-te odvisne od različnih dejavnikov, ki so pogosto povezani med seboj:
starost otroka ob zlorabi (Adams Tucker 1981, 362; Alexander 1993, 346; Browne in
Finkelhor 1986, 57), odnos s storilcem (Alexander 1993, 346; Feinauer et al. 1996; Kiser
et al. 2014, 1083), število storilcev (Finkelhor in Brown 1986, 58), način zlorabe
(Beitchman et al. 1992, 101; Russell 1986, 164), trajanje zlorabe (Bagley in Ramsay
1986, 34; Šraj 2010, 49); Browne in Finkelhor 1986, 57, odziv na razkritje zlorabe
(Catherall 2004, 57) oz. materina podpora (Kendall-Tackett, Williams, in Finkelhor 1993,
164). Če povzamemo navedene razskave, le-te kažejo, da mlajši, kot je otrok ob zlorabi,
bližji kot ima odnos s storilcem, več kot ima storilcev, dlje časa kot traja zloraba, hujše in
bolj škodljive so dolgoročne posledice. Enako velja za otroka, ki mu ne verjamejo, ko pove
za zlorabo, ga obtožujejo ali ga ne vzamejo resno ali pa za otroka, ki nima podpore
matere. Te pa otrok seveda nima, če je mati storilka.
Nekatere posledice TSZO se lahko pojavijo že takoj v otroštvu, druge kasneje v odrasli
dobi, je pa nabor posledic zelo širok, skoncentrirane pa so okoli različnih dimenzij
(intrapersonalne, medosebne, kognitivne, vedenjske, čustvene in fizične (Sanderson 2006,
53). Tudi Neumann, Houskamp, Pollock, in Briere (Neumann et al. 1996, 6-12) so na
podlagi preteklih raziskav preučili dolgoročne posledice TSZO in jih razdelili na pet
področij: čustveno (jeza, tesnoba in depresivnost), vedenjsko (kompulzivno ponavljanje
travme, škodljivo vedenje do telesa kot so npr. samopoškodbe, zloraba substanc,
samomorilnost), relacijsko (medosebne težave in slaba samopodoba), psihiatrično
(obsesije, kompulzije, disociacije, somatizacije) in travmatski odziv na stres (opisano v
prvem poglavju).
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Ker je spolna zloraba v otroštvu travmatična izkušnja, se ponavlja v mislih, vedenju in
čustvih. Osebo, ki je doživela TSZO, lahko preplavijo stare misli in občutja, kar se lahko
kaže v ekstremnih čustvenih stanjih, ko ponovno izbruhe stara travma. Ekstremna čustva
se pojavijo takrat, ko so spodbujeni spomini iz preteklosti, preko katerih posameznik
lahko doživlja intenzivne izbruhe besa, panične napade, depresivne epizode, poplave solz
zaradi neznatnega razloga. Osebo lahko preplavljajo močna čustva od gledanju filma ali ob
na videz trivialnih razlogih, ob doživljanju krivice neki drugi osebi, pogosto pa prihajajo na
dan v partnerskih odnosih in osebo presenetijo (Ainscough in Toon 2000, 63–64). V
nadaljevanju predstavljamo najprej posledice na individualni ravni. Kako posameznik vidi
in doživlja samega sebe, je močno povezano z delovanjem v intimnih partnerskih odnosih.

2.1 INDIVIDUALNE POSLEDICE
2.1.1 Razdrobljen občutek jaza
Za zdrav razvoj je potreben enoten občutek jaza (razdrobljen občutek jaza ang. shattered
sense of self), v katerem je strnjena kontinuiteta lastnih izkustev in spominov. TSZO lahko
uniči občutek smisla zase oz. sesuje »jaz« in vodi do občutka odtujitve, nepovezanosti s
seboj in drugimi (Sanderson 2006, 38). Žrtve spolnih zlorab se pogosto čutijo
fragmentirane, razcepljene oz. razdrobljene z uničenim občutkom lastne vrednosti oz.
nevredne (Cole in Putnam 1992, 175).
Posamezniki, ki so doživeli TSZO, lahko izgubijo sposobnost regulacije afektov ali pa je
le-ta oslabljena.

2.1.2 Regulacija afektov
Močni občutki in čustva zlorabljenega otroka imajo lahko dolgoročne posledice v odrasli
dobi, tako da lahko še kot odrasli doživlja močna občutja anksioznosti, jeze, nemoči,
obupa, zmede, terorja ali depresije. Nekateri se počutijo preplavljene in prestrašene zaradi
svojih občutkov, drugi pa preprosto čustveno otopijo (Ainscough in Toon 2000, 34), vsem
pa je skupna težave v regulaciji afektov. Kadar je le-ta oslabljena, vodi v težave, povezane s
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strpnostjo in izražanjem čustev. Ko se zgodi TSZO, otrok ni pomirjen, prepuščen je sam
sebi, ko mora upravljati s paleto močnih, pogosto protislovnih in zmedenih občutkov, ki mu
jih nihče ne ubesedi. Glede na razvojno stopnjo jih pogosto ni zmožen regulirati in jih tudi
sam ne more izraziti. Pomanjkanje afektivne regulacije vodi k nihanju, ko na eni strani
nima nikakršnih občutkov, na drugi pa ima tako intenzivne občutke, da ti grozijo z
uničenjem njega samega in drugih (Sanderson 2006, 55). To se pogosto kaže takrat, ko ne
morejo nadzorovati besed ali vedenja, še posebno v za njih zastrašujočih situacijah, ko
izrazijo jezo na nekontroliran način. Po navadi ekplodirajo zaradi minorne težave in
pretiravajo v odzivih. Tovrstni način je močno izražen v partnerskih odnosih (Gil 1992, 24–
25).

2.1.2.1 Jeza in bes
Jeza je v raziskavah pogosto opisana kot jeza na storilca ali jeza nase. Pogosta čustvena
posledica je kronična razdražljivost, ki se kaže kot nepričakovana in neobvladljiva jeza.
Raziskave kažejo, da imajo zlorabljeni otroci težave z izražanjem jeze in v kolikor je ne
morejo izraziti, jo lahko ponotranjijo kot sovraštvo do samega samega sebe in kot depresijo
ali pa jo eksternalizirajo, kar se lahko kaže kot posledica zlorabe drugih (Carmen, Rieker in
Mills 1990, 205) oz. v nasilnem vedenju kot uničevanju lastnine in drugih kriminalnih
dejanjih. Ponotranjena jeza, obrnjena vase, se lahko manifestira kot škodovalno vedenje do
telesa, kot je npr. samopoškodovanje ali so motnje hranjenja. K temu lahko prištejemo tudi
zlorabo substanc. Ker jih je jeze strah, jo nezavedno tlačijo, to pa se izraža v pretirani
uslužnosti drugim, s katero jim želijo ugajati in niso zmožni reči ne. Mnoge je strah
intenzivnosti svoje jeze. Čutijo, da če bi dopustili izbruh svoje jeze, da bi bila ta tako
močna, da bi uničila njih same in druge, kar pa v njih bolj spodbuja pasivno agresivno
naravnanost namesto direktnega izražanja jeze. Slednje se kaže v pretirani uslužnosti, saj
želijo ugajati drugim in niso zmožni reči ne (Sanderson 2006, 55). Ena izmed raziskav je
pokazala, da se jeza kot posledica TSZO kaže tudi v spolnosti. Udeleženke so komentirale:
»Utrujena sem od pretvarjanja, da se čutim kot spolno bitje, jezi me, da sem kot ženska
pogorela, jezna sem, ker ne bom nikoli normalna v spolnosti in ker bo vedno nekaj narobe z
mano« (Westerlund 1992, 51).
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2.1.2.2 Strah in tesnoba
Tesnoba je pogosto povezana s TSZO. Kaže se lahko kot nespecifična ali pa kot občutek,
da je svet nevaren kraj, ker ga je kot takega doživel otrok. Tesnoba lahko vodi do paničnih
napadov (Bagley in Ramsay 1986, 35; Rodgers et al. 2003, 962), ki odraslega naredijo bolj
ranljivega za depresijo in razmišljanje o samomoru Posamezniki pogosto doživljajo veliko
strahu (Anderson in Alexander 1996, 45), ki je lahko povezan z varnostjo v
nepredvidljivem in nevarnem svetu, zaupanjem samemu sebi in intimnostjo z drugimi.
Strah jih je, da bi bili ponovno izdani in ranjeni oz. se znašli v zlorabljajočem ciklu. Zaradi
navedenega jih je lahko strah imeti otroke, čeprav si le-teh želijo, obenem pa ne morejo
verjeti v svoje starševske sposobnosti (Sanderson 2006, 56). Zato pogosto doživljajo
veliko tesnobe in strahu v medosebnih in bližnjih odnosih. Lahko je osebo strah pred
ocenjevanjem drugih ali pa doživljajo močan strah pred avtoriteto (Briere in Elliott 1994,
57–58). Tesnoba in strah se kažeta tudi v partnerskih odnosih na področju spolnosti, v
katerih lahko prihaja tudi do različnih disfunkcij, kar predstavljamo v nadaljevanju.

2.1.2.3 Žalost
Žalost je močno povezana z dejanskimi in simbolnimi izgubami: izguba jaza, izguba
zaupanja v sebe in druge, izguba nedolžnosti, otroštva, varnosti, potrebe po varnosti,
avtonomije, moči, kontrole, čutenj, idealiziranih staršev, veselja do življenja … (Sanderson
2006, 65–66). Kadar žalost ni izražena in je »zakopana«, takrat posameznika zastruplja in
mu onemogoča, da bi bil lahko v polnosti veselil oz. se počutil živega (Bass in Davis 2003,
40).

2.1.2.4 Krivda in sram

Travma spolne zlorabe v otroštvu povzroči mnogo težkih in neprijetnih občutij. Najbolj
pogosto neprijetno in boleče čustvo je sram, ki povzroči, da se posameznik, ki je bil spolno
zlorabljen, počuti osramočenega, razvrednotenega, slabega, neprimernega in tudi
nesprejetega (Fuchs 2002, 234). Najraje bi se skril in izoliral, kar mu prinese občutek
odtujitve in ustvarja težave v nadaljnih odnosih, saj se zaradi sramu umika od drugih
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(Sanderson 2006, 38). Kako se počutijo v povezavi s sramom odrasli, ki so kot otroci
doživeli TSZO, zajame avtor Sgroi (Sgroi 1988, 114) z navedbo dveh besednih zvez, ki ju
imenuje sindrom »pokvarjenega blaga« (ang. damaged goods). Oseba se počuti
osramočeno zaradi same zlorabe in tudi sebe osebno, kar vodi k preziru do samega sebe,
občutku, da je slab in »kužen«. Sram pogosto spremlja kronični občutek krivde, ki je bolj
prosto lebdeč kot pa vezan na kaj specifičnega in med drugim pušča občutek prekomerne
odgovornosti zase in za druge. To se kaže v načinu, da osebe, ki so doživele TSZO,
pogosto nase prevzemajo ogromno odgovornosti za druge, ki jim težko rečejo ne, obenem
pa stalno zavračajo sebe in svoje potrebe (Sanderson 2006, 56). Sram in krivda sta tako v
številnih kliničnih raziskavah navedena kot dolgoročni simptom pri posameznikih, ki so
doživeli TSZO (Coffey et al. 1996, 447; Davis in Petretic-Jackson 2000, 292; Willows
2009, 22; Webster 2001, 553; Wyatt in Newcomb 1990, 758). Krivda je povezana s
preteklostjo, ko se je otrok krivil za zlorabo, ki se mu je zgodila, se spraševal, zakaj je ni
preprečil, zaustavil, se ji izognil. Strašljivi občutek samoobtoževanja posameznika še globje
povezuje s travmo in onemogoča, da bi lahko razvil samozaupanje (Ainscough in Toon
2000, 93).

2.1.3 Slaba samopodoba in nizka samozavest
Samopodoba je v literaturi opredeljena na različne načine. Nekateri avtorji menijo, da gre
za celoto znanj, predstav, ocen, čustev in vrednotenj o samem sebi (Musek, Tušak in
Zalokar Divjak 1998, 15), drugi pa jo kot vrednostno sodbo o sebi povezujejo z izrazi, kot
so samozavest, samovrednotenje in samospoštovanje (Kobal Grum 2001, 17–18). Če
govorimo o raziskavah, povezanih s spolno zlorabo in doživljanjem samega sebe ter o tem,
koliko posameznik verjame in misli, da zmore, le-te kažejo negativno povezanost (Downs
1993, 333-338; Jehu, Gazan, in Klassen 1988, 47; Karakuş 2012, 753). Posamezniki sebe
doživljajo kot manj uspešne, manjvredne, manj privlačne, z nizko stopnjo zaupanja vase in
malo samospoštovanja, obenem pa se počutijo nezaželene, doživljajo občutke krivde in
sramu (Repič 2007, 289). Doživljanje sebe prispeva tudi k drugim simptomom, ki so
močno izraziti v intimnih partnerskih odnosih.
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2.1.4 Posledica na telesu in zdravju
V literaturi je moč zaslediti povezanost TSZO z duševnim in telesnim zdravjem (Kiser et
al. 2014, 1083; Maniglio 2010, 631; Neumann et al. 1996, 6). Raziskave kažejo, da je
TSZO velik dejavnik tveganja za razvoj psihopatologije (Hillberg, Hamilton Giachritsis,
and Dixon 2011, 38), pogosto se lahko razvijejo razpoloženjske motnje (Managlio 2013,
96), pojavijo se lahko različne oblike motenj hranjenja in samopoškodovanja
(Levenkron in Levenkron 2007, 31–34), nagnjenost k zlorabam substanc (Kilpatrick et al.
2000, 19); samomorilnosti (Brezo et al. 2007, 1551; Dube et al. 2002, 713) in zasvojenosti
(Najavits 2007, 141). Simpson in Miller (Simpson in Miller 2002, 27) po pregledu
obstoječe literature navajata očitno povezanost TSZO s kasnejšimi težavami zlorabe
substanc, obenem pa naj bi bila le-ta pri ženskah 2-krat višja od splošne populacije.
Alkohol in opojne substance služijo kot beg pred nakopičenim stresom, občutkom nemoči
in izgubo kontrole nad svojim življenjem, slednje pa lahko privede do zasvojenosti, ki tako
postane način samozdravljenja posttravmatske stresne motnje (Jerebic in Jerebic 2013, 30),
ki je ena izmed najpogostejših duševnih motenj in smo jo podrobneje predstavili v prvem
poglavju. Triindvajset let trajajoča longitudinalna raziskava TSZO znotraj družine v
povezavi z ženskim razvojem

je pokazala številne zdravstvene težave, med drugim

zgodnejši vstop v puberteto, disociativne simptome, visoko stopnjo debelosti (Trickett,
Noll, in Putnam 2011, 453) prav tako pa je napovedovalec več bolezni, med drugim
gastroenteroloških (Drossman et al. 1990, 828; Hulme 2000, 1471) in ginekoloških težav,
tpovezanih z reproduktivnim zdravjem (Jamieson in Steege 1997, 1408; Sigurdardottir in
Halldorsdottir 2013, 426), mišično-skeletnih bolečin, glavobolov (Felitti 1991, 328;
Hilden et al. 2004, 1121) ter sladkorno boleznijo tipa II (Rich-Edwards et al. 2010, 529),
pogostejši pa so tudi obiski pri zdravniku (Hilden et al. 2004, 1121). Bolečine se lahko
pojavijo takrat, ko zloraba ni bila integrirana v spomin in se ob mislih in občutkih zgodi, da
posameznik ponovno podoživlja tako fizične kot tudi čustvene bolečine (Duncan 2004, 99).

2.1.5 Posledice na kognitivni ravni
Pomembna prepričanja, ki si jih posameznik ustvari o sebi, drugih, okolici in prihodnosti
temeljijo na tem, kar se je naučil na podlagi izkušenj, pridobljenih v otroštvu. Glede na to,
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da so izkušnje v povezavi s TSZO negativne, se ta prepričanja in doživljanja samega sebe
izražajo v precenjevanju nevarnosti v svetu in podcenjevanju samoučinkovitosti in lastne
vrednosti. Sebe pogosto doživajo kot nemočne in brezupne, z oslabljenim zaupanjem in
obtoževanjem samega sebe ter nizko samopodobo (Barahal, Waterman, in Martin 1981,
513). Otrok, ki je spolno zlorabljen, mora prehitro odrasti. Tako deluje zrelo, razumno in
preveč odgovorno. Vse njegove moči so bile usmerjene v iskanje pomena, razumevanja in
nadzorovanja čustev. Občutek prekomerne odgovornosti s prevelikim poudarkom na
kognitivnih veščinah in pomanjkanju čustvene pismenosti se lahko nadaljuje tudi v
odraslem življenju. Osebe se lahko bojijo čustev in jih imajo za nejasne, destabilizirajoče
in prevevajoče. Čustvom se skušajo izogniti tako da jih popredalčkajoin nadzorujejo, zato
pogosto iščejo tolažbo in zatočišče v kognitivni sferi, ki jo lažje nadzorujejo. Njihov
kognitivni razvoj je bil pospešen, kar pa je v škodo njihovemu čustvenemu razvoju. Čeprav
je to v profesionalnem življenju dobra prilagoditev, je pa slaba v intimnih odnosih, v
katerih se porajajo čustva (Sanderson 2006, 53-54).

2.1.6 Posledice na vedenjski ravni
Osebe, ki so doživele TSZO, lahko poleg opisanega škodljivega vedenja do telesa v odrasli
dobi doživljajo močne občutke neuspeha. Ne glede na to, kaj osebe v življenju dosežejo, se
vedno čutijo manjvredne in nepopolne, kot smo pisali že na ravni doživljanja čutenj. Da bi
nadomestile te občutke neuspešnosti, pogosto stremijo k popolnosti. Cilje si lahko
postavijo previsoko in jim ne uspe, kar še dodatno utrdi že prevladujoč občutek neuspeha,
zaradi česar se umaknejo in izolirajo. Nasprotno pa lahko na drugi strani visoko
funkcionalne odrasle osebe s TSZO prevzemajo izzive in se ves čas ženejo naprej. Imajo
visoke standarde zase in za druge in stremijo k temu, da bi se dokazale. Te osebe so
pogosto uspešne v svoji karieri, vendar ne zmorejo delovati v svojih intimnih odnosih.
Raje so v varnem svetu »delati« kot »biti«. (Sanderson 2006, 57). Nadaljnji dolgoročni
učinek je strah pred kazanjem ranljivosti in potreb, kar jih lahko vodi k dojemanju
samih sebe kot nepremagljivih. Mnogi prevzamejo negovalne ali starševske vloge. Pogosto
takšno vedenje odraža zamenjavo vlog, ki so jo doživeli med TSZO, ko je otrok zavaroval
storilca s tem, da ni izdal skrivnosti ali pa je pristal na zadovoljitev storilčevih potreb in ne
lastnih otroških. To lahko postane življenjski vzorec obnašanja, v katerem skrbijo za
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druge in premnoge osebe ne morejo dopustiti, da nekdo skrbi zanje, celo v primeru bolezni
ali ko ostarijo (58).
Ker se naloga osredotoča na intimne partnerske odnose v povezavi s TSZO, zaključujemo z
individualnimi posledicami in več pozornosti namenjamo relacijskim učinkom. V
nadaljevanju predstavljamo posledice v medosebnih odnosih.

2.2 POSLEDICE V MEDOSEBNIH ODNOSIH
Številne raziskave kažejo, da travma prizadene intimnost s partnerji (Briere 1992, 54;
Davis in Petretic Jackson 2000, 294; Finkelhor in Browne 1985, 531–535; Rumstein
McKean in Hunsley 2001, 471–480), npr. oslabi sposobnost zaupanja in oteži čustveno
izražanje. Izraža se v obliki težav na področju spolnosti. Raziskave tudi kažejo, da spolna
zloraba v otroštvu predstavlja večjo verjetnost za pojav težav v zakonskih odnosih
(DiLillo 2001, 553) oz. se kaže kot nezadovoljstvo v zakonskem odnosu (Liang, Williams
in Siegel 2006, 42).
Raziskava, opravljena na vzorcu 35 poročenih kliničnih parov, od katerih je 13 parov
poročalo o TSZO, je pokazala, da le-ti doživljajo več stisk in stresa kot pari, pri katerih ni
bilo prisotne TSZO (Anderson in Miller 2006, 360–361). Ko so ženske, ki so doživele
TSZO, spraševali, kako doživljajo delovanje v medosebnih partnerskih odnosih, so le-te
poročale o nižjem zadovoljstvu, slabši komunikaciji in nižji stopnji zaupanja v
primerjavi z ženskami, ki spolne zlorabe niso doživele (DiLillo in Long 1999, 59). Partnerji
oseb, ki so doživeli TSZO, poročajo o bolečini, razočaranju, jezi, nezadovoljstvu in
težavah v komunikaciji (Reid, Wampler, in Taylor 1996, 443; Wiersma 2003, 151). Ena
izmed raziskav ugotavlja, da se posamezniki, ki so doživeli TSZO, skušajo izogniti
negativnim mislim, občutkom in spominom, kar se odraža v mehanizmih spoprijemanja,
kot so disociacija, zlorabe substanc, priložnostna spolnost in izogibanje medosebnim
odnosom. Medtem ko ti mehanizmi lajšajo bolečino na kratki rok, imajo negativne
dolgoročne posledice, kot so občutki izolacije, nezadovoljstvo z odnosi in spolne
disfunkcije. Osebe s preteklo TSZO poročajo o težavah s čustveno komunikacijo,
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intimnostjo, močjo, nadzorom in težavami v spolnosti v intimnih odnosih (Polusny in
Follette 1995, 143–163). V nadaljevanju predstavljamo posledice, ki se pomembno
povezujejo z ugotovitvami v zgoraj navedenih raziskavah.

2.2.1 Medosebne posledice na čustveni ravni
Moški in ženske, ki so doživeli TSZO, v primerjavi s tistimi, ki je niso doživeli, poročajo o
več medosebnih težavah na področju zaupanja, kontrole, odgovornosti, asertivnosti in
občutku odtujenosti od svojega partnerja (Whiffen, Thompson, in Aube 2000, 1100).

2.2.1.1 Izdano zaupanje
Izdano zaupanje je eno izmed najpomembnejših travmatogenih dinamik z vidika delovanja
v medosebnih odnosih, ki smo jih opisali v prvem poglavju. Otrok je bil zlorabljen, porušil
se je občutek varnosti in zaupanja, otrok pa je doživel izdajstvo. To izdajstvo se v odrasli
dobi prenese v intimne partnerske odnose (Davis in Petretic Jackson 2000, 296), v katerih
se afekti zlorabe v občutjih na novo preigravajo. Pretekla zloraba se izraža v intimnosti kot
strah, nezaupanje ali ambivalentnost glede medosebne bližine in ranljivosti. Težave pri
vzpostavljanju in vzdrževanju intimnih odnosov, o katerih poročajo udeleženci raziskave,
pripisujejo vplivu spolne zlorabe v otroštvu velik pomen na otrokovo sposobnost zaupanja.
Ker zaupanje zahteva kar najmanjšo defenzivnost in prepričanje, da drugi niso nevarni,
posamezniki težko zaupajo tistim, ki so jim pomembni, kar pa intimni partnerji vsekakor so
(Briere 1992, 51).
V raziskavi, ki so jo izvedli Mullen in sodelavci (Mullen et al. 1994, 35-40), so imele
ženske z izkušnjo TSZO velike težave zaupati drugim ter deliti svoje osebne težave in skrbi
s partnerji. Iz tega je razvidno, da ženske z izkušnjo spolne zlorabe bistveno manj
čustveno zaupajo svojim partnerjem. Menile so, da se ne morejo zanesti na druge, ki bi
jim nudili pomoč. 23 % žensk z izkušnjo TSZO je navedlo, da nikoli niso doživele odprte
in iskrene komunikacije s svojim partnerjem, medtem ko je v kontrolni skupini o tem
poročalo le 6 % žensk. Ženske so poročale tudi o izjemnem nelagodju ob misli, da bi
osebne težave zaupale svojim partnerjem in se z njimi pogovorile o njih. Te ženske so manj
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pogosto zaupale, da so jim njihovi najbližji na voljo za čustveno podporo in so redkeje
iskale pomoč in nasvete pri drugih osebah.
Zaradi izdanega zaupanja lahko pride do dveh skrajnosti. Na eni strani težko zaupajo
svojemu partnerju. Želijo si ljubečega in pozornega odnosa, istočasno pa se ga bojijo, in
sicer prav zaradi strahu pred izdajstvom. Na drugi strani pa nekateri posamezniki, ki so
doživeli TSZO, partnerju preveč zaupajo, potem pa, ko je njihovo zaupanje izdano, so
močno razočarani, saj je tako bolečina dvojna – povezana s sedanjim odnosom in
prebujajoča se iz pretekle zlorabe. Partnerju tudi težko zaupajo, da se jim je zgodila krivica
TSZO. Ker so že kot otroci navadili ohranjati skrivnost in ker se bojijo zavrnitve ali
obtožbe, ostajajo tiho. Nekateri odrasli povedo partnerju v upanju, da jih bo razumel in da
bodo sprejeti, vendar pa žal vsi partnerji niso vedno razumevajoči in preteklo travmo lahko
uporabijo kot orožje med konflikti v partnerskem odnosu (Sanderson 2006, 89). Ženske z
izkušnjo TSZO naj bi doživljale tudi močna protislovna občutja, ki se izražajo kot
nezaupanje, idealiziranje, razvrednotenje ter razočaranje nad moškimi in partnerskimi
zvezami (DiLillo 2001, 553).

2.2.1.2 Čustveno doživljanje
O čustvenem doživljanju smo več napisali v prejšnjem poglavju, v katerem smo se
dotaknili individualnih posledic, ki pa se prav tako odražajo v odraslih intimnih partnerskih
odnosih. Posamezniki, ki so doživeli TSZO, imajo pogosto težave z izražanjem čustev in
težko izrazijo svoje potrebe in želje. Zaradi zlorabe so zamrznili svoja čustva in le-ta so
služila kot obramba pred bolečino, ki pa vztraja tudi v odraslih intimnih partnerskih
odnosih (Pistorello in Follette 1998, 478).
Osebe, ki so doživele TSZO, pogosto doživljajo občutke krivde, ker se jim je travma sploh
zgodila. Ti občutki negativno vplivajo na medosebne partnerske odnose (Matsakis 1996,
73), in sicer:
•

občutek, da si ne zaslužijo odnosa;

•

strah pred intimnostjo, ker jih je strah, da bo partner izvedel za travmo in odšel;

•

zaradi občutka nevrednosti dovolijo partnerju, da jih izkorišča;
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•

so preveč zaščitniški ali pa bi radi v odnosu preveč dajali;

•

so premalo asertivni in ne poskrbijo za svoje potrebe ter menijo da so drugi
pomembnejši;

•

ko postane odnos bolj intimen, ga zaključijo.

Raziskave in klinična praksa kažejo, da osebe, ki so doživele TSZO, pogosto niso sposobne
vzpostaviti intimnosti prek zaupanja in odprte komunikacije.

2.2.2 Medosebne posledice na vedenjski ravni
2.2.2.1 Dinamika moči in kontrole
Dinamika TSZO se kot dinamika moči in kontrole pogosto odigrava v intimnih odnosih. V
naključnem vzorcu 2250 oseb, ki so doživete TSZO, so slednje navedle nizko raven
zadovoljstva ter nizko raven dojemanja ljubeče skrbi in visoko raven nadzora s strani svojih
partnerjev (Mullen et al. 1994, 35). Dinamika se tako odraža v številnih medzakonskih
konfliktih. Povežemo jo lahko z dinamiko zlorabe, pri kateri je storilec zlorabljal otroka,
le-ta ni imel nobene moči in se je počutil nemočnega. Občutki nemoči lahko vodijo do
težav glede uporabe in zlorabe moči in kontrole. V odraslosti lahko oseba izkusi občutke
nemoči na vseh področjih svojega življenja in ne dostopa do svojih notranjih rezerv moči
zaradi strahu pred zlorabo le-teh ali strahu, da bi postali podobni storilcu. Nasprotno pa
nekateri preveč kompenzirajo svoj občutek nemoči s tem, ko verjamejo, da so sami
vsemogočni in nepremagljivi, na tak način pa tudi regulirajo tesnobo. Tako postanejo v
partnerskih odnosih preveč nadzorovalni in rigidni, saj jih je strah izgube kontrole,
dinamika moči in kontrole pa je obremenjujoča za oba partnerja (Sanderson 2006, 56).
Navedena dinamika se odraža tudi kot kompenzacija za pomanjkanje kontrole v otroštvu v
nadzorovanju in rigidnosti v svojih razmišljanjih in prepričanjih, kar se lahko prenese na
telo, ki ga samopoškodujejo in ga tako kaznujejo. Tako namreč izvajajo nadzor nad
telesom, ki jih je izdalo, kar pa prestraši njihovega partnerja. Nadzorujejo lahko tudi svoja
čustva, ki se jih bojijo in jih skušajo zadržati, saj jih je strah, da jih bodo le-ta preplavila ali
uničila (Levenkron 2007, 155–161).
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Posamezniki, ki so doživeli TSZO, pa imajo več težav na področju spolnosti v primerjavi s
posamezniki, ki TSZO niso doživeli (Dube et al. 2005, 430).

2.2.3 Medosebne posledice na področju spolnosti
2.2.3.1 Težave v spolnosti
Raziskave kažejo, da imajo posamezniki, ki so doživeli TSZO, poleg težav v vzpostavljanju
in ohranjanju partnerskih odnosov, težave tudi na področju doživljanja spolnosti (Colman
in Widom 2004, 1133; Leonard in Follette 2002, 346; Najman et al. 2005, 517). Spopadajo
se z vrsto težav v spolnosti, kar se močno odraža v medsebojnih intimnih partnerskih
odnosih. Najpogosteje so težave opisane kot zasvojenost s spolnostjo, spolne disfunkcije,
ki posameznike zaznamujejo na področju spolne želje, vzburjenja in orgazma (Carnes in
Moriarity 1997, 93; Fedoroff 2003, 336; Levine et al. 2003, 333–356; Maltz in Holman
1987, 115; Srei in Courtouis 1988, 268), potem so pogoste bolečinske motnje (Maltz in
Holman 1987, 115), doživljanje spominskih prebliskov in disociacije (Gil 1992, 67–68;
Levenkron 2007, 152–153;). Pri ženskah, ki so doživele TSZO, raziskave v povezavi s
posledicami najpogosteje navajajo težave s pomanjkanjem spolne želje, vzburjenjem in
orgazmom, manj pogosto pa boleč spolni odnos in vaginizem (Leonard in Follette 2002,
347). Doživljajo manj pogosto orgazme in so manj spolno odzivne (Wallker et al. 1999,
332).
V preteklosti je bilo veliko raziskanega v povezavi s TSZO in delovanjem žensk v
spolnosti, vendar pa so bile raziskave bolj usmerjene na njihovo vedenje, najnovejše pa se
osredotočajo tudi na psihološke, čustvene in kognitivne posledice, kot so spremenjena
prepričanja, strahovi, tesnobna razpoloženja (Aaron 2012, 200). Po pregledu literature
sta avtorici Davis in Petretic Jackson (2000, 306–316) opisali tri vzorce spolne intimnosti,
ki se pogosto pojavljajo v literaturi o spolni zlorabi v otroštvu:
•

Posameznik, ki je doživel TSZO, težko zaupa ljudem in uporablja spolnost kot
način povezovanja z drugimi. Ta vzorec lahko vodi v spolna razmerja, ki so
priložnostna in kratkotrajna. Če se v odnosu začne razvijati globlja stopnja
intimnosti, utegnejo hitro zapustiti odnos, saj jim bližina povzroča nelagodje.
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•

Drugi vzorec se od prvega razlikuje v tem, da se skuša povsem izogniti spolnosti in
intimnosti.

•

Pri tretjem vzorcu pa doživljajo strah pred spolnostjo in intimnostjo, vendar pa je
njihova želja po zvezi dovolj močna, da poiščejo partnerja navkljub tem občutkom.
Posledično lahko iščejo partnerje, ne da bi pri tem bili pozorni na svoj občutek
zaupanja ali lastne vrednosti, s čimer so lahko bolj izpostavljeni tveganju za
zlorabljajoče odnose.

Drugi vzorec, tj. umikanje v spolnosti, lahko zasledimo v literaturi navedenega tudi pod
averzijo, kar je razumljeno kot izogibanje spolnosti ali odpor do spolnosti (Meston,
Heiman in Trapnell 1999, 385–395) oz. kot spolno anoreksijo (Carnes in Moriarity 1997,
45–54), ki je posledica zavrženosti ali izdajstva, kar je prisotno pri spolni zlorabi. Gre za
podobnost z motnjo hranjenja anoreksijo, pri kateri želi posameznik pridobiti kontrolo, ki
mu je bila odvzeta pri spolni zlorabi. Spolnosti se pričnejo izogibati, če pa se zgodijo spolni
odnosi, pa je prisoten strah, tako da se ne morejo sprostiti in spolnost ni zadovoljujoča.
Tudi svoje telo doživljajo izkrivljeno, enako kot pri motnji hranjenja, lahko se jim lastno
telo celo gnusi.
Raziskave kažejo, da je spolno vedenje mnogih odraslih lahko povezano s TSZO, kar se na
eni strani lahko kaže kot umik in disfunkcionalnost, na drugi strani pa hiperseksualnost
in kompulzivnost. Da bi lahko razložili, zakaj se nekateri posamezniki odzovejo z
umikom, strahom in anksioznostjo, drugi pa z impulzivnostjo in odigravanjem (ang. actingout), so odkrili dva različna dejavnika, ki predstavljata razlike v spolnem vedenju, in sicer
spol otroka in starost ob zlorabi (Aaron 2012, 199). Dečki pozunanjijo zlorabo, kar se kaže
kot agresivno in na spolnost usmerjeno vedenje, ki je tudi kompulzivno. Kar 31 % vseh
moških, ki so doživeli TSZO, poroča o eksternalizirani motnji, 26 % se jih izogiba
spolnosti, 26 % ima težave z vzburjenjem, 12 % jih poroča o težavah pri doživljanju
orgazma. Največja povezava se kaže med spolno disfunkcijo in zanemarjanjem v otroštvu.
Mlajši kot je otrok ob zlorabi, bolj bo odziven na zlorabo z pozunanjenim vedenjem ali pa
z neprimernim seksualiziranim vedenjem, starejši kot bo otrok, sploh če je najstnik, bolj
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verjetno je, da bo njegov odziv v ponotranjenem vedenju, kot sta umik in somatizacija. Če
se zloraba zgodi pred 6. letom starosti, je večja verjetnost, da se bo izražala kot neprimerno
seksualizirano vedenje. Takšni odzivi so bolj prisotni pri dečkih. Če pa se zloraba zgodi po
12. letu starosti, obstaja večja verjetnost, da travmo zlorabe internalizirajo, kar se kaže kot
strah in nezmožnost spolnih odnosov (Kendall-Tackett, Williams in Finkelhor 1993, 164–
165).
Ena izmed raziskav, v katero je bilo vključenih 262 moških z erektilno disfunkcijo in 479
brez nje, je pokazala, da tisti, ki so doživeli spolno zlorabo, kot najstniki doživljajo bolj
pogosto erektilno disfunkcijo (Tucker et al. 2004, 621). Spolna zloraba s strani očeta pa je
po raziskavah sodeč povezana z večjo averzijo in spolno ambivalenco (Noll, Trickett in
Putnam 2003, 575).
Raziskave potrjujejo, da so spolne disfunkcije rezultat tesnobe. Če je nekaj iz okolja
slabo ali nevarno, to vodi v fobično reakcijo. Avtor (Aaron 2012) ponazarja metaforo s
pajkom. Če bi nekoga pičil pajek, bi verjetno doživljal občutke strahu in razvil fobijo pred
pajki. Če pa bi pajki v družbi veljali za prisrčne živalice in bi pajek kljub temu nekoga pičil,
potem bo ta oseba bolj verjetno krivila sama sebe, saj družba narekuje, da pajki niso nekaj,
česar bi se bilo bati. Oseba se je tako naučila, da pajki sami po sebi niso bitja, ki bi se jih
bali in ki bi ti želeli slabo. Tako potem kompulzivno ponavlja izkušnjo s pajkom, in sicer
ker se ga ne boji, ampak želi imeti kontrolo nad travmatičnim dogodkom s pajkom. To
pomeni, da če vidi nekaj, kar je pozitivno, npr. pajka ali pa starša, ki zlorablja, to vodi do
ustvarjanja slabega mnenja o sebi, če pa se osebi zgodi kaj slabega, vodi k eksternalizaciji
vedenja. Nasprotno pa negativni pogled na enak dogodek lahko vodi do eksternaliziranju
travme – pojavi se občutek, da je oseba slaba, ta se prenese navzven, kar vodi v fobično
reakcijo in se v primeru spolnosti kaže kot disfunkcija ali umik (Aaron 2012, 212–213).
Številne

raziskave

poročajo

o

povezavi

TSZO

in

izkrivljeni

spolnosti

kot

promiskuitetnosti in prostituciji (Widom in Kuhns 1996, 1607). Courtoisova (1996, 82)
je ugotovila, da 80 % posameznikov, ki so doživeli TSZO, natančneje incest, poroča o
izogibanju spolnosti, med samim spolnim odnosom pa se niso sposobni sprostiti. Maltz in
Holman (1987, 128) navajata težave, povezane s spolnim vzburjenjem, pri katerih prihaja
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do premalo ali preveč spolnega vzburjenja, odpora do spolnosti in disfunkcije, povezane z
doživljanjem orgazma. Spolno vzburjenje v kontekstu nasilja, sadomazohizma in ponižanja
je lahko klasično pogojeno, kajti asociacija na bolečino, ponižanje in sram, ki je bilo
prisotno pri sami TSZO in je povezano s spolnim vzburjenjem, se v partnerskem odnosu
lahko prične ponovno odigravati. Takšna »spolna praksa« lahko ohranja način moči in
nadzora (Sanderson 2006, 98).
Najbolj pogoste so ravno težave v samem doživljanju spolnosti in le-te klienti običajno ne
prepoznajo. Namreč spolna zloraba se odvija znotraj odnosa, v katerega je vključeno telo,
obenem pa tudi čustva, hkrati pa naravo takšnega odnosa predstavljajo intimni partnerski
odnosi. Zato se posledice TSZO razlikujejo ob drugih oblik zlorab, saj je pri TSZO
povečana možnost za doživljanje izkrivljene spolnosti in tudi intimnost je bolj pereča.
Avtorica Maltz (1991) opisuje različna doživljanja, ki se kot posledica TSZO prebudijo v
partnerskem odnosu (106-116, 170):
•

Sem spolni objekt?

•

Moram zadovoljiti drugega?

•

Drugi me lahko kontrolirajo (dinamika moči).

•

Pomešani spolnost in ljubezen.

•

Sem pokvarjena roba?

•

Izogibanje.

•

Strah.

•

Anksioznost.

•

Imeti spolni odnos, ko si ga ne želiš.

•

Zaigran spolni užitek.

•

Kombinacija spolnosti in čustvene ter fizične zlorabe.

•

Uporaba zlorabljajočih spolnih fantazij in pornografije.

•

Kompulzivna masturbacija.

•

Promiskuitetna spolnost.
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Ob vseh navedenih težavah v spolnosti poudarjamo, da le-te lahko doživljajo tudi osebe, ki
niso doživele TSZO in posledice niso vedno povezane s TSZO (Masters in Johnson 1970).
V nadaljevanju predstavljamo intimni partnerski odnos.
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3. INTIMNI PARTNERSKI ODNOS

Intimni partnerski odnosi so »nekaj najbolj zapletenega v človeškem doživljanju«
(Gostečnik 2010, 319). Lahko so vir sreče ali bede oz. imajo potencial za ustvarjanje
zadovoljstva in izpolnjenosti ali pa bolečine in trpljenja (Firestone in Catlett 2009, 13).
Zakaj je to tako, si bomo pogledali v nadaljevanju, najprej pa bomo predstavili intimnost.

3.1 INTIMNOST V PARTNERSKEM ODNOSU
Intimnost v partnerskem odnosu je eden izmed prvih natančneje opredelil Gilbert (Gilbert
1976), in sicer je partnersko intimo opisal kot globoko izmenjavo verbalne in neverbalne
komunikacije med dvema osebama, kar pomeni globoko obliko sprejemanja drugega kot
tudi zavezanost odnosu (Gilbert 1976, 221). Kasneje so številni strokovnjaki intimnost
pojmovali zelo različno, strinjali pa so se v tem, da je intimnost proces z več različnimi
dimenzijami (Cordova in Scott 2001, 75; Laurenceau, Barrett, in Pietromonaco 1998a,
1238; Hook et al. 2003, 468; Schaefer in Olson 1981, 47). Schaefer in Olson (1981, 50)
navajata sedem različnih dimenzij: čustveno, socialno, spolno, intelektualno, rekreacijsko,
duhovno in estetsko. Waring (Waring 1984, 187) navaja 8 različnih vidikov zakonske
intimnosti:

razrešitev

konflikta,

naklonjenost,

povezanost,

spolnost,

identiteta,

kompatibilnost, izraznost in avtonomija.
Kasneje je Pragerjeva (Prager 1995) po pregledu različne literature definicijo intimnosti
oblikovala v večplastni koncept, sestavljen iz intimnega vedenja in intimnega izkustva
(Prager 1995, 16–18). Predpostavila je, da je za zadovoljujočo intimnost potrebna več kot
ena sama intimna interakcija, sestavljena iz delitve osebnih izkušenj izključno s
partnerjem, ustvarjanje pozitivnega čustvenega vzdušja med partnerjema ter
občutek, da te partner sliši in razume (Prager 1995, 26).
Dejanje, ki se najpogosteje navaja kot primer intimnosti, je deljenje lastnih mislih in
občutkov ali samorazkrivanje (Prager 1995, 190), ki se postopoma krepi skozi
medsebojne vzajemne interakcije z drugo osebo (Rosenbloom in Williams 1999, 270).
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Intimnost je tako razumljena kot večdimenzionalni relacijski koncept, ki je sestavljen iz
sposobnosti zaupanja drug drugemu, deljenja misli in občutkov ter vključuje prijateljstvo in
spolnost (Mills in Turnbull 2001, 301).

3.1.1 Intimnost kot medosebni proces
Intimnost kot posledica procesa se začne, ko ena oseba (govorec) drugi osebi (poslušalec)
pove osebno pomembne in razkrivajoče informacije o sebi (Reis in Shaver 1988, 378).
Lahko gre za razkrivanje dejanskih informacij, misli in čustev, ki se lahko nadalje izražajo
tudi preko neverbalnih oblik vedenja, npr. pogleda, dotika, drže telesa (Patterson 1984,
113–116). V nadaljevanju procesa intimnosti je pomembno, da se poslušalec odzove na
oseben način, in sicer tako, da tudi sam razkrije zasebne informacije, ki izražajo
čustva in se kažejo v vedenju. Za govorca je pomembno, da je poslušalec razumel, kar mu
je sporočil in se na to s svojimi besedami in vedenjem tudi primerno odzval. Tako sta pri
samem procesu, ki je relacijski, pomembni dve komponenti, in sicer samorazkrivanje in
partnerjeva odzivnost (Reis in Shaver 1988, 378–379).

3.1.1.1 Intimnost kot deljena ranljivost
Samorazkrivanje pogosto vključuje razkrivanje neprijetnih občutkov, kot so žalost, sram,
strah ali misli o neuspehu, razočaranju, zmedi, obenem pa tudi deljenje pozitivnih izkustev,
kot so npr. sreča, veselje, ponos. V razkrivanje so lahko vključeni tudi najlepši spomini in
tudi skrivnosti (Cordova in Scott 2001, 76). Pri samorazkrivanju naj bi za razliko od
razkrivanja dejanskih informacij oz. golih dejstev o sebi razkrivanje čustev ustvarilo
višjo stopnjo intimnosti, saj takšno razkrivanje poslušalcu nudi priložnost, da podpre in
potrdi temeljne vidike samopodobe osebe, ki se je samorazkrila (Reis in Shaver 1988, 378–
379). Obenem pa čustveno samorazkrivanje bolj pogosto vodi k izpolnjevanju medosebnih
potreb in s tem še dodatno spodbuja intimnost (Laurenceau et al. 2004, 63). Čustveno
intimnost sta tako Thompson in Walker (Thompson in Walker 1989) opredelila kot delitev
najglobjega življenja, izražanje in poslušanje občutkov, misli, želja, dvomov, radosti
in strahov, razumevanje in sprejemanje resničnega jaza drugega (Thompson in Walker
1989, 846). Na kratko je Johnsonova (Johnson in Greenberg 1994) z vidika na čustva
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osredinjene perspektive dopolnila opredelitev intimnosti kot sposobnost biti ranljiv in
sprejeti ranljivost partnerja.

3.1.1.2 Odzivnost kot grajenje intimnosti
Medosebni model procesa intimnosti so Laurenceau, Barrett in Pietromonaco (Laurenceau,
Barrett in Pietromonaco 1998b) razširili z vključitvijo dojemanja partnerjevega razkrivanja
in samorazkrivanja. Menijo, da v procesu intimnosti k razvoju le-te prispeva dojemanje, da
je partner odziven (1248).
Obenem se intimnost ne nanaša zgolj na dejanja samorazkrivanja, temveč na interakcijo, v
sklopu katere se samorazkrivanje potrjuje in vrača (Cordova in Scott 2001, 76). Prav
partnerjeva odzivnost je tako poleg samorazkrivanja najbolj pomemben element pri
razvoju intimnosti. Odzivna sta takrat, kadar se s svojim vedenje odzivata na želje in
potrebe drug drugega (Derlega in Berg 1987, 105).
Pri partnerjevi odzivnosti imajo pomembno vlogo empatija, sočutje in razumevanje.
Nevroznanstvene raziskave so pokazale, da je sočutje odvisno od sistema zrcalnih
nevronov, ki izzovejo čustveno stanje v enem partnerju kot odziv na čustveno stanje
drugega partnerja in mu tako omogočajo začutiti njegovo bolečino. Pri empatiji gre za
razumevanje notranje izkušnje druge osebe (Siegel in Hartzell 2003, 224), ki najprej vidi
čustveno izražanje drugega in začuti čustvo v svojem telesu (Johnson 2011, 160).
Simoničeva (Simonič 2010) omenja prispodobo, kot bi bili možgani osebe, ki opazuje,
vgrajeni v telo osebe, o kateri razmišlja (Simonič 2010, 155–156). Kadar sta tako oba
partnerja empatična in se zmoreta pogovarjati sočutno in spoštljivo, se bo vsak od njiju
počutil razumljenega in ovrednotenega (Firestone in Catlett 2006, 23) oz. se bo »čutil
čutenega (ang. feeling felt)« (Johnson 2011, 160). Kadar je vzpostavljena empatija med
partnerjema, se obenem sprošča tudi hormon oksitocin, ki krepi njuno medsebojno vez in
pomirja stres (Fishbane 2013, 9).
Teorija o intimnosti, ki sta jo kasneje zasnovala Cordova in Scott (Cordova in Scott
2001), pojasnjuje proces oblikovanja intimnosti. Menita, da se intimnost ustvari tedaj, ko
oseba ob izražanju telesne in čustvene ranljivosti čuti partnerjevo varnost in tolažbo.
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Govorita o razvoju intimne varnosti, ki je povezana z razvojem medosebnega zaupanja
in vključuje napovedljivo verjetnost okrepitve medosebne ranljivosti, razvoj
zanesljivega in varnega odnosa s partnerjem in povečanje zaupanja v partnerjeve
pozitivne odzive (Cordova, Gee in Warren 2005, 220). Za merjenje intimne varnosti je bil
tako sestavljen vprašalnik iz petih medsebojno soodvisnih dejavnikov: sproščenost pri
spuščanju v čustveno ranljiva vedenja s partnerjem (čustvena varnost), sproščenost pri
vstopanju v stanje telesne in spolne ranljivosti (telesna/spolna varnost), sproščenost glede
ranljivosti, ki jo predstavlja biti to, kar si (varnost biti ti), sproščenost glede ranljivosti,
povezane s skupnim pojavljanjem v javnosti (varnost v javnosti) in sproščenost glede
ranljivosti, povezane z izražanjem nestrinjanja (varnost v nestrinjanju). Posamezniki, ki so
poročali o višjih stopnjah intimne varnosti, so poročali tudi o večjem zaupanju v svoj
odnos, večji zavezanosti odnosu in večjem splošnem zadovoljstvu z odnosom. Avtor
vprašalnika meni, da odsotnost zaupanja lahko zavira posameznikovo nagnjenost k
spuščanju v medosebno ranljivo vedenje, kar omejuje priložnosti za intimne dogodke in
razvoj občutkov intimne varnosti (Cordova in Scott 2001, 16).
Postati ranljiv v medosebnem kontekstu tako pomeni privzeti vedenje, s katerim
posameznik tvega, da ga bo drugi kaznoval. Iz tega sledi, da karkoli bo posameznik
morda storil in je bilo v preteklosti povezano z nenaklonjenim odzivom drugih,
predstavlja tveganje za medosebno ranljivost (Cordova in Scott 2001, 76). Navedeno
lahko povežemo s preteklimi spolnimi zlorabami in odzivom, ki ga je bil otrok ali kasneje
odrasli deležen ob razkritju svojih čustev, če je bil npr. posameznik v preteklosti ob
izražanju določenih čustev zavrnjen, potem mu lahko izražanje tovrstnih občutij povzroča
več težav kot posamezniku, ki je bil ob izražanju tovrstnih čustev v preteklosti sprejet
(Cordova, Gee in Warren 2005, 220).
Tako mnogo partnerjev težko razvije in vzdržuje intimne odnose z drugimi, saj jim ne uspe
zagotoviti globokega občutka čustvene bližine, ki je potrebna za optimalno delovanje
(Collins in Feeney 2004, 163).
Tako lahko v vsaki fazi procesa intimnosti osebnostne lastnosti posameznika in
individualne razlike vključno z motivi, potrebami in cilji vplivajo na vedenje osebe in
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njihovo razlago partnerjevega vedenja (Reis et al. 1996, 523–525), prav tako pa vpliva tudi
poznavanje sebe (Carlson in Sperry 2010, 4). Da bi tako lahko razumeli proces intimnosti
in raziskali individualne sposobnosti intimnega navezovanja, je kot okvir najprej potrebno
razumeti teorijo navezanosti, ki nudi vpogled v vlogo zgodnjih družinskih odnosov (Collins
in Feeney 2004, 163–164). Da bi le-te lahko razložili, so se sprva pojavile raziskave
navezanosti.

3.1.2 Intimnost in stili navezanosti
Formulacije glede stilov navezanosti odraslih romantičnih odnosov izhajajo iz raziskav o
navezanosti, ki jih je prvi izvedel Bowlby (Bowlby 1969, 1980). Skušal je razložiti, zakaj
dojenčki doživljajo močna čustva ob separaciji z mamo. Ko pa mama ni prisotna pa se ob
bolečini in strahu sproži navezovalno vedenje (Bowlby 1988, 95). Ainsworthowa s
sodelavci (Ainsworth 1978) je za pridobitev navezovalnega vedenja v raziskavi uporabila
tujo situacijo (ang. strange situation). V sobi so opazovali otroka z materjo in njegov odziv,
ko je bil v sobi z materjo sam in z raziskovalcem, ki je bil za otroka tujec. Ugotovili so, da
je otrok doživel največ tesnobe ob odsotnosti matere in prisotnosti tujca (Ainsworth 1978,
36). Tako so opredelili tri stile navezanosti, ki so bili značilni za dojenčke oz. so postali
njihov notranji delovni model, in sicer varno navezanost, nevarno – izogibajočo ─
navezanost in nevarno ─ ambivalentno ─ navezanost. Kasneje so preoblikovali stile
navezanosti, in sicer so dodali četrto kategorijo, za katero je značilno menjavanje
različnih navezovalnih strategij in jo poimenovali dezorganizirana navezanost (Main in
Solomon 1990, 123–124).
Stile navezanosti, ki so jih opazili pri otrocih, sta Hazanova in Shaver (Hazan in Shaver
1987) zaznala tudi v odraslih intimnih odnosih, ko sta 620 udeležencev spraševala o
odnosih, ki so jih imeli s svojimi starši v otroštvu. Tako je kasneje Bartholomewjeva
(Bartholomew 1990b) naredila nov model odrasle navezanosti, ki je temeljil na Bowlbyjevi
trditvi, in sicer da vzorec navezanosti odraža delovne modele sebe in drugega. Štirje stili
navezanosti v odraslosti tako izhajajo iz različnih kombinacij mnenja, ki ga ima
posameznik o sebi in o drugih. Sebe lahko vidi pozitivno ali negativno oz. se vidi kot
vrednega ljubezni in pozornosti ali kot nevrednega le-te. Podobno so lahko tudi modeli
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drugih pozitivni ali negativni. Druge lahko vidi, kot da so mu dostopni oz. na voljo ali pa
kot nezanesljive in zavračajoče (Feeney 2008, 461). V nadaljevanju predstavljamo sistem
štirih odraslih stilov navezanosti, ki jih je definirala Bartholomewjeva kot delovne modele
sebe in drugega (1990 v Feeney 2008, 461).

3.1.2.1 Varna navezanost in intimnost
Za varno navezane posameznike so značilna skrb, intimnost, podpora in razumevanje.
Nimajo težav s čustveno bližino in s partnerji imajo tople odnose, ki so zaznanovani z
odzivnostjo. Pozitivno gledajo nase, na partnerja in na njun odnos. Varna navezanost se
povezuje pozitivno z intimnostjo in koherenco (Bartholomew 1991, 227–229). Intimne
odnose tako cenijo in so jih sposobni ohraniti, ne da bi izgubili osebno avtonomijo. Stil
varne navezanosti omogoča bližino in povezanost z drugimi (Collins in Feeney 2004, 173–
175). Glede procesa intimnosti v smislu samorazkrivanja čutenj za varno navezane
posameznike velja, da parterju razkrijejo več svojih čutenj kot nevarno navezani, prav tako
imajo boljšo interakcijo z drugimi (Mikulincer in Nachshon 1991, 324). V spolnosti
partnerja lahko razkrivata svoje želje in sta ranljiva, in to brez strahu, da bi bila zavrnjena.
Spolnost doživljata kot izpolnjujočo, zadovoljujočo in povezujočo (Johnson 2011, 193).

3.1.2.2 Preokupirana navezanost in intimnost
Preokupirano navezani posamezniki so tesnobno navezani, sebe doživljajo kot nevredne
ljubezni in druge ocenjujejo bolj pozitivno. Želijo si več čustvene bližine in tesnobo
doživljajo zaradi morebitne zavrnitve. Skrbi jih, da jih drugi cenijo manj kot sami sebe.
Pogosto so preveč odvisni od svojih partnerjev in se krivijo za pomanjkanje
pozornosti (Bartholomew in Horowitz 1991, 227−228). Bolj so osredotočeni na
zadovoljevanje svojih potreb intimnosti, obenem pa jim primanjkuje potrebnih sposobnosti,
da bi se lahko resnično odzvali na druge in razvili odnos, ki si ga želijo (Collins in Feeney
2004, 175−176)
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3.1.2.3 Odklonilno izogibajoča navezanost in intimnost
Odklonilno izogibajoči posamezniki imajo odklonilen odnos do globje povezanosti oz. si
želijo samostojnosti in neodvisnosti. Gre za visoko stopnjo izogibanja in nizko stopnjo
anksioznosti, zato se izogibajo intimnosti in se dobro počutijo brez tesnih stikov. Ne
zanašajo se na druge in jim težko zaupajo. Imajo visoko samozavest in sebe vidijo bolj
pozitivno kot druge. Kadar v odnosu doživijo zavrnitev, čustev ne izrazijo, temveč se
umaknejo in zanikajo svoje potrebe po navezanosti (Bartholomew in Horowitz 1991,
227−228). Partnerjevo vedenje doživljajo negativno in se želijo pred njim zaščititi, tako pa
ogrozijo sposobnost, da bi lahko videli partnerjevo prijaznost in dobro voljo (Collins in
Feeney 2004, 180). Posamezniki, ki so tako izogibajoče navezani in imajo težave s
čustveno bližino in odvisnostjo od drugih, bodo v spolnosti usmerjeni nase, na svoje
senzacije, tehnike. Poudarek je na orgazmu in ne poljubljanju in nežnem dotikanju
(Johnson 2013, 116). Povezanost z drugo osebo je drugotnega pomena. Tovrstna
brezosebna spolnost je strupena za odnos. Partner se počuti izkoriščenega, kot da je objekt,
ne čuti se cenjenega (Johnson 2011, 187). Raziskave kažejo, da nove tehnike lahko
trenutno povečajo vzburljivost, na dolgi rok pa dejansko zmanjšajo vzburjenje, ki se kaže v
manjšemu številu orgazmov (Johnson 2013, 116−117).

3.1.2.4 Plašljivo izogibajoča navezanost in intimnost
Plašljivo izogibajoče navezani posamezniki nase in na druge gledajo negativno (Griffin
in Bartholomew 1994, 431). Sebe doživljajo kot nevredne, druge pa kot zavračajoče in
nezanesljive. Želijo si intimnosti, vendar se izogibajo situacij, v katerih bi se lahko počutili
ranljive zaradi zavrnitve, zato ogrozijo možnost, da bi lahko vzpostavili zadovoljujoč
intimen odnos, ki bi jim omogočil, da bi lahko spremenili svoj pogled na bližnje odnose.
Pri tovrstnem stilu gre za visoko stopnjo izogibanja in prav tako anksioznosti. Plašno
izogibajoča navezanost se negativno povezuje s samozavestjo, samorazkrivanjem,
koherenco in intimnostjo (Bartholomew in Horowitz 1991, 230). Tesnobno izogibajoči
posamezniki doživljajo v spolnosti več čustvene vpletenosti kot odklonilno izogibajoče
navezani, vendar jim sama spolnost ni toliko pomembna (Johnson 2011, 189), temveč jo
uporabljajo kot dokaz za to, koliko so ljubljeni. Ker so zelo senzitivni na zavrženost, jim
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spolnost služi kot zagotovilo, da so cenjeni in želeni (Johnson 2013, 118). Gre za olajšanje
strahov v navezanosti, glavno prisotno čustvo je anksioznost (Johnson 2011, 190).
Če strnemo izsledke teorije navezanosti, lahko vidimo, da se stili navezanosti, ki so bili
vzpostavljeni v otroštvu s starši, ponovijo tudi v odraslih intimnih odnosih (Solomon
and Tatkin 2011, 3). Tudi Bowlby (1982) je dejal, da navezovalni stili vplivajo na
posameznika od zibelke do groba (129). Otrok zgodnje izkušnje s starši ponotranji in
oblikuje notranje delovne modele (Bowlby 1982, 1969; Ainsworth 1978), ki vplivajo na
to, kako bo posameznik kot odrasli videl sebe in druge v odraslih odnosih. Zato lahko
rečemo, da so primarni družinski odnosi temelj kasnejših intimnih partnerskih
odnosov.

3.2

DRUŽINSKI ODNOSI V PRIMARNI DRUŽINI

Primarna družina je »edinstvena celica«, v kateri se oblikujejo vloge moškega in ženske in
edinstveni prostor, v katerem se oblikuje posameznikova osebnost (Musek 1995, 19).
Večina dejavnikov, ki oblikujejo par, izhaja prav iz izkušenj odnosov v primarni družini
(Fishbane 2013, 10). Relacijska paradigma govori o tem, da posameznik kasneje v vseh
odraslih odnosih nezavedno išče občutja, ki jih je doživel v odnosu s starši, prav tako
pa so ga zaznamovale telesne senzacije obeh staršev. Gre za načine, kako sta se oče in
mati otroku približala, ga pestovala, tolažila, bila senzitivna na njegove potrebe ali pa ga
zanemarjala (Gostečnik 2015, 7). Posameznik v intimnih odnosih tako poustvarja vzorce
odnosov, ki so bili prisotni že v odnosu z njegovimi starši, ne glede na to, ali so bili dobri
ali slabi. Gre za že usidrane vzorce interakcij v možgane, ki se vedno znova ponavljajo
v vseh odraslih odnosih (Solomon in Tatkin 2011, 3) z namenom razrešitve, ko
nezavedno poskušajo popraviti tisto, kar jim je manjkalo v dobi odraščanja (Gostečnik
2007, 17).

3.2.1 Vzdušje in delovanje v primarni družini
Osnovni namen družine je omogočiti otrokom v največji možni meri zdrav razvoj,
občutek za sebe in avtonomijo (Firestone in Catlett 1999, 100), ki je poleg intimnosti
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ključni dejavnik zdrave funkcionalne družine (Repič Slavič 2006, 117). Da bi bilo le-to
otroku omogočeno, potrebuje stik z empatičnimi, zrelimi in čustveno odzivnimi starši oz.
skrbniki, ki nudijo otroku pozitivni zgled (Firestone in Catlett 1999, 100). Kadar so starši v
svojih interakcijah ljubeči, odzivni in prijazni, se bo otrok počutil ljubljenega in sprejetega,
razvil bo zdravo samopodobo in bo lahko sprejemal sebe in svojo telo, nasprotno pa, kadar
so starši neodzivni ali celo kruti, se bodo otroci naučili pričakovati zavrnitev in kazen, zato
nezavedno vzpostavijo psihološko obrambo umika, ki jih ščiti pred prizadetostjo in
bolečino. Ta pričakovanja vztrajajo v odraslo dobo in vplivajo na posameznikovo odzivnost
v intimnih medosebnih odnosih (Firestone in Catlett 2006, 46–47).

3.2.2 Družinski odnosi kot dejavniki tveganja za zlorabo
Raziskave kažejo, da prihajajo posamezniki, ki so doživeli TSZO v primerjavi s
posamezniki, ki TSZO niso doživeli, iz bolj disfunkcionalnega družinskega okolja
(Alexander 1992, 185; Colman in Spatz Widom 2004, 1133; Fergusson, Horwood in
Lyskey 1997, 789; Trepper in Barett 1989, 137).
V meta analizi spolne zlorabe 59 raziskav, narejenih na populaciji študentov, so ugotovili,
da so spolno zlorabljeni študenti prihajali iz bolj disfunkcionalnega družinskega okolja
kot študenti brez izkušnje spolne zlorabe. Ne glede na to, da zloraba sama ni bila vzrok
težav v odrasli dobi, je bilo družinsko okolje tisto, ki je povzročilo stres posamezniku in
kasnejše težave (Rind, Tromovitch in Bauserman 1998, 22).

3.2.3 Travmatične izkušnje v družini
Otroci, ki v družini doživljajo negativne izkušnje, kot so nasilje in zlorabe, čustvena
prikrajšanost in zavrnitve oz. živijo v toksičnem okolju, v katerem je npr. prisotna
zasvojenost, razvijejo obrambe, ki jim omogočajo preživetje. Razvijejo namišljeno vez,
svoj lažni jaz, ki jih odreže od čutenj, zato da ne čutijo bolečine (Firestone in Catlett 1999,
35). Ujeti so v dvojnost, saj starši za njih poleg vira varnosti postanejo tudi vir nevarnosti
(Gil 1992, 105). Ker pa jih imajo kljub temu radi in si želijo njihove pozornosti in
naklonjenosti, a se obenem strašno bojijo zavrženosti, se zato prilagodijo družinskemu
sistemu (Mellody in Freundlich 2003, 12). Odgovornost prevzamejo nase v smislu jaz sem
slab in idealizirajo starše, ki jih potrebujejo ter jih na tak način zaščitijo, kar pa se kasneje
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odraža tudi v odraslih intimnih odnosih (Gil 1992, 105–107). Veliko raziskav je pokazalo,
da je družinsko okolje kar zadeva posledice enako pomembno kot sama zloraba. Kakšen bo
razvoj simptomov je povezano z družinskim okoljem, samo naravo zlorabe in odziva
okolice. Bližji kot je odnos, hujše so posledice. Če ima otrok podporo okolice, mu
verjamejo, že v petih letih lahko predela zlorabo (Aaron 2012, 214). Ena izmed raziskav je
pokazala, da je spolna zloraba v otroštvu povezana z drugimi negativnimi izkušnjami v
otroštvu. Ugotovili so, da odraščanje v disfunkcionalni družini, v kateri je prisotno fizično
nasilje, zasvojenost ali duševna bolezen in posledično povezan stres, predpostavljajo večjo
verjetnost spolne zlorabe (Walker, Holman in Busby 2009, 397–404).

3.2.3.1 Incest v družini
Incest je v strokovni literaturi definiran kot travmatični dogodek, pri katerem gre za
izkušnjo v spolnosti med ožjimi družinskimi člani ali s širšim sorodstvom. Otrok je
fizično in čustveno odvisen od staršev in širše družine in če znotraj nje doživi travmo,
potem družina postane zanj namesto kraja varnosti in pripadnosti, kraj groze in terorja
(Davis, Petretic Jackson in Ling 2001, 65). Otrok je v svojem podrejenem položaju
izkoriščan in tako dvojno zlorabljen, saj je zaupanje prelomljeno na najbolj krut način
(Lev-Wiesel 2006, 78). Raziskave incesta med sorojenci kažejo, da jih je več kot polovico
poročalo, da so imeli izkušnje v spolnosti z odraslimi in otroki izven družine, ena tretjina
jih je poročala o izkušnjah tako z družinskimi kot tudi z nedružinskimi člani. To pomeni, da
incest med sorojenci služi za razvoj drugih oblik zlorab (Carlson, Maciol in Schneider
2006, 34).
Med incestuoznimi družinami obstaja veliko razlik. Zlorabljajoča vedenja so lahko različna
(npr. penetracija, dotikanje intimnih delov …). Zlorabo lahko stori oče, mama, brat ali
drugi sorodniki. Pojavi se lahko v otroštvu ali mladostništvu, lahko gre pri zlorabi za
enkratno ali pa za ponavljajoče se dejanje. Zloraba je lahko izvedena na nasilni način ali kot
zapeljevanje. Osebo pa lahko zlorablja eden ali več storilcev.
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Sistematični opis štirih vzorcev različnih družin sta podala Larson in Maddock (Larson in
Maddock 1986, 28), ki se med seboj razlikujejo po storilčevi funkciji in funkciji, pri kateri
zloraba služi sistemu:
•

storilec si želi bližine in nežnosti, družinski sistem pa je nečustven;

•

storilec sprošča spolne frustracije, družinski sistem pa je seksualiziran;

•

storilec je sovražno usmerjen proti drugemu družinskemu članu in mu otrok služi
kot grešni kozel;

•

storilec z zlorabo sprošča svoj bes in psihopatologijo.

3.2.3.2 Valentnost kot temelj privlačnosti
Navedeni medosebni dejavniki povzročijo, da otrok ustvari obrambo, ki vpliva na
samopodobo telesa, spolnost in kasnejšo izbiro partnerja (Firestone in Catlett 2006, 46). Pri
dinamiki privlačnosti gre za nezavedni program, saj ima telo v sebi shranjene spomine
zgodnjih odnosov s pomembnimi drugimi. Ti spomini so organski, povezani s telesom
in sodelujejo pri izbiri partnerja (Gostečnik 2015, 5–6). Gre za notranjepsihične podobe
obeh partnerjev, ki sta jih pridobila v odnosu z očetom in materjo ter odnosom, ki sta ga
imela starša med seboj (Carlson and Sperry 2010). Gre za podobo glede stopnje osebne
identitete. Ko je občutek za ločeno ideniteto nizek, nihče v paru ne razlikuje sedanjega
odnosa od odnosa v primarni družini (Lev-Wiesel 2006, 94). Bownova teorija družinskih
sistemov (1988) predpostavlja, da si posameznik izbere nekoga, ki je na isti stopnji
diferenciacije jaza (Kerr and Bowen 1988, 171). Posamezniki tako v zakonskem odnosu
posnemajo stopnjo fuzije, ki so jo imeli v svojih izvornih družinah (Klever 1998, 123).
Poleg tega raziskave navezanosti odraslih ugotavljajo, da si posamezniki poiščejo partnerja,
ki bo ustrezal njihovemu stilu navezanosti (Frazier et al. 1996). Prva naloga intimnega
partnerstva je tako čustvena ločitev od primarne družine. Gre za premik iz biti sin ali
hčera v biti mož ali žena (Wallerstein in Blakeslee 1995, 53). Posamezniki, ki imajo
nerazrešene odnose in se niso diferencirali od svojih staršev, bodo izbrali podobnega
zakonca, kar pa ustvari nerazmejen zakonski odnos in nesposobnost za intimo (Fonagy et
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al. 1993, 9). Ponotranjene starševske figure bodo projicirali v svojega partnerja (LevWiesel 2006, 94).

3.2.3.3 Travmatične izkušnje in intimnost
Odrasli, ki so preživeli travmo, ki jo je povzročil disfunkcionalni družinski sistem, so kot
otroci razvili kompleksne načine, ki so jim pomagali nositi bolečino in so tako zanikali
resnico o načinu, kako so jih starši obravnavali (Mellody in Freundlich 2003, 39). Tako
izberejo partnerja, ki jih spominja na preteklo vzdušje in je tudi sam kot otrok razvil
obrambe, ki so mu pomagale zanikati bolečino, ter z njim razvijejo vzorce, s katerimi
skupaj ponavljata bolečine preteklosti (Firestone in Catlett 1999, 37), da bi razrešila travme
(Gostečnik 2004, 2007). Osebam, ki so doživele TSZO, so privlačni ravno takšni partnerji,
ki jim je stiska zlorabe dobro poznana, hkrati pa ni nujno, da so tudi sami zlorabo doživeli.
V družinah je lahko prihajalo do nasilja in s tem je bilo povezano veliko sramu in
poniževanja (Repič Slavič 2015, 67).
Osebe, ki so doživele incest, navadno izberejo partnerja, ki je pogosto neobčutljiv za meje
v medosebnih odnosih in jih pogosto tako nezavedno kot tudi zavedno krši (Talmadge
in Wallace 1991, 178). Povezanost incesta v otroštvu in kasnejših intimnih partneskih
odnosov se kaže v uničenem zaupanju. Starši, ki naj bi otroku nudili varen pristan,
postanejo za otroka nevarni in otrok nima več nikogar, na kogar bi se lahko obrnil. Tako se
nauči, da nikomur ne more zaupati, kar pa se pokaže kasneje kot težava v intimnih
partnerskih odnosih, saj tudi partnerju ne more zaupati. Incest prizadene tudi delovanje
v spolnosti. Posamezniki v spolnem odnosu lahko doživljajo spominske prebliske travme
iz otroštva. Nekateri odrasli, ki so bili žrtve incesta v otroštvu, verjamejo, da ljubezen in
naklonjenost lahko prejmejo samo preko spolnosti (Woititz 1993, 62–63). S TSZO je
povezan strah pred intimnostjo v partnerskih odnosih. Ženske imajo slabšo kakovost
preteklih medsebojnih odnosov in večji strah pred intimnostjo (Davis, Petretic Jackson in
Ling 2001, 71).
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4. ZAKONSKA OZ. PARTNERSKA TERAPIJA

Do sedaj so v tujini razvili že več učinkovitih modelov terapevtske pomoči parom z
izkušnjo travme spolne zlorabe v otroštvu. Button in Dietz (Button, Dietz and Hunter 1995)
sta razvila pristop vzajemnega zdravljenja, Balcon (1996) je razvil in oblikoval pristop, ki
obravnava dvojno travmo, se pravi tisto, pri kateri sta bila oba partnerja žrtve zlorabe.
Določil je skupne dinamike in teme, ki vplivajo na odnos in obrambne mehanizme, ter
sekundarno travmatizacijo na partnerja. Johnsonova (Johnson 2002) je razvila na čustva
osredinjeno terapijo s pari, ki so doživeli travmo zlorabe v otroštvu, v katerem naslavlja
zgodnjo travmatsko navezanost v povezavi s partnerskim odnosom. Compton in Follete
(Compton and Follette 2002) sta pri parih, pri katerih je eden izmed njuju doživel zlorabo v
otroštvu, uporabila vedenjsko zakonsko terapijo. Basham in Miehls (Basham in Miehls
2004) sta razvila pristop, ki integrira relacijsko teorijo s teorijo travme. Leonard s sodelavci
(Cano in Leonard 2006) je uporabil intervence, ki temeljijo na integrativni vedenjski
partnerski terapiji. Gre za različne pristope, ki izhajajo iz različnih teorij in vključujejo oba
partnerja. V nadaljevanju si bomo pogledali model relacijske zakonske terapije (RZT), ki
ga je v Sloveniji razvil redni profesor dr. Christian Gostečnik (Gostečnik 2004, 2007,
2011, 2015).

4.1 RELACIJSKA ZAKONSKA TERAPIJA
V nadaljevanju predstavljamo relacijsko zakonsko terapijo (Gostečnik 2004, 2007, 2011,
2015) in njeno teoretično izhodišče z glavnimi temeljnimi koncepti. Model relacijske
zakonske terapije bomo nato uporabili v empiričnem delu raziskave, saj pristopa k praksi
na inovativen način in uporabi partnerski odnos za razreševanje TSZO.

4.1.1 Teoretično izhodišče relacijske zakonske terapije
Relacijska zakonska terapija (v nadaljevanju RZT) (Gostečnik 2007, 13) združuje
sistemske teorije z relacijskim modelom, in sicer v kombinaciji z objekt-relacijsko teorijo
(Fairbairn 1958, Scharff in Scharff 1992), psihologijo jaza (Kohut, Goldberg in Stepansky
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1984; Winnicott et al. 1989) in interpersonalno analizo (Mitchell 2000, 2002, Stern 1985;
Sullivan 1972). Naslavlja in predeluje podobe o sebi in drugih ter afekte, ki so bili
ustvarjeni v otroštvu na osnovi odnosa s pomembnimi drugimi. Tako je za razumevanje
posameznika in odnosov pomembno afekte in podobe o sebi in drugih raziskati in
razumeti vpliv zgodnjih odnosov, ki oblikujejo notranjepsihični svet in doživljanja
posameznika in se kasneje ponavljajo v odraslih intimnih parterskih odnosih (Gostečnik
2004, 36).
»RZT temelji na premisi, da zakonca drug v drugem lahko prebudita najmočnejše vzgibe
organske čustvene privlačnosti ali najhujše nočne more, ki sta jih že kot otroka
doživljala ob pomembnih drugih, in sicer z nezavednim namenom razrešitve« (Gostečnik
2007, 13). Tako imajo doživetja iz zgodnjega otroštva, vključno s TSZO, pomemben vpliv
na izbiro partnerja in tudi razvoj celotnega odnosa, ki se odvija med njima (Gostečnik
2007, 16).
Kako se doživetja iz zgodnjega otroštva prenašajo v medosebne partnerske odnose, pa RZT
pojasnjuje s petimi temeljnimi relacijskimi mehanizmi.

4.2

TEMELJNI

RELACIJSKI

MEHANIZMI

RELACIJSKE

ZAKONSKE TERAPIJE
4.2.1 Afektivni psihični konstrukt
Afektivni psihični konstrukt (APK) je obrambni mehanizem, ki varuje posameznika pred
bolečimi vsebinami. Predstavlja čustva, razmišljanje, vedenje in organske komponente,
ki zavarujejo posameznika pred bolečim soočanjem z zavrženostjo, osamljenostjo in tudi
spolno zlorabo (Gostečnik 2011, 66). Na čustveni ravni so pogosto prisotni konstrukti
krivde, poniževanja, na ravni mišljenja so to lahko obsesivne misli, manjvrednostna
prepričanja, na ravni vedenja pa lahko pojavijo psihosomatska obolenja, neuspehi.
Navedeni kontstrukti posamezniku nudijo lažni občutek varnosti, kar mu omogoča, da se
izogne soočanju s temeljnimi travmatični vsebinami. Obenem pa mu slednje predstavlja
najglobjo povezanost s primarnimi odnosi ali s spolno zlorabo (Gostečnik 2004, 18). Gre
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različne

obrambne

mehanizme,

kot
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disociacija,

zanikanje,

racionalizacija, ki otežujejo komunikacijo v paru (Gostečnik 2007, 43), močno pa so
povezani tudi s TSZO. APK so najmočneje prisotni v disfunkcionalnem partnerskem
odnosu, obenem pa najbolj pomemben del relacijskega mehanizma regulacije afekta, ki
vodi posameznika v odnose, v katerih se ti afekti (npr. sramu, gnusa, žalosti) na novo
ustvarijo (Gostečnik 2011, 66).

4.2.2 Temeljni afekt
Temljni afekt so organska čustva veselja, jeze, strahu, sramu, žalosti in gnusa. Gre za
temeljno vzdušje, ki se oblikuje v vsaki družini. Tako določa družinsko dinamiko, vpliva na
vse člane v družini, v kateri gre za kognitivne, vedenjske in čustvene ravni doživljanja
(Gostečnik 2011, 63). Afekti, ki so v družini zaznamovani z bolečino in se jih na eni strani
ne sme izražati ali pa se jih na drugi strani izraža pretirano, se v določeni meri ponovijo v
vsakem odnosu, tako v partnerskem kot tudi terapevtskem (Gostečnik 2004, 18).

4.2.3 Regulacija afekta
Regulacija afekta je v RZT osrednjega pomena. Vključuje organsko komponento, v kateri
so hormonski sistem reguliranja organske napetosti, parasimpatični in simpatični sistem
(Gostečnik 2004, 18) ter telesni in kognitivni procesi (Gostečnik 2011, 77). Disregulacija
afekta nezavedno regulira komunikacijo desne možganske hemisfere, kar se še posebno
vidi v stresnih situacijah (Gostečnik 2007, 28), kot so naprimer boleči partnerski konflikti.
Na način regulacije afekta vpliva tudi spolna zloraba. Le-ta ima pri ustvarjanju temeljnega
afekta osrednjo vlogo, saj spremeni posameznikovo psihično strukturo in vzpostavi močno
afektivno povezavo (Gostečnik 2004, 353). Ta dinamika se potem ponavlja v vseh ostalih
odnosih (Gostečnik 2007, 28), saj temeljni afekt, ki je bil ustvarjen na osnovi zlorabljajočih
odnosov, nezavedno išče podobne ljudi, pri katerih lahko ponovno pride do izraza. Afekti
zlorabe močno prodrejo v doživljanje posameznika in pomembno vplivajo na to, kako bo
le-ta videl sebe, partnerja in njun odnos. Gre za temeljni afekt sramu in gnusa (Gostečnik
2004, 24). Kljub temu, da je odnos boleč, pa kot takšen obljublja pripadnost, saj se je z
zlorabo globoko vtisnil v psihično strukturo. Zlorabljeno telo se tako umiri le ob načinih

53

regulacije afekta, ki so poznani in iluzorno predstavljajo varnost in pomiritev (Repič 2008,
123).

4.2.4 Projekcijsko – introjekcijska identifikacija
Mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije (PII) je notranje psihični in
medosebni proces, ki posamezniku omogoča, da boleče vidike sebe oz. vsebine, ki so
travmatične in zanikane, pripiše naslovniku oz. tistemu, v katerega jih projicira. (Gostečnik
2004, 146). Naslovnik se na podlagi valentnosti s temi vsebinami identificira in prične v
sodelovanju z njimi delovati, razmišljati in čustvovati (Gostečnik 2011, 68; Repič 2008,
121). V paru se tako zakonec začasno reši svojih bolečin, sozakonec pa jih nosi namesto
njega (Gostečnik 2007,14). Po sami naravi je projekcijsko-introjekcijska identifikacija
način komunikacije (Gostečnik 2007, 20), obenem pa obramba pred neobvladljivimi in
nezaželenimi čustvi ter predstavlja temeljni mehanizem regulacije afektov (Gostečnik
2007, 14). Preko navedenega mehanizma starši tako na otroka prenesejo njihove
ponotranjene podobe in čutenja (Gostečnik 2004, 190), pri spolnih zlorabah pa storilec tako
prenese oz. projicira na otroka krivdo, sram in gnus (Repič 2007, 116), ki se prično
prebujati v odraslih intimnih partnerskih odnosih, pogosto je prisoten še prezir in sram
(Courtois 1996, 75). Pari, ki nimajo zreguliranih afektov in so zaradi pretekle TSZO
ranljivi, potrebujejo terapevta, ki bo lahko reguliral afekte, ki jih projicirata drug v drugega
(Gostečnik 2007, 28).
Pri PII so pomembne tri faze: najprej pošiljatelj čuti potrebo po odcepitvi nezaželenih
čustev, ki jih ni sposoben zdržati, nato na podlagi valentnosti najde prejemnika, ki to
vsebino sprejeme, prejemnik se nato identificira s projekcijo in začne v skladu z njo
reagirati (Gostečnik 2004, 146).
Na osnovi navedenega

mehanizma delujeta v terapevtskem odnosu transfer in

kontratransfer (Gostečnik 2011, 69). Slednji je čustveni odziv na klienta in preko njega v
terapiji terapevt regulira afekte.
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4.2.5 Kompulzivno ponavljanje
Relacijska zakonska terapija govori o prisilnem ponavljanju sistemskih, medosebnih in
notranjepsihičnih zaznav. Gre za ponovno ustvarjanje konfliktnih situacij, travm oz.
posameznikovega vedenja, mišljenja in čutenja (Gostečnik 2004, 182). Tako se spolna
zloraba z vso svojo razdiralnostjo ponavlja v intimnih partnerskih odnosih in kliče po
razrešitvi.
Gledano z vidika dinamike zakonskih oz. partnerskih odnosov, lahko rečemo, da
projekcijska identifikacija in kompulzivno ponavljanje omogočata prenos temeljnih afektov
drug na drugega (Gostečnik 2011, 71). Na temeljnem afektu pa je zgrajen afektivni psihični
konstrukt (Gostečnik 2011, 353), ki se prav tako nenehno odraža v medpartnerskih zapletih
(Gostečnik 2007, 13).
Navedeni relacijski mehanizmi predstavljajo temelj terapije, zato si bomo v nadaljevanju
pogledali potek RZT v praksi.

4.3 RELACIJSKA ZAKONSKA TERAPIJA V PRAKSI
RZT temeljni na treh nivojih doživljanja, in sicer na sistemskem, interpersonalnem in
intrapsihičnem. Navedeni nivoji so osnovani na petih konceptih, ki smo jih navedli v
prejšnjem podpoglavju, terapija pa je utemeljena na predpostavki, da se ponavljajoči vzorci
odnosov, doživetja v zgodnji mladosti in telesne senzacije, še zlasti pri tem ustvarjeni
temeljni afekti, ves čas obnavljajo na vseh treh nivojih doživljanja (Gostečnik 2011, 9).
V terapiji je temeljni odnos, ki ga oblikuje terapevt s parom in predstavlja med njima
prostor novega in kreativnega (Gostečnik 2004, 344). Partnerja bosta mogla ob terapevtu
najprej začutiti sprejetost, razumeljenost in sočutje (Gostečnik 2008, 149). Navedeni odnos
je tudi podlaga za oblikovanje sprememb v terapiji (Gostečnik 2004, 41). Znotraj
navedenega odnosa, ki mora paru najprej nuditi varnost, pa terapevt v procesu RZT
uporablja različne posege.
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4.3.1 Proces relacijske zakonske terapije
V RZT se preko mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije prenesejo nezavedne
vsebine podob o sebi in drugih, afekti in psihobiološka stanja, shranjena v somatskem
spominu, zato RZT na prvem nivoju odkriva organska doživljanja, ki se najprej
prenesejo na partnerja in kasneje na terapevta. Terapevt poskuša preko kontratransferja
odkriti, kaj oba v paru doživljata (Gostečnik 2007, 44). Na drugem nivoju terapevt
naslavlja regulacijo temeljnih afektov na podlagi povedanega, telesnih senzacij in
afektivne psihične konstrukte, ki se kažejo v vedenju (Gostečnik 2007, 45). Posebno
pozornost posveča notranjepsihični strukturi, opisani v prejšnjem podpoglavju, in sicer
objekt-relacijski teoriji, interpersonalni psihoanalizi in psihologiji jaza, saj se te
vsebine

pokažejo v odnosu med partnerjema, terapevt pa jih doživlja transferno in

kontratransferno (Gostečnik 2007, 46). Tako na osnovi paralel med preteklostjo in
sedanjostjo podaja pomen (Gostečnik 2007, 44). Razumevanje povezave med
nerazrešenimi doživetji iz otroštva in poznejšimi težavami v zakonskem odnosu pomaga
zakoncema težave preko osebne odgovornosti spremeniti v nekaj novega, kar omogoča rast,
in sicer preko razgradnje APK, ki drugače otežuje funkcionalni način komuniciranja
(Gostečnik 2011, 306). In prav na tretjem nivoju se terapevt s pomočjo novih spoznanj
posveča formiranju novega odnosa, v katerem implicitne afektivne vsebine spreminja in
jih nadomešča z bolj zdravim delovanjem na nov način (Gostečnik 2007, 46).

4.3.1.1 Spremembe v procesu relacijske zakonske terapije
V procesu RZT prihaja do sprememb, ki so cilj samega terapevtskega procesa. Pri
posameznikih, ki so doživeli TSZO, zloraba prodre v psihično strukturo in z afekti usmerja
delovanje, med drugim poseže tudi v partnerski odnos (Gostečnik 2007, 7). V terapevskem
procesu je pri parih, ki so doživeli TSZO, pomembno, da pride do sprememb najprej v
doživljanju samega sebe, potem drug drugega in njunega skupnega odnosa oz. kot to
poimenuje Gostečnik »do spremembe relacijskih struktur« (Gostečnik 2004, 40). K temu
pripomorejo nove izkušnje, ki se zgodijo v terapevtskem odnosu (Repič Slavič 2015,
74). Klinična praksa kaže, da pari z izkušnjo TSZO, prihajajo na terapijo zaradi konfliktov,
ki jih doživljajo v zakonskih oz. partnerskih odnosih in jih želijo razrešiti. Slednje RZT
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vidi kot priložnost za rast in novo možnost za bolj kakovosten medosebni odnos
(Gostečnik 2007, 376). Razrešitev tako poteka preko sprememb na kognitivni, čustveni
in telesni ravni (Repič Slavič 2015, 75−81), preko katerih se par lahko poveže na nov
način.

4.3.1.2 Učinkovitost modela relacijske zakonske terapije
V Sloveniji je bilo narejenih več raziskav, ki potrujejo učinkovitost modela relacijske
zakonske terapije. Cvetkova je ugotovila, da relacijska zakonska terapija prispeva k
zmanjševanju partnerskih težav in izboljšuje čustveno stabilnost (Cvetek 2013, 322323). Kreševa je v raziskavi obravnavala spremembe pri klientih, ki so bili vljučeni v
trimesečni proces po relacijskem družinskem modelu in ugotovila, da prihaja do
sprememb partnerskih problemov in moči, kar kaže na številne statistično pomembne
izboljšave v primerjavi s posamezniki, ki niso bili vključneni v terapevtsko obravnavo
(Kreš 2016, 269). Med drugim je ugotovila, da se izboljšata intimnost med partnerjema
in medsebojna komunikacija, zvišujeta se pozitivnost odnosa in zaupanje med
partnerjema, medtem ko se nezadovoljstvo v spolnosti zmanjšuje obenem pa se
partnerski odnos izboljšuje (Kreš 2016, 270). Prav tako je Rutar v svoji raziskavi, v
katero so bili vključeni pari s kronično vnetno črevesno boleznijo, v procesu terapije
ugotovil, da prihaja do sprememb v kakovosti življenja in delovanju v medosebnih
odnosih (Rutar 2016, 184-192). Iz navedenega lahko zaključimo, da je model relacijske
zakonske terapije znanstveno dokazano učinkovit.
V nadaljevanju predstavljamo biblično teološki del, v katerem navajamo nekatere odlomke
iz Svetega pisma in jih razlagamo v luči klinične relacijske zakonske terapije.
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5. BIBLIČNO

TEOLOŠKI

VIDIK
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SPOLNE

ZLORABE

V biblično teološkem delu bomo najprej predstavili nekatere odlomke travme spolne
zlorabe v Svetem pismu, in sicer si bomo pogledali tri odlomke iz Prve Mojzesove knjige
(Začetek Moabcev in Amoncev, Nasilje v Sihemu, Jožef in gospodarjeva žena), odlomek iz
Knjige sodnikov (Zločin v Gibei) in odlomek iz Druge Samuelove knjige (Amnon in
Tamara).
Nadalje bomo predstavili Tobitovo knjigo, natančneje posamezne dele zgodbe Tobija in
Sare, ki se dotika intimnega partnerskega odnosa oz. družinskih odnosov. Posamične dele
bomo osvetlili s pomočjo klinične relacijske zakonske terapije in skušali poiskati povezave
s spolno zlorabo, ki jo Sveto pismo kot take direktno ne omenja (Repič 2007, 244), vendar
pa govori o travmatski preizkušnji, ki je doletela Saro in posledično Tobija, saj se na osebe,
ki so prisotne v življenju tistega, ki je doživel travmo, prenesejo čutenja in afekti
travmatiziranega (Repič 2008, 108).

5.1 INCEST V SVETEM PISMU
Sveto pismo travmo spolne zlorabe kot incest omenja v odlomku Začetek Moabcev in
Amoncev v Prvi Mojzesovi knjigi:
1 Mz 19, 31-37: »Starejša hči je rekla mlajši: »Najin oče je star, v deželi pa ni moža, ki bi
se nama približal po navadi vse zemlje. Dajva, napojiva očeta z vinom in leziva z njim;
tako obudiva zarod po očetu.« Tisti večer sta torej napojili očeta z vinom in starejša je šla
in legla k očetu. Pa ni zaznal, ne ko je legla ne ko je vstala. Naslednji dan je starejša hči
rekla mlajši: »Sinoči sem ležala z očetom, še nocoj ga napojiva z vinom! Potem pojdi ti in
lezi z njim! Tako bova obudili zarod po očetu.« Tudi tisti večer sta napojili očeta z vinom.
Mlajša hči je vstala in legla k njemu, pa ni zaznal, ne ko je legla ne ko je vstala. Tako sta
obe Lotovi hčeri zanosili s svojim očetom. Starejša hči je rodila sina in mu dala ime Moab.

58

To je oče Moabcev do danes. Tudi mlajša hči je rodila sina in dala mu je ime Ben Ami. To
je oče Amoncev do danes.«
Predhodno odlomek pripoveduje o Lotu, ki je po pokončanju Sodome in Gomore ostal sam
z dvema hčerama, saj se je njegova žena postala solni steber (1 Mz 19, 26). Naselili so se v
gorah in živeli v votlini (1 Mz 19, 30). Obe hčeri sta mu rodili sinova, Moaba in Amona
(1Mz 19, 37−38). Spočetje obeh je bilo zaznamovano s sramom (Večko 2009).
Otroci že v zgodnjih letih razvijajo občutek za sram, če pa so spolno zlorabljeni, sramu ne
čutijo več. Kasneje v življenju se pogosto znajdejo v situacijah sramotenja, v katerih so
izpostavljeni ali pa to počnejo z drugimi. Gre za način ponavljanja vzdušja iz zlorabe z
nezavednim upanjem, da bi se zgodilo nekaj drugače, nekaj, kar ne bi prinašalo bolečin in
stisk (Repič 2007, 366).
Z vidika relacijske terapije bi lahko predpostavili, da hčerama sram ni bil nepoznan in sta v
želji, da bi se »zgodilo nekaj novega«, »obudili zarod po očetu« (1 Mz 19, 32). Sram, ki ga
je oče že predhodno prenesel na hčeri, je razviden iz 8. vrstice, kjer je oče dejal sodomskim
moškim: »Glejte, imam dve hčeri, ki še nista spoznali moža; naj ju pripeljem k vam, da
storite z njima, kar boste hoteli.« Prikazuje moč, ki jo ima oče nad hčerama, saj ju ne želi
zaščititi, temveč bi ju prepustil v milost in nemilost razjarjenim moškim, obenem pa
nazorno nakazuje odnos očeta do svojih hčera.
Namreč starši bi morali biti za otroka vir varnosti in v kolikor svojega otroka niso sposobni
zavarovati, postanejo zanj vir strahu. Otrok je tako prisiljen »potegniti se vase« in se
poskušati sam umiriti. Ostaja sam v težkih trenutkih in išče rešitve, za kar pa nima veliko
možnosti, saj se njegov regulatorni mehanizem šele razvija in mu onemogoča uspešno
razrešiti stiske (Gostečnik 2008b, 61). Glede na opisano lahko vidimo, da otrokove potrebe
niso bile slišane niti opažene že veliko prej, preden je prišlo do incesta (Repič 2008, 105).
Dogodek tako odslikava značilno dinamiko incestuozne družine, kar je še posebno razvidno
v 26. vrstici, v kateri je navedeno, da se je Lotova žena »ozrla nazaj in postala solnat
steber«. Mati, ki dobesedno »pogleda stran« in tako ne zaščiti svojih hčera, ki ostajata sami
in prežeti s sramom. Oče, ki je opravičen svoje odgovornosti z izgovorom alkohola, saj je
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»napojen z vinom« in »ni zaznal«, kaj se dogaja (1 MZ 19, 33-34). Hčeri ostajata sami s
sramom, ki sta ga bili deležni preko zlorabe.
V nadaljevanju si bomo pogledali tri odlomke posilstva v Svetem pismu. V vseh treh
odlomkih so žrtve posilstva ženske.

5.2 POSILSTVO V SVETEM PISMU
Sveto pismo med drugim posilstvo omenja v Drugi Samuelovi knjigi v odlomku Amnón in
Tamara v Prvi Mojzesovi knjigi v odlomku Nasilje v Sihemu in v Knjigi sodnikov v
odlomku Zločin v Gibei. Odlomke bomo predstavili v navedenem vrstnem redu in jih
osvetlili z vidika relacijske paradigme.
2 Sam 13, 10-14: »… Tamara je vzela kolače, ki jih je pripravila in jih prinesla svojemu
bratu Amnónu v sobo. Ko se mu je približala, da bi jedel, jo je zgrabil in ji rekel: Pridi,
moja sestra, lezi z mano! Rekla mu je: Ne, moj brat, nikar mi ne delaj sile, kajti tako se ne
dela v Izraelu! Ne smeš storiti te norosti! Kam naj se sicer denem s svojo sramoto?... pa ni
hotel poslušati njenega glasu, ampak jo je obvladal, ji storil silo in ležal z njo.«
Navedeni odlomek pripoveduje o posilstvu, ki je hkrati tudi incest, saj je Tamaro posilil
polbrat Amnón (2 Sam 13, 2). Pri posilstvu gre za grob in nasilen poseg v telo, ne samo v
fizičnem, temveč tudi v čustvenem smislu (Repič 2007, 13). Gre za kompenzacijo nemoči,
s katero si storilec z močjo zagotovi razrešitev frustracij (Groth 2000). Po posilstvu je
Amnón Tamaro odslovil na krut način, in sicer je poklical služabnika in mu naročil, naj jo
spravi ven izpred njega na cesto in zapahne vrata za njo (2 Sam 13, 17), kar se je dejansko
zgodilo. Tamara je bila na tak način izgnana iz Amnóve hiše. Nosila je tuniko, ki si jo je po
stari navadi pretrgala, kar je bil znak velike žalosti (Smith 1977, 329). Na glavo si je dala
pepel, si položila roko na glavo in ko je odhajala, je na glas jokala (2 Sam 13, 19). Nekateri
razlagalci pretrganje obleke povežejo z izgubo deviškosti (McCarter 1984, 326). Tamara je
odšla k bratu Absalomu, kjer je ostala zapuščena v njegovi hiši. Brat ji je svetoval, naj
pozabi in molči, kar je pogosta dinamika spolne zlorabe. Tamara je kot žrtev jezo
»pozabila«, le-ta pa se je preko projekcijske identifikacije prenesla na starejšega brata
60

Absaloma, ki je bil sekundarno travmatiziran. Nanj so se prenesla čutenja in afekti osebe, ki
je travmo posilstva doživela (Repič 2007, 91), v navedenem primeru Tamare. Navedeno
lahko zasledimo v vrstici 22: »Absalom pa ni govoril z Amnónom ne hudega ne dobrega,
kajti Absalom je sovražil Amnóna, ker je storil silo njegovi sestri Tamari.« Tudi oče je bil
zelo jezen, ko je izvedel za dogodek, ni pa ukrepal, kar pomeni, da svoje hčere kljub moči,
ki jo je imel kot kralj, ni zaščitil (2 Sam 13, 20 ̶	
  21).
Odlomek prav tako prikazuje družinsko dinamiko incestuoznih družin. Potrditev prenosa
čutenj in afektov se izkaže v nadaljevanju, ko Tamarin brat Absolom ubije posiljevalca
Amnóna in se tako maščuje za krivico, ki jo je storil sestri Tamari. Njegovo
minimaliziranje in utišanje Tamare nakazuje, da je ob tem dejanju bolj skrbel zase in za
svojo čast kot za svojo sestro. Tamara je namreč tako kot mnoge žrtve ostala sama s
sramom, ki ga je z dejanjem posilstva nanjo prenesel Amnón.
Sledi navedba drugega odlomka posilstva, in sicer Dine:
1 Mz 34, 1–2: »Dina, hči, ki jo je Lea rodila Jakobu, je šla gledat hčere dežele. Videl pa jo
je Sihem, sin Hivejca Hamorja, kneza dežele; zgrabil jo je, legel k njej in ji storil silo.«
Odlomek pripoveduje o Dini, hčeri Lee in Jakoba, ki jo je posilil Sihem. V Svetem pismu je
navedeno »legel k njej«, ne z njo, kar pomeni, da ni odnosa, ni skrbi zanjo (Green 2012,
66), pač pa jo je zgrabil in ji storil silo. Dino je oskrunil Sihem in s tem njeno življenje za
večno spremenil, saj tako v Izraelu ni imela več možnosti, da bi se lahko poročila (Green
2012, 67). Ko je njen oče Jakob izvedel za hud napad, ni storil ničesar, pač pa je molčal (1
Mz 34, 5), kar pomeni, da mu hčerina čast ni bila pomembna (Wenham 1994, 311), prav
tako ni ljubil svoje hčere, kot ni ljubil svoje žene (Wenham 1994, 315). Po posilstvu se
zgodi preobrat ̶	
  	
  posiljevalec se zaljubi v žrtev. Zaželel si jo je za ženo, zato je šel njegov
oče Hamor prosit Dininega očeta za njeno roko (1 Mz 34, 6). Takrat so ravno prišli iz polja
njeni bratje in ko so slišali, kaj se je pripetilo, so se za razliko od očeta čustveno odzvali.
Bili so ogorčeni in so se silno raztogotili (1 Mz 34, 7). Gre za prenos bolečine, sramu in
besa, saj so kot družinski člani doživeli podobne fizične senzacije, ki so se prebujale v
skladu s čutenji, povezanimi z zlorabo (Gostečnik 2004, 147). To se je kasneje potrdilo na
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podlagi njihovega vedenja. Sestro so jima ponudili za ženo pod pogojem, da se obrežejo vsi
moški v njihovem mestu, saj so bili neobrezani, kar pa je bila zvijača (1 Mz 34, 15). Tako
je Dina odšla s Sihemom in Hamorjem v njuno mesto, v katerem so se vsi moški dali
obrezati. Tretji dan, ko so bili nemočni in v bolečinah, sta jih z meči napadla Dinina brata
Simeon in Levi in poleg Sihema in Hamorja umorila tudi vse druge moške ter odpeljala
Dino s seboj (1 Mz 34, 25 ̶	
  26). Ostali Jakobovi bratje so oropali njihovo imetje, kot plen pa
so s seboj odpeljali njihovo otroke in žene (1 Mz 34, 27 ̶	
  29).
V znak maščevanja so tako pobili vse moške in se maščevali tudi nad njihovimi otroki in
ženami, kar je pomenilo ponovno zlorabo. V celotnem odlomku Dina ne spregovori ̶	
  prezrta
je, tako kot so navadno prezrte žrtve spolnih zlorab. Obenem pa še nepomembna, saj je v
ospredju spopad med ljudstvi (Sveto pismo 1997, 86), ne pa doživljanje žrtve po zlorabi.
V nadaljevanju si bomo pogledali še zadnji odlomek, ki prav tako govori o posilstvu
ženske.
Sod 19, 22–26: Zločin v Gibei : »Ko so tako razveseljevali svoje srce, glej, so možje iz
mesta, ničvredneži, obkolili hišo. Tolkli so po vratih in rekli staremu možu, hišnemu
gospodarju: »Pripelji ven moža, ki je prišel v tvojo hišo, da ga spoznamo!« Hišni gospodar
je tedaj stopil k njim in jim rekel: »Ne, bratje moji, ne počenjanje hudega, prosim! Če je ta
mož prišel v mojo hišo, ne morete storiti take grdobije! Glejte tukaj sta moja hči, devica, in
njegova priležnica; ti naj vam pripeljem ven, posilite ju in jima storite, kar bo dobro v vaših
očeh. Temu možu pa ne storite grde reči!« Možje pa ga niso hoteli poslušati. Tedaj je mož
prijel svojo priležnico in jo odpeljal ven. Spoznali so jo in se pečali z njo vso noč tja do
jutra..«
Nekega levita je spremljala njegova priležnica, prenočila sta pri starejšem možu na
teritoriju Benjaminovcev (Sod 19, 10−15) Ko le-ti izvedo, da je prenočil tujec, ga želijo
posiliti: »... možje iz mesta, ničvredneži, so obkolili hiše. Tolkli so po vratih in rekli staremu
možu, hišnemu gospodarju: Pripelji ven moža, ki je prišel v tvojo hišo, da ga spoznamo!«
(Sod 19, 22). V izogib posilstvu moškega jim starejši mož, ki je dotičnemu nudil streho nad
glavo, »ponudi« njegovo priležnico in svojo deviško hčer, vendar pa le-te niso želeli. Mož,
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ki so ga želeli zlorabiti, je tako za zaščito sebe »prijel svojo priležnico, jo pripeljal ven in jo
tam pustil« (Sod 19, 24–25a). Priležnico so skupinsko posiljevali celo noč, tako da je
zjutraj zaradi posledic nasilja umrla (Sod 19, 25b–28).
Mož, ki je ni zaščitil, je kasneje sklical ljudstvo in pozval v boj proti Benjaminovcem:
»Prišel sem v Gibeo, ki je v Benjaminu, skupaj s svojo priležnico, da bi tam prenočil. Toda
gospoda v Gibei je vstala in zaradi mene so ponoči obkolili hišo. Mene so hoteli ubiti, z
mojo priležnico pa so ravnali nasilno, da je umrla. Potem sem vzel svojo priležnico, jo
razsekal razposlal po vseh pokrajinah Izraelove dediščine, kajti gnusobo in nesramnost so
storili v Izraelu. Poglejte vendar, vsi Izraelovi sinovi, preudarite zadevo in se posvetujte!«
(Sod 20, 4−7).
Zbralo se je štiristo tisoč vojakov, oboroženih z meči (Sod 20, 17). V bitki so premagali
Benjaminovce in pobili tudi vse njihove žene, otroke, živino in požgali njihova mesta (Sod
20, 48). Preživelih Benjamincev, ki so zbežali, je ostalo šeststo (Sod 20, 47). Izraelcem je
bilo nato žal, vzdignili so svoj glas in silno jokali: »Zakaj, o Gospod, Izraelov Bog, se je
zgodilo v Izraelu to, da danes manjka iz Izraela en rod?« (Sod 21, 2–3). Razmišljali so,
kako bi se lahko odkupili, saj jih je bilo obenem strah izumrtja rodu Benjaminovcev. Letem niso želeli dati svojih hčera za žene (Sod 19, 7), zato so iz rodu Jabeš Giliade, od
katerih ljudstvo se ni borilo z njimi proti Benjaminovcem (Sod 19, 8−9), zajeli 400 deklet,
ki so bile device, in jih dali Benjaminovcem za njihove žene (Sod 19, 12). Ker le-teh ni bilo
dovolj (Sod 19, 14), so ponovno žalovali (Sod 19, 15). Nadalje so se domislili in naročili
Benjaminovcem, kaj naj naredijo ob prihajajočem prazniku: »Pojdite in prežite v
vinogradih! Ko vidite, da prihajajo hčere iz Šila v korih na rajanje, pojdite iz vinogradov in
ugrabite si vsak zase svojo ženo izmed hčera v Šilu. Potem pojdite v Benjaminovo deželo.
Če pridejo njihovi očetje ali njihovi bratje k nam, da bi se prerekali, jim porečemo:
»Pustite jih, kajti nismo vzeli vsak svoje žene v boju; vi pa jim jih tudi niste dali. Zdaj ste vi
krivi!« (Sod 21, 23). Benjaminovi sinovi so res tako storili in ugrabili plesalke, njim
»manjkajoče žene« (Sod 21, 23).
Iz navedenega lahko izluščimo, da se je zloraba ponovila. Namreč zajeli so 400 devic in si
jih s ponovno zlorabo naredili za svoje žene. Glede na to, da so bila dekleta device, lahko
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sklepamo, da so bile še po vsej verjetnosti mladoletne, in da v navedenem primeru lahko
govorimo o spolni zlorabi otrok. V zgoraj navedenem odlomku Svetega pisma je razvidno,
kako se mešajo čutenja jeze, strahu, žalosti in pa tudi krivde. Na nek način so se Izraelci
kesali, bilo jim je žal, vendar pa za pokol in ugrabitev niso sprejeli odgovornosti, temveč so
krivdo pripisali prebivalcem Šila. Na tak način so se znebili določenih mentalnih vsebin in
jih projicirali v druge (Gostečnik 2008, 113).
V navedenih odlomkih ni zapisov, ki bi prikazali, kaj se kasneje zgodi npr. z Dino in
drugimi posiljenimi ženskami. Lahko rečemo, da gre za evidentno dejstvo, ki nakazuje
njihovo nemoč ─ neslišne, neslišane, ponižane in razvrednotene. Maščevanje okolice
prezre njihovo doživljanje.
Pri vseh štirih navedenih odlomkih gre za spolno nasilje moških nad ženskami, v
naslednjem odlomku pa si bomo pogledali poskus posilstva nad moškim s strani ženske,
kar pa je svetem pismu prava redkost.

5.3 POSKUS POSILSTVA V SVETEM PISMU
1 Mz 39, 7-‐15: »Jožef pa je bil lepe postave in zalega obraza. Po teh dogodkih je žena
njegovega gospodarja vrgla oči nanj in rekla: Lezi z menoj! Pa ni hotel; rekel je ženi
svojega gospodarja: Glej, moj gospodar se ne meni ob meni za nič v hiši, in vse, kar ima, je
dal meni v roke. Sam ni večji od mene v tej hiši in ničesar mi ni odrekel razen tebe, ker si
njegova žena. Kako naj storim tako veliko hudobijo in se pregrešim zoper Boga? In čeprav
ga je dan na dan nagovarjala, je vendar ni poslušal, da bi legel k njej in bil pri njej. Ko pa je
nekega dne prišel, da bi opravil svoje delo, v hiši pa ni bilo nobenega služabnika, ga je
zgrabila za obleko in rekla: »Lezi z menoj!« On pa je pustil svojo obleko v njeni roki in
zbežal ter odšel ven.«
Jožefa so najprej njegovi bratje prodali za 20 srebrnikov midjanskim trgovcem (1 Mz 37,
28). Prodan je bil v Egipt za sužnja, kjer ga je kupil faraonov poveljnik telesne straže
Potifar (1 MZ 39, 1), ki pa je bil Jožefu zelo naklonjen in ga je postavil za oskrbnika svoje
hiše ter mu vse prepustil (1 MZ 39, 4–6). Žena Potifarja se je zavedala Jožefovega šarma in
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ga najprej želela zapeljati (Speiser 1982, 304). Jožef jo je zavrnil, zavrnitev pa je podprl s
tremi razlogi; navedel je zlorabo gospodarjevega zaupanja, njegovo žalitev in velik greh
proti Bogu (World Biblical Commentary 1994, 375). Gospodarjeva žena ga ni upoštevala,
temveč je bila do njega nasilna. Dokaz za nasilje je razviden iz vrstice, v kateri je
navedeno, da ga je »zgrabila za obleko« in ukazala, naj leže z njo (World Biblical
Commentary 1994, 376). Jožef je tako zbežal in ker sama s silo ni mogla doseči želenega,
ga je krivično obtožila poskusa posilstva in se mu tako maščevala (Speiser 1982, 304).
Svojemu možu se je zlagala, da naj bi se Jožef želel zabavati z njo, ona naj bi se branila s
krikom, Jožef pa je iz strahu pobegnil in ob njej pustil svojo obleko (1 Mz 39, 17−18), le-to
naj bi služilo kot dokaz. Potifar se je razhudil in ga vrgel v ječo (1 Mz 39, 19−20). Šlo je za
nepričakovano kazen, saj je svobodne posiljevalce doletela smrtna kazen, Jožef pa je bil
suženj, ki naj bi užalil gospodarjevo ženo, zato je bila odločitev Protifarja nerazumljiva, kar
kaže na to, da je bil Bog z Jožefom (Wenham 1994, 377).
Jožefu sta se zloraba in izdajstvo kompulzivno ponovila: Predhodno so ga bratje prodali za
sužnja v Egipt, nato ga je gospodarjeva žena dan za dnevom nadlegovala in ga s svojo
močjo poskusila prisiliti k vdaji ter ga tako zlorabila, obenem pa še krivično obtožila
posilstva, zaradi česar je bil vržen v ječo. Ne razmišlja o maščevanju, kot smo ga lahko
zasledili v odlomkih posilstva, temveč se sooči z izdajstvom, ki so mu ga storili bratje, se
zjoka in krivice ne zanika, temveč o njej spregovori: »Hoteli ste mi sicer storiti hudo, Bog
pa je to obrnil na dobro, da naredi to, kar je očitno danes: da ohrani pri življenju številno
ljudstvo« (1 Mz 50, 20−21).
Če se vrnemo na predhodno navedene odlomke o posilstvih, v katerih je bilo za razliko od
Jožefa kot odziv na krivico navedeno maščevanje, vidimo sistemsko razsežnost travme
spolne zlorabe. Bližnje osebe, ki so v stiku z žrtvijo, doživijo afekte travmatičnega
dogodka. Skupaj s travmo se namreč ohranijo tudi afekti, ki spremljajo travmo. Tako na
primer govorimo o afektu sramu, včasih gnusa, ki je redni spremljevalec spolnih zlorab
(Gostečnik et al. 2011, 266). V primeru maščevanja vidimo, kako sta se jeza in sram
prenašala na okolico, ki je odreagirala na način, da se je zloraba kompulzivno ponovila.
Lahko govorimo o karakteristikah, ki so se globoko vtisnile v posameznika in
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onemogočajo, da bi razvil zdrave odnose z drugimi. Na odziv drugega se odzove nasilno ali
pa preko izzivanja okolice podoživlja stare travme (Gostečnik 2008, 111). Nasilna zloraba
se tako zažre v telo in oropa posameznika dostojanstva. Telo je sveto, najintimnejši prostor,
zaradi česar nikoli ne sme postati plen agresije (Gostečnik 2008, 186).

5.4 TOBITOVA KNJIGA: INTIMNI PARTNERSKI ODNOS MED
TOBIJEM IN SARO
Podobna dinamika se odigrava v partnerskih odnosih, v katerih se afekti zlorabe iz
zlorabljenega prenesejo na njegovega partnerja. Lahko prične čutiti jezo do storilca, snuje
maščevanje, vendar pa, kot smo videli v prejšnjih podpoglavjih, to osebi, ki je bila
zlorabljena, ne prinese ne olajšanja, ne razrešitve in ne miru.
Kako priti do slednjega, bomo prikazali še v zadnji predstavljeni svetopisemski zgodbi, ki
ne govori direktno o spolni zlorabi, ampak o preizkušnji, ki je med drugim povezana z
intimnostjo in spolnostjo ter je v doživljanju zelo podobna spolni zlorabi. Namreč gre za
Tobija in Saro ter krivico, ki se je zgodila Sari. Opisana je v Tobitovi knjigi, ki ni
zgodovinska, temveč ljudska pripoved z naukom o različnih preizkušnjah v družini
(Društvo gibanje za življenje 2015).

5.4.1 Preizkušnja Tobita
Tobijev oče Tobit je bil zelo veren, veliko je molil in pokopaval svoje rojake, ki so jih ubili
sovražniki in jih puščali na cesti (Tob 1, 17−18). Bil je pravičen, pogumen in pobožen.
Moral se je skrivati in bežati, saj je kralj prepovedal opravljanje telesnih del usmiljenja
(Vesel Mušič 2014, 23). Prva preizkušnja je opisana, ko je Tobit postal slep (Tob 2, 10). Ko
je šel ven počivat, mu je v oko padel vroč iztrebek vrabca, ki je povzročil bele pege in
posledično oslepitev, ki je trajala štiri leta (Tob 2, 9−10).
Zaradi očetove slepote in posledično šibkega ekonomsko socialnega statusa je njegov sin
Tobija odšel v Ninive k očetovemu sorodniku, ki mu je bil le-ta posodil denar. Na tej poti je
srečal Saro, ki jo je sprva ogrožal zlobni duh. S Saro se je kasneje poročil, izgnal zlobnega
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duha iz nje (Tob 8, 3) in našel zdravilo za očetovo bolezen, ki je omogočilo, da je oče spet
spregledal (Tob 11, 13). Na poti ga je spremljal angel, ki se je na koncu razodel kot
nadangel Rafael (Tob 12, 15).

5.4.2 Preizkušnja Sare
Sara je bila prav tako preizkušena. Poročena je bila sedemkrat in vsi možje so na poročno
noč umrli. Posedel jo je zli duh Asmodej (Tob 3, 8). Že sama beseda zlo-raba izhaja iz
besede rabiti zlo. V tem primeru se je zlo naselilo v Saro in ji onemogočilo vzpostaviti
zakonski odnos. Sara se ni zavedala vloge zla (Moore 2010, 148), niti ni bila v stiku z
drugimi in ravno nezavedanje jo je vodilo k pomanjkanju komunikacije. V celotni knjigi sta
navedeni edino dve besedi, ki jih je izrekla vpričo drug drugega, in sicer »Ne« in Amen!«
(Moore 2010, 152-153).
Podobno kot posameznik, ki je bil zlorabljen in ga afekti zlorabe posedejo kot nezavedna
vsebina, s katero nima stika oz. jo ignorira, je za vzpostavitev odnosa najbolj zanesljivo
prav zavedanje nezavednih vsebin (Sanford 1980, 33), kar med drugim omogoča relacijska
zakonska terapija. Ko bo namreč zlorabljena oseba s pomočjo terapevta našla besede za
občutja, ki izvirajo iz zlorabe in bo partnerju lahko povedala, kaj čuti in doživlja, le-ta pa jo
bo v njeni stiski začutil, se bo začel proces zdravljenja in očiščevanja travme spolne zlorabe
(Repič 2008, 121).
Če se vrnemo k Sari, lahko vidimo, kako jo je sramotila in se ji posmehovala lastna dekla:
»Ti si morilka svojih mož. Glej, bila si dana že sedmim možen, pa niti za enega ne moreš
reči, da si bila njegova. Zakaj se znašaš nad nami zaradi svojih mož, če so ti pomrli? Pojdi
za njimi, da nikdar ne vidimo ne sina ne hčere od tebe.« (Tob 3, 8b-‐9). Obtožbe služabnice
so bile grozljive, najprej jo je razvrednotila kot ženo, potem kot mater in na koncu še kot
hčer (Moore 2010, 148). Saro je obtoževanje zelo prizadelo, jokala je. Ker jo je bolečina
sramotenja tako močno bolela in si je želela, da preneha, je razmišljala o tem, da bi si vzela
življenje (Tob 3, 10).
Sara je bila sramotena podobno, kot so sramotene žrtve spolnih zlorab. Navadno se jim ne
verjame, pogosto so obtožene, da so si same krive. Gre za dinamiko, ki jo storilec prenese
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na žrtev. V kolikor bi sam čutil sram, potem zlorabe ne bi storil, in ker želi svoje
sprevrženo dejanje opravičiti, okrivi žrtev. Tako tudi dekla svoje sramotenje Sare
opravičuje na način, da njo obtoži :»Ti si morilka svojih mož!« V bistvu pa je Sara tista, ki
se ji je zgodila krivica; tako kot se vsaki spolno zlorabljeni osebi. Sram, ki ga je ob tem
doživljala, je tudi močno povezan z intimo v partnerskem odnosu.

5.4.3 Sarina in Tobitova molitev
Ker pa je imela Sara močno vero v Boga, je v tistem trenutku razprostrla roke proti oknu in
prosila z besedami: »Slavljen si, usmiljeni Bog! Slavljeno bodi tvoje ime na veke in naj te
vsa tvoja dela slavijo na veke! Zdaj obračam k tebi svoj obraz in svoje oči. Daj, odreši me z
zemlje, da ne bom več poslušala sramotitev! Ti veš gospod, da sem ostala čista, čista
vsakega nečistovanja z moškimi. Nisem omadeževala svojega imena in ne imena svojega
očeta v deželi svoje sužnosti. Edinorojena hči sem tvojemu očetu, ki nima drugega otroka,
da bi dedoval za njim, nima brata ne bratovega sina, ki bi mu morala postati žena. Že
sedem mož mi je umrlo. Za kaj naj še živim? Če pa ne maraš, da bi umrla, potem, Gospod,
prisluhni moji sramoti!« (Tob 3, 11-‐15).
Prosila je za smrt ali odrešenje. Ker je bila nedolžna vseh grehov, povezanih s spolnostjo,
kot tudi katerega koli neprimernega vedenja v luči svojega očeta, si ni zaslužila takšnega
trpljenja (Moore 2010, 153). Klinična praksa kaže, da tudi osebe, ki so doživele TSZO,
pogosto razmišljajo o smrti. V bistvu si ne želijo umreti, pač pa želijo, da bolečina in stiska
nevrednosti in sramu prenehata.
Ob istem času je tudi Tobijev oče Tobit molil podobno: »Zakaj bolje je zame, da umrem,
kot da živim, ker sem slišal lažne sramotitve in je v meni velika bolečina. Gospod, ukaži,
naj bom rešen te stiske, naj odidem v večno bivališče, in ne odvrni Gospod, svojega obličja
od mene! Zakaj zame je bolje, da umrem, kot da gledam veliko stisko v svojem življenju,
da ne slišim več sramotitve.« (Tob 3, 6).
Tako kot predpostavlja relacijska zakonska terapija, da se partnerja najdeta na valentnosti
njunih notranjepsihičnih vsebin (Gostečnik 2007, 157) oz. podobnem vzdušju, lahko
vidimo, da sta bila tako kot Sari tudi Tobijevem očetu poznana sramotenje in krivica, kar pa
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je občutil tudi njegov sin Tobija. Lahko bi rekli, da sta se Tobija in Sara našla na dotičnem
čustvenem vzdušju. Obenem je med očetom in sinom veljal iskren, spoštljiv in zaupljiv
odnos (Gerjolj 2006, 327–328). Tako kot je tudi med Saro in njenim očetom Raguelom
veljal pristen odnos. In prav zaupen in pristen odnos z enim od staršev je med drugim
omogočil tudi zaupanje v Božjo pomoč. Namreč raziskave pri spolno zlorabljenih kažejo,
da je njihov odnos z Bogom neposredno povezan s samosprejemanjem in upanjem, kar
prinaša pozitiven izid pri razreševanju spolne zlorabe (Terry Lynn et al. 2007, 101).

5.4.4 Angel Rafael
Tobit in Sara sta v najhujši stiski prosila za odrešitev bolečine, ki bi jo lahko prinesla smrt,
po drugi strani pa sta močno verovala v Boga in njegovo pomoč. Tako je bila ravno v času
njune molitve istočasno pri Bogu uslišana molitev obeh (Tob 3, 16). Poslan je bil angel
Rafael, da bi ozdravil oba: »Tobitu naj odstrani bele pege z oči, da bo s svojimi očmi gledal
Božjo luč, Raguelovo hčer Saro pa naj da Tobitovemu sinu za ženo in naj od nje odžene
zlega duha Asmodeja (Tob 3, 17). Ozdravljenje je za Saro pomenilo, da bo dana v zakon
Tobitovemu sinu Tobiju, ki jo bo osvobodil zla Asmodeja (Loader 2011, 169).

5.4.5 Tobijevo potovanje do Sare
Ko je Tobijev oče Tobit oslepel, je sina poslal na pot k daljnemu sorodniku po njegov
denar. V poslovilnem govoru je sinu podal navodila, usmerjena v oblikovanje trajnih
zakonskih odnosov (Vesel Mušič 2014, 24), obenem pa mu je svetoval, naj s seboj na pot
vzame osebo, na katero se bo lahko zanesel (Tob 5, 3b). Našel je Rafaela, za katerega ni
slutil, da je angel (Tob 5, 4), le-ta se je predstavil kot Azarja (Tob 5,13), kar hebrejsko
pomeni »Gospod je pomagal«. Angel je spremljal Tobija skozi različne nevarnosti. Ponoči
si je Tobija želel ob reki Tigris umiti noge, iz vode pa je je skočila velika riba, ki mu je
želela odgrizniti noge (Tob 6, 2). Angel mu je naročil, naj jo zgrabi, prereže in iz nje
izvleče žolč, srce in jetra (Tob 6, 3), obenem pa mu povedal, da je navedeno koristno kot
zdravilo (Tob 6, 4b): »Če koga napade demon ali zli duh, je treba srce in jetra zažgati, da
se napravi dim pred možem in ženo in nikdar več ga ne bodo napadli nobeni zli duhovi. Z
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žolčem pa je treba namaziliti človeka, ki ima bele pege na očeh, pa bo ozdravljen.« (Tob 6,
8–9).
Tobijevo telo je ob prisotnosti angela postajalo med samim potovanjem močnejše. Postajal
je bolj samostojen in pogumen, uspešno se je soočil tudi z nevarnimi preizkušnjami
(Gerjolj 2006, 334). Vzporednico bi lahko potegnili s partnerjem osebe, ki je doživela
TSZO in terapevtom. Preko sočutnega odnosa se bo lahko partner soočil z afekti sramu,
strahu, jeze, gnusa in prepoznal, da le-ti ne izvirajo iz njunega odnosa, pač pa se je zelo
močno prebudila pretekla zloraba v njunem odnosu. Tako bo lahko »svojo pot« odnosa
nadaljeval opogumljen in močnejši; to bo dalo odnosu varnost in stabilnost, obenem pa
zlorabljeni osebi omogočilo ponovno zaupati.
Preden sta pred večerom prispela do sorodnikove hiše, je angel povedal Tobiju, da ima le-ta
hčer edinko, po imenu Sara, in svetoval, naj si jo vzame za ženo: »Vso pravico imaš, da jo
vzameš. Poslušaj me, brat! Nocoj bom govoril z njenim očetom, da vzamemo dekle za tvojo
nevesto. In ko se vrneva iz Ragesa, naredimo svatbo. Vem, da ti je Raguel ne more ubraniti
ali je zaročiti s kom drugim, zakaj po sodbi Mojzesove knjige bi si s tem zaslužil smrtno
kazen, ker ve da imaš ti pred vsemi drugimi pravico, da si vzameš njegovo hčer. Poslušaj
me torej brat! Nocoj se bomo pogovorili o tem dekletu in jo zasnubili zate. In ko se vrnemo
iz Ragesa, jo vzamemo in odpeljemo s tabo na tvoj dom.« (Tob 6, 13).
Tobija je sicer začutil strah: »Nato je fant odgovoril angelu: »Brat Azarja! Slišal sem, da je
bilo dekle dano v zakon že sedmim možem in da so vsi umrli v nevestini sobi: ravno tisto
noč, ko je so stopili k njej, so umrli. Slišal sem pripovedovati, da jih je pokončal zli duh. In
zdaj me je strah, ker njej zli duh ne naredi nič hudega, umori le tistega, ki se ji hoče
približati« (Tob 6, 14–15a).
Tobija je postal skeptičen in zadržan, saj je to pomenilo, da je nevesti umrlo sedem mož,
kar bi zanj lahko pomenilo, da s to nevesto ni mogoče preživeti (Gerjolj 2006, 336). Prišel
je v stik s strahom, ki ga ni zanikal, temveč si ga je dovolil čutiti in ga je tudi ubesedil.
Angel pa je poznal oba, vedel je, da je Sara pogumna in poštena (Tob 6, 12) in da sta kljub
njeni nesrečni preteklosti oba sposobna ustvariti lepo prihodnost (Vesel Mušič 2014, 25).
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Svetuje mu: »Ne delaj si skrbi zaradi zlega duha in vzemi si jo! Vem, da jo nocoj dobiš za
ženo. Ko boš stopil v nevestino sobo, vzemi del ribjih jeter, vzemi ribje srce, ju položi na
dišečo žerjavico. Širil se bo vonj, zli duh ga bo zavohal in bo pobegnil in se na vse veke ne
bo več prikazal pri njej. Ko pa se boš hotel združiti z njo, najprej oba vstanita in molita in
prosita Gospoda neba, naj vama izkaže usmiljenje in rešitev. Ne boj se, namenjena ti je že
pred veki in ti jo boš odrešil. Šla bo s teboj in mislim, da boš imel z njo otroke, ki ti bodo
kakor bratje. Ne vznemirjaj se!« (Tob 6, 16–18).
Angelove besede so Tobija pomirile, Saro je »silno vzljubil in njegove srce se je zedinilo z
njo« (Tob 6, 19). Razbremenil in sprostil se je ter tako jasno lahko pogledal v prihodnost
ter v sebi izgubil zaviralne občutke nelagodja in negotovosti (Gerjolj 2006, 337). Podobno
kot relacijski zakonski terapevt regulira tesnobo, napetost in strah, ki jo doživlja partner
osebe, ki je bila zlorabljena, in ga je strah prihodnosti njunega odnosa. Prav pomirjajoče
besede terapevta, izrečene s sočutjem, so razbremenilne in posamezniku omogočajo, da
lahko znova prične zaupati in verjeti, da je njegova izbira prava in jima bo v odnosu uspelo.
Angel ga je peljal v Raguelovo hišo (Tob 7, 1) v kateri je bil Tobija lepo sprejet, še
posebno, ker se je izkazalo, da je Tobitov sin, s katerim so bili v preteklosti tesno povezani.
Prijetno vzdušje jim je omogočilo pogovor o morebitni poroki (Vesel Mušič 2014, 25).
Raguel je ponudil Tobiju hčer Saro za ženo, omenil mu je tudi, da je preteklih sedem mož
umrlo v noči, ko so šli k njej. Svetoval mu je, naj jé in pije (Tob 7, 11).
Tobiju je pogovor z angelom okrepil samozavest in je očetu lahko odločno rekel: »Ne bom
okusil jedi in ne bom pil, dokler ne urediš moje zadeve.« (Tob 7, 12).
Urediti želi življenjski prostor in odnose, ki bodo osnova za skupno življenje v prihodnosti
(Vesel Mušič 2014, 20). Saro je želel sprejeti vso, brezpogojno in pred telesno podaritvijo
(43). Za Saro je bilo to sporočilo, da mu ni pomembno samo njeno telo, da je vredna veliko
več kot »hrana in pijača«, obenem pa ob moški figuri, ki je spoštljiva, začne pridobivati
drugačno samopodobo, občutek vrednosti in samospoštovanja. (Vesel Mušič 2014, 20).
Sarin oče je nato podpisal poročno pogodbo, s katero je dal Tobiju svojo hčer za ženo, šele
nato pa so začeli jesti in piti (Tob 7, 14).
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Ko so se najedli in napili, so pospremili ženina in nevesto do spalnice, Tobija pa se je
spomnil besed angela ter »iz torbe vzel ribja jetra in srce ter jih položil na dišečo žerjavico.
Ribji duh je zlega duha onemogočil in ga pregnal v gornji del Egipta. In tudi Rafael je šel
tja, mu vklenil noge in ga naglo zvezal.«(Tob 8, 2−3).
Riba simbolizira zdravilno moč nezavednega in še bolj specifično moč duhovnega
življenja. Ko je Tobija na dišečo žerjavico položil ribja jetra in srce (Tob 8, 2), je v Sarino
dušo prišla nova duhovna moč in ni bilo več prostora za zlo (Sanford 1980, 34). Tako kot
ženska, v katero se je preko zlorabe naselilo zlo, sebe doživlja kot nevredno ljubezni. In ko
ji Tobija pove, da je ljubezni vredna, postane te tudi sposobna, postane sposobna odnosa
(Vesel Mušič 2014, 20). V navedenem besedilu sicer ni zaslediti specifične povezave med
zlim duhom in spolnim odnosom, ampak je pa več kot razvidno, da je zlo preprečilo spolni
odnos (Loader 2011, 182) oz. podaritev drug drugemu v polnosti odnosa. Podobno kot je
spolna zloraba povezana s telesom in spolnostjo, spolnost pa je del intimnega partnerskega
odnosa, postane v luči zlorabe bližina med dvema lahko ogrožujoča, saj nezavedno
spominja na bližino tistega, ki je zlorabljal (Repič 2008, 241). Rafael zveže zlemu duhu
noge, kar označuje molitveno podporo (Vesel Mušič 2014, 20), ki je v celotnem besedilu
prvotnega pomena.

5.4.6 Tobija in Sara, združena v skupni molitvi
V sobi tako Tobija Saro najprej spodbudi k molitvi, pri kateri skupaj prosita Boga, naj jima
izkaže usmiljenje: »Slavljen si, Bog naših očetov, in slavljeno bodi tvoje ime v vseh
prihodnjih rodovih! Naj te slavijo nebesa in vse tvoje stvarstvo na veke! Ti si ustvaril
Adama in ustvaril si mu pomočnico Evo; iz njiju je vzklilo seme ljudi. Ti si rekel: »Ni
dobro človeku samemu, naredimo mu pomočnico, ki mu bo podobna.« In zdaj si vzamem
svojo sestro, ne zaradi nečistovanja, ampak iz resnice. Izkaži usmiljenje meni in njej, daj,
da skupaj doseževa starost«. Nato sta oba še rekla drug drugemu »Amen! in sta skupaj
zaspala. (Tob 8, 5–8).
Tobija je povabil Saro k molitvi, po navodilu angela Rafaela sta molila za varnost, pričenši
s slavljenjem (Loader 2011, 176-177). Sara ima močno vero, zaupanje v Boga je razvidno
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celo iz njene tišine. Je katalizator za razvoj Tobija. Njen Amen na koncu molitve nakazuje
na njeno sprejemanje, sodelovanje in strinjanje s Tobijevo molitvijo (Moore 2010, 23). Z
molitvijo je bil zli duh obvladan, daleč stran in nič več nevaren. Tobija je v tem primeru
ponovno prevzel aktivno vlogo in v molitvi z besedami poudaril pomembnost njunega
enakopravnega medsebojnega odnosa in s tem izkazal spoštovanje Sari (Gerjolj 2006, 344345).
Potegnemo lahko vzporednico med Saro in žensko, ki je doživela spolno zlorabo v otroštvu
in se zaradi nje doživlja kot ne dovolj dobro in se obtožuje, ker ji ne uspe ohraniti
partnerskih odnosov, se v njej utrjuje prepričanje, da ni vredna ljubezni. Partner oz.
zakonec, ki mu ni pomembno samo njeno telo, temveč jo vidi kot sebi enako, ji s svojim
spoštovanjem omogoči, da prične nase gledati drugače. Ne kot objekt, ki je »dober« samo
za izkoriščanje, temveč cenjeno osebo, kar ji omogoči, da lahko ne samo sprejme, temveč
tudi podari ljubezen.
Tobija in Sara sta postavila skupno molitev pred spolnost, kar sporoča, da bosta mož in
žena eno telo dokler bosta sposobna skupaj moliti, ne le skupaj spati (Gerjolj 2006, 346).
Sarin oče je naročil svojim hlapcem, naj izkopljejo grob, saj je pričakoval, da bo Tobija
tako kot njenih 7 mož zjutraj mrtev. Ko pa je slišal, da je živ, je slavil Boga: »Slavljen si,
Bog, z vsem čistim stavljenjem! Naj te slavijo na vse veke! Slavljen, ker si me razveselil. Ni
se zgodilo, česar sem se bal, naredil si z nami po svojem obilnem usmiljenju. Slavljen, ker
si se usmilil dveh edinorojencev. Izkaži jima, Gospod, usmiljenje in rešitev, napolni njuno
življenje z veseljem in usmiljenjem!« (Tob 8, 1–17). Tobija se je tako s Saro poročil in jo
rešil hudega duha (Sveto pismo 1997, 1243).
Sarin oče najprej ni mogel verjeti, da bo Tobija preživel, zato je šel kopat grob. Tudi njegov
oče je »kopal grobove« in pokopaval mrtve (Gerjolj 2006, 349) čemur bi lahko rekli
kompulzivno ponavljanje (Gostečnik 2004, 2007), ki se prenaša iz ene generacije v drugo,
vendar pa se je Tobija za razliko od Sarinih bivših mož bolje pripravil na zakonsko
življenje (Gerjolj 2006, 349).
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Po štirinajstdnevnem slavju je Tobija naročil Rafaelu, naj gre k sorodniku po denar (Tob 9,
2), nato pa so se skupaj z denarjem vrnili k očetu Tobitu v Ninive. Po angelovem naročilu
je Tobija očetu pomazal oči z ribjim žolčem in odstranil bele pege. Oče se je sinu vrgel
okoli vratu in dejal: »Zdaj te vidim, sin, ti luč mojih oči! Slavljen bodi, Bog! Slavljeno bodi
njegovo veliko ime! Blagoslovljeni naj bodo vsi njegovi sveti angeli! Njegovo ime naj
prebiva med nami! Blagoslovljeni naj bodo vsi angeli na vse veke! Zakaj on me je udaril –
in glej, zdaj vidim svojega sina Tobija!« (Tob 11, 13–14).

5.4.7 Razkritje nadangela Rafaela
Na koncu se je Rafael razkril Tobitu in Tobiju ter jima rekel: »Slavita Boga in se mu vpričo
vseh zahvaljujta za vse, kar vama je storil dobrega! Slavita in poveličujta njegovo ime!
Vsem ljudem spoštljivo oznanjajta Božje besede in ne zamujajta z zahvalo! /.../ Ko sta ti in
Sara molila, sem spomin vajine molitve nosil pred obličje Božje slave; in prav tako sem
delal, ko si ti pokopaval mrliče. In ko si nisi pomišljal vstati od mize, še preden si poskusil
svoj obed, zato da si šel in zagrebel mrliča, sem bil poslan k tebi, da bi te preizkusil. In prav
tako me je Bog poslal, da bi ozdravil tebe in tvojo snaho Saro. Jaz sem Rafael, eden od
sedmih angelov, ki stojijo pred obličjem Božje slave.« Ko sta padla na obraz in se
prestrašila, jima je nadalje rekel: » Ne bojta se! Mir z vama! Slavita Boga na veke! Ne sebi
na ljubo, ampak po Božji volji sem bil z vama. Zato ga slavita vse dni in hvalita ga!../«
Nato sta oba slavila in hvalila Boga ter se zahvaljevala za vsa velika božja dela (Tob 12, 6–
22).
Nadangel Rafael pooseblja izraz Božje bližine in Božjega varstva za Tobitovo družino
(Društvo gibanje za življenje 2015). Kot Tobijev spremljevalec na njegovi poti ga spodbuja
in motivira (Caissya 1994, 332), zato bi lahko potegnili vzporednico s terapevtskim delom.
Terapevt je tisti, ki par z izkušnjo spolne zlorabe na poti okrevanja od zlorabe spodbuja,
verjame vanju in jima preko motiviranosti za njun odnos skuša odstraniti bele pege iz oči,
da bi lahko spregledala. Npr. da za težave, ki jih doživljata v spolnosti ni kriv nihče od
njiju, temveč se zloraba ravno na področju spolnosti zelo močno prebuja v mešanih
občutjih sramu, strahu, jeze in gnusa ter išče razrešitev. Obenem pa tako kot angel Rafael s
svojimi pogovori pripravlja Tobija na kakovosten odnos v ljubezni, ki bo omogočal ljubiti
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ženo Saro in jo tudi sprejeti na pravi način (Vesel Mušič 2014, 21), tudi terapevt relacijske
zakonske terapije preko sočutja in pogovora o njunem odnosu v povezavi s preteklo zlorabo
»pripravlja« na kakovosten odnos in sprejemanje drug drugega v vsem, kar sta in kar
doživljata. Podobno kot je Tobija postajal močnejši s pomočjo Rafaela, ko se je »boril« z
veliko ribo in z odločitvijo, da se bo spopadel z demonom Asmodejem in pri tem postajal
bolj neodvisen in pogumen. Še posebno ob tem, ko mu je angel podal nepogrešljive
informacije tako zakonskem odnosu s Saro kot tudi o načinu zdravljenja Sare in očeta
Tobija, je bil še vedno Tobija tisti, ki se je moral soočiti z demonom (Moore 2010, 210).
Tako se lahko v relacijski zakonski terapiji mož spolno zlorabljene žene s pomočjo
terapevta sooči z zlorabo in vsemi težkimi čutenji gnusa, jeze, sramu in strahu. Ko se je
sposoben soočiti, dobi novo moč, občutek, da zmore premagati vse stiske in težave v
zakonskem odnosu, kar mu daje pogum za nadaljnje delo in garanje. Odnos, ki ga vzpostavi
Tobija s Saro, tako postavlja zgled za partnerje oseb, ki so doživele zlorabo.
Če ponovno potegnemo vzporednico med Tobijem in Saro ter ženo, ki je bila spolno
zlorabljana, in njenim partnerjem, lahko vidimo, da se je Tobija pogovarjal z angelom, kar
mu je omogočilo, da ko je slišal svoje besede, je prišel v stik s svojimi občutji, obenem pa
je bil prav pogovor z njim tisti, ki mu je omogočal videti celotno sliko. Sara ni o ničemer
govorila, vso stisko je zadrževala v sebi, podobno kot osebe, ki so doživele TSZO. Tako
tudi partner osebe, ki je bila spolno zlorabljena, preko pogovora s terapevtom in svojo
partnerko prihaja v stik z vsebinami, ki so v njem.
Sara je v prejšnje odnose vstopala z občutkom nevrednosti, z nesprejemanjem sebe. Odnos
je tako umrl, še predno je sploh lahko zaživel (Gerjolj 2006, 350). Tobija pa jo je sprejel z
njeno preteklo zgodovino, ni je krivil in obsojal, temveč je lahko razvil sočutje do dekleta,
ki se mu je zgodilo že toliko krivic. Ona se je ob njem začutila žensko, ki je vredna, ne kot
predmet za izkoriščanje, tako kot jo je zlo, ki je je v njej naselilo, izkoristilo. Nabralo se je
toliko gnusa, da ni bila več sposobna jasno videti. Ko je spoznala in se zavedala ne samo na
razumski, temveč tudi na telesni ravni, da kar je prišlo v njo z zlo-rabo, ni ona sama,
temveč krivica, ki jo je naredil nekdo drug, da ni ona nič kriva, pač pa je žrtev zlorabe, je
lahko tudi Tobija drugače sprejela.
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Sari je bil tako poslan mož, ki jo je osvobodil zlega duha in se ji približal s spoštovanjem in
molitvijo, ki je bila naravnana k dobremu, vsebovala je zahvaljevanje, slavljenje in prošnjo
za pomoč. Oba sta se odprla Upanju, da je nekdo od njiju večji, nekdo, ki jima lahko
pomaga. Tako bi lahko rekli, da mož ženo osvobodi težkih čutenj spolne zlorabe, ko se ji
približa na spoštljiv in ranljiv način, ko se oba odpreta novemu odnosu, ki s pomočjo
terapevta lahko zaživi. Molitev pa jima bo v pomoč, da se bosta lahko medsebojno
povezala in ju bo vodila v ljubezni v odnos, ki bo trajen (Gerjolj 2006, 349).
Pripoved nakazuje, kako je zloraba ženske lahko uničujoča za njene partnerje in medosebne
odnose. Tako kot je Sara afekte zlorabe najprej doživela in jih nato skupaj s Tobijevo
pomočjo in molitvijo premagala, tako tudi oseba, ki je doživela spolno zlorabo v otroštvu,
lahko preko soočenja z njo in njenimi posledicami s pomočjo sočutnega odnosa osvobodi
zla in vzpostavi želen odnos. Tako kot je Tobija in Saro na zakonsko življenje pripravljal
angel Rafael (Gerjolj 2006, 351), tako tudi par, ki se »zacikla« v nemoči pretekle zlorabe in
ima občutek, da bo odnos umrl, potrebuje strokovno terapevtsko pomoč. Sprememba pa se
bo lahko zgodila takrat, ko se bo posameznik srečal z globjo milostno medosebno izkušnjo,
ki bo lahko postala nova psihična struktura, ki lahko naredi medsebojni odnos bolj oseben
in bogatejši (Gostečnik, Poljak Lukek in Repič Slavič 2010, 236).
Če pogledamo celotno Tobitovo knjigo, vidimo, da molitev prihaja močno do izraza. Vsaka
situacija, v kateri so se znašli družinski člani, je v znamenju molitve ali drže hvaležnosti
Bogu za darove ali prošnje v preizkušnjah, bolezni in trpljenju (Društvo gibanje za življenje
2015). Osebna molitev Tobita, ki je bil preizkušen, ko je postal slep. Potem Sarina osebna
molitev, ko jo je dekla poniževala in sramotila in se je doživljala, kot da ni dovolj dobra,
saj ji je zaradi zla, ki jo je posedlo, na poročno noč umrlo sedem mož. Nadaljnja skupna
Sarina in Tobijeva molitev pred poročno nočjo pred izgonom zlega duha in po njem. V
vseh molitvah je Bog tisti, ki uslišuje. Tobija je postal del odgovora na Sarino molitev
(Loader 2011, 154). Glavna tema Raguelove molitve je Božje usmiljenje, ki je omenjeno
štirikrat v dveh vrsticah. Izgnanstvo zlega duha je priložnost za slavljenje Boga v sedmih
kratkih verzih, nekatere oblike blagoslova se pojavijo celo devetkrat in pokažejo, da je
Božje usmiljenje glavni Božji atribut (Moore 2010, 240–241). Pomenljivo je, da družina ne
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»govori o Bogu«, ampak »govori neposredno Bogu« in mu v zaupanju vseskozi izraža vse
svoje potrebe (Društvo gibanje za življenje 2015). Zgodba Tobija in Sare prikazuju
ljubezen, ki je močnejša od smrti in zla, če se gradi v sodelovanju z Bogom (Gerjolj 2006,
351).
Zaključimo lahko, da ima vera pri soočanju s stiskami zelo pomembno vlogo (Simonič et
al. 2007, 275-276). Ko se oseba izroči v Božje naročje in se prepusti njegovi milosti, ji je
podarjena možnost, da se notranje preoblikuje in ponovno zaživi (Gostečnik, Poljak Lukek
in Repič Slavič 2010, 236). Gre torej za pravo očiščenje po milosti, ki jo je mogoče
izprositi v molitvi (Gostečnik 2008a, 525). Molitev je tako tudi prvo sporočilo Tobitove
knjige in hkrati spodbuda (Društvo gibanje za življenje 2015), ki lahko velja za pare,
katerih odnos se znajde na preizkušnji zaradi pretekle travme.
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6. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

Opisane številne raziskave v teoretičnem delu kažejo, da je spolna zloraba v otroštvu
travmatično doživetje, katerega posledice so med drugim številne tudi v odraslih intimnih
partnerskih odnosih. V ta namen smo se v raziskavi najprej osredotočili na intimni
partnerski odnos pri parih, ki so poročali o TSZO, in parih, ki niso poročali o TSZO,
razlikami v kakovosti le-tega na osnovi različnih komponent (zadovoljstva v odnosu,
diadične kohezivnosti, diadičnega konsenza, medsebojnega izražanja čustev, intimnosti,
avtonomije in fizične oz. spolne varnosti) ter značilnosti intimnosti v procesu relacijske
zakonske terapije pri predelovanju travme spolne zlorabe v otroštvu v zakonskem
odnosu. Obstaja veliko raziskav o posledicah pri osebah, ki so doživele TSZO, prav tako
pa tudi o predelavah posledic TSZO tako v obliki individualne in skupinske terapije (Repič
2007), pri čemer sta obe zelo dobrodošli, vendar pa ne vključujeta partnerja osebe, ki je
zlorabo doživela. Prepoznati in razumeti tovrstne posledice je bistvenega pomena za
partnerski odnos, saj intimni partnerski odnosi pomembno vplivajo na kakovost življenja
(Myers 1999). Doslej še ni bilo narejene raziskave o spolni zlorabi v otroštvu v partnerski
terapiji s pomočjo modela relacijska zakonske terapije (Gostečnik 2007, 2015). Slednji
pristopa k praksi na inovativen način, saj intimni partnerski uporabi za razreševanje
najzgodnejših travm (Gostečnik 2004, 2011).
Z rezultati raziskave smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju TSZO v povezavi z
intimnim partnerskim odnosom.
Cilji raziskave so:
•

prispevati k razjasnitvi in razumevanju posledic spolne zlorabe v intimnem
partnerskem odnosu;

•

ugotoviti, katera področja in katere težave se pojavljajo v partnerskem odnosu in se
rešujejo v terapevtskem procesu relacijske zakonske terapije;
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•

osvetliti teoretično osnovo modela relacijske zakonske terapije pri parih z izkušnjo
travme spolne zlorabe v otroštvu;

•

prispevati k praktičnemu znanju in učinkoviti uporabi procesa relacijske zakonske
terapije za predelavo travme spolne zlorabe v partnerskem odnosu.

Empirična raziskava je tako razdeljena na dva dela, in sicer prvi del, ki je kvantitativne
narave in drugi del, ki je pretežno kvalitativne narave. Z drugim delom, ki je eksploratorne
narave, smo želeli pri parih, ki so doživeli TSZO, poglobljeno razumeti značilnosti
intimnosti partnerskih odnosov in proces relacijske zakonske terapije.
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7. POSTOPEK PRVEGA DELA RAZISKAVE

7.1 RAZISKOVALNI PROBLEM
Dosedanje raziskave kažejo, da posamezniki s prisotno spolno zlorabo v otroštvu poročajo
o nižji stopnji kakovosti intimnih partnerskih odnosov (Nelson in Wampler 2000,
171−184), nižji stopnji intimnosti in avtonomije v primarnih družinah (Repič 2006, 120) in
težavah na področju spolnosti (Aaron 2012, 200). V raziskavi smo navedene ugotovitve
želeli preveriti na vzorcu parov, ki niso bili naključno izbrani iz splošne populacije,
temveč so se udeleževali skupin za zakonce, ter preveriti razlike med pari, ki so doživeli
spolno zlorabo v otroštvu in pari, ki o spolni zlorabi v otroštvu niso poročali.

7.1.1 Hipoteze
Hipoteza 1: Pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in parih, ki spolne zlorabe
niso doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v kakovosti partnerskega odnosa.
Hipoteza 2: Pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in parih, ki spolne zlorabe
niso doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v avtonomiji in intimnosti.
Hipoteza 3: Pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in parih, ki spolne zlorabe
niso doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v intimni varnosti.

7.2 METODA
7.2.1 Udeleženci
V kvantitativnem delu raziskave je sodelovalo 168 prostovoljnih udeležencev, torej 84
parov. Od tega je bilo 69 parov poročenih, 15 pa jih je v času zbiranja podatkov živelo v
izvenzakonski skupnosti. Starost udeležencev je segala od 24 do 68 let. Povprečna starost
udeleženca je bila 40,8 let, standardna deviacija pa 8,9 let. Povprečna starost udeleženke je
bila 38,5 let, SD = 8,7 let. Povprečno trajanje zakona je bilo 12,4 leta (SD = 10,4). Gledano
na stopnjo izobrazbe so bili trije z osnovnošolsko izobrazbo, 52 s srednješolsko, 93 z višje80

ali visokošolsko in 20 z magisterijem oz. doktoratom (za izobrazbeno strukturo ločeno po
spolu glej sliki 1 in 2).
Tabela 1
Izobrazbena struktura udeležencev ločena po spolu
Dosežena izobrazba

f
moški

ženske

Nedokončana OŠ

0

0

Dokončana OŠ

1

2

Poklicna ali srednja šola

29

23

Višja ali visoka šola

42

51

Magisterij ali doktorat

12

8

1	
  
12	
  

Dokončana	
  OŠ	
  
Poklicna	
  ali	
  srednja	
  šola	
  

29	
  

Višja	
  ali	
  visoka	
  šola	
  
Magisterij	
  ali	
  doktorat	
  

42	
  

Slika 1. Izobrazbena struktura udeležencev
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51	
  

Slika 2. Izobrazbena struktura udeleženk
Pari oz. njihove družine so se med seboj razlikovale tudi po številu otrok. Podatke o številu
družin z določenim številom otrok predstavljamo na sliki 3.
30	
  

Število parov
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Število otrok

Slika 3. Število otrok v družinah.
Opombe: Povprečno je par imel dva otroka.
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Tabela 2
Pogostost spolnih zlorab v vzorcu glede na spol

Travmatični dogodek

f

%

Mstarost

moški

f

%

Mstarost

ženske

Prisiljen spolni odnos

2

2,4

13,5

17

20,2

10,1

Dotikanje, poskus prisile v spolni odnos

9

10,7

12,8

28

33,3

10,2

Poljubljanje na seksualen način

4

4,8

12,5

18

21,4

11,4

Masturbiranje

3

3,6

13

13

15,5

11,5

Kazanje pornografskih vsebin ali siljenje v udeležbo

0

0,0

/

5

6,0

9,6

Nasilje med spolnim odnosom, uporaba predmetov

0

0,0

/

5

6,0

13,8

Kazanje golote, nesramne pripombe, fotografiranje

1

1,2

10

11

13,1

12,6

Opombe: 5 moških in 26 žensk je poročalo o več kot eni obliki spolne zlorabe. Za
natančnejše postavke glej podpoglavje »Merski pripomočki«.
Ker smo v nadaljnji analizi pare razdelili v dve skupini glede na to, ali je kateri od
partnerjev poročal o spolni zlorabi v otroštvu ali ne, se nam zdi smiselno, da na tem mestu
predstavimo tudi podatke o pogostosti spolnih zlorab v našem vzorcu. Da so doživeli eno
ene ali več oblik spolne zlorabe v otroštvu, je poročalo 12 (14 %) moških in 39 (46,4 %)
žensk. Povprečno starost, pri kateri so doživeli spolno zlorabo, je težko izračunati, saj so
nekateri poročali o več dogodkih pri različnih starostih. Če ne gledamo zgolj na
najzgodnejšo zlorabo, bi bila za moške povprečna starost 12 za ženske pa 11 let. Parov, v
katerih je vsaj eden od partnerjev doživel vsaj eno od oblik spolne zlorabe, je bilo med
udeleženimi pari 42, kar predstavlja natanko 50%. Podrobnejše podatke o pogostosti
spolnih zlorab predstavljamo v tabelah 2, 3 in 4.
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Tabela 3
Prisotnost posamezne oblike zlorabe v paru
Vrsta travmatskega dogodka

nihče

moški

ženska

oba

f
Prisiljen spolni odnos

64

2

18

0

Dotikanje, poskus prisile v spolni odnos

50

5

25

4

Poljubljanje na seksualen način

63

2

17

2

Mastrubiranje

68

2

13

1

Kazanje pornografskih vsebin ali siljenje v udeležbo

79

0

5

0

Nasilje med spolnim odnosom, uporaba predmetov

78

0

6

0

Kazanje golote, nesramne pripombe, fotografiranje

72

0

11

1

moški

ženska

oba

Tabela 4
Prisotnost posamezne oblike zlorabe v paru - procentualno

Vrsta travmatskega dogodka

nihče
%

Prisiljen spolni odnos

76,2

2,4

21,4

0

Dotikanje, poskus prisile v spolni odnos

59,5

6,0

29,8

4,8

Poljubljanje na seksualen način

75,0

2,4

20,2

2,4

Mastrubiranje

81,0

2,4

15,5

1,2

Kazanje pornografskih vsebin ali siljenje v udeležbo

94,0

0

6,0

0

Nasilje med spolnim odnosom, uporaba predmetov

92,9

0

7,1

0

Kazanje golote, nesramne pripombe, fotografiranje

85,7

0

13,1

1,2

Opombe: 100 % = 84 parov

Vzorec smo izbrali v dveh odprtih skupinah za zakonce v Celju in Ljubljani.
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7.2.2 Merski pripomočki
7.2.2.1 Travma spolne zlorabe v otroštvu
Travmo spolne zlorabe v otroštvu (do dopolnenega 18. leta starosti oz. polnoletnosti) smo
ugotavljali s sklopom vprašanj, v katerih smo navedli razpon vedenj, ki vključujejo SZO
(Finkelhor in Korbin 1988; Sacco in Farber 1999) s stikom in brez stika (Collings 1995, 2).
Udeleženci, ki so bili spolno zlorabljeni, so navedli tudi starost ob zlorabi. Udeležence smo
spraševali po:
•

prisili v spolno občevanje, oralnem ali analnem spolnem odnosu proti njihovi volji.
Zraven smo obrazložili, da so bili lahko prisiljeni zaradi manipulacije, svoje
nemoči, bili omamljeni …;

•

dotikanju njihovih intimnih delov telesa ali prisili po dotikanju telesa zlorabljevalca
oz. poskusu prisile v spolni odnos proti njihovi volji;

•

poljubljanju na seksualen način, ki si ga niso želeli, ali na način, ki jim je bil mučen,
moteč in jih je prizadel;

•

masturbiranju osebe, ki je zlorabila pred otrokom ali gledanje otroka pri
masturbiranju:

•

kazanje pornografske literature ali videofilmov otroku oz. prisila k udeleževanju na
pornografskih aktivnostih;

•

kazanje golote otroku, nesramne pripombe o otrokovem telesu in spolnosti in
fotografiranje otroka v »erotičnih pozicijah«.

V kolikor je oseba obkrožila odgovor DA, potem smo jo uvrstili v skupino spolno
zlorabljenih v otroštvu, v primeru, da je obkrožila NE, smo jo uvrstili v skupino nikoli
spolno zlorabljenih oseb. V kolikor je oseba odgovorila z DA, smo jo povprašali tudi po
starosti, ko se je spolna zloraba zgodila. Gre za veljavna vprašanja, na podlagi katerih so se
udeleženci uvrstili v eno izmed ustreznih skupin.
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7.2.2.2 Lestnica funkcioniranja v izvirni družini FOS (ang. Family-ofOrigin Scale)
Vprašalnik funkcioniranja v izvirni družini (Hovestadt et al. 1985) je sestavljen iz 40
postavk in dveh dimenzij: avtonomije in intimnosti. Elementi avtonomije: jasnost izražanja
čustev (FOS_CE), odgovornost (FOS_R), medsebojno spoštovanje (FOS_RO), odprtost
med družinskimi člani (FOS_O), soočanje z izgubami in ločitvami (FOS_A). Intimnost:
spodbujanje izražanje čustev (FOS_RF), ustvarjanje prijetnega vzdušja v družini
(ROS_MT), spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa (FOS_C), sočutje med družinskimi
člani (FOS_E), zaupanje in razvijanje zaupanja (FOS_T). Enako kot pri avtonomiji je bilo
tudi pri intimnosti možno doseči najmanj 4 točke in največ 20 točk, glede na skupni
seštevek vsot pri petih elementih za vsak posamezni dejavnik tveganja pa najmanj 20 in
največ 100 točk. Višji kot je bil dobljen rezultat, bolj kaže na razvito avtonomijo in
intimnost v družini, kar se izraža v bolj zdravem družinskem delovanju. Glede skupnega
končnega seštevka za par pa je bilo možno dobiti najmanj 40 in največ 200 točk. Avtorji
vprašalnika poročajo o zanesljivosti Chronbachova alfa je bila 0,75 in alfa na
standardiziranih postavkah 0,97. V raziskavi smo zanesljivost vprašalnika preverjali s
testom za Cronbachov koeficient alfe, ki kaže na zelo visoko zanesljivost: 0,97 na vzorcu
moških in 0,98 na vzorcu žensk.

7.2.2.3 Lestvica medsebojne prilagojenosti DAS (ang. Dyadic Adjustment
Scale)
Lestvica DAS (Spanier 1976) je sestavljena iz 32 postavk in štirih dimenzij: diadični
konsenz (DAS_Dcon), diadična kohezivnost (DAS_Dcoh) zadovoljstvo v odnosu
(DAS_DS) ter medsebojno izražanje čustev (DAS_AE). Vsota vseh dimenzij meri
kakovost celotnega zakonskega odnosa. Zadovoljstvo v odnosu sestavlja 10 postavk, ki
merijo zadovoljstvo v trenutnem odnosu (možnih točk 0−50). Visoko število točk te
podlestvice določa višjo stopnjo diadičnega zadovoljstva v trenutnem odnosu in večjo
zavezanost odnosu (ocenjujejo področja, kot so ločitev, zapuščanje hiše po prepiru,
obžalovanje poroke, prepiranja, iti na živce drug drugemu, se imeti dobro, zaupanje
sozakoncu, poljubljanje zakonca, stopnja sreče in prihodnost odnosa). Diadični konsenz
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meri 13 postavk (možnih točk 0−65). Lestvica ocenjuje stopnjo strinjanja med partnerjema
glede pomembnih tem v odnosu (finance, religija, prijatelji, rekreacija, dogovori, vera,
prijatelji, filozofija življenja, sodelovanje z lastnimi starši in starši sozakonca, domača
opravila in skupaj preživeti čas, sklepanje tehtnih odločitev, odločitve glede kariere).
Diadično kohezivnost meri 5 postavk (možnih 0−24 točk). Podlestvice ugotavljajo stopnjo
bližine med partnerjema ter skupne interese in aktivnosti, ki si jih partnerja delita.
Medsebojno čustveno izražnje merijo 4 postavke (možnih 0−12 točk). Podlestvice merijo
posameznikovo oceno zaznave strinjanja para glede izkazovanja čustev in spolnosti v
odnosu. Vprašalnik je še toliko bolj uporaben, saj se sme uporabiti tudi za merjenje
posameznih dejavnikov brez izgube veljavnosti in zanesljivosti (Sainer 1976, 22). Možno
je doseči od 0 do 151 točk in višje kot je število točk pri posamezni dimenziji, boljša je
stopnja prilagoditve v paru. V kolikor posameznik doseže 101 točko ali manj, se ga
opredeli kot partnerja v stiski, v kolikor doseže nad 101 točko, pa je opredeljen kot partner,
ki ni v stiski (Graham, Liu in Jeziorski 2006, 702). V raziskavi smo zanesljivost
vprašalnika preverjali s testom za Cronbachov koeficient alfe, ki je za celoten vprašalnik
0,92 na moškem vzorcu in 0,94 na vzorcu žensk. Zelo podobne koeficiente zanesljivosti
vprašalnika ugotavlja Spanier (Spanier 1976, 24).

7.2.2.4 Lestvica

o

intimni

varnosti

ISQ

(ang.

Intimate

Safety-

Questionnaire)
Lestvica o intimni varnosti (angl. Intimate Safety-Questionnaire, avtorjev (Cordova, Blair
in Meade 2010) je bila narejena z namenom, da zajame sproščenost ob ranljivem vedenju v
prisotnosti intimnega partnerja, za katero je bilo ugotovljeno, da se tako konceptualno kot
tudi pri merjenju razlikuje od tradicionalnih meril intimnosti in zaupanja. Vprašalnik je bil
narejen za uporabo na klinični populaciji, in sicer za ugotavljanje sprememb na 6 mesecev.
Vprašalnik ima 28 postavk in meri stopnjo ranljivosti v partnerskem odnosu na 5 različnih
dimenzijah (čustvena varnost, telesna/spolna varnost, varnost ob nestrinjanju, varnost pri
samosvojosti ter varnost v javnosti). Za potrebe raziskave smo po predhodnem dogovoru in
dovoljenju avtorja (Cordova) uporabili podlestvico, ki se nanaša na fizično oz. spolno
varnost (angl. Physical/Sexual Safety). Udeleženci so lahko pri vsakem vprašanju dosegli
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od 0 do 4 točke (npr. spolni odnos s partnerjem mi je neprijeten). Višje število kaže na
večjo stopnjo predanosti in zaupanja. Koeficient zanesljvosti za celotni vprašalnik
Chonbachov alfa znaša 0,90 (Cordova, Blair in Meade 2010). V našem primeru smo
zanesljivost podlestvice preverjali z notranjo zanesljivostjo, in sicer s testom za
Cronbachov koeficient alfe, ki je na moškem vzorcu znašal 0,54 in 0,57 na vzorcu žensk.
Vprašalnike sta iz angleščine prevedla dva zakonska in družinska terapevta vsak zase ter
prevedena vprašanja med seboj primerjala. Skupaj sta glede na izvirne postavke pomensko
uskladila razlike v najbolj ustrezne. Anglistka je nato prevedla slovenski prevod v
angleščino.

7.2.3 Postopek raziskave in obdelava podatkov
V prvem delu raziskave, v katerem smo zbirali podatke za kvantitativno obdelavo, so
sodelovali pari, ki so se udeleževali dveh odprtih skupin za zakonce v Celju in Ljubljani.
Pred pričetkom skupine smo pare zaprosili za izpolnjevanje vprašalnikov, ki so se nanašali
na spolno zlorabo v otroštvu, delovanje v izvirni družini (Family-of-Origin, FOS), kvaliteto
partnerskega odnosa (Dyadic Adjustment Scale, DAS) in ranljivost v partnerskem odnosu
na področju spolnosti (Intimate Safety-Questionnaire, ISQ). V povabilu k sodelovanju v
raziskavi smo navedli, kaj raziskujemo in zagotovili anonimnost podatkov. Vprašalnike
smo v kuvertah z našim naslovom razdelili po enega možu in enega ženi s tem, da smo par
zaprosili k navedbi enake šifre oz. navedbe šifre drug drugega, tako da smo lahko kasneje
poiskali pare. Nekateri udeleženci so vrnili izpolnjene vprašalnike na koncu srečanja
skupine, drugi pa so poslali izpolnjene po pošti. Vprašalnike, ki so bili vrnjeni s strani samo
enega zakonca, smo izločili, prav tako smo izločili vprašalnike, v katerih pari niso
odgovorili na vprašanja o spolni zlorabi o otroštvu, ter vprašalnike parov, pri katerih je
partnerski oz. zakonski odnos trajal manj kot leto dni. Takšnih je bilo skupaj 19
vprašalnikov. Rezultati so bili statistično obdelani s pomočjo programa SPSS. Raziskavo je
odobrila Etična komisija RS.
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8. REZULTATI RAZISKAVE

V začetku smo najprej opredelili opisne lastnosti spremenjivk za pare iz dobljenih
rezultatov.

8.1 DESKRIPTIVNA STATISTIKA

Tabela 5
Opisne statistike obravnavanih spremenljivk za pare
Lestvica oz. podlestvica

M

SD

SE

Lestvica funkcioniranja v izvirni družini

230,3

51,41

5,64

112,5

24,67

2,71

Jasnost izražanja čustev (FOS_CE)

22,7

5,12

0,56

Odgovornost (FOS_R)

22,2

5,23

0,57

Medsebojno spoštovanje (FOS_RO)

22,5

5,80

0,63

Odprtost med družinskimi člani (FOS_O)

22,8

5,46

0,60

Soočanje z izgubami in ločitvami (FOS_A)

22,3

5,80

0,64

117,8

27,26

2,97

Spodbujanje izražanja čustev (FOS_RF)

23,1

6,20

0,68

Ustvarjanje prijetnega vzdušja v družini (FOS_MT)

25,6

6,31

0,69

Spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa (FOS_C

21,5

5,88

0,64

Sočutje med družinskimi člani (FOS_E)

22,4

5,92

0,65

Zaupanje in razvijanje zaupanja (FOS_T)

25,1

5,41

0,59

201,3

35,19

3,86

Zadovoljstvo v odnosu (DAS_DS)

70,2

11,22

1,22

Diadična kohezivnost (DAS_Dcoh)

31,2

9,22

1,01

Diadični konsenz (DAS_Dcon)

91,4

17,95

1,96

Medsebojno izražanje čustev (DAS_AE)

15,1

4,25

0,46

Avtonomija

Intimnost

Lestvica medsebojne prilagojenosti
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Lestvica o intimni varnosti

30,1

4,79

0,52

Opombe: Izračun skupnega rezultata para na posamezni lestvici in podlestvici predstavlja
vsota rezultatov obeh partnerjev.
Opisne statistike smo prikazali v treh tabelah (tabela 5, tabela 6 in tabela 7). Prva od teh
predstavlja opisne statistike seštevkov obravnavanih lestvic in podlestvic za pare. V drugih
dveh tabelah so predstavljene opisne statistike posebej za pare, v katerih je vsaj eden od
partnerjev doživel spolno zlorabo v otroštvu (tabela 6), in pare, pri katerih nobeden od
partnerjev ni doživel spolne zlorabe v otroštvu (tabela 7). Primerjava aritmetičnih sredin
med tabelama 6 in 7 nam omogoča prvo opazovanje razlik v kakovosti partnerskega
odnosa, delovanju v primarni družini ter intimni varnosti. Te razlike smo potem preverjali
še s statističnimi postopki (tabele 8, 9 in10 ter slike 4, 5, in 6).
Kar bi bilo še zanimivo izpostaviti glede opisnih statistik, so standardne deviacije, ki
predstavljajo mero razpršenosti. Če primerjamo standardne deviacije pri parih s prisotno
spolno zlorabo v otroštvu in parih brez prisotne spolne zlorabe v otroštvu, opazimo, da so
razpršenosti pri prvih na prav vseh spremenljivkah višje. Omenjena primerjava kaže, da so
razlike znotraj skupine parov, ki so doživeli spolno zlorabo večje kot pa v skupini parov, ki
spolne zlorabe niso doživeli. Spolna zloraba torej verjetno glede na številne spremenljivke
(npr. starost ob zlorabi, odnos s storilcev, število storilcev, število travmatičnih dogodkov,
oblika spolne zlorabe, vključitev v terapevtsko obravnavo,..) različno vpliva na partnerski
odnos oz. pri nekaterih parih pušča hujše posledice, medtem ko se drugi partnerski odnosi
kljub prisotnosti zlorabe po svoji kakovosti ne ločijo toliko od parov, pri katerih nihče od
partnerjev ni bil zlorabljen. Na kratko: razlike med pari znotraj skupine »zlorabljenih«
parov na obravnavanih spremenljivkah so višje kot pa razlike znotraj skupine
»nezlorabljenih« parov.
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Tabela 6
Opisne statistike obravnavanih spremenljivk za pare s prisotno travmo spolne zlorabe v
otroštvu
Lestvica oz. podlestvica

M

SD

SE

Lestvica funkcioniranja v izvirni družini

213,4

55,51

8,67

105,6

26,38

4,12

Jasnost izražanja čustev (FOS_CE)

21,4

5,35

0,83

Odgovornost (FOS_R)

20,7

5,22

0,81

Medsebojno spoštovanje (FOS_RO)

21,0

6,31

0,97

Odprtost med družinskimi člani (FOS_O)

21,1

5,93

0,92

Soočanje z izgubami in ločitvami (FOS_A)

21,4

6,13

0,96

108,0

29,25

4,51

Spodbujanje izražanja čustev (FOS_RF)

21,1

6,40

0,99

Ustvarjanje prijetnega vzdušja v družini (FOS_MT)

23,5

7,04

1,09

Spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa (FOS_C

19,8

6,22

0,96

Sočutje med družinskimi člani (FOS_E)

20,3

6,21

0,96

Zaupanje in razvijanje zaupanja (FOS_T)

23,3

5,69

0,88

199,4

37,75

5,83

Zadovoljstvo v odnosu (DAS_DS)

70,3

11,62

1,77

Diadična kohezivnost (DAS_Dcoh)

30,7

9,79

1,51

Diadični konsenz (DAS_Dcon)

90,8

19,44

3,00

Medsebojno izražanje čustev (DAS_AE)

14,6

4,58

0,71

28,5

5,32

0,82

Avtonomija

Intimnost

Lestvica medsebojne prilagojenosti

Lestvica o intimni varnosti
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Tabela 7
Opisne statistike obravnavanih spremenljivk za pare, ki niso doživeli travme spolne zlorabe
v otroštvu
Lestvica oz. podlestvica

M

SD

SE

Lestvica funkcioniranja v izvirni družini

247,1

41,90

6,54

119,6

21,19

3,31

Jasnost izražanja čustev (FOS_CE)

24,0

4,63

0,72

Odgovornost (FOS_R)

23,7

4,88

0,76

Medsebojno spoštovanje (FOS_RO)

23,9

4,91

0,77

Odprtost med družinskimi člani (FOS_O)

24,5

4,45

0,70

Soočanje z izgubami in ločitvami (FOS_A)

23,4

5,32

0,83

127,5

21,57

3,37

Spodbujanje izražanja čustev (FOS_RF)

25,0

5,38

0,84

Ustvarjanje prijetnega vzdušja v družini (FOS_MT)

27,7

4,70

0,73

Spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa (FOS_C

23,3

5,06

0,79

Sočutje med družinskimi člani (FOS_E)

24,6

4,80

0,75

Zaupanje in razvijanje zaupanja (FOS_T)

26,9

4,54

0,71

203,3

33,11

5,24

Zadovoljstvo v odnosu (DAS_DS)

70,1

10,93

1,71

Diadična kohezivnost (DAS_Dcoh)

31,7

8,78

1,39

Diadični konsenz (DAS_Dcon)

92,0

16,75

2,62

Medsebojno izražanje čustev (DAS_AE)

15,6

3,93

0,61

32,1

3,13

0,49

Avtonomija

Intimnost

Lestvica medsebojne prilagojenosti

Lestvica o intimni varnosti

Preden se podrobneje posvetimo rezultatom testiranja hipotez, navajamo še rezultate
preverjanja predpostavk, ki jih uporabljeni statistični postopki zahtevajo (tabela 8). Najprej
smo s testom Kolmogorov-Smirnov preverili normalnost distribucij vseh spremenljivk, ki
operacionalizirajo naše hipoteze. Normalnost smo preverjali ločeno za distribucijo parov, ki
so doživeli spolno zlorabo, ter pari, ki spolne zlorabe niso doživeli. Izkazalo se je, da od
normalne distribucije pomembno odstopajo le naslednje distribucije: »spodbujanje
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izražanja čustev« pri skupini parov, ki so doživeli spolno zlorabo, ter »sočutje med
družinskimi člani« in »zaupanje in razvijanje zaupanja pri parih, ki spolne zlorabe niso
doživeli. Pri računanju razlik na teh spremenljivkah smo se zato poslužili neparametričnega
ekvivalenta t-testu, Mann-Whytnejevega testa.
T-test zahteva tudi, da so variance na primerjanih spremenljivkah pri obeh vzorcih
približno enake (homogenost varianc). To smo preverjali z Levenovim testom homogenosti
varianc. Do kršitve te predpostavke je prišlo le pri štirih spremenljivkah: odprtost med
družinskimi člani, ustvarjanje prijetnega vzdušja v družini, spoprijemanje s konflikti s čim
manj stresa in pri lestvici intimne varnost. Pri teh spremenljivkah smo pri testiranju hipotez
s t-testom uporabili popravek za neenake variance, ki ga vsebuje statistični program SPSS.
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Tabela 8
Preverjanje normalnosti distribucij in homogenosti varianc
Spremenljivka

Zloraba

Kolmogorov-Smirnov

Homogenost var. (Levene)

D

df

p

F

df1, df2

p

3,947

1, 80

,050

2,539

1, 80

,115

2,318

1, 81

,132

,060

1, 81

,808

3,280

1, 81

,074

4,507*

1, 81

,037

,398

1, 80

,530

4,201

1, 81

,044

2,432

1, 81

,123

6,708*

1, 81

,011

4,275*

1, 81

,042

3,441

1, 81

,067

2,367

1, 81

,128

1,065

1, 80

,305

Lestvica funkcioniranja v

NE

,100

40

,200

izvirni družini

DA

,090

41

,200

Avtonomija

NE

,097

40

,200

DA

,100

41

,200

Jasnost izražanja čustev

NE

,139

40

,051

(FOS_CE)

DA

,110

41

,200

Odgovornost (FOS_R)

NE

,105

40

,200

DA

,109

41

,200

Medsebojno spoštovanje

NE

,085

40

,200

(FOS_RO)

DA

,110

41

,200

Odprtost med družin.

NE

,097

40

,200

člani (FOS_O)

DA

,112

41

,200

Soočanje z izgubami in

NE

,111

40

,200

ločitvami (FOS_A)

DA

,119

41

,154

NE

,113

40

,200

DA

,082

41

,200

Spodbujanje izražanja

NE

,079

40

,200

čustev (FOS_RF)

DA

,139*

41

,044

Ustvarjanje prijetnega

NE

,125

40

,113

vzdušja v druž.

DA

,087

41

,200

,126

40

,112

,119

41

,157

Intimnost

(FOS_MT)
Spoprijemanje s konflikti

NE

s čim manj stresa

DA

(FOS_C)
Sočutje med družinskimi

NE

,160*

40

,011

člani (FOS_E)

DA

,102

41

,200

Zaupanje in razvijanje

NE

,165**

40

,008

zaupanja (FOS_T)

DA

,101

41

,200

NE

,107

40

,200

Lestvica medsebojne
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prilagojenosti

DA

,087

41

,200

Zadovoljstvo v odnosu

NE

,602

41

,861

(DAS_DS)

DA

,689

41

,200

Diadična kohezivnost

NE

,133

43

, 730

(DAS_Dcoh)

DA

,094

41

,200

Diadični konsenz (DAS_Dcon)

NE

,088

40

,200

DA

,101

41

,200

Medsebojno izražanje čustev

NE

,116

40

,190

(DAS_AE)

DA

,110

41

,200

Lestvica o intimni varnosti

NE

,113

40

,200

DA

,109

41

,200

,049

1, 81

,825

,581

1, 80

,448

2,214

1, 81

,141

,745

1, 81

,391

8,712**

1, 81

,004

Opombe: Teste normalnosti (Kolmogorov-Smirnov) smo opravili tako, da smo hkrati v
analizo vključili vse spremenljivke, pri čemer je program iz analize izključil vse pare, ki pri
kateri od spremenljivk niso imeli podatka.
Pri testih homogenosti varianc pa smo navedene rezultate dobili od vsakega posameznega
t-testa, kar pomeni, da je bilo vključenih toliko parov, kolikor jih je bilo vključenih v
posamezni t-test.
* p < 0,05
** p < 0,01

8.2 REZULTATI VPRAŠALNIKOV
8.2.1 Hipoteza 1
Med pari, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in pari, ki spolne zlorabe v otroštvu niso
doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v kakovosti partnerskega odnosa.
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Slika 4. Primerjava povprečnih rezultatov na posameznih lestvicah in podlestvicah Lestvice
medsebojne prilagojenosti med pari s prisotno zlorabo in pari, pri katerih spolna zloraba v
otroštvu ni bila prisotna.
Tabela 9
Razlike v merah kakovosti partnerskega odnosa med pari s prisotno spolno zlorabo in pari,
brez prisotne spolne zlorabe v otroštvu.
Lestvica oz. podlestvica

t

df

p

r

Lestvica medsebojne prilagojenosti

,502

80

,617

,056

Zadovoljstvo v odnosu (DAS_DS)

,044

82

,965

,005

Diadična kohezivnost (DAS_Dcoh)

,478

80

,634

,053

Diadični konsenz (DAS_Dcon)

,317

81

,752

,035

Medsebojno izražanje čustev (DAS_AE)

1,057

81

,294

,117

Opombe: Mero velikosti učinka r smo izračunali ročno po enačbi, ki jo predlaga Field
(2005): 𝑟 =

!!
!!!"
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Naši rezultati ne potrjujejo statistično pomembnih razlik v kakovosti partnerskega odnosa
med pari, ki so doživali spolno zlorabo v otroštvu, in pari, ki spolne zlorabe v otroštvu niso
doživeli, kar velja tako za zadovoljstvo v odnosu, diadično kohezivnost, diadični konsenz
kot tudi za medsebojno izražanje čustev (tabela 8). Čeprav razlike niso statistično
pomembne, so pari, pri katerih nihče ni doživel spolne zlorabe skoraj na vseh podlestvicah
lestvice medsebojne prilagojenost in na lestvici sami, dosegali malenkost višje rezultate kot
pari s prisotno spolno zlorabo v otroštvu. Pri tem govorimo o razlikah za približno 1 točko,
razen na celotni lestvici, na kateri je razlika v povprečjih 3,9 točke. Pri podlestvici
zadovoljstva v odnosu sta bili povprečji skoraj izenačeni – za 0,1 točko je bilo povprečje
parov, ki so doživeli zlorabo višje kot povprečje parov, ki niso doživeli zlorabe.

8.2.2 Hipoteza 2
Med pari, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in pari, ki spolne zlorabe v otroštvu niso
doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v avtonomiji in intimnosti.
Tabela 10
Razlike v avtonomiji, intimnosti in njunih elementih med pari s prisotno spolno zlorabo in
pari brez prisotne spolne zlorabe v otroštvu
Lestvica oz. podlestvica

t

Lestvica funkcioniranja v izvirni družini

p

r

3,101** 80

,003

,328

2,663** 80

,009

,285

Jasnost izražanja čustev (FOS_CE)

2,426*

81

,017

,260

Odgovornost (FOS_R)

2,740** 81

,008

,291

Medsebojno spoštovanje (FOS_RO)

2,394*

,019

,257

Odprtost med družinskimi člani (FOS_O)

2,951** 75,999

,004

,321

Soočanje z izgubami in ločitvami (FOS_A)

1,616

,110

,178

3,461** 75,422

,001

,370

3,003** 81

,004

,317

3,244** 71,658

,002

,358

Avtonomija

Intimnost
Spodbujanje izražanja čustev (FOS_RF)
Ustvarjanje prijetnega vzdušja v družini
(FOS_MT)

97

df

81
80

Spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa

2,800** 78,454

,006

,301

Sočutje med družinskimi člani (FOS_E)

3,542** 81

,001

,366

Zaupanje in razvijanje zaupanja (FOS_T)

3,111** 81

,003

,327

(FOS_C

Opombe: Pri dimenziji intimnosti in podlestvicah odprtost med družinskimi člani,
ustvarjanje prijetnega vzdušja v družini in spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa smo
uporabili rezultate t-testa s popravkom zaradi nehomogenosti varianc.
* p < 0,05
** p < 0,01
Mero velikosti učinka r smo izračunali ročno po enačbi, ki jo predlaga Field (2005):
𝑟=

!!
!!!"

  

Tabela 11
Rezultati neparametričnega Mann-Whitney testa za podlestvice vprašalnika FOS z
odstopanjem od normalne porazdelitve
Podlestvica

U

z

p

r

Spodbujanje izražanja čustev (FOS_RF)

552,0**

-2,821

,005

-,310

Sočutje med družinskimi člani (FOS_E)

508,5**

-3,218

,001

-,353

Zaupanje in razvijanje zaupanja (FOS_T)

521,0**

-3,104

,002

-,341

Opombe: Pri vseh spremenljivkah so višji rezultat (»boljše« funkcioniranje) na
podlestvicah dosegli pari, pri katerih noben od partnerjev v otroštvu ni doživel spolne
zlorabe.
* p < 0,05
** p < 0,01
Tudi v tem primeru smo za izračun r uporabili enačbo iz Fieldovega (2005) učbenika,
tokrat: 𝑟 =   

!
!

Rezultati raziskave to hipotezo potrjujejo. Pari, od katerih nihče ni doživel spolne zlorabe v
otroštvu, so poročali o statistično pomembno višji avtonomiji in intimnosti v izvirni družini
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kot pa pari, pri katerih je vsaj eden izmed partnerjev poročal o spolni zlorabi v otroštvu.
Višja stopnja se kaže pri vseh elementih avtonomije in intimnosti razen pri elementu
soočanja z izgubami in ločitvami (tabeli 9 in 10). Kjer se razlike kažejo, je velikost učinka
srednja (od 2,57−3,70).
Za lažjo predstavo in bolj jasno sliko o razlikah v delovanju v primarni družini med pari s
prisotno zlorabo in pari brez zlorabe na sliki 5 grafično predstavljamo aritmetične sredine
za dimenziji avtonomije in intimnosti ter njune elemente. Iz slike je hitro razvidno, da so
pari, pri katerih nihče od partnerjev ni bil spolno zlorabljen v otroštvu, poročali o boljšem
delovanju v primarni družini kot pa pari, pri katerih je bil vsaj eden od partnerjev spolno
zlorabljen v otroštvu.
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300,0
250,0

Pari z zlorabo

200,0

Pari brez zlorabe

150,0
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0,0

Slika 5. Primerjava povprečnih rezultatov na posameznih dimenzijah in podlestvicah
Lestvice funkcioniranja v izvirni družini med pari s prisotno spolno zlorabo in pari, pri
katerih spolna zloraba v otroštvu ni bila prisotna.

8.2.3 Hipoteza 3
Pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in parih, ki spolne zlorabe niso doživeli,
obstaja statistično pomembna razlika v intimni varnosti.
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Pari brez zlorabe
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0,0
Lestvica o intimni varnosti

Slika 6. Primerjava povprečnih rezultatov (M) na lestvici o intimni varnosti med pari s
prisotno spolno zlorabo in pari, pri katerih spolna zloraba v otroštvu ni bila prisotna.
Glede na naše rezultate lahko tretjo hipotezo potrdimo. Med pari, ki so doživeli spolno
zlorabo v otroštvu, in pari, ki spolne zlorabe niso doživeli, obstaja statistično pomembna
razlika v fizični oz. spolni varnosti (t(67) = 3,769, p < 0,001, r = ,419), in sicer so pari, ki
spolne zlorabe v otroštvu niso doživeli, poročali o statistično pomembno višji fizični oz.
spolni varnosti v odnosu. Velikost učinka je v tem primeru srednja do visoka. Tudi tu
rezultate (razlike) predstavljamo še grafično (slika 6).
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9. POSTOPEK DRUGEGA DELA RAZISKAVE

V klinični praksi se terapevti zelo pogosto srečujemo s pari, ki pridejo po pomoč zaradi
stisk, ki jih doživljajo v zakonskih oz. partnerskih odnosih in so v otroštvu doživeli spolno
zlorabo. Pogosto zakonskih stisk niti ne povezujejo s preteklo zlorabo in kot »dežurnega
krivca« vseh težav vidijo drug drugega oz. svojega partnerja. Da bi lahko izstopili iz
začaranega kroga, potrebujejo ustrezno strokovno pomoč zakonskega oz. partnerskega
terapevta. Tako smo zaradi potreb po oblikovanju smernic terapevtskega dela s pari, ki so
doživeli TSZO in boljšega razumevanja TSZO v povezavi z intimnim odnosom in
procesom RZT, raziskovali TSZO v procesu zakonske oz. partnerske terapije s pomočjo
modela relacijske zakonske terapije.
Z raziskavo smo želeli zapolniti manjkajoče področje. Namreč ni zaslediti veliko raziskav z
vključenostjo večih parov v terapijo, prav tako pa je premalo raziskano doživljanje parov v
samem procesu terapije. Obenem še ni bilo narejene raziskave o spolni zlorabi v otroštvu v
partnerski terapiji s pomočjo modela relacijska zakonske terapije (Gostečnik 2007, 2015).
Slednji pristopa k praksi na inovativen način, saj intimni partnerski odnos uporabi za
razreševanje najzgodnejših travm (Gostečnik 2004, 2011) in pripomore k prepoznavanju in
razumevanje posledic TSZO, ki so bistvenega pomena za partnerski odnos.
Namen drugega dela raziskave je odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji:
a.) Kakšne so značilnosti odraslega intimnega partnerskega odnosa glede na
predhodno TSZO?
b.) Kakšne so značilnosti procesa relacijske zakonske terapije pri predelovanju TSZO
v intimnem partnerskem odnosu?
Cilji raziskave:
•

Ugotoviti, katera področja in katere težave se pojavljajo v partnerskem odnosu in se
rešujejo v terapevtskem procesu relacijske zakonske terapije.
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•

Ugotoviti, koliko spolna zloraba v otroštvu pojasnjuje težave v intimnem
partnerskem odnosu.

•

Prispevati k razjasnitvi in razumevanju posledic travme spolne zlorabe v intimnem
partnerskem odnosu.

•

Osvetliti teoretično osnovo modela relacijske zakonske terapije pri parih z izkušnjo
travme spolne zlorabe v otroštvu.

•

Prispevati k praktičnemu znanju in učinkoviti uporabi procesa relacijske zakonske
terapije za predelavo travme spolne zlorabe v partnerskem odnosu.

S pretežno kvalitativno raziskavo smo želeli preveriti naslednje hipoteze:
Hipoteza 4: Pri parih, ki so se vključili v terapevtsko obravnavo, pričakujemo v procesu
relacijske zakonske terapije spremembe v medsebojni prilagojenosti in intimni varnosti
pred terapijo in po njej.
Hipoteza 5: Pri parih, ki so se vključili v terapevtsko obravnavo, pričakujemo po
končanem procesu relacijske zakonske terapije, da bodo le-ti lahko definirali spremembe,
ki so jih sami zaznali kot posledico procesa relacijske zakonske terapije.

9.1 METODA IN UDELEŽENCI
V raziskavo je bilo vključenih pet parov oz. deset udeležencev, od katerih je vsaj eden
izmed partnerjev doživel travmo spolne zlorabe v otroštvu, obenem pa je ob vključitvi v
partnersko terapijo njun odnos trajal vsaj leto dni. Zbiranje podatkov je potekalo skozi
terapevtski proces relacijske zakonske terapije, ki je trajala 6 mesecev (2 terapevtska cikla
po 12 srečanj) oz. 24 srečanj, in sicer enkrat tedensko po 50 minut. Pred vključitvijo v
terapijo smo pridobili soglasje za udeležbo v raziskavi z dovoljenjem za snemanje. Posnete
terapije smo transkribirali in analizirali, pri čemer smo vključili tudi svoja lastna opažanja,
odzive in zapise supervizijskih srečanj. Raziskava je potekala na Družinskem inštitutu
Bližina, terapevtska srečanja je izvedla avtorica raziskave. Udeleženci so se vključili
prostovoljno po predhodno pridobljeni informaciji na Družinskem inštitutu Bližina.
Slednjim so bile pred vključitvijo v proces terapije posredovane vse ustrezne informacije o
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samem poteku raziskave. Obenem smo vključene pare med terapevtskim procesom trikrat
zaprosili, naj napišejo svoja doživljanja v povezavi s temami, ki smo se jih dotaknili v
samem procesu, enako smo jih zaprosili po končani terapiji. Vrnjene zapise, ki so se
navezovali na njihovo doživljanje, smo vključili v analizo.
Tudi Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki je preučila etičnost raziskave, je
dala soglasje za izvedbo raziskave.

Tabela 12
Demografski podatki petih parov, ki so bili vključeni v šestmesečni proces relacijske
zakonske terapije (na naslednji strani)
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Udeleženci
Moški
---------

Starost

Ženska

Par 1

Stan

Spolna

Trajanje odnosa Izobrazba

zloraba v ob

je

Število otrok

otroštvu

zlorabi

zlorabila

NE

/

/

32

visokošolska

Starost

Oseba, ki

Zloraba s
stikom

/

Način zlorabe

/

poročena
2 leti
0 otrok
Par 1

27

prisilni spolni odnos,
visokošolska

DA

14

znanec

DA

poljubljanje dotikanje,
masturbacija

Par 2

43

osnovnošolska

NE

/

/

/

srednješolska

DA

12

oče

DA

srednješolska

NE

NE

/

/

/

poročena
4 leta
2 otroka
Par 2

34

Par 3

34

zunaj zakonska

dotikanje intimnih
delov

/

zveza
2 leti
Par 3

27

1 otrok

prisilni spolni odnos,
srednješolska

DA

4-15

poljubljanje,

sosed, oče DA

dotikanje,
masturbacija

Par 4

28

zunaj zakonska

srednješolska

NE

/

/

/

/

zveza
8 let
Par 4

31

1 otrok

prisilni spolni odnos,
visokošolska

DA

8-9

sosed

DA

dotikanje, kazanje
pornografije

Par 5

41

srednješolska

DA

13

znanec

NE

osnovnošolska

DA

12

vrstniki

DA

kazanje pornografije

poročena
17 let
1 otrok
Par 5

36
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dotikanje intimnih
delov

Preteženo kvalitativni del raziskave je potekal v skladu z metodologijo osnovane teorije
(angl. Grounded theory) in metodo analize vsebine. Najprej smo transkribirali posnetke
terapij z namenom poglobitve v podatke. Transkripte smo analizirali na podlagi elementov
metode osnovane teorije. Glavni postopek omenjene teorije je kodiranje, s katerim se
podatki razčlenijo, konceptualizirajo in se ponovno sestavijo na nov način (Strauss in
Corbin 1990, 57). Osnovana teorija nam je omogočila sistematično zbiranje, analizo in
razvoj teorije na podlagi zbranih in analiziranih podatkov (Strauss in Corbin 1990, 4−12). Z
metodo smo želeli določiti teme, vzorce, strukturo in procese samega raziskovalnega
področja (Strauss in Corbin 1998, 14−25). Podatke smo analizirali na podlagi dveh oblik: s
postopki odprtega kodiranja, s katerimi smo ustvarili kategorije, lastnosti in razsežnosti ter
s postopki osnega kodiranja, s katerimi smo raziskali odnose med kategorijami.
Transkripte smo tako pregledali vrstico za vrstico in primerjali podobnosti in razlike, pri
čemer smo uporabili že omenjeno odprto kodiranje, s katerim smo želeli povedi razvrstiti v
kategorije in podkategorije. Kategorije smo poimenovali in jih opredelili, pri čemer je bila
vsaka kategorija razdeljena na podkategorije, medtem ko so bile podkategorije razdeljene
na lastnosti.
V drugem delu analize oz. v t. i. osnem kodiranju smo izvedli proces povezovanja kategorij
prvega reda v sistem nadredne kategorije drugega reda, te pa smo nadalje združili v
nadredne kategorije tretjega reda. Tako smo dobili hierarhično oblikovan sistem nad in
podkategorij. Kot najmanjše enote analize so bile uporabljene posamezne izjave
udeležencev, ki so imele značaj pomenske povedi. V procesu zbiranja podatkov z
navedeno metodo je bilo za prvi del raziskave uporabljeno gradivo prvih 12 terapevtskih
srečanj (1. cikel zakonske oz. partnerske terapije).
Zaradi zagotavljanja verodostojnosti in v izogib pristranskosti smo k analiziranju povabili
dva zakonska in družinska terapevta, specialista zakonske in družinske terapije. Najprej sta
pregledala določene prepisane transkripte in osnutke rezultatov kodiranja. Upoštevali smo
njune povratne informacije, ki so nam pomagale bolj jasno določiti povezave med
kategorijami in tako smo v nadaljevanju analiziranja prišli do vzajemnih ugotovitev.
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Dobljena ključna področja oz. kategorije smo spremljali skozi terapevtski proces, v katerem
smo ugotavljali značilnosti le-tega. Za drugi del analize smo uporabili gradivo drugih 12
terapevtskih srečanj, to je 2. cikla terapije, v katerem smo uporabili tudi metodo analize
vsebine, s katero smo na podlagi dobljenih kategorij iz prvega dela raziskave vnaprej
določili glavne kategorije, vključevali pa smo tudi odzive udeležencev. Z obema metodama
smo tako lahko poglobljeno raziskali subjektivno doživljanje udeležencev in medosebno
doživljanje v paru oz. značilnosti intimnega partnerskega odnosa in procesa relacijske
zakonske terapije.
S pretežno kvalitativnim delom raziskave smo tako želeli v procesu relacijske zakonske
terapije celostno raziskati doživljanje intimnih partnerskih odnosov v povezavi s preteklo
travmo spolne zlorabe v otroštvu. Zanimal nas je kontekst intimnega partnerskega odnosa
za oba v paru, obenem pa smo lahko s kvalitativnim delom bolj poglobljeno raziskali
podatke na podlagi dobljenih vprašalnikov, ki smo jih uporabili za celotno skupino parov.
Pet parov je na začetku terapevtskega procesa izpolnilo tudi merske pripomočke, ki smo jih
uporabili v kvantitativnem delu raziskave in so opisani v poglavju (7.2.2): Family-of-Origin
Scale (FOS), Dyadic Adjustment Scale (DAS) in Intimate Safety Qustionairee (ISQ).
Zadnja dva so izpolnili tudi na koncu terapevtskega cikla (čez 6 mecesev), ko smo z
navedenima pripomočkoma ugotavljali merljive spremembe na raziskovalnem področju
kakovosti partnerskega odnosa in intimne varnosti, natančneje na področju fizične oz.
spolne varnosti. Želeli smo raziskati tudi značilnosti intimnosti partnerskega odnosa in
proces same relacijske zakonske terapije ter njeno uporabnost pri obravnavi parov, ki so
doživeli travmo spolne zlorabe v otroštvu.
V nadaljevanju predstavljamo rezultate kliničnih parov, ki so bili vključeni v proces
relacijske zakonske terapije. V rezultatih predstavljamo najprej analizo vprašalnikov na
začetku in na koncu terapevtskega procesa in nadaljujemo s poglobljeno obravnavo
značilnosti intimnega partnerskega odnosa procesa relacijske zakonske terapije, kamor smo
vključili doživljanja kliničnih parov in spremembe, ki so jih zaznali.
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10. REZULTATI

Rezultati so sestavljeni iz štirih delov:
•

Najprej smo predstavili analizo vprašalnikov pred terapevtskim procesom in po
njem, v katerem smo pri vključenih kliničnih parih primerjali rezultate na lestvici
medsebojne prilagojenosti in lestvici intimne varnosti pred terapevtsko obravnavo
in po njej, posebej za ženske, moške in pare. Rezultate smo grafično primerjali na
lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici intimne varnosti pred terapevtsko
obravnavo in po njej ločeno za moške, ženske in pare.

•

Nato smo predstavili opredeljene koncepte značilnosti intimnega partnerskega
odnosa in jih pojasnili ter navedli primere. Nekateri prikazi primerov so
»podvojeni«, saj smo z njimi želeli omogočiti globji vpogled v doživljanje parov,
prav tako pa smo želeli predstaviti tako moški kot ženski vidik in naravo intimnega
partnerskega odnosa.

•

Sledijo značilnosti procesa relacijske zakonske terapije z vidika terapevta, ki smo
jih za boljše razumevanje podkrepili s transkripti in nato značilnosti procesa, kot so
ga doživeli udeleženci, pri katerih smo zasledovali spremembe.

•

V zadnjem, četrtem delu smo predstavili razpravo. V njej smo najprej kratko
povzeli splošne rezultate, nato pa smo rezultate obravnavali v skladu z že obstoječo
literature. Na koncu smo povzeli sklepne ugotovitve, poudarili pomen raziskave in
obravnavali omejitve raziskave.

10.1 ANALIZA

VZORCA

KLINIČNIH

PAROV

V

PROCESU

RELACIJSKE ZAKONSKE TERAPIJE
10.1.1 Hipoteza 4
Pri parih, ki so se vključili v terapevtsko obravnavo, pričakujemo v procesu
relacijske zakonske terapije spremembe v medsebojni prilagojenosti in intimni
varnosti pred terapijo in po njej.
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Tabela 13
Primerjava rezultatov na lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici intimne varnosti
pred terapevtsko obravnavo in po njej za moške, ženske in pare

Lestvica oz. podlestvica

Meritev

M

SD

moški

M

SD

ženske

M

SD

pari

Lestvica medsebojne prilagojenosti
Zadovoljstvo v odnosu

1

33,0

1,41

31,8

6,76

67,8

3,10

(DAS_DS)

2

36,2

4,38

36,6

4,10

72,8

7,29

Diadična kohezivnost

1

13,6

3,21

12,8

4,55

26,4

6,54

(DAS_Dcoh)

2

15,2

4,38

14,6

2,70

29,8

6,91

Diadični konsenz

1

44,8

8,41

38,0

5,96

82,8

9,34

(DAS_Dcon)

2

44,6

13,15

41,4

3,65

86,0

13,71

Medsebojno izražanje čustev

1

6,4

1,67

6,4

2,07

12,8

2,28

(DAS_AE)

2

8,8

4,21

8,4

1,52

17,2

4,97

1

16,2

1,30

9,8

1,30

26,0

1,58

2

16,8

1,30

11,2

0,84

28,0

2,00

Lestvica o intimni varnosti
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Slika 7 Grafična primerjava rezultatov na lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici
intimne varnosti pred terapevtsko obravnavo in po njej za moške
45,0
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35,0

1. meritev

30,0

2. meritev

25,0
20,0
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5,0
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odnosu
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kohezivnost

Diadični konsenz

Medsebojno Lestvica o intimni
izražanje čustev
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Slika 8 Grafična primerjava rezultatov na lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici
intimne varnosti pred terapevtsko obravnavo in po njej za ženske
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Slika 9. Grafična primerjava rezultatov na lestvici medsebojne prilagojenosti in lestvici
intimne varnosti pred terapevtsko obravnavo in po njej za pare
Hipotezo 4 lahko potrdimo. Rezultati drugega dela naše empirične raziskave, v katerem
smo na spremenljivkah kakovosti odnosa ter intimne varnosti izmerili pare pred procesom
relacijske zakonske terapije in po njem nam dajejo zanimiv vpogled v spremembe in
posledično učinkovitost relacijske zakonske terapije pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo
v otroštvu. Pri tem se zavedamo, da iz vzorca zgolj petih parov težko delamo statistično
pomembne zaključke statističnih postopkov. Velika sprememba pri zgolj enem od parov bi
lahko močno vplivala na celotno povprečje na neki spremenljivki. Toda iz preprostih
grafičnih prikazov lahko vidimo, da se je medsebojna prilagojenost na vseh področjih ter
fizična oz. spolna varnost s terapijo povečala tako pri moških kot pri ženskah in posledično
tudi skupno v parih. Edina spremenljivka, pri kateri je prišlo do rahle spremembe v obratni
smeri, je stopnja strinjanja v odnosu, in sicer pri moških udeležencih. Navedeni rezultat
kaže, da je med terapevtskim procesom med drugim pri vključenih kliničnih parih prišlo do
večje stopnje predanosti in zaupanja.
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Ti rezultati nam tako ob upoštevanju preteklih raziskav (Cvetek 2013, 322−323; Kreš 2016,
270; Rutar 2016, 184-192), ki potrjujejo spremembe v procesu in učinkovitosti relacijske
zakonske terapije ter zdravorazumskega sklepanja, da delo na odnosu prinese določene
spremembe na bolje, ponujajo sklepanje v isti smeri. Seveda pa bi bilo te hipoteze potrebno
bolj temeljito preveriti na večjih vzorcih z ustreznimi statističnimi postopki, kar pa v
trenutni raziskavi ni bil naš namen.

10.1.2 Značilnosti odraslega intimnega partnerskega odnosa glede na
predhodno spolno zlorabo v otroštvu
V prvem delu kvalitativne analize podatkov se je izkazalo, da je značilnosti intimnega
partnerskega odnosa mogoče vsebinsko razvrstiti na štiri področja: težave v spolnosti,
odslikavo bolečih odnosov v primarni družini, čustveno doživljanje in komunikacija.
Prvo področje smo poimenovali težave na področju spolnosti in zajema šest kategorij:
umanjkanje spolnih odnosov, odsotnost želje po spolnosti, spolnost kot dolžnost,
doživljanje telesa v spolnosti, nezadovoljstvo v spolnosti, doživljanje občutij v spolnosti.
Drugo področje smo poimenovali odslikava bolečih odnosov v primarni družini in
zajema tri kategorije: očetovo poniževanje, prepiri v družini, obremenjujoča mati.
Tretje področje smo poimenovali čustveno doživljanje in zajema štiri kategorije: strah,
sram, nezaupanje, krivda
Četrto področje smo poimenovali komunikacija in zajema tri kategorije: kritiziranje,
umikanje, obtoževanje.
V nadaljevanju predstavljamo shematični prikaz štirih značilnosti intimnega partnerskega
odnosa.
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Slika 10. Shematični prikaz kategorij značilnosti odraslega intimnega partnerskega odnosa
glede na predhodno travmo spolne zlorabe v otroštvu.
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10.1.2.1

Težave v spolnosti

Področje težave v spolnosti smo razdelili v šest kategorij, ki smo jih predstavili v
nadaljevanju: umanjkanje spolnih odnosov, odsotnost želje po spolnosti, spolnost kot
dolžnost, doživljanje telesa v spolnosti, nezadovoljstvo v spolnosti, doživljanje občutij
v spolnosti.
UMANJKANJE SPOLNIH ODNOSOV
Ž: »Sedaj že nekaj časa nimava spolnih odnosov.«
M: »Je bilo že bolš, sedaj pa je »slaba volja« med nama ...«
Ž: »Spolnih odnosov z možem zaenkrat še nimava, kar me straši, saj to traja že pol leta.«
Ž: »… Že prej sva počakala do poroke ... enostavno ne gre.«
M: »Najin seks se je odaljil iz življenja.«
Ž: »… Že itak sem presenečana sama nad seboj, da sem vzdržna ... seksama 1x do 2x na
mesec.«
M: »… saj kot ona pravi, kako doživljam, ko nimava spolnih odnosov, ne doživljam kot
hud problem ...«
Ž: »Midva sma imela skoraj eno leto vzdržnosti po sinovem rojstvu ...«
Vsi pari so na neki točki v terapiji poročali o umanjkanju spolnih odnosov. Nekateri so
poročali o umanjkanju spolnih odnosov že pred pričetkom terapevtskega procesa, pri
drugih je do umanjkanja spolnih odnosov prišlo že v prvem delu terapevtskega cikla. Za
pare je bilo umanjkanje spolnih odnosov težava, ki so jo kot tako navajali. Spraševali so se,
kaj je narobe z njimi, da nimajo spolnih odnosov oz. le-te zelo poredko. Eno izmed
udeleženk je umanjkanje spolnih odnosov presenetilo, saj so bili pred tem spolni odnosi
zelo pogosti. Drugi udeleženec je umanjkanje spolnih odnosov imenoval kot »slaba volja«.
ODSOTNOST ŽELJE PO SPOLNIH ODNOSIH
Ž: »Spolnih odnosov si ne želim, pa sem samo mislila, da si želim ...«
Ž: »Jaz nimam želje po spolnih odnosih, on pa razume, kot da ga ne maram.«
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Ž: »Nočem, prav občutek imam ... ne morem si pomagati, aha zdele me je objel in bo hotel
hop ...«
Ž: »… mi odleže, ko sem jaz na vrsti, da dam otroka spat ...«
Ž: »Strah me je, da se želja po spolnosti ne bo nikoli več pojavila ...«
O odsotnosti želje po spolnosti je v raziskavi poročal samo ženski del, vendar pa je
odsotnost želje pri enem v paru povzročila neprijetna občutja pri obeh, kar je povedala
ena izmed udeleženk (podčrtano) in kar se je za pomembno izkazalo tudi med samim
procesom terapije. Ena izmed udeleženk je povedala, da ji odleže, če gre z otrokom spat,
saj nima nobene želje po spolnosti.
SPOLNOST KOT DOLŽNOST
Ž: »Spolnost sem jemala, ali pa jo še kot dolžnost, ki jo je potrebno opravljati v zakonu, v
smislu brez spolnosti ni zakona.«
M: »... kot bi bil ženi nekaj dolžan, ker sem se ljubil z njo ... ker meni spolnost, pri kateri si
jaz nekoga jemljem, ni v zadovoljstvo.«
Ž: »... naporna sem zaradi tega, ker se mi zdi, da sem nekaj dolžna, kar se spolnosti tiče in
potem ker je treba to nekako zapolniti sem pa ... kar nekaj blebetam in nekaj bi rada to
pozornost, to imam v glavi, ker mislim, da sem dolžna ...«
M: »Spolni odnosi so takrat, ko se mora ...«
Ž: »Tako sem mislila, nisem vedela, da imam pravico reči ne, in je bilo veliko spolnosti, ki
si je nisem želela.«
Ž: »... nisem želela, pristala sem, zato ker nisi dal prej mir.«
Spolnost kot dolžnost je doživljalo vseh pet žensk v paru in dva moška. Nekateri so o
doživljanju spolnosti kot dolžnosti poročali retrospektivno, tj. pred prihodom na terapijo,
drugi pa so spolnost kot dolžnost doživljali med terapevtskim procesom. Navedeno
doživljanje lahko povežemo s samo spolno zlorabo. Storilec je otroka izkoristil za
zadovoljevanje svojih potreb in otrok je moral biti storilcu na razpolago za zadovoljevanje
njegovih potreb. Preko PI je svoje hotenje (moraš, dolžan si mi) prenesel na otroka, ki se je
čutil dolžnega. V partnerskih odnosih se občutek dolžnosti prebudi ob partnerju, ki si
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spolnosti želi, posameznik pa doživlja, da mu mora biti na razpolago in da je dolžan z njim
imeti spolni odnos in tako zadovoljiti potrebe partnerja.
DOŽIVLJANJE TELESA V SPOLNOSTI
Ž: »… še vedno me peče, šla sem po antibiotike ... nič, nožnica me še vedno peče.«
M: »… vsakič, ko ji samo povem, da čutim vzburjenje, ona pove, da takoj čuti bolečino, ta
pekoč občutek, samo da omenim ali najmanjši dotik, ki bi lahko imel to konotacijo, da bo
šlo za neko približevanje ali predigra ali spolnost ...«
Ž: »Svoje telo doživljam kot breme ...«
M: »... in telo sprostim samo na tak način, da se samozadovoljujem«
Ž: »Spolni odnosi so boleči, tudi prvi je bil.«
M: »… čutil, da me penis na glavi boli in kot, da bi bila rahla rdečica gor, tak da neki
fizični dražljaji ...«
M: »... ne samo telo, tudi glava in čustva so bila daleč stran.«
Ž: »Ker sem trenutno ful debela, lahk rečem, da sama sebi nisem čist nič privlačna ...«
M: »Se mi zdi, da je tako močan odziv telesa in ni več kontrole, kot bi bil zasvojen ...
včasih mi telo tako odreagira, da imam občutek, da bom eksplodiral.«
Ž: »... Telo ni bilo pripravljeno na spolno združitev«.
M: »Ne želim si, da bi prišlo do izliva, pa je vseeno prišlo.«
Pari so telo doživljali različno, od prisotne fizične bolečine, ki se je pri eni udeleženki
konstantno pojavljala, kadar je njen mož čutil vzburjenost. Zaradi pekoče bolečine je pri
ginekologinji večkrat iskala pomoč, vendar pa fizičnega vzroka niso odkrili, prav tako ji
tudi antibiotična zdravila niso pomagala odpraviti pekoče bolečine. Tudi druga udeleženka
je poročala o bolečini med samim spolnim odnosom. Dve udeleženki sta svoje telo
doživljali kot breme, ki bi ga bilo potrebno »odstraniti«, ena udeleženka in eden udeleženec
med spolnim odnosom telesa nista čutila oz. je prišlo do disociacije le-tega. Trije
udeleženci nad svojim telesom niso imeli kontrole. Pri enem ni bilo mogoče kontrolirati
odziva telesa, ko je prihajalo do neželenih izlivov, pri dvema pa je bilo izrazito
samozadovoljevanje. Samozadovoljevanje se je kazalo kot odraz tesnobe in napetosti, kar
je vodilo v občutja krivde.
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DOŽIVLJANJE OBČUTIJ V SPOLNOSTI
Doživljanje občutij v spolnosti smo umestili kot samostojno področje in je ločeno od
doživljanja čustev v partnerskem odnosu. V raziskavi se je izkazalo, da so pari doživljali
različna občutja, od negotovosti do krivde, strahu, sramu, jeze, žalosti, gnusa, odpora,
stiske in zmedenosti. Občutja so bila močno prisotna tudi v terapevtskem procesu, pri
katerem je bila osnovna intervencija terapevtke regulacija le-teh.
Ž: »... Imela pa sem tudi občutke krivde, ker sem globoko v sebi vedela, da to kar počnem,
ni ok.«
M: »... Vsakič po spolnem odnosu sem doživljal občutke krivde ...”
Ž: »Me pa velikokrat prešine misel, da tega ne smem početi, da ne smem uživati v spolnem
odnosu, ker bom kaznovana.«
Ž: »Čutim se krivo, ker ga zavračam, pa ga ne bi smela, potem je samo še slabše ...«
Ž: »… Če rečem ne, imam pa slabo vest ...«
Ženske udeleženke so doživljale močna občutja krivde. Pri treh udeleženkah se je občutje
prebudilo po spolnem odnosu, v enem primeru je bilo povezano s kaznijo, pri dveh
udeleženkah pa s tem, ko zavrneta spolni odnos. Eden izmed udeležencev moškega spola je
prav tako vedno po spolnem odnosu doživljal občutke krivde. Pri krivdi gre za
samoobtoževanje, ki je posledica spolne zlorabe. Krivijo se, ker niso preprečili ali ustavili
zlorabe, pogosto sebe krivijo, da je do spolne zlorabe sploh prišlo. To se kaže tudi v izjavi
ene izmed udeleženk, ki sta jo zlorabljala dva storilca: »... Ne vem ... nekaj je že moglo biti
na meni ... mogoče moje oči ...«
M: »… Vsakič, ko je prišlo do dotikov, ki so vodili v spolnost, so bila moja občutja
negotovosti v smislu ali si žena spolnosti res želi, glede na to, da je po tem žalostna?«
M: »… sinoči bi spala a ne bi, bi se pocrkljala ali ne bi, jaz niti ne vem kaj naj, zelo mi je
mučno.«
Moški del udeležencev je doživljal stisko, zmedo, negotovost. Namreč nikoli niso vedeli,
kaj se dogaja, ko je npr. žena izrazila željo po spolnosti, ko pa se ji je mož približal, pa si
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spolnosti ni več želela. Zmeda je nastala, ker niso razumeli, kaj se z ženo oz. partnerko
dogaja, kaj doživlja in zakaj tako doživlja.
Ž: »Že misel na to, da bi imela spolni odnos, mi je povzročila veliko stisko ...«
Ž: »… full me tesnoba daje.«
Ž: »Strah me je bolečine.«
Ž: »Vseskozi me je skrbelo, da me bo partner zaradi tega zapustil ali me začel varati.”
Ž: »Rada imam, da me vodi in da se počutim varno, ne pa zmedeno in prestrašeno, kaj bo
... enkrat je ful v redu, drugič pa me preseneti z grobostjo.«
Ž: »Po eni strani me je strah, da bo zaradi tega odšel ...«
Ž: »Groza mi je, ali naj se grem kar ubiti, jaz tko ne morem več živeti, vsakič mi je huje.«
Ž: »Občutek, da če ne bom, se bo on slabo počutil.«
Ženske udeleženke so doživljale veliko strahu in tesnobe, ki se je prebujala ob misli na
sam spolni odnos. Dve udeleženki sta doživljali strah, da bi ju partner zapustil, ker nimata
spolnih odnosov, druga je dodala, da jo je strah, da jo bo le-ta zaradi tega pričel varati.
Udeleženki sta doživljali tudi prave panične napade ob spominskih prebliskih. Ena
udeleženka je doživljala strah pred bolečimi spolni odnosi, v katerih se je odslikala spolna
zloraba, ki jo je spremljala fizična bolečina. Zloraba je pri vseh povzročila, da so se zaradi
občutij strahu in posledično njihovega vedenja počutile kot ne dovolj dobre, kar se je
odražalo v spolnosti v odnosu s partnerjem. Pri udeleženki, ki je navajala tudi občutke
zmede in prestrašenosti ob tem, da jo partner preseneti z grobostjo, pa izjava odslikava
preteklo travmo, v kateri ji je bila zloraba (incest) predstavljena na način, da se je počutila
»posebno« in doživljala odnos kot »varen«, potem pa jo je storilec presenetil z grobostjo,
kar jo je prestrašilo, strah pa se ji je močno prebujal ob partnerju v spolnosti. Ženske
udeleženke je strah zelo močno zablokiral.
Ž: »More bit ugasnjena luč, niti pod razno ne želim, da gleda moje telo.«
Ž: »Počutila sem se manjvredno.«
Ž: »… sedaj jasno povem, da me to niti približno ne ... da meni se to zdi prevara in konec!«
Ž: »… Jaz sem tako jezna nanj, da če se me samo dotake …, kar stran pojdi!«
Ž: »Ko si zaspal, sem jokala ...«
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Ž: »...Vedno imam občutek izkoriščenosti.«
Ž: »… sva imela spolne odnose in sem kar v jok padla in nisem vedla, kaj mi je, kar v jok
sem padla in sem se počutila zlorabljeno.«
Ž: »… se ne počutim dobro, če se me dotika in si me želi ...”
Ž: »… sem razmišljala o tem, da bi se vse skupaj čim hitreje končalo.«
Udeleženke so doživljale različna občutja. Izjava ene izmed njih odslikava doživljanje vseh
udeleženk. Nobena ni bila zadovoljna s svojim telesom, v povezavi z njim so doživljale
veliko sramu in niso želele, da jih partner vidi gole, počutile so se manjvredno in
izkoriščeno. Dve udeleženki sta doživljali jezo na partnerja in sta jo tudi odprto izražali.
Jeza se je eni udeleženki prebudila ob dotiku, ki je nezavedno spominjal na spolno zlorabo.
Druga udeleženka je doživljala jezo ob samozadovoljevanju moža, pri kateri je dinamika
spominjala na zlorabo. Tako kot je storilec poskrbel »le zase«, s tem pa na otroka prenesel
sram, je udeleženka doživljala enako ob možu. Ko se je le-ta samozadovoljeval in prenesel
sram nanjo, ob tem pa naj bi šlo zgolj za njega in njegovo potrebe. Dve udeleženki sta
poročali o žalosti. Ena udeleženka je jokala po spolnih odnosih, obenem je povedala, da se
je počutila zlorabljeno. Občutja iz zlorabe so se ponovila ob možu.
M: »Ko nimava spolnosti, se pojavi veliko občutkov od žalosti, jeze, do zavrnitve.«
M: »… Še več, doživljam občutke gnusa.«
M: »... Ma me jezi, ja! Najprej ja, potem ne ... daj, odloči se že enkrat!«
Moški udeleženci so doživljali žalost, jezo in tudi gnus. Eden izmed udeležencev je
pojasnil, da zelo pogosto med samim spolnim odnosom doživi gnus, ki ga popolnoma
zablokira. Navedeno lahko pojasnimo s sistemsko razsežnostjo travme, ko se na moža
prenesejo občutja, ki jih žena nosi globoko v sebi. Ob spolni zlorabi se kot otrok ni smela
oz. mogla jeziti, zaradi izdajstva je bila žalostna, doživljala je tudi občutja gnusa. Občutja,
ki jih je povzročil storilec in so ostala »zaklenjena v telesu«, so se preko mehanizma
projekcijske identifikacije prenesla na moža oz. partnerja, ki prične čutiti in doživljati vsa
občutja na svojem telesu.
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NEZADOVOLJSTVO V SPOLNOSTI
Ž: »Glede spolnosti so se po porodu vrstili prepiri ...«
M: »Odnos je žal zelo neusklajen, saj je tako fizičnega kot spolnega kontakta premalo …
in tudi takrat ko je, je to po njeni odločitvi.”
M: »Najina spolnost je nesproščena.«
Ž: »Spolnost je v bedu.«
M: » ... potem pa sva zelo razočarana ...«
Ž: »Stalno mu moram dajati navodila, pa ne posluša.«
Ž: »Ampak kaj misli, da obstaja samo luknja … kje so dotiki, kje so ostale erogene cone …
predigra?”
M: »Globoko v sebi čutim, da se mi ne preda popolnoma in odnos v večini ni
zadovoljujoč.”
Vsi moški udeleženci so doživljali nezadovoljstvo, ki se je kazalo v obliki prepirov,
razočaranja, nesproščenosti, nepredanosti in nezmožnosti vplivanja na to, kdaj bosta imela
spolni odnos. Ženske udeleženke so poročale o prepirih, nesproščenosti in razočaranju.

10.1.2.2

Odslikava bolečih odnosov v primarni družini

Področje odslikave bolečih odnosov v primarni družini je veljalo za vseh pet parov.
Področje smo razdelili v tri podkategorije: očetovo poniževanje, prepiri v družini,
obremenjujoča mati.
OČETOVO PONIŽEVANJE
Ž: »Doma sem pogosto slišala od očeta: “Ti koza zmešana, z glavo se v zid zaleti, baba
zmešana ...«
M: »Očeta sem prosil, naj neha piti, ampak je nekako zamahnil z roko in se ni zmenil za
mojo prošnjo.”
Ž: »Ko sem vse prijavila na policijo, mi je ati enkrat reku, da škoda ker mi ni izklopil
aparatov, ko sem bila nedonošenček, da sem vso družino spravila v sramoto, da sem
kurba, prasica ... ma žaljivk je bilo malo morje.«
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M: »Oče večinoma časa niti vedel ni, da me je strah ali sem v stiski, če pa sem že kaj
omenil, se mi je posmehoval ali pa se je norčeval iz mene.«
Ž: »Ste se učili to v šoli? Niste? Kaj se pa potem učite? Ni čudno, da ste vsi tako butasti!«
Zelo me je prizadelo, ker je kljub temu, da sem bila dobra učenka govoril, da sem butasta,
da nimam pojma, kaj je to življenje.«
Ž: “Oče je pogosto uporabljal stavke “Se ne znaš obnašati, zato te gledat ne morem, kaj
tolk ješ, boš debela, kdo te bo pa hotel, tak štorastega otroka še videl nisem.«
M: »... ko bi me oče mogel nujno peljati domov … on pa se mi je najprej smejal, potem pa
je še šel k sorodnikom, ko sem jaz sedel moker v avtu.«
Vse ženske udeleženke so doživljale, da jih oče ponižuje in sramoti. Ena izmed udeleženk
je spolno zlorabo očeta prijavila policiji. Med kazenskim postopkom po tedanji zakonodaji
je svojo izjavo kasneje umaknila. Oče je bil spuščen iz pripora, preostali družinski člani pa
ji niso želeli verjeti, sama pa je doživljala še več ponižanja. Trije moški udeleženci so prav
tako doživljali, da jih je oče poniževal. Pri treh parih pa je bilo poniževanje povezano z
nasiljem in alkoholom. Oče, ki naj bi za otroka predstavljal varnost, je tako za udeležence
postal vir nevarnosti. Ponižanje, s katerim ni bil v stiku, je skupaj

s sramom preko

mehanizma projekcijske identifikacije prenesel na svojega otroka. Ker niso doživeli, da bi
jih oče spoštoval, na nek način tudi sebe niso mogli spoštovati, pri nekaterih parih pa se je
nespoštovanje odražalo tudi v partnerskem odnosu.
PREPIRI V DRUŽINI
M: »V družini je bilo veliko preveč prepirov in premalo razumevanja oziroma posluha za
druge člane. «
M: »Prepire sta ponavadi imela glasne.«
M: »Zelo veliko smo se kregali, če ne drugega, je ati začel kaj pa če bi šli tja, čeprav smo
bili dogovorjeni za kosilo, da tisti, ki praznuje, izbira kam gremo.«
M: »Mama je bila vedno iz sebe in mu je očitala, da kuha zanj in je potem kosilo mrzlo, da
ne ceni njenega dela ... jaz sem ob teh prepirih doživljal mešane občutke, od krivde, do
jeze na mamo, ker omejuje očeta … po drugi strani pa jezo na očeta, ker se ni držal
dogovora, žalost. Po vsakem takem dogodku se je potem oče nekaj časa obnašal v skladu z
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maminimi pričakovanji, do trenutka ko se je zadeva ponovila ... ta cikel se je ponavljal vse
do enega leta pred njegovo upokojitvijo.«
Ž: »Naša družina navzven super, navznoter polna groze. Medsebojnega iskrenega
pogovora je bilo zelo malo, če pa je že bil, ga je mama pogosto izrabila za nadaljnje očitke
in zvračanje krivde na svoje otroke.«
M: »… se spomnim, kako mi je kreganje jemalo občutek miru, obvladljivosti in
predvidljivosti.«
Ž: »V družini je bilo mnogo prepirov, fizičnega in psihičnega nasilja ter alkoholizem.”
Ž: »Starši so za zlorabo izvedeli iz mojega dnevnika … za celotno situacijo sta krivila
mene.«
Vsi pari, tako ženski del kot tudi moški del udeležencev, so poročali o prepirih v družini, ki
so povzročali veliko napetosti, strahu in nemira. Prepiri so bili razdiralni in za udeležence
zelo boleči, prisotni so bili očitki in obtoževanje. Raziskava kaže, da so udeleženci
odraščali v napetem vzdušju, ki je bilo nepredvidljivo, nevarno in v katerem je bila podoba
partnerskega odnosa med očetom in mamo zaznamovana z bolečino, ki pa se je pogosto v
vzdušju odslikavala v partnerskem odnosu.
OBREMENJUJOČA MATI
M: »Mama je večino časa prelagala svoje čustvene težave na mene. Posledično držim do
nje neko distanco, saj še vedno poskuša prelagati svoja bremena name.«
M: »Vendar je bilo ponavadi bolje da si bil tiho, ker si v nasprotnem primeru ponavadi
namesto tolažbe ali razumevanja dobil še njene probleme.«
Ž: »Mama se mi je vedno smilila velikokrat je jokala ...«
M: »V spominu mi je ostala mamina nejevolja, žalost, razočaranje, ko je od očeta
pričakovala, da jo bo obveščal kdaj se vrne iz službe, saj je opravljal terensko delo, pa je
potem ni, ni prišel domov ob dogovorjeni uri.«
M: »Od mame sem stalno poslušal »za vse sem sama«, ob tem sem se počutil nemočnega
in mi je bilo hudo za mamo in še malo krivega ...«
M: »Ati se mi spet ne javi?«, »Spet ga ni pa je obljubil«, … Pritoževala se je, kakšen je oče
ali pa kako ji je težko.«
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Ž: »Drugi dan, ko je bila polulana postla, ko me je fotr zlorabljal in sem ji šla pokazat, se
je obrnila in šla ven iz sobe, ko pa je bila ona tepena od fotra sem jo jaz do treh zjutraj
tolažila, pa sem imela zjutraj šolo, in ji kuhala čaje, jaz sem bila njej mama, ne ona
meni.«
M: »Mama me je kot edinca preveč navezovala nase.«
Ž: »Vedno sem bila sredstvo mame, ker sem njej lajšala pot, kar nje ni bilo, je bila muka,
sem jaz naredila. Vedno je komunicirala preko mene.«
Vsi moški udeleženci so poročali o obremenjujočem odnosu z mamo. Matere so bile
zasedene s svojo stisko, ki je izvirala iz partnerskega odnosa in so svoje breme prelagale na
otroka, niso pa videle otrokovih potreb. Tudi ženske udeleženke so odnos z mamo
opisovale kot odnos brez stika, distanciran, obenem pa je bilo potrebno za mamo čustveno
skrbeti.
V raziskavi smo ugotovili, da so imeli moški in ženske v paru podobno družinsko ozadje
oz. se je pri vseh parih izkazalo, da jih je v otroštvu oče na različne načine poniževal.
Prisotno je bilo tudi nasilje, pri nekaterih udeležencih fizično, pri vseh pa čustveno.
Vsi moški so opisali mamo kot osebo, ki te čustveno zasede, kar pomeni, da na tak način
skrbi za zadovoljevanje svojih lastnih potreb. Ženske so mamo opisovale kot nemočno v
odnosu z očetom ter v odnosu do njih hladno in čustveno odsotno, obenem pa prav tako
nepozorno na potrebe otrok. Navedeno je razvidno iz izjave enega izmed udeležencev, ki je
imel za seboj zgodovino odvisnosti s heroinom: »Ni opazila, da se drogiram, več let sploh
ni opazila.«
Podobno je bilo glede opisovanja odnosov med starši, ki so bili prežeti s konflikti, nasilni
ali pa čustveno hladni, kjer med staršema ni bilo stika. Ugotovitve kažejo, da so bili
udeleženci postaršeni otroci, kjer se je mama »čustveno obesila« na otroka, oče pa je bil
čustveno odsoten. Dinamika tovrstnih bolečih odnosov v primarni družini se je odslikavala
tudi v partnerskem odnosu, kjer so moški udeleženci svojo partnerko doživljali kot mamo,
ženske udeleženke pa svojega partnerja kot očeta oz. so se udeleženci ob svojem partnerju
počutili tako kot nekoč ob svojih starših.
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10.1.2.3

Čustveno doživljanje

Področje čustveno doživljanje smo razdelili v štiri kategorije, ki smo jih predstavili v
nadaljevanju: strah, sram, nezaupanje, krivda
ČUSTVENO DOŽIVLJANJE
Ž: »… si z nekom v intimi in glih ta občutek, če se boš nekomu preveč … če boš imel preveč
rad, se prepustil, ti bo zihr vzeto.«
Ž: » ...v tem odnosu nisem popolnoma sproščena in zaupljiva. Kar naprej me straši misel
na to, da bo odšel in se ne bo več vrnil, zato si tudi ne želim prav veliko njegove bližine.«
M: »Ko že nisem vedel, kaj bi ji rekel, sem ji rekel, kaj sprijazni se, rad te imam … vse sem
poskušal, pa mi ne verjame.«
Ž: »... ja, le kako naj mu zaupam, če vedno kupi brez, da bi me vprašal?«
Ž: »… počutila manj vredno in tega mu nisem nikoli povedala.«
Ž: »Velikokrat sem čutila, da ne bo zdržal pritiskov kreganja in skoz je bilo v zraku
vzdušje, da bova šla vsak čas narazen. To me je zelo bremenilo.«
Ž: »Treba ga je ves čas kontrolirat in to je dodatno breme zame.«
M: »Zaupanje je zelo slabo.«
M: »... pač… tisti občutek, kaj sem pa spet kriv, kaj sem spet narobe naredil?«
Vse ženske udeleženke so na neki točki v terapiji izrazile strah, povezan z zapustitvijo,
strah, da bo mož oz. partner odšel, da bodo ostale same, zavržene. Pri obeh, moških in
ženskih udeležencih, je bilo izrazito nezaupanje. Ženske udeleženke so doživljale veliko
sramu, počutile so se manjvredne. Ker so sebe dojemale kot nevredne, niso mogle verjeti,
da bi bile lahko dobre tudi za svojega partnerja. Pri obeh, tako moških, kot ženskah, je bilo
izrazito nezaupanje in doživljanje krivde.

10.1.2.4

Komunikacija

Področje komunikacija smo razdelili v tri kategorije, ki smo jih predstavili v nadaljevanju:
kritiziranje, umikanje, obtoževanje
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KOMUNIKACIJA
M: »… ničesar ji ne morem povedati do konca.«
M: »... me povozi kot tank ...«
Ž: »… mu povem, pa nič, kot bi govorila steni!«
Ž: »Saj, pri tebi je vedno isto, ne štekaš ...«
Ž: »Si predstavljate. Sara, cel teden, cel teden se ni pogovarjal z mano!«
Ž: »… skoz so valovi ...večino on podleže, se hoče skregat, ker je kao skoz on kriv … in to
nikamor ne prideva, ker mu ne morem dopovedat, da se ne išče krivca ...«
Ž: »Kolikokrat sem jaz tebe opozarjala, pa si ti rekel, da te stvari sploh niso … nikoli ne
boš razumel.«
Ž: »Ko se kregava, imam ta občutek, da ne smem vsega povedati, ker on bi kar
eksplodiral, imam ta občutek …«
Ž: »Če pride do napetosti ... ne povem, kar mislim.«
Ž: »Ko on to izjavi »sedaj me pa še želodec boli«, imam občutek, kot da me je pohodil,
sedaj sem pa še kriva, da bo zbolel, še umre naj, ker ga sekiram, bolje, da sem tiho.«
Vsi moški udeleženci v raziskavi so se v komunikaciji umikali, počutili so se, da jih žene
ne razumejo, pogosto so se prilagodili iz »ljubega miru«. Dve izmed ženskih udeleženk sta
iskali stik s kritiko, dve sta doživljali veliko strahu in sta se umikali, ena udeleženka pa je
stik iskala na obtoževalni način. Navedene načine komuniciranja lahko razumemo kot
obramba pred ranljivostjo. Namreč udeleženci so odraščali v okolju, v katerem ni bilo
varno kazati čustev in tudi povzročena zloraba je zahtevala, da so se zaščitili z obrambami.
Navedene obrambe so udeležencem predstavljale afektivni psihični konstrukt na
kongnitivni in čutenjski ravni, kar se je kazalo na vedenjski ravni v okviru komunikacije.

10.1.3 Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije pri predelovanju
travme spolne zlorabe v otroštvu
V prvem delu kvalitativne raziskave smo izpostavili področja intimnega odnosa, za katera
nas je zanimalo, kako se razvijajo v samem procesu RZT. Kot na bistveno in
najpomembnejšo značilnost terapevtskega procesa smo se osredotočili na spremembo. V ta
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namen smo zbrali odzive udeležencev in naše lastne zabeležke. V nadaljevanju
predstavljamo osvetljen teoretični model relacijske zakonske terapije pri parih z izkušnjo
TSZO v praksi, s katerim želimo prispevati k praktičnemu znanju in učinkoviti uporabi letega pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu. V nadaljevanju predstavljamo
značilnosti procesa relacijske zakonske terapije najprej z vidika terapevta, ki smo ga za
boljše razumevanje podkrepili s transkripti, ter značilnosti procesa, ki so ga doživeli
udeleženci, pri katerem smo zasledovali spremembe.
Da bi lahko razumeli, kako je med procesom RZT prišlo do sprememb, najprej
predstavljamo terapevtske posege, ki jih je zasledovala terapevtka.

10.1.3.1

Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije z vidika

terapevtke
V samem procesu relacijske zakonske terapije smo zasledovali spremembe, ki so tudi cilj
terapevtskega procesa in sicer spremembe na vedenjski, kognitivni in čutenjski ravni kot
tudi spremembe na intrapsihičnem, medosebnem in sistemskem delovanju. V nadaljevanju
naprej predstavljamo vpogled v sam proces relacijske zakonske terapije in posege
terapevtke, ki poleg varnega terapevtskega odnosa omogočajo spremembe.
Zagotavljanje varnosti
Na začetku terapevtskega procesa je bila prva naloga terapevtke zagotavljanje varnosti.
Namreč pari, ki so bili vključeni v terapevtski proces, so prihajali iz družinskega okolja, ki
je bilo nepredvidljivo (ni bilo nadzora nad impulzi, nad količino popite pijače) in varnost ni
bila zagotovljena. Obenem so osebe s preteklo TSZO doživele dvojno izdajstvo, kar je za
zaupanje pomenilo dodatno tveganje. Na uvodnem razgovoru je terapevtka s sočutnimi
odzivi in razumevanjem pričela z vzpostavljanjem varnega terapevtskega odnosa, pri
katerem sta se oba v paru lahko počutila sprejeta in razumljena. Poleg sočutja in
razumevanja je terapevtka dodatno varnost zagotavljala z jasno strukturo. Srečanja so
potekala enkrat tedensko isti dan in isto uro po 50 minut, skupno 24 srečanj (2 terapevtska
cikla po 12 srečanj). Struktura je parom zagotavljala predvidljivost, ki je v svojem
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domačem okolju niso bili vajeni, in jim je s tem omogočala spremembo. Obenem smo v
terapevtskem procesu naslavljali njihova doživljanja glede vključevanja v raziskavo in
načinom, da se srečanja snemajo. Ob tem smo parom obrazložili, da so v svoji odločitvi
popolnoma svobodni in v kolikor bi se odločili, da ne želijo več sodelovati v raziskavi,
njihova odločitev ne bo vplivala na kakovost terapevtske obravnave ter da že podpisano
soglasje lahko tudi med terapevtskim procesom kadarkoli iz kakršnihkoli razlogov
prekličejo. S tem smo parom ob zagotavljanju varnosti omogočili tudi možnost kontrole.
Namreč v družini, v kateri pari niso imeli možnosti vplivati na odločitve oz. če se
dotaknemo samega dogodka spolne zlorabe, v kateri je bil otrok popolnoma brez kontrole,
saj je bil odrasli tisti, ki je vse nadziral, so med terapevtskim procesom dobili možnost, da
le-ta lahko kontrolirajo, tudi s temami, ki so jih na srečanja prinašali. Terapevtka jim je
vedno zagotavljala, da v kolikor o nečem ne želijo govoriti, jim to ni potrebno oz. lahko
povedo samo toliko, kolikor se jim zdi varno povedati, obenem pa vedno lahko ustavijo,
vprašajo oz. izrazijo svoje želje glede samega procesa terapije. Na koncu vsakega srečanja
smo naredili refleksijo v smislu, kako bo oditi po posamičnem srečanju. Pari so imeli tako
možnost spregovoriti o svojem čustvenem doživljanju in izraziti svoje misli v samem
terapevtskem procesu. Glede same varnosti smo v terapevtskem procesu tudi preverjali,
kako je s trenutno varnostjo izven terapevtskega procesa (doma, v širši družini, v
službenem okolju). Da bi lahko v polnosti pridobili občutek varnosti in kontrolo nad tem,
kar se jim dogaja, so najprej potrebovali vzpostaviti kontrolo nad telesom in čutenji, s
katerimi so postopoma prihajali v stik. Terapevtka je tudi kasneje, ne samo na začetnih
srečanjih, zagotavljala varnost s terapevtskim odnosom, v katerem je parom ovrednotila
njihovo doživljanje in s sočutnimi odzivi nudila občutek sprejetosti.
V nadaljevanju prikazujemo izsek transkriptov na tretjem srečanju:
T: »...dajmo videti...vmes se mi zdi, da ste pogledali tale snemalec tako...«
M: »Ja, spet se bomo snemali, nič konkretnega nisem začutil, mogoče mi je bilo smešno,
ker sem ženi rekel ti prva odgovarjaš na prvo vprašanje... ja, sedaj se spomnim, da sem
prav čudno povedal, ne vem iz kakšega razloga.«
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T: »Če je karkoli motečega, dajte povedati, vedno lahko ustavimo in če ne želite, da
snemamo, vedno lahko prenehamo z raziskavo in brez snemanja nadaljujemo s terapijo.«
M: »Meni ni nič moteče, lahko še malo zapojem (smeh), so pa tile rožički res smešni. (op.
zvočnika na napravi za snemanje).
Spoznavanje para
Terapevtko je zanimalo, kdo sta, kako doživljate sebe, drug drugega in svoj odnos (kje,
kdaj in kako sta se spoznala, zakaj sta izbrala drug drugega, kakšne težave doživljata v
odnosu, kako gledata na težave …). S pomočjo genograma na začetnih srečanjih je
opredelila družinski sistem vsakega v paru in vloge, ki jih posameznika v širšem
družinskem sistemu zavzemata (vrstni red rojstva, npr. prvi otrok, drugi otrok; prisotnost
sorojencev in odnosi med njimi; navezanost, odnos z mamo, odnos z očetom, njun
medsebojni odnos, odnos s starimi starši, odnos starih staršev do njihovih staršev; odnose s
pomembnimi drugimi osebami; morebitno prisotnost travm, nasilja, zasvojenosti,
patologije; obdobje njunega odraščanja, najstništva ...). Obenem je bila pozorna na
elemente posttravmatske stresne motnje v preteklosti in med celotnim terapevtskim
procesom.
Razmejitve
V samem začetku je bilo pomembno vzpostaviti razmejitve; najprej med samim parom,
nato med njuno okolico. Namreč pomembno je bilo vsakemu od udeležencev dati dovolj
prostora, da je lahko izrazil svoje mišljenje, doživljanje in povedal svoje videnje do konca.
Tako je terapevtka skrbela, da partnerja nista prekinjala drug drugega s skakanjem v besedo
oz. kadar je do tega prišlo, je posredovala in skušala dejansko situacijo postaviti v kontekst
njunega odnosa. Namreč kar se je dogajalo v samem terapevtskem procesu med parom, je
odslikavalo njun odnos oz. vzorec odnosa, ki sta ga živela tudi izven terapevtske pisarne.
Terapevtka je tako ustavljala in naslavljala dogajanje med parom, kar je slednjemu
omogočilo prepoznavanje vzorca njunega odnosa. Prav tako je razmejevala med čutenji in
doživljanji enega v paru z drugim. Kot se je izkazalo v prvem delu kvalitativne raziskave
(značilnosti intimnega partnerskega odnosa), je bila ena izmed pogostih dinamik
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komunikacije v paru obtoževanje – obramba – umik. Terapevtka je tako omogočila obema
v paru, da sta lahko izrazila svoja nestrinjanja, frustracije in jih tudi ovrednotila v povezavi
z njunim čustvenim doživljanjem, ter razmejila doživljanja v paru. V nadaljevanju
predstavljamo primer para, pri katerem je prihajalo do konfliktnih situacij na področju
spolnosti.
Za boljši vpogled navajamo dobesedni prepis:
Ž: »Sem rekla ne in se je obrnil stran.«
T: »Vam je bilo grozno, ste se počutila prav zavrženo, izkoriščeno, koliko vas je bolelo?
Ž: »Ja, jokala sem celo noč, on pa se je samo zleknil na kavč in začel smrčati, če mu ne bi
bilo vseeno, se to ne bi zgodilo!«
M:”Ne, ni mi bilo vseeno, samo pri meni je res, da ko se uležem, takoj zaspim, tudi ko je bil
sin majhen nisem slišal joka in si mi potem zjutraj povedala kaj se je ponoči dogajalo...«
T: »Verjamem gospod, da vas to zelo jezi, ker vam resnično ni vseeno in vam je vaša žena
zelo pomembna. Koliko ste se vi počutili zavrnjenega?«
M: »Ja veš de, se ji potem sploh nisem več približeval.«
T: »Vi gospa ste si pa želeli njegove bližine, samo ob tem, ko vas je objel in ste začutili
erekcijo ste imela občutek, da gre samo za njega, da vas bo izkoristil, to pa je bilo nekaj
kar se je dogajalo pri spolni zlorabi in se je sedaj samo prebudilo …«
Terapevtka je najprej razmejila doživljanje v paru in nato regulirala afekte, obenem pa že
začela razmejevati preteklost od sedanjosti.
Postavljanje meja
Ena izmed pomembnih tem je bila spoštovanje do lastnega telesa. Kadar je terapevtka
čutila, da si žena ne želi spolnih odnosov, kljub temu pa se vanje spušča, ji je dala
dovoljenje, da ji tega ni več potrebno početi. Ženske so v terapiji povedale, da jim je
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slednje zelo pomagalo, da so lahko pričele poslušati svoje telo, obenem pa je navedeno
razbremenilo tudi njihove partnerje. Meje pa je bilo potrebno postaviti tudi izven njunega
zakonskega sistema. To je bil še poseben izziv za pare, ki so živeli skupaj s starši pod eno
streho.
Psihoedukacija
Del terapevtskega procesa je bila psihoedukacija, v kateri je terapevtka pojasnila samo
naravo travme spolne zlorabe, vpliv, ki ga je imela na osebo, ki jo je doživela, in posledice,
ki jih doživlja spolno zlorabljena oseba ter tudi njen partner. Pari, ki so doživeli TSZO, so
doživljali veliko simptomov, kot so nočne more, strahovi, hude stiske in so se spraševali, če
so sploh še normalni. Terapevtka je normalizirala njihovo doživljanje v povezavi s
preteklo spolno zlorabo. Pomembno je bilo, da oba v paru razumeta, kar se je dogajalo, saj
je partnerja, ki je doživel zlorabo sram, da tako čuti in doživlja. Terapevtka je parom
omogočala občutek kontrole, da so lahko sami izbirali teme in se pogovarjali o tem, kar so
želeli. Če je npr. klientka dejala, da o tem ne želi govoriti, jo terapevtka nikoli ni silila,
temveč jo je zanimalo, kaj bi čutila, če bi govorila. Pogosto je bil sram tisti, ki ji je
onemogočal spregovoriti o stiski. Pomembno je, da razumeta oba, da v primeru
raznovrstnih težkih simptomov ne gre za patologijo osebe, ki je bila spolno zlorabljena v
otroštvu, temveč za normalne odzive na nenormalne, travmatične dogodke. Gre za del
pomoči vzpostavljanja kontrole nad situacijo, ko vidi, kaj se dogaja, in ve, da gre samo za
simptom, da ni z njo nekaj narobe, da razume najprej na kognitivnem nivoju, kaj se dogaja.
V nadaljevanju predstavljamo izsek iz terapije:
T: “Kako je danes priti?”
Ž: “Težko.”
T: “Kaj je ta teža?
Ž : “Tema o kateri nisem zadnjič hotela govoriti.”
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T: “Lahko poveste le tisto in toliko kolikor vi želite. Zadnjič je terjalo res pogum, da ste
mene ustavili in da ste sploh danes prišli, kako se ob tem počutite?
Ž: “Ja, res najraje sploh ne bi prišla…to je tema, ki se je bolj izogibamo… mislim ne
vem… zadnjič bi najrajši pobegnila, ampak če bi to naredila, potem nismo nič naredili, bi
rada govorila o tem… ker imam problem s spolnostjo, že od skoz… brala sem, da je prvi
spolni odnos lahko boleč in je potem tudi tako bilo, ne samo prvi tudi drugi in naslednjič in
še, sem se počutila nenormalno…in se še...”
T: “Samo da veste, da ste popolnoma normalni, da ni nič narobe z vami, da se iz
preteklosti stvari prebudijo, ko telo zablokira, ko sta vidva skupaj, kot da bi se dogajalo
tukaj in sedaj, kot da je nekdo zraven… Hvala, ker tvegate o tem govoriti, bomo poiskali to
bolečino, nihče od vaju ni nič kriv, je pa spolnost zelo senzitivno področje, ko hitro pride
krivda, prizadetost,..je sploh težko biti intimen in se nalaga, nalaga..”
M: “ Ja, tista občutja… razočaranje… tudi občutek krivde, … da nisem jaz znal… pač.. jo
prav začutiti… ji stvari olajšati…. niti pred poroko se nisva… to je bilo tako rečeno ne
bova imela spolnih odnosov…”
T: “ Verjamem, da je to boleča tema in res hvala ker o tem govorita. Ker tukaj je toliko ene
krivde…Gospa v redu je, če rečete ne. Vaše telo vam pripoveduje, da se je potrebno
ustaviti, izčistiti stiske iz njega.”
Ž: »V nedeljo si bil ti bolj slabe volje, ko sem rekla kaj je narobe, ko je bila tišina, pa si
rekel, nič nisi ti kriva in sem se takoj počutila krivo, jaz se počutim da je narobe, ker nisva
že dolgo spala skup, pa ni nič rekel…”
T: “Res vam je moralo biti grozno. Kako ste se počutila?”
Ž: “Kot da nič ne štejem zanj.”
T: “Tukaj kot da je ena prisila, kot da moraš, pa tudi nič vi kriv gospod, ampak od kje to
vam, da nič ne štejete če ne boste spala z njim, kar je tukaj nekaj kar je tako močno s
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spolnostjo povezano, katera krivica se vam je zgodila in je povezana s telesom, nekaj kar se
zelo močno prebuja v vajinem odnosu, pa nihče od vaju ni kriv…”
T: “Kaj vi čutite gospod ob tem…” (tišina)
M: “Nemoč, čisto nemoč.”
T: “Samo da probamo sestaviti to vzdušje, si totalno nemočen, moraš, čeprav nočeš, nekaj
kar je povezano z žalostjo, bi jokal pa ne smeš, hkrati pa blazen občutek, počutiš se krivo,
kot da si ti naredil nekaj narobe, v bistvu se je pa tebi zgodila krivica…”
T: “Koliko je za vas nevarno, če se vas mož dotakne, o čem razmišljate?”
Ž: “Da se skriva namen po spolnosti..kot, da..”
T: “Si želi nekaj zase in ob kaj ob tem doživete?«
Ž: “Ja, odpor.”
T: “Gospa, ni vam treba, lahko rečete ne. Hvala ker poveste, ko govorimo o telesnih
dotikih, da slišite in razumete, da vaša žena govori o svojih občutjih in nič vi kriv. Naporno
se je izmikati, iskati izgovore, razloge, hkrati pa oba trpita, saj si želita bližine in
sprejetosti.
M: “Kaj lahko naredim?”
Ž: “Veliko je že, da slišite ženo. Kaj bi želela, da bi mož razumel kako vam je?
Ž: “Da bi me večkrat objel in bi vedela da je samo to.”
T: “Hvala gospa, ker to poveste. Verjamem gospod, da je to za vas lahko težko. Vi imate
ženo rad, si jo želite in ko se je dotaknete, se tudi telesne senzacije prebudijo, saj je težko
kontrolirati, ne morete reči svojemu telesu naj se ne odzove. Bomo mi šli tukaj dalje, dokler
tega ne razrešimo, je pa pomembno, da prisluhnete svojemu telesu in če vam ni do
spolnosti, lahko to mirno poveste, vi gospod pa razumete, da ne zavrača vas, samo občutja,
ki se ji ob vas prebudijo.”
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Razmejevanje preteklosti od sedanjosti
Pomemben poseg terapevtke je bilo tudi razmejevanje preteklosti od sedanjosti (česar
začetek lahko vidimo v enem izmed navedenih dobesednih prepisov). Oba zakonca oz.
partnerja v paru sta pogosto doživljala hude čustvene stiske, ki sta jih pripisovala drug
drugemu. Preteklost se je preko čustev in telesa prebujala v sedanjosti, drug ob drugem,
Navedena dinamika je bila pogosta v spolnih odnosih, pri katerih je žena svojega moža
pričela doživljati kot storilca. Ko je žena zavračala spolne odnose, se je mož počutil
zavrnjenega. Terapevtka jima je pomagala razumeti, da žena ne zavrača moža, temveč
čutenja, kot so sram, gnus v povezavi s ponižanjem in razvrednotenjem, kar se prenaša
preko relacijskega mehanizma projekcijske identifikacije iz preteklosti v sedanjost in se
odigrava v njunem partnerskem odnosu. V tem delu je bilo pomembno razumevanje, da se
zloraba ne dogaja več, so pa čutenja tista, ki se prebujajo v sedanjosti.
Priznanje, da se je zloraba res zgodila
Pomemben element v terapiji je bilo razkritje zlorabe. Osebe, ki so doživele spolno
zlorabo, težko zaupajo, ne samo partnerju, tudi terapevtu. Najbolj jih ovira sram, ki ohranja
negativno podobo o sebi. Ko govorimo o razkritju spolne zlorabe, to ne pomeni, da mora
oseba grafično opisovati spolno zlorabo, temveč da spregovori o svojem doživljanju. Prvi
korak je bil, da je lahko naglas priznala, da se je zloraba res zgodila. Ne gre samo za besede
oz. kognitivno komponento, temveč tudi za afektivni vidik. Ko spregovorijo o čustvenem
doživljanju, jim ni več potrebno skrivati sramu, kar jih razbremeni. Navedeno tudi
pripomore, da »težkih vsebin« ne odrežejo, temveč se prično soočati tudi s posledicami, kot
so npr. spominski prebliski. Do navedenega lahko pride, kadar je v odnosu dovolj varnosti,
ki pa jo mora najprej zagotoviti terapevtka. Takrat potem lahko oba v paru sprocesirata
žalost, jezo, sram, strah in gnus.
Vključevanje družinskih figur, odnosov
Vzorec odnosov, ki sta jih oba v paru živela v primarni družini, sta pričela odigravati tudi v
njunem partnerskem odnosu. Pomembno je bilo, da smo najprej na kognitivni ravni
ozavestili, kakšni so bili odnosi v primarni družini, nato pa tudi na čustveni, kako sta se
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počutila ob očetu in mami, kaj sta od njiju najbolj pogrešala, česa sta si želela, kaj ju je
najbolj bolelo. Namreč udeleženci, ki so se npr. ob svojem očetu počutili nevredne, odveč
in ponižane, so nosili v sebi veliko sramu. Prihajanje v stik z bolečino je omogočilo, da so
se znebili sramu, obenem pa videli družinske odnose v novi luči, kar jim je pomagalo, da so
lahko pričeli drugače gledati na sebe. Tako so tudi lažje razumeli določene vzorce svojega
in partnerjevega delovanja oz. njegove reakcije.
Za boljše razumevanje navajamo primer:
Udeleženka je o spolni zlorabi s strani soseda povedala očetu in jo je tudi on zlorabil.
Doživela je še večje izdajstvo zaupanja. Tudi mama je vedela za zlorabo in hčere ni
zaščitila, kar pomeni, da lahko govorimo o trojnem izdajstvu. Udeleženka in mama si
zaradi očetovega nasilja in strahu jeze nikoli nista upali izraziti. Udeleženki se je oče sprva
na nek način smilil, čeprav je bil vreden prezira, vendar pa ga še ni zmogla izraziti.
Navedena občutja je potlačila in jih preko mehanizma PI projicirala v moža. V samem
procesu terapije je tako prišla preko moža do stika z jezo, njena bolečina se je zmanjšala v
stik pa je prišla z žalostjo in je lahko pričela z žalovanjem za izgubljenim otroštvom.
Oče je z zlorabo uporabil svojo moč in se tako znesel nad nemočno hčero. Preko PI je
nanjo prenesel občutke manjvrednosti. V hčeri sta se tako mešala občutka nemoči in moči,
ki sta se kasneje močno preigravala v partnerskem odnosu. V paru sta kompulzivno
ponavljala podobne situacije, ki so si bile na površju zelo različne, odigravale pa so
dinamiko moči oz. nemoči: Ti nič ne pospraviš, jaz več zaslužim, ne znaš previti otroka, jaz
razumem kaj se dogaja na terapiji…
Povezovanje v paru
Bistveno v relacijski zakonski terapiji je povezovanja para na nov način. Namreč glavnina
procesa poteka na njunem partnerskem odnosu v sedanjosti, ne na pretekli travmi. V
kolikor sta se zmožna čustveno povezati na drugačen način, potem partnerski odnos nudi
toliko varnosti, da jima ni potrebno več ohranjati obrambnih drž, kot so obtoževanje in
umikanje, temveč lahko delita najbolj ranljiva čutenja. Šele, ko sta v polnosti ranljiva drug
z drugim, sta sposobna razviti sočutje drug do drugega, do male deklice in malega dečka, ki
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sta še vedno globoko v njima, povezana s težkimi občutji in moledujeta za pozornost,
sprejetost in ljubezen.
V nadaljevanju s pomočjo dobesednih prepisov predstavljamo temeljne mehanizme
relacijske zakonske terapije v praksi:
Regulacija afekta
Terapevtka je naslavljala občutja, jih pomagala ubesediti in jih na ta način še dodatno
poglabljala, vrednotila in zmehčala. Našteto so načini reguliranja afekta. Bolj kot je
terapevtka naslavljala temeljne afekte, bolj ko jih je klientka prepoznavala, manjša bo
nevarnost, da se kasneje zateka v nefunkcionalno vedenje oz. afektivne psihične konstrukte.
Terapevtkin namen ni bil očitati možu ali ga obtoževati za ženino doživljanje stiske,
temveč je želela obema ponuditi nov način spoprijemanja z neprijetnimi telesnimi in
čustvenimi senzacijami. Do sedaj je to v paru izgledalo kot obtoževanje, kritiziranje in
umikanje. Nov način, ki omogoča bolj funkcionalno vedenje, je za začetek pogovor v
mirnem, obvladljivem, blagem tonu o tem, kar sta čutila, kar sta doživljala na telesni ravni
ter kar sta ob tem razmišljala.
T: »Če vas prav razumem, gospa, bi si želeli, da bi se vaš mož več zanimal za vas? Da bi
večkrat prišel do vas?«
Ž: » Ja, seveda ... saj pride, vendar mi ni všeč, da pride do mene samo takrat, ko mu je za
seksati in me kar zagrabi, kot da sem tam ena lutka v izložbi.«
T: »Verjamem, gospa, da je to za vas res boleče, kako se ob tem počutite?«
Ž: »Prizadeto in ponižano.«
T: »Mhm«
Ž: »Kot da sem dobra samo zato, da si zadovolji svoje potrebe.«
T: »Kot da ni prostora za vas.«
Ž: »Ja. Počutim se izkoriščeno.«
T: »Ja, ...kako močno vas boli, da se ti občutki izkoriščenosti pojavljajo ob možu, ki ga
imate radi, ker če ga ne bi imeli, verjetno ne bi prišli na terapijo?«
Ž: »Grozno mi je. Se bo sploh kdaj prenehalo s temi groznimi občutji?«
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T: »Verjamem, da vam je hudo. Kot da ste ujeta in zaklenjena v ta občutja.«
Ž: »Ja. Sprašujem se, kaj je narobe z mano, da tako čutim. Pogosto se sprašujem, če
pretiravam.«
T: »Gospa, prav čutite, kako bi lahko ne prav čutili? Gospa, nič ne pretiravate, je pa res,
da vas to močno boli in bi si želeli, da ne bi bolelo. In ste pri tem popolnoma nemočni, kako
to bolečino odstraniti.«
Ž: »Si mislim, če sem prezahtevna, če preveč kompliciram. Še on mi to reče, da iz vsakega
dotika naredim sceno ... jaz bi samo rada, da bi se imela dobro ... oba.«
T: »Ja, najbolj normalna želja in najbolj osnovna pravica, to vam pripada, da bi se lahko
imeli dobro z vašim možem. Vi pa čutite, če hočem imeti stik z možem, če želim, da se me
mož dotakne, moram vzeti v zakup občutek izkoriščenosti in ponižanosti. Kakšna bolečina
in krivica, da stik z možem ni samo nekaj lepega? Kako vam je to slišati?«
Ž: (prikima s solznimi očmi).
T: »Bi si želeli, da bi vas mož v tem slišal, razumel, vam prišel naproti«
Ž: (prikima).

Terapevtka je naslavljala afektivni psihični konstrukt – če hočem stik z možem, moram
vzeti v zakup tudi nekaj neprijetnih občutij, nekaj neprijetnih telesnih senzacij, sicer bom
sama. Terapevtka se je zavedala, da afektivni psihični konstrukt ni iz sedanjosti, temveč
korenini nekje v preteklosti. Preden je šla odkrivat izvor tega konstrukta, ki tako močno
zaznamuje njun partnerski odnos in ga sili v nefunkcionalno smer, je terapevtka preverila,
kaj trenutno doživlja njen mož. Preverjala je, če izrečene besede in občutja drugega
zakonca približujejo prvemu ali še dodatno povečujejo stisko in se zato zakonec še bolj
umika. Slednje je slutila pri možu klientke, zato je preverila, če je čustveno še vedno
prisoten ali se je zaradi stiske čustveno umaknil ter mu želela pokazati, kako ravnati s
težjimi občutji, ne da bi se zaradi tega bilo treba umakniti iz odnosa.
T: »Hvala, gospod, ker zdržite. Kako vam je to slišati, da si gospa še vedno želi, da bi ji
prišel naproti?«
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M: »Ma, ne vem ... grozno mi je. Jaz tega ne razumem več. Najprej me odriva, potem pa si
želi, da pridem blizu ... potem me obtožuje, da jo napadam, potem spet želi, da pridem blizu
... ne vem, najraje se je ne bi več dotaknil ... Karkoli naredim, je narobe ...«
T:»Verjamem, gospod, da je to za vas neprijetno. Koliko vas pa ta negotovost,
nepredvidljivost bremeni, jezi?«
M: »Seveda. A vas ne bi?...Glejte, jaz se lahko umaknem, da ne bo več scene.«
T: »Če vas prav razumem, bi se vi umaknili, ker je ne bi radi prizadeli?«
M: »... ja ...«
T: »Vi bi se umaknili, ker jo imate radi in je ne bi radi prizadeli? To bi vi naredili, ker ne bi
želeli, da ona trpi?«
M: »V bistvu ja ...no, jaz ne znam tega tako dobro povedati kot vi ...«
T: »In kako bi vam potem bilo, ko bi bili sami, stran od nje, koliko bi jo pogrešali?«
M: »Pa seveda bi jo pogrešal. Ampak, saj vidite, če sva skupaj, je vedno scena, zato je
bolje, da se umaknem.«
T: »Vi bi se prav žrtvovali za vašo ženo? Toliko vam ona pomeni, da bi bili pripravljen tudi
to narediti ...Gospod, koliko žalosti je pri vas, ko čutite, da nista povezana?... Vsa tista jeza,
ki se pri vas pojavlja ... koliko se pod njo skriva žalost, nemoč, ker čutite, da ne morete do
nje?«
M: »... nisem o tem razmišljal na tak način ...«
T: »Pa če bi? Če bi je rekli, kaj sedaj doživljate? Če bi jo pogledal in ji dejali, da jo
pogrešate, da si želite biti povezan z njo?«
M: »Pa saj ve, da jo pogrešam.«
T: »Ker v vseh tistih vaših dotikih, zaradi katerih ste pogosto kritiziran in odrinjen z njene
strani, koliko vi želite s temi dotiki povedati, da jo imate radi in bi se radi povezali z njo?«
M: »Ja, to jo itak logično. To ona ve.«
T: »Bi poskusili tvegati ter jo pogledali in preverili?«
Ključni trenutek za čustveno spremembo v partnerskem odnosu.
M: »Ne razumem, kaj sedaj želite od mene?«
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T: »Poglejte jo, kako vas gleda, te njene oči, ki čakajo ali boste naredili korak do nje, z
besedami, pogledom?...(jo plašno in negotovo pogleda) ... Koliko si vaša žena želi prav to,
kar sedaj počnemo, da ko pridete domov, da jo pogledate, spregovorite in ste ranljiv, tako
kot sedaj, da se ona lahko ob vas počuti varno in se šele nato tesneje telesno povežeta?«
Ž: »Mhm.«
T: »Kako vam je sedaj gospod ob njej? Vas je strah?«
M: »Ne, v redu mi je ...meni je na splošno ob njej v redu, ampak nikoli ne vem, kaj bom
spet narobe naredil, zato grem rajši stran, včasih pa pač pridem do nje ... pač kot pač
pridem ...«
Terapevtka razloži, kaj so na tokratnem terapevtskem srečanju želeli narediti.
T: »Glejte, saj vsi zakonci hrepenimo po tem, da smo povezani, da si prihajamo naproti
drug drugemu. O čemer mi danes tukaj govorimo, je to, na kakšen način vidva prihajata
naproti drug drugemu. Pridete na način, ki je vam prijeten, pomirjajoč, varen ali pa si z
vajinim prihajanjem prebujeta občutja, ki vaju še bolj distancirajo«.
Kompulzivno ponavljanje
Kot smo že navedli, si zakonca s pomočjo mehanizma projekcijsko intreojkcijske
identifikacije nehote, nevede obnavljata in ponavljata boleče zaplete iz preteklosti. Po
ženinah besedah sta na terapijo prišla zaradi moževega nespoštljivega odnosa do nje, zaradi
česar sta se čustveno distancirala in polagamo odtujila. V terapiji je bilo ugotovljeno, da
ženo določeno moževo približevanje zelo močno spominja na doživljanja ob osebi, ki jo je
zlorabila oz. ji to predvsem prebuja telesne senzacije in občutja, ki jih je doživljala, a tega
pred prihodom na terapijo ni povezovala. On pa se je podobno kot ob svojih starših vedno
znova počutil prikrajšanega in odrinjenega. Paradoksalno je dejstvo, da je nezavedno s
svojim neprimernim vedenjem nehote spodbujal ženo, da ga je zavračala in odrivala od
sebe. Zato je želela terapevtka ta del vedenjskega afektivnega psihičnega konstrukta
nasloviti, da bi se polagoma zmanjšala moč in posledice mehanizma kompulzivnega
ponavljanja.
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T: »Gospod, vi ste si želeli samo bližine, bili pa ste grobo zavrnjeni. Se približaš nekomu in
te prav odbije, občutek, da si popolnoma odveč. Se vam je že kdaj dogajalo, da ste si želeli
biti sprejeti, blizu, dobiti pozornost, bil pa ste zavrnjen, spregledan in potem sam?... Kako
je bilo pri vas doma?«
M: »Ja, doma je bilo kot je bilo ... brat je bil zelo boln ... in je bilo za starša zelo težko ...«
T: »Hm, razumem, veliko stiske, negotovosti, bolečine ... Kako pa je bilo vam?«
M: »No, logično, da mi je bilo včasih težko ... sicer pa sem bil v redu, saj jaz nisem bil
boln.«
T: »Koliko pozornosti sta starša morala nameniti vašem bratu ... koliko ste jo vi dobili?«
M: »Saj sem razumel ... veliko sta bila po bolnicah z njim ... in takrat ... tega ni bilo
veliko.«
T: »Koliko ste takrat pogrešali mamo ali očeta, da bi se stisnili k njima, da bi bili čim bolj
tesno z njima?«
M: »Ja, zato sem pa baje znal poskrbeti ... pravijo, da sem kar zlezel komu v naročje, če je
prišel na obisk ... ali pa da sem pogosto ponoči šel k staršem v spalnico spat ...«
T: »Ker vam je bilo prijetno, varno ... Koliko so pa drugi sami opazili, tega malega fanta,
da rabi objem in pristopili do njega in ga objeli?«
M: »Pa saj sem že omenil. Imel sem dobre starše. Bili so pa zelo obremenjeni z bratovo
boleznijo.«
T: »Ste jim v bistvu vi potem pomagal, da ste vi sam poskrbel za to – šel v spalnico ... ali pa
jih celo razbremenil, ko ste zlezli drugim v naročje, če so bili oni zaposleni in utrujeni?«
M: »... ja ... recimo ...«
T: »Je to podobno kot ob vaši ženi, ko morate sami poskrbeti zase, priti do nje, siliti v njo
.... ker vas je morda strah, da sicer ona ne bi prišla do vas, da se ne bi zanimala za vas?«
M: » Ne vem, nisem o tem razmišljal.«
T: »Vas je kdaj strah, ali vas bo vaša gospa razumela, začutila, se vam primerno
približala?«
M: »V začetku ji je to uspevalo.«
T: »Kaj pa sedaj?«
M: (odkimava)
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T: »Gospod, koliko je tukaj ene žalosti in osamljenosti?... Biti sam, spregledan, neslišan
...«
M: (skomigne z rameni, zadržuje solze, zato ne spregovori)
T: »Kako bi vam bilo, če bi o tem začeli govoriti vaši gospe, o tem, kako jo pogrešate ...
Menim, da bi lahko morda takrat bil tudi njen odziv drugačen (terapevtka se obrne k ženi)«
Ž: (prikima).
Projekcijska in introjekcijska identifikacija
Mehanizem projekcijsko introjekcijske indentifikacije omogoča, da ena oseba prenese
lastne psihične vsebine v drugo osebo. Po navadi gre za potlačena, neprijetna občutja, ki se
jih posameznik želi znebiti in to nezavedno stori skozi omenjeni mehanizem. Omenjeni
mehanizem skupaj z mehanizmom kompulzivnega ponavljanja omogoča, da zakonca
obnovita in oživita nerazrešene vsebine z upanjem, da bo tokrat prišlo do razrešujočega
razpleta. Zato jima je terapevtka poskušala dati vpogled v trenutke in vsebino njune najbolj
boleče komunikacije. To je storila s prepoznavanjem in poimenovanjem čustvenih, telesnih
in kognitivnih procesov v tistih trenutkih in ju povabila, da sta skušala čim več doživljanj
ubesediti. To jima je pomagalo, da se nista več zatekala v afektivne psihične konstrukte oz.
obrambe, konkretneje v njunem primeru k siljenju moža v ženo, zavračanje njega oz.
sprejemanje neprimernih kompromisov, ampak sta lahko s pomočjo prepoznavanja in
komuniciranja temeljnih afektov (pogrešam te, strah me je, da me ne boš videl/a …) lažje
zgradila pot drug do drugega. Namreč, ko komunicirata na ravni temeljnih občutij in
govorita o tem, kaj doživljata, ko govorita o sebi, svojem lastnem doživljanju, ne o drugem,
takrat naredita prostor varnosti, ranljivosti in takrat jima je bolj varno tvegati priti drug do
drugega, kar pa je eno izmed temeljnih potreb, da se nekdo zanima zate.
T: »Ja, že na preteklem srečanju smo omenjali vaše neprijetne občutke, ko vaš mož pride
domov iz službe in se brez uvodnih besed, brez besed ali zanimanja za vaše počutje mož
približa in se vas dotakne in vas postane strah, kje se bo to ustavilo – omenili ste besedo,
kot da kot da bi kar vdrl v vaš svet?«
Ž: »Jaz pač tako doživljam ... sva se ta teden doma pogovarjala doma o tem ... in se spet
skregala.«
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M: »Tega ne morem več prenašati. Tukaj se me predstavlja, kot da sem pošast in da ne
vem, kaj delam svoji ženi ... Veste, včasih je to ni motilo ... v bistvu me je včasih prav
napadla, če nisem hotel imeti spolnih odnosov ... sedaj pa to ... čisto kontra ... ne vem ... ne
razumem.«
T: »Hvala, gospod, za vaše besede. Prav jeza se v vas prebudi, kot da bi se vam delala
krivica in bi se vam pripisovalo stvari, ki jih niste vi naredili. In mislim, da imate prav ...
oba čutita prav ... gospa glede vdorov in vi da niste pošast ... ostaja pa vprašanje, zakaj se
potem ta občutja pojavljajo ... o tem bi želela, da bi sedaj govorili, če se strinjata.«
M, Ž: (Oba zakonca prikimata).
T: »Gospod, prav boleče mora biti za vas, da se nekaj, kar vi čutite kot nekaj najbolj
normalnega, da si mož želi ženine bližine, telesne povezanosti, da se to kriminalizira in se
vas zaradi tega napada ... in je razumljivo, če se potem umaknete ali razjezite, ker se vam
zdi krivično, nefer ... in morda začnete obtoževati ženo, kako je lahko taka? Sem vas prav
razumela?«
M: »(prikima)«
T: »Podobno pa tudi pri vas gospa. V teh trenutkih, ki ste jih opisovali, se mora pri vas
dogajati prava drama in groza utesnjenosti, strahu ... in bi si želeli, da bi vas mož v tem
razumel ... bi nam lahko kaj več o tem povedali, kaj se v vas takrat zgodi ... kot da bi nekdo
napadal majhno deklico in ta deklica otrpne in jo je samo strah ... prepuščena na milost in
nemilost ... in na koncu še ne ve, če prav čuti in morda skuša celo neprijetne občutke
potlačiti, ker tisti drugi, ki ti počno, že morajo bolje vedeti, kaj je prav ... kako vam je to
slišati?«
Ž: »Grozno ... ker je blizu resnice ...«
T: »Hm ...in kako vam je ob tej resnici?«
Ž: »Težko ...ne bi želela o tem govoriti ...«
T: »Hmm ... ker bi pomenilo, da govoriti o teh stvareh skoraj enako, kot da jih spet morate
v polnosti tukaj in sedaj doživljati, kot da sedaj dogaja ...«
Ž: (prikima).
T: »Gospa, ni vam treba ... danes se vi lahko odločate, kaj se bo z vami ali s to majhno
deklico dogajalo ... in dogajalo se ne bo nič neprijetnega, ker boste vi, vaš mož in jaz
poskrbeli za njo ... Kako vam je to slišati?«
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Ž: »Lepo«.
T: (se obrne k obema): »O tej deklici bomo morali govoriti, jo začutiti in poskrbeti za njo.
Ker ta deklica se najbrž še vedno oglaša in kliče po pomoč ....(se obrne h gospe) Gospa,
koliko lahko to deklico slišite v vaših odzivih, ko se vaš mož približa vam? Koliko se takrat
pojavijo v vas zelo podobno občutja, kot ste jih doživljal takrat kot majhna deklica?«
Ž: »... ne vem ... a je res to tako povezano?...sem mislila, da se nikoli več ne bo treba o tem
pogovarjati ... skoraj čisto enako je ...«
T: (obema)»To so občutja, ki se v sedanjem odnosu prebujajo, povzročena pa so bila v
preteklosti. Pri vas, gospa, so to trenutki, ko ni bilo poskrbljeno za majhno deklico, ko je
nekdo vdiral v njen svet, pri vas gospod pa, koliko ste bil vedno znova odrinjen, ker sta
starša bila zaposlena s službo in vašim bolnim bratom in vi ste morali to kar razumeti. In
vidva si sedaj nehote prebujata v vsej polnosti bolečo preteklost: vdiranje in zavračanje, pa
verjamem, da tega niti pod razno ne želita?«
Afektivni psihični konstrukt
V terapevtskem procesu so bili razvidni odzivi moža in žene, ki so jima onemogočali
zadovoljivo partnersko povezovanje. Zato je terapevtka iskala tisto, kar poganja njuno
nefunkcionalno odzivanje, kaj se skriva v ozadju teh kompleksnih obrambnih mehanizmov.
V relacijski zakonski terapiji »to ozadje« poimenujemo temeljni afekti, ki pa so preveč
boleči, da bi se posameznik z njimi soočil, zato se zavaruje pred njimi z obrambami oz.
afektivnimi psihičnimi konstrukti.
Ženin konstrukt oz. obramba je bila odrivanje moža, ker se je ob njegovem približevanju
počutila ogroženo, razvrednoteno, ponižano, na telesni ravni je doživljala stiskanje v prsih,
neprijeten občutek v želodcu, na kognitivni ravni pa je razmišljala, da mu ni mar zanjo in
da je »en navaden egoist«. Zato se je terapija usmerila v razgrajevanje navedenih
konstruktov, kar je pomenilo, da je terapevtka ob vzpostavljanju čim bolj varnega in
empatičnega odnosa s klientko, le-to polagoma vabila v odkrivanje njenih najbolj ranljivih
in bolečih občutij oz. vsebine. Šele ko je začela govoriti o teh vsebinah, ko je začela možu
pripovedovati, kaj doživlja na čustveni in telesni ravni ali kaj v določenem trenutku
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razmišlja o njem, jo je lahko mož bolj razumel, začutil in temu primerno prilagodil svoj
odnos in približevanje njej.
Konstrukt pri možu je bil navzoč na kognitivni ravni »drugi so preveč zaposleni s svojimi
stvarmi, tako da ne moreš pričakovati, da se bodo zanimali še zate«, zato je moral sam
poskrbeti zase – za ženin občutek − pogosto vsiljivo in premalo nežno. Na čustveni ravni ni
tvegal biti ranljiv in si ni dovolil čutiti odrinjenosti in spregledanosti, ker je vedno ta
občutja zakril z jezo ali užaljenostjo. Na telesni ravni je pogosto doživljal napetost in
spolnost je uporabljal za regulacijo te napetosti. V kolikor te napetosti ne bi sprostil, bi
obstajala nevarnost, da bi se na čustveni ravni pojavila občutja, ki se jih nezavedno zelo
bal.
Temeljni afekt
Povezovanje v zakonskem odnosu je v veliki meri odvisno od komuniciranja t. i. temeljnih
afektov med dvema zakoncema. Zato je bila terapevtka relacijske zakonske terapije posebej
pozorna, na kakšen način dva zakonca izražata temeljna ali najbolj ranljiva občutja drug
drugemu. Do konfliktov je v zakonskem odnosu prihajalo, ko tovrstne komunikacije ali
povezovanja ni bilo več in ga je zamenjalo obtoževanje, kritiziranje ali drugi t. i. odkloni –
umikanje in izogibanje. Pri opisanem paru je do nezadovoljstva v partnerskem odnosu
prišlo poleg travmatičnih izkušenj v otroštvu zato, ker si zakonca polagoma nista več upala
drug pred drugim izraziti najbolj ranljivih vsebin. Pri njej je bil to občutek ogroženosti,
nezaščitenosti, ponižanosti, strahu. Če je že kdaj izrazila, je to naredila v kontekstu
očitanja, napadanja ali drugih obrambnih reakcij, s katerimi pa je moža vedno bolj potiskala
stran od sebe. Zato je terapevtka vodila terapevtski proces v smeri, da je bilo za njo dovolj
varno, da je lahko na ranljiv način povedala lastna doživljanja možu. Na presenečanje obeh
to moža ni odrinilo od nje. Ker se ni čutil napadenega, jo je lahko lažje slišal in začutil, kar
je v njem prebudilo sočutje do nje. Ko je ona doživela njegov razumevajoč in sočuten
pogled, ga je avtomatično želela bližje ob sebi. To je bil eden izmed ključnih trenutkov
spremembe v terapiji; trenutek, ko sta ugotovila, da se še vedno lahko povežeta in se imata
lepo drug ob drugem. Ta izkušnja ju je motivirala za nadaljnje delo v zakonskem odnosu.
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Potrebno je bilo še veliko ponovitev tega novega vzorca povezovanja, da je postal redna ali
vsaj pogostejša oblika odzivanja v bolečih trenutkih.
Delček procesa, ki smo ga predstavili, nakazuje, kako se gradi intimnost preko procesa
relacijske zakonske terapije. Začne se s samorazkrivanjem najglobjih čutenj, pri čemer je
ključni odziv sočutje. Najprej je terapevtka tista, ki nudi sočutje obema v paru in prav njena
intervenca na čustveni ravni prinese spremembe v vedenju.

10.1.3.2

Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije z vidika

vključenih parov
Izpostavljena glavna področja značilnosti intimnega partnerskega odnosa, pridobljena med
prvim ciklom terapevtskega procesa, smo uporabili kot vnaprej postavljene glavne
kategorije raziskovalnega področja, tj. značilnosti celotnega procesa relacijske zakonske
terapije z vidika udeležencev, pri kateri smo za kodirno enoto vzeli izjave kliničnih parov
in pri njih zasledovali spremembe na glavnih raziskovalnih področjih oz. področjih, ki so
se na novo odprla.
Vnaprej postavljene kategorije pokrivajo štiri raziskovalna področja: spolnost, odnosi v
primarni družini, komunikacija in čustveno doživljanje, dodatno so se pokazale nove
kategorije: sočutje terapevtke, medsebojna povezanost in nova spoznanja.
V prvem delu terapevtskega cikla se je izkazalo, da imajo udeleženi pari težave na področju
spolnosti. Izpostavili so umanjkanje spolnih odnosov, odsotnost želje po spolnosti,
doživljanje spolnosti kot dolžnosti, doživljanje telesa v spolnosti in doživljanje občutij v
spolnosti. Druga značilnost se je izpostavila v doživljanju odnosov v primarni družini, kjer
so pari doživljali poniževanje s strani očeta, bolečino zaradi konfliktov v družini, obenem
pa jih je mama »zasedla« s svojo čustveno stisko. V nadaljevanju se je izkazala kot težavna
komunikacija, kjer so uporabljali različne strategije obrambnega vedenja in sicer umik,
kritiziranje in obtoževanje. Pri doživljanju čustev v medsebojnem odnosu so udeleženci
navedli strah, sram, nezaupanje in krivdo.
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Med drugim delom terapevtskega cikla oz. po zaključku le-tega se je izkazalo, da je na
navedenih področjih pri udeležencih prišlo do sprememb na kognitivni, telesni in
čutenjski ravni.
SPREMEMBE V DOŽIVLJANJU SPOLNOSTI
V nadaljevanju povzamemo izjave udeležencev, ki se navezujejo na spremembe v
doživljanju spolnosti.
M: “Na področju spolnosti se je zelo veliko spremenilo. Pred terapijo, ko me je žena
zavrnila, sem se počutil užaljenega. Nisem dojel, da morava biti čustveno usklajena, da se
lahko žena sprosti. Meni je bila spolnost ključ do bližine. Ob tem sem se počutil sprejetega
in ljubljenega. Sedaj ni potreben spolni odnos, da bi se počutil blizu svoji ženi. Mislim, da
je sedaj spolni odnos bolj izpolnjen. Po terapiji je ženi več do spolnosti. Če me kdaj
zavrne, se ne počutim več užaljenega. Včasih sem si želel več spolnih odnosov, sedaj pa mi
ženino zadovoljstvo veliko več pomeni. Če v spolnosti uživa ona, uživam jaz. V spolnosti se
počutim sprejetega, izpolnjenega, čutim iskreno ljubezen do nje.”
Ž:”... spolnost je drugačna kot prej, bolj notranje doživeta, povezovalna. Pogosto je
doživetje biti eno z dušo in telesom tako močno, da iz tega živiva več dni. Tudi na tem
področju si prej nisem niti predstavljal, da je lahko tako lepo in sem z najinim odnosom
zelo zadovoljna.”
Ž: »Pogosteje kot prej začutim željo po spolnosti in dajem pobudo. Pogosto je odvisno od
tega, kako se midva razumeva. Če sva si čustveno blizu in se čutim povezana z njim,
potem samoumevno pride tudi želja po spolnosti, po še večji bližini.«
M: »Do precejšnjih sprememb je prišlo v spolnosti, saj s partnerko k spolnosti pristopava
bolj premišljeno, v smislu da če je v določenem trenutku res obema do tega. Če pri nikomur
od naju ni zadržkov, potem so čustva ob spolnosti pozitivna. Prej se je dogajalo, da sem
doživljal velikokrat občutke krivde pri spolnosti, saj sem imel občutek, da nekaj ni v redu s
partnerko. Velikokrat se je izkazalo, da partnerka podoživlja zlorabo in mene doživlja kot
rablja in si ni več želela spolnosti, pa tega ni znala oz. zmogla izraziti. Sedaj v takih
145

trenutkih jasno pove, kaj doživlja in se o tem pogovarjava, prekineva s spolnostjo, se
objameva in se poskušava umiriti.«
M: »Res je tudi, da dam sam manjkrat pobudo za spolnost, saj sem v procesu terapije
spoznal, da orgazem uporabljam za umirjanje telesa in da spolnost iz tega razloga s
partnerko ne more biti zadovoljujoča.«
Ž: »Želja po spolnosti je pogostejša in močnejša. Mogoče ni toliko strasti kot želje po
nežnosti in bližini. Lažje se predam in ne doživljam toliko »flashbackov«. Če se mi
zgodijo, se nič več ne bojim prekiniti odnosa in se o tem pogovoriti z možem. Lahko mu
zaupam, da ob tem ne bo užaljen in nerazumevajoč, za kar sem mu zelo hvaležna. Spolnost
doživljam kot del najinega odnosa in ne kot obveznost, tako kot sem jo doživljala prej. V
spolnosti se počutim največkrat prijetno, sproščeno in globoko povezana s partnerjem.«
M: »Želja po spolnosti je pogosta, čustva so prijetna, čutiti je poželenje. Sem gospodar
svojega telesa.«
Pri moških udeležencih je bila najbolj pogosto izpostavljena spremenjena čustvena reakcija,
in sicer se niso več užalili in imeli občutka, da jih žena zavrača, temveč so razumeli na
razumski ravni, da se spolna zloraba ob njih lahko prebuja ob spominskih prebliskih.
Dvojno zavedanja (kaj se dogaja tukaj in sedaj in se iz preteklosti samo prebuja) je
pomagalo, da so lahko prekinili spolni odnos, bili empatični do žene oz. partnerke, ob tem
pa niso več doživljali zavrnitve. Pri dveh udeležencih, ki sta imela težave s
samozadovoljevanjem in sta na tak način s stisko umirjala telo, je prišlo do spoznanja, da se
želita z orgazmom ob ženi samo umiriti in sta lahko prepoznala, kdaj si resnično želita
spolnosti, kdaj pa želita le umiriti telo. Posledično se je pobuda po spolnih odnosih
zmanjšala, kar je na drugi strani prineslo olajšanje. Namreč žena se na drugi strani ni več
počutila izkoriščana. Najpogosteje so udeleženci navajali spremembo v doživljanju čustev
v spolnosti. Le-ta so bila prijetna in pozitivna. Spolne odnose so opisali kot bolj izpolnjene,
čutili pa so se za razliko od prej sprejete in izpolnjene. Ženske udeleženke so najpogosteje
navajale povečano željo po spolnosti in bližini z možem oz. partnerjem. Za razliko od
prvega cikla terapije so v spolnosti prevzele vlogo pobudnice za spolne odnose. Čustveno
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so spolnost pričele doživljati kot zadovoljujočo, povezovalno, notranje doživeto in lepo.
Pričele so jasno izražati čustva, povezana s spolnostjo, in tudi postaviti meje in prenehati s
spolnostjo v času prebujanja spominskih prebliskov. Najpogosteje so navajale,

da v

spolnosti partnerju oz. možu lahko zaupajo in so se sposobne predati, kar je tudi njih same
presenetilo. V spolnosti se počutijo povezane in sproščene, le-to pa so pričele doživljati kot
del odnosa, ki je notranje doživet in nič več »izkoriščevalski«.

SPREMEMBE V KOMUNIKACIJI
M: “Si upam povedati stvari, ki jih včasih nisem. Spoznal sem, da je ženski svet precej
drugačen od moškega. Čeprav je odziv buren, vem, da se bodo stvari razčistile. Pred
terapijo so se nerazčiščene stvari vlekle tudi več mesecev. Še sedaj pride do prekinitve
pogovora, vendar se hitreje spet začneva pogovarjati. Tudi boleča čustva si upam
povedati.”
Ž: »Bolj slišiva drug drugega, prej to sploh nisva znala. Imela sva vsak svoj prav in
doživljala kot krivico, ker drugi tega nikakor ni razumel. Tolikokrat se mi je zdelo, kot da
govorim v steno, ni me razumel in sprejemal mojih razlogov. Čutim, da me res sliši, ko mu
kaj pripovedujem, da mi verjame, kako mi je. Je sočuten in opazi, kdaj mi je težko, me
objame, ko to potrebujem, me vpraša, kako sem. Opazi, kje mi lahko s čim pomaga,
naprimer ko mi prinese drva. Vem, da naredi vse, da bi poskrbel za nas, verjamem, kako ga
teži, ko to ne more, kot bi rad. Čeprav se sprva ne strinjem z njim, naprimer pri nakupu
kakega stroja, mu potem, ko vidim da je ravnal prav, to povem, se mu opravičim za
nasprotovanja. Ob nestrinjanju ob nečem še vedno najprej izbruhnem s svojimi razlogi
proti, vendar mu povem, da mu verjamem in da se strinjam. Opazim, ko ga kaj teži, sem
pozorna na to, kako mu je ob meni. Večkrat prehitro odreagiram na nepravi način, vendar
se potem pogovoriva zakaj me kaj v resnici teži ali moti. Opaziva kdaj se med nama pojavi
kakšen razdiralen način od prej. Poskušava se čimbolj pogovorjati o vsem, kar
doživljava.«
M: »... lahko si poveva stvari in jih tudi zaključiva.«
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M: »V procesu terapije sem spoznal, da je pogovor odrešilen in nujno potreben, pred
terapijo tega nisem prepoznaval na tak način. Pri reševanju konfliktov oziroma v
konfliktnih situacijah s partnerico si kdaj še poveva stvari, ki lahko prizadenejo, vendar
sem si sam v procesu terapije ustvaril nek filter, ki besede, ki so pred terapijo prebudile
bolečino, jezo, žalost, pospremijo v predal v smislu to ni moje, dajmo pogledat, kam vse to
sodi. Sedaj mi je lažje prepoznavati svoja čutenja in je mogoče lažje povedati partnerici,
zakaj česa ne zmorem, ne želim opraviti, narediti ali pa, da mi je kaj v določenem trenutku
težko naredit.
Ž: »... rutinski pogovori so bolj konstruktivni in se zelo hitro lahko dogovoriva stvari, ki se
jih pred terapijo nisva. Z izražanjem čustev sama nisem imela nikoli posebnih težav, vem
pa, da je zaradi tega kdaj možu hudo, saj sem zelo neposredna in včasih nespoštljiva.
Konflikte rešujeva kar se da sproti, če pa pride do kakšnega večjega konflikta, pa si vseeno
vzameva čas za reševanje le-tega, saj se oba zavedava, da je drugače težko živeti drug z
drugim.«
M: “Po terapiji se je komunikacija malce izboljšala, še vedno pa se veliko pogovorov žal
konča s prepirom. Kljub prepirom pa se vseeno več pogovarjava in več sporov razrešiva.”
Ž: “Najin odnos se je zelo spremenil na področju komunikacije. Več sva se bila sposobna
pogovarjati oziroma razumeti čustva drugega. Več sva se pogovarjala o otroštvu in o
čustvenem doživljanju takrat. Pred vstopom v terapijo so ostali konflikti nerešeni, sedaj pa
sva nekatere konflikte znala razrešiti, ker sva vedela, od kod tako močni občutki.”
Pari so poročali o spremembah na področu komunikacije. Najpogosteje si moški upajo
povedati in ubesediti svoje notranje doživljanje. Po sporih se več ne umikajo, temveč se
pričnejo pogovarjati. Ubesedijo tudi svoje čustveno doživljanje. Pogovor jim lažje in hitreje
steče. Moški po terapiji doživljajo izboljšano komunikacijo in tudi več sporov, ki so
predhodno ostali nerešeni oz. se vlekli dlje časa, hitreje rešijo. Ženske doživljajo, da so s
strani moških slišane, tudi same menijo, da se po konfliktu lahko hitreje pogovorijo. Pričele
so ubesedovati svoje čustveno doživljanje. Konfliktne situacije hitreje rešujejo in
prepoznavajo oz. znajo razmejiti čustva iz preteklosti, ki se ob partnerju prebudijo in jih
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ubesediti na primeren način. Več se tudi pogovarjajo o otroštvu in čustvenem doživljanju.
Pari so bili sposobni prepoznati afektivne psihične konstrukte in mehanizem projekcijske in
introjekcijske inentifikacije. Zaradi prepoznavanja na čusteni in kognitivni ravni, se je
spremenilo tudi vedenje.

SPREMEMBE V ČUSTVENEM DOŽIVLJANJU
M: “V najinem odnosu je več zaupanja.”
Ž: “Verjamem, da je dobronameren in mu zaupam.”
M: “Najin odnos se mi zdi veliko bolj sproščen kot pred terapijo. Z odnosom sem veliko
bolj zadovoljen.”
Ž: »Ni me več strah, da bi me zapustil.«
M: »Je pa zelo opazna sprememba v zaupanju v najino zvezo, odnos. Po terapiji imam
občutek, da bo zveza zdržala ne glede na potencialne težave, ki se lahko pojavijo. Najbrž je
ta občutek povezan tudi z občutkom, da bom sam vztrajal v odnosu, ga želel ohraniti,
narediti vse, kar je v moji moči, da bi odnos funkcionalno deloval, ne glede na vse.
Zaupanje v trdnost odnosa, zveze se je močno povečala.«
Ž: »… na nekaterih področjih sem do moževih dejanj še vedno nekoliko nezaupljiva. V
splošnem pa bi lahko rekla, da mu zaupam bolj kot pred terapijo.«
Ž: » Sedaj mu povem in se ne počutim več krivo.«
Tako moški kot ženske poročajo o zmanjšanem strahu in posledično povečanem zaupanju.
Moški bolj zaupajo v odnos kot prej, ženske pa poleg zaupanju v odnos zaupajo tudi možu
oz. svojemu partnerju. Ne poročajo več o občutkih krivde in sramu, temveč o sproščenosti
in zadovoljstvu
SPREMEMBE V DOŽIVLJANJU ODNOSOV V PRIMARNI DRUŽINI
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Ž: »Rekla bi, da po terapiji staršem z lahkoto povem, kaj čutim in kaj si mislim in me zelo
veseli, da ob tem ne čutim nobene krivde. Praktično mi je vseeno, kakšna bo njuna
reakcija in to mi daje občutek nekakšne svobode. Občutek imam, da me jemljeta bolj resno
kot kadarkoli prej.«
M: »Ko smo še živeli v isti hiši, sem poizkušal z njima govoriti tudi o čustvih in čutenjih,
saj je bilo potrebno postaviti razmejitve, saj nista imela jasnih mej glede njunega in
najinega doma...spoznal sem, da pri starših nikoli ni bilo prave čustvene opore in da je
tudi več ne pričakujem in ne iščem … Pričakovanja do staršev so manjša.«
Ž: »Odnos z mamo se je kar precej spremenil, predvsem sem se razbremenila strahu, da
ne morem brez nje. Prav tako se trudim, da ne skrbim čustveno za njo. Imava sicer manj
stikov, ampak ko so, je več sproščenega pogovora … postavila sem ji meje pri razlaganju
lastnih težav v zakonu s taščo in tastom.”
Ž: »... z njimi srečujem parkrat na dva meseca ...vidim da nima smisla da je mama celo
malo žleht do mene..ne hodim več čistit domov..sj ima denar naj si plača čistilko..neke
stvari so se spremenile tudi z očetom sva spregovorila o nama kako in kaj je bilo ...«
Oboji v paru vidijo primarno družino drugače kot prej. Pred tem so se čutili krive, doživljali
so veliko strahu. Naredili so notranje in zunanje razmejitve. Ni jih več strah kakšen odziv
bodo prejeli s strani staršev, upajo jim povedati svoje čustveno doživljanje, ne da bi
doživljali občutke krivde. Ne skrbijo več za starše čustveno oz. ne dovolijo več, da bi starši
prenašali nanje svoja čustvena bremena. Dinamika bolečih odnosov v primarni družini se
tako ne odslikava več v partnerskem odnosu.
V nadaljevanju predstavljamo tri nove kategorije, ki so se pojavile:
SOČUTJE TERAPEVTKE
M: »Na terapiji se me je najbolj dotaknilo sočutje, da sem tak kot sem, normalen.«
Ž: »Sočutje. Tega prej nisem poznala. Da je nekomu pomembno, kaj čutim, mislim in
doživljam. Da nekoga iskreno pretrese to, kar sem doživljala. Da se nekomu zdi moje
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otroštvo grozljivo, čeprav se meni takrat ni tako zdelo. Boleti pa je začelo potem doma,
vedno bolj in po vsaki terapiji bolj.«
M: »Ključen je tudi sočuten terapevt, ki vodi terapijo in odpira vse boleče teme, pretekle
izkušnje in te vodi, da čustva in čutenja, ki se ob teh temah prebujajo, ozavestiš in jih
umestiš tja kamor sodijo.«
Ž: »Ključno v partnerski terapiji je bilo zame sočutje terapevtke do naju obeh in njena
pozitivna drža do reševanja problemov.«
MEDSEBOJNA POVEZANOST
Ž: »S partnerjem sva se res globoko povezala, si zaupala najintimnejše stvari iz najinih
življenj, veliko tvegala in še vedno vztrajava kljub ne najbolj srečni preteklosti obeh. Ta
občutek je zame res odrešujoč. Začenjam verjeti, da skupaj lahko premagava prav vsako
oviro.«
M: »...drugače se čutiva, bolj blizu.«
Ž: »Čustveno sva si blizu.«
Kot ključno za spremembo so pari navajali sočutje terapevtke. Sočutje so doživljali kot
nekaj novega, nekaj, česar prej niso poznali. Sočutje so doživljali v tem, da jih je terapevtka
začutila v njihovi stiski, jo normalizirala. Ob sočutju so dobili občutek, da so nekaj vredni,
da z njimi ni nič narobe. Sočutje je paru omogočilo, da sta lahko drugače gledala nase, drug
na drugega in na svoj odnos. Sočutje sta doživljala drug do drugega tudi ob pripovedovanju
preteklih zgodb, povezanih z družinskimi odnosi in preteklimi travmami. Prav sočutje jima
je omogočilo, da sta lahko izstopila iz svojih stisk ter začutila partnerja v njegovem
doživljanju. Pari so opisovali stik z občutki in telesom, kar jim je omogočilo, da so postali
bolj živi. V težkih medsebojnih trenutkih so zmogli razmejiti trenutno doživljanje od
preteklega. Spoznali so, da se boleča čutenja prebujajo iz preteklosti in tudi v trenutkih
najhujše stiske so zmogli verjeti in zaupati, da bodo občutja minila. Pari so kot spremembo
navajali tudi njihovo medsebojno povezanost, ki jima je dajala upanja, da bosta lahko glede
na pretekle travme in boleče trenutke zmogla premagati še tako težke situacije.
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NOVA SPOZNANJA
Ž: »Za mene osebno pa je bilo ključno to, da sem spoznala, da sem se s temi občutki«
srečala že v otroštvu in jih ni ustvaril moj partner. Prej nisem vedela, da je otroštvo tako
pomembno za odnose in doživljanje samega sebe in sveta okoli nas.«
Ž: »Presenečena sem bila nad spoznanjem kako velik vpliv je imelo moje otroštvo in odnos
s starši na moje čustveno doživljanje v sedanjosti in na moj odnos s partnerjem.«
M: » V procesu terapije se je spremenil tudi moj pogled na določene dogodke, doživljanje
sebe in partnerja. Sam sem drugače začel doživljati svoje telo in hkrati začel z več
spoštovanja doživljati partnerkino telo, partnerko in najin odnos.«
Ž: »Kar se nanaša na partnerski odnos, je bilo ključno to, da sem lahko na terapiji
partnerju povedala stvari tako, kot jih vidim, čutim, doživljam in on je poslušal. Pred
terapijo mu nisem mogla nikoli do konca povedati mojega stališča, ne da bi se on počutil
ogroženega.«
M: »Partnerska terapija je na mene delovala predvsem tako, da mi je pokazala smer
reševanja problemov ... pa tudi partnerico sedaj drugače slišim.«
Ž: »To razmejevanje čustev, eden tlači drugi jih bruha ...«
M: »Ključno pri terapiji je čas, prostor in možnost, da v miru razmisliš, začutiš svoje telo
in tako potem lažje razumeš tudi čutenja partnerja.«
Ž: »Ključno je bilo tudi vprašanje ob nekem dogodku: Kje ste bila? Zakaj niste bila ob
možu. To mi je odprlo oči kakšna sem v svojem odnosu do moža. Vedno sem videla samo
to, kakšen je on do mene, nisem pa videla njega, kaj on doživlja. Ko je pripovedoval o
svoji družini, sem začutila, kako je bil tam osamljen, kako sva oba doživljala doma
podobno vzdušje. Šele na terapiji sem se ga naučila slišati. Od takrat mi je pomembno to,
kako je njemu ob meni. Oba sva se naučila slišati drug drugega na terapiji. Razumeva

152

vpliv najinih primarnih družin na najin odnos, zakaj se tako odzivava kot se, zakaj se
pojavijo občutki, ki jih ne razumeva. Depresija se po terapiji ni več ponovila. Dobro mi je
bilo slišati besede, da ni z menoj nič narobe. Še vedno včasih čutim tako ob svoji
nesposobnosti odnosov z ljudmi, vendar se zavem, da so to samo občutki, ki me preplavijo
ob nečem.«
M: »Ključno je bilo, da sva se z ženo uspela slišati. Da sem razumel, kaj žena sploh
potrebuje. Da sva veliko stvari prinesla iz svoje primarne družine. Za veliko konfliktov je
bilo krivo vzdušje v primarni družini. V moji družini sploh nismo reševali konfliktov. Nihče
me zares ni slišal. Zato tudi jaz nje nisem slišal v njenih potrebah. Menim, da bi brez
terapije obupal.«
Ž: »Na terapiji sem dobila občutek, da sem nekaj vredna, da nisem odveč,
najpomembnejše pa je bilo, da sem skozi proces terapije ozavestila, da tudi najstrašnejši
občutki minejo.«
Pari so kot spremembe navajali spoznanja na različnih področjih. Pomembno je bilo
spoznanje, da so se z občutki že srečali v preteklosti in tako lahko razmejili preteklost od
sedanjosti. Spoznali so moč preteklih odnosov, ki se je preko čutenj kompulzivno
ponavljala v sedanjem odnosu. Drugače so pričeli doživljati sebe, partnerja in njun odnos.
Prišli so v stik s telesom in občutki. Ko so tvegali ranljivost in se razkrivali v svoji krhkosti
ter dobili sočutni odziv, so spoznali, da slednje gradi intimnost in se tako »odpovedali«
obrambnemu vedenju. Spoznavanje delovanja mehanizma projekcijske identifikacije je
parom nudilo nov vpogled v čustvene reakcije in razumevanje drug drugega. Pridobljen
občutek lastne vrednosti in pomembnosti, pa je parom pomagal k novemu doživljanju
samega sebe.
Nova spoznanja povezana s spolno zlorabo in spolnostjo
M: »Z vrstniki ter drugimi odraslimi sem dobil napačne odgovore o spolnosti. Srečal sem
se tudi s pornografijo. Želel sem si stvari, ki sem jih tam videl. Nisem razumel, da si žena
tega ne želi. Bil sem užaljen. Po terapiji pa sem razumel, kaj si žena res želi. Mislim, da
pornografija zelo slabo vpliva na odnos.«
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Ž: »... večkrat se je dogajalo, da me je med predigro nekaj zmotilo, se mi uprlo, telo je
zablokiralo, nisem vedela zakaj. Naenkrat mi ni bilo več do tega, vse kar je naredil, me je
motilo. Mož je moje obnašanje razumel kot zavračanje njega. Zato sem kljub temu pristala
na spolni odnos, ker sem mislila, da moram. Vplivalo je tudi to, da je mož v najstniških
letih gledal pornografijo in je potem imel takšne predstave o spolnosti, kot je videl. Včasih
sem se počutila ponižano, imela sem občutek, da se mu zdim zavrta, ne dovolj dobra. Pri
terapiji sem slišala, da moram poslušati svoje telo, da mi ni treba imeti spolnih odnosov,
če mi ni do tega. To je slišal tudi mož in nekaj časa ni več upal dajati pobud. To me je
sprostilo, zaradi tega, da mi ni treba, sem se počutila bolj varno in sčasoma sem sama
začela čutiti željo in dati pobudo. Spolnost je postala drugačna kot prej, lepša. Še vedno se
kdaj zgodi, da me vmes mine do tega, vendar potem odnehava, se začneva pogovarjati,
veva, da se nama ni treba siliti k temu. To ne vpliva več tako razdiralno na naju.
M: »Zloraba je imela na najin odnos velik vpliv, saj se je pred terapijo niti nisva zavedala.
Partnerka je živela v zanikanju, da se njej to ni zgodilo, v spolnosti in na splošno pa je
nenehno podoživljala zlorabo. Ko smo v terapiji pravzaprav na nek način ozavestili
zlorabo, se je najin odnos spremenil na bolje. Verjamem, da bi brez terapije najin odnos
težko zdržal preizkušnje, pred katere sva bila postavljena in s katerimi se srečujeva.«
Ž: »Spolna zloraba je zaznamovala vsak dan mojega življenja, odkar se je zgodila. V
mislih, v marsikaterem pogovoru, v marsikaterem dejanju je še vedno z menoj. Zaradi
zlorabe sem pogosto nesproščena in na preži. Včasih se mi zgodi, da ob kakšnem človeku
čisto otrpnem, ker se bojim, da mi bo kaj naredil, pa se potem izkaže, da mi nič noče. Sedaj,
ko imam majhne otroke si ne predstavljam, kako bi reagirala, če bi se jim zgodilo kaj
podobnega kot meni. Spolna zloraba je imela na moj odnos z možem ogromen vpliv in ga
ima še vedno, vendar oba veva, kje tiči vzrok in nama je zato lažje. Zaradi spolne zlorabe
sem imela občutek, da me želi partner ob vsaki spodbudi k spolnim odnosom zlorabiti, da
mu gre samo za spolnost, da mu nič ne pomenim, da želi imeti nad menoj moč in
kontrolo, da sem nevredna prave ljubezni in da je moje telo dobro samo za seks.
Intenzivnost teh občutkov se je zmanjšala oziroma so se pojavili občutki zaupanja do
partnerja na področju spolnosti.«
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M: »Največji vpliv je spolna zloraba imela pri spolnem odnosu kar vpliva na njeno
pripravljenost na spolni odnos, če sem jaz iniciator. Smo se pa na terapiji o tem pogovorili
in posledično lažje sprejmem zavrnitev.«
Ž: »Vem, da ima spolna zloraba velik vpliv na moj odnos do spolnosti. Po terapiji se je bilo
lažje s partnerjem pogovarjati o spolni zlorabi in spolnosti.«
M: »Spola zloraba, ki se je zgodila moji partnerici, je imela mnogo večji vpliv, kot je sprva
kazalo. Čustvena nihanja so bila zelo močna in pogosta. Kmalu sem postajal zmeden in
nisem več vedel, kako naj se obnašam, kaj delam prav kaj narobe. Na njene izpade sem
reagiral kot ona sama, do nje pa sem se obnašal nestrokovno. Po terapiji mi je postalo
nekaj stvari bolj jasnih in malenkost lažje obvladljivih.«
Ž: »Jaz gledam čist z odprtimi očmi, to je bila zame preizkušnja ... to me je naredilo močno
... to je del mojega življenja. Na partnerski odnosi je imelo prej vpliv, zdaj ne več. Zdej so
pomembni moja družina in odnosi.«
Pari so spoznali kako uničevalno in razdiralno je spolna zloraba prizadela kognitivni,
čustveni in vedenjski vidik njune odnosne spolnosti. Po terapiji so doživeli nov pogled na
svoje lastno doživljanje in doživljanje partnerja. Lahko so na novo razumeli spominske
prebliske, odkrili vzrok težav. Moški se niso več posluževali obrambnih vedenj in
»odhajali« v užaljenost. Ob sočutju, ki so ga razvili do svoje žene oz. partnerke, so le-te
lahko spregovorile o svojem doživljanju spolne zlorabe. Občutki izkoriščenosti so
izzveneli, na splošno se je povečalo zaupanje na področju telesne oz. fizične varnosti.
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11. RAZPRAVA

Razpravo smo razdelili na dva dela, in sicer smo najprej analizirali celotno skupino 84
parov, ki so se udeleževali skupin za zakonce, nato pa smo analizirali 5 kliničnih parov v
procesu relacijske zakonske terapije, ki predstavljajo glavno težišče našega
raziskovalnega dela.

11.1 ANALIZA VZORCA CELOTNE SKUPINE PAROV
V prvem delu kvantitativne raziskave je sodelovalo 168 prostovoljnih udeležencev oziroma
84 parov. Od tega je bilo 69 parov poročenih, 15 pa jih je živelo v izvenzakonski skupnosti.
Starost udeležencev je segala od 24 do 68 let. Povprečno trajanje zakona oz. partnerske
zveze je bilo 12,4 leta. Glede na stopnjo izobrazbe so bili trije z osnovnošolsko izobrazbo,
52 s srednješolsko, 93 z višje oz. visokošolsko in 20 udeležencev z magisterijem oz.
doktoratom.
Zanimala so nas razlike med pari, od katerih je vsaj eden od udeleženecev doživel spolno
zlorabo v otroštvu, in pari, o katerih nihče ni doživel spolne zlorabe v otroštvu, zato smo v
nadaljnji analizi pare razdelili v dve skupini, in sicer glede na to, ali je kateri od partnerjev
poročal o spolni zlorabi v otroštvu ali ne. Da so bili žrtve ene ali več oblik spolne zlorabe v
otroštvu, je poročalo 12 (14 %) moških in 39 (46,4 %) žensk. Povprečno starost, pri kateri
so doživeli spolno zlorabo, je težko izračunati, saj so nekateri poročali o več dogodkih pri
različnih starostih. Če ne gledamo zgolj na najzgodnejšo zlorabo, bi bila za moške
povprečna starost 12 za ženske pa 11 let. Parov, v katerih je bil vsaj eden od partnerjev
žrtev vsaj ene od oblik spolne zlorabe, je bilo med udeleženimi pari 42, kar predstavlja
natanko 50 %. Pri skupinah parov smo se osredotočili na razlike v intimnem partnerskem
odnosu, in sicer kakovosti le-tega na osnovi splošnega zadovoljstva, sodelovanja, stopnje
strinjanja, medsebojnega izražanja čustev, intimne varnosti, natančneje fizične oz. spolne
varnosti in delovanja v primarni družini na osnovi avtonomije in intimnosti.
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11.1.1 Hipoteza 1
Pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in parih, ki spolne zlorabe niso
doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v kakovosti partnerskega odnosa.
Naši rezultati niso potrdili statistično pomembnih razlik v kakovosti partnerskega odnosa
med pari, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in pari, ki spolne zlorabe v otroštvu niso
doživeli, kar velja tako za splošno zadovoljstvo, stopnjo strinjanja v odnosu kot tudi za
medsebojno izražanje čustev. Čeprav razlike niso bile statistično pomembne, so pari, pri
katerih nihče ni doživel spolne zlorabe v otroštvu skoraj na vseh podlestvicah lestvice
medsebojne prilagojenosti in na lestvici sami, dosegali malenkost višje rezultate kot pari, ki
so doživeli spolno zlorabo. Pri tem govorimo o razlikah za približno 1 točko, razen na
celotni lestvici, na kateri je razlika v povprečjih 3,9 točke. Pri podlestvici splošnega
zadovoljstva sta bili povprečji skoraj izenačeni – za 0,1 točko je bilo povprečje parov, ki so
doživeli zlorabo višje kot povprečje parov, ki niso doživeli zlorabe.
Številne raziskave, opisane v teoretičnem delu, kažejo, da travma spolne zlorabe v otroštvu
prizadene intimnost s partnerji (Briere 1992, 54; Compton in Follette 1998, 466; Davis in
Patretic-Jackson 2000, 294; Finkelhor in Browne 1985, 531–535; Rumstein-McKean in
Hunsley 2001, 471), npr. oslabi sposobnost zaupanja, oteži čustveno izražanje, se izraža v
obliki težav na področju spolnosti. Raziskave tudi kažejo, da spolna zloraba v otroštvu
predstavlja večjo verjetnost za pojav težav v zakonskih odnosih (DiLillo 2001, 553).
Ženske, ki so doživele travmo spolne zlorabe v otroštvu, so poročale o nižjem zadovoljstvu,
slabši komunikaciji in nižji stopnji zaupanja v medosebnih partnerskih odnosih v primerjavi
z ženskami, ki spolne zlorabe niso doživele (DiLillo in Long 1999, 59). Partnerji oseb, ki so
doživeli TSZO, so poročali o bolečini, razočaranju, jezi, nezadovoljstvu in težavah v
komunikaciji (Reid, Wampler in Taylor 1996, 443; Wiersma 2003, 151).
Nadalje raziskava avtoric Polusny in Follette (1995, 143-163) ugotavlja, da se posamezniki,
ki so doživeli TSZO, skušajo izogniti negativnim mislim, občutkom in spominom, kar se
kaže v mehanizmih spoprijemanja, kot so disociacija, zlorabe substanc, priložnostna
spolnost in izogibanje medosebnim odnosom. Medtem ko ti mehanizmi lajšajo bolečino na
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kratki rok, imajo negativne dolgoročne posledice, kot so občutki izolacije, nezadovoljstvo z
odnosi in spolne disfunkcije. Osebe s preteklo TSZO poročajo o težavah s čustveno
komunikacijo, intimnostjo, močjo, nadzorom in težavami v spolnosti v intimnih razmerjih.
V raziskavi, ki so jo izvedli Mullen in sodelavci (1994, 35-40), so imele ženske z izkušnjo
TSZO velike težave zaupati drugim ter deliti svoje osebne težave in skrbi s partnerji. Iz tega
je razvidno, da ženske z izkušnjo zlorabe bistveno manj čustveno zaupajo svojim
partnerjem. Menile so, da se ne morejo zanesti na druge, ki bi jim nudili pomoč, varnost in
druga pomembna dejanja podpore. 23 % žensk z izkušnjo TSZO je navedlo, da nikoli niso
doživele odprte in iskrene komunikacije s svojim partnerjem, medtem ko je v kontrolni
skupini o tem poročalo le 6 % žensk. Ženske so poročale tudi o izjemnem nelagodju ob
misli, da bi osebne težave zaupale svojim partnerjem in se z njimi pogovorile o njih. Te
ženske so manj pogosto zaupale, da so jim njihovi najbližji na voljo za čustveno podporo in
so redkeje iskale pomoč in nasvete pri drugih osebah.
Prav tako raziskava avtoric Nelson in Wampler (2000, 171-184), v kateri sta preučevali
razlike sistemskih učinkov travme med dvema skupinama kliničnih parov, od katerih jih je
bilo 96 s prisotno zlorabo v otroštvu in 65 takih, pri katerih nihče od partnerjev ni doživel
zlorabe v otroštvu, je pokazala statistično pomembne razlike. Udeleženih 161 parov je 30
mesecev obiskovalo zakonsko terapijo. Udeleženci so izpolnili vprašalnike na začetku in
na koncu terapije. Kakovost zakonskega odnosa so merili z merskim inštrumentom, ki smo
ga uporabili tudi v naši raziskavi (DAS). Statistično pomembne razlike med skupinama
parov so se pokazale pri vključenih moških udeležencih s prisotno travmo zlorabe. Poročali
so o nižji zmožnosti prilagajanja v zakonskem odnosu in večjih simptomih stresa za razliko
od partnerjev v skupini parov, ki niso doživeli zlorabe. Rezultati so tako pokazali, da pari s
prisotno zlorabo v otroštvu poročajo o večjem nezadovoljstvu v partnerskih odnosih in
imajo več simptomov stresa kot pari, pri katerih nihče ni doživel travme zlorabe. Obenem
pa se je pokazala tudi podobna stopnja stresnih simptomov med partnerjema v paru v obeh
skupinah, s čimer sta avtorici nakazali, da si osebe, ki so doživele travmo zlorabe izberejo
partnerja, ki ni nujno, da je doživel zlorabo, izhaja pa iz podobnega družinskega okolja. Žal
pa v raziskavi niso ločevali med fizično in spolno zlorabo.
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So pa naše ugotovitve podobne ugotovitvam Avberškove (2012, 104), ki je v svoji
raziskavi, v kateri je sodelovalo 107 parov zaznala, da med pari, ki imajo izkušnjo spolne
zlorabe in pari, ki te izkušnje nimajo, ni zaznati razlik v zadovoljstvu z odnosom.
Vključenih je bilo manjše število udeležencev, ki so doživeli spolno zlorabo (N=39).
V naši raziskavi vzorca nismo vzeli iz splošne populacije, temveč iz selekcirane. Pari so
bili zbrani v dveh odprtih skupinah za zakonce. Ker so skupine namenjene zakoncem v
krizi, lahko sklepamo, da so se pari že prepoznali kot pari s težavami v partnerskem
odnosu, kar bi lahko pomenilo, da so ocenili kakovost svojega odnosa kot slabšo in se zato
vključili v skupino. Ena skupina poteka že vrsto let, druga je potekala tretje leto, obe pa sta
bili odprtega tipa, kar pomeni, da so pari lahko prihajali več let. Srečanja so potekala
enkrat na 14 dni od oktobra do junija. Slednje pomeni, da so pari lahko prihajali že daljše
časovno obdobje in zavestno vlagali v svoj odnos. Skupinsko delo je za udeležene pare
potekalo teoretično in praktično. Voditelj skupine je najprej predstavil temo, povezano s
partnerskim odnosom (npr. kako doživljava spolnost, kaj me v odnosu najbolj prizadane,
česa si želim …). Nato pa sta se mož in žena pogovorila v paru na način, da je naprej
govoril eden, drugi poslušal, potem pa sta zamenjala vlogi. Med letom so se zvrstile
številne pomembne teme, na posamično srečanje ene skupine pa je prišlo tudi več kot 100
parov. Mož in žena sta tako 2-krat mesečno po dve uri (v kolikor upoštevamo, da so se
skupine redno udeleževali) delila drug z drugim svoja najglobja čustva in bila pripravljena
rasti v odnosu.
Glede na to, da v naši raziskavi ni prišlo do statistično pomembnih razlik, to še ne pomeni,
da TSZO ni povezana s kakovostjo zakonskega odnosa kot pa npr. splošno znano depresija.
Obenem pa je pomembno tudi koliko je sama zloraba predelana. Slednje lahko potrdimo s
spremembami, ki so se pokazale pri vključenih kliničnim parih med terapevtskim procesom
relacijske zakonske terapije. Bolj kot so tvegali biti ranljivi in se razkrivali drug drugemu v
svojih najglobljih doživljanjih, bolj ko so bili pripravljeni deliti občutja, povezana s
preteklo zlorabo in se medsebojno čustveno povezovali, višje vrednosti so dosegali na
lestvicah, kar pa predstavljamo v nadaljevanju raziskave. Tako bi lahko potegnili
vzporednico med kliničnimi pari in pari, ki so se udeleževali skupin za zakonce. Obenem
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pa je potrebno upoštevati, da kakovost partnerskega odnosa napovedujejo tako različni
dejavniki kot tudi druge negativne izkušnje v otroštvu, npr. fizično nasilje, ki se lahko
prenaša v partnerske odnose in pa seveda tudi drugi medosebni dejavniki, npr. psihično
nasilje, navezanost, depresija oz. inividualne karakteristike. Navedeno odraža tudi razlike v
stopnji avtonomije in intimnosti v primarni družini in sicer med pari, ki so doživeli TSZO,
in pari, ki TSZO niso doživeli, kar predstavljamo v nadaljevanju.

11.1.2 Hipoteza 2
Pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in parih, ki spolne zlorabe niso
doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v avtonomiji in intimnosti.
Rezultati naše raziskave so potrdili statistično pomembno razliko. Pari, od katerih nihče ni
doživel spolne zlorabe v otroštvu, so poročali o statistično pomembno višji avtonomiji in
intimnosti v izvirni družini kot pa pari, pri katerih je vsaj eden izmed partnerjev poročal o
spolni zlorabi v otroštvu. Višja stopnja se je pokazala pri štirih elementih avtonomije, in
sicer v jasnosti izražanja čustev, odgovornosti, spoštovanju in odprtosti med družinskimi
člani, ni pa se pokazala pri soočanju z izgubami in ločitvami. Prav tako se je pokazala višja
stopnja intimnosti pri vseh posameznih elementih, in sicer pri spodbujanju čustvenega
izražanja, ustvarjanju prijetnega družinskega vzdušja, spoprijemanju s konflikti s čim manj
stresa, sočutju med družinskimi člani ter v zaupanju in razvijanju zaupanja.
Do podobnih rezultatov je v svoji raziskavi prišla tudi Repičeva (2006, 111-120), ki je v
raziskavo vključila posameznike oz. študente iz treh ljubljanskih fakultet, katerih število je
bilo 261.
V raziskavi (Walker, Holman in Busby 2009, 397−404), ki je vključevala 15.831 parov, ki
so bili poročeni ali so živeli v izvenzakonski skupnosti, je avtorje zanimalo, kako je spolna
zloraba v otroštvu povezana z drugimi negativnimi izkušnjami v otroštvu. Vprašalnik,
katerega odgovore so zbirali med leti 1999 in 2007, je vseboval 274 postavk. Ugotovili so,
da odraščanje v disfunkcionalni družini, v kateri so prisotni fizično nasilje, zasvojenost ali
duševna bolezen in posledično povezan stres, predpostavljajo večjo verjetnost spolne
zlorabe. Analiza je pokazala tudi pomembno povezanost čustvene nestabilnosti in
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depresivnega razpoloženja s kakovostjo partnerskega odnosa. Višja kot je nestabilnot, nižja
je kakovost odnosa. Rezultati so pokazali, da je spolna zloraba le eden izmed več
medosebnih družinskih dejavnikov, ki se lahko prenese v partnerske odnose, povezanost s
kakovostjo le-te pa je majhna. V raziskavi so tudi ugotovili, da je pomembno, kako
posameznik zaznava odnose v primarni družini oz. dogodke, ki so se zgodili v otroštvu oz.
kakšen pomen jim pripiše. Kadar meni, da so le-ti negativno vplivali nanj, se navedeno
pomembno povezuje s kakovostjo odraslih odnosov. Avtorji so tako z raziskavo opozorili
na pomembno dejstvo in sicer, da spolna zloraba v otroštvu ni edini dejavnik za težave v
odraslih odnosih, temveč obstajajo še drugi dejavniki. Obenem pa je pomembno, kakšen
pomen posameznik pripisuje dogodkom iz otroštvu.
Raziskave so tako pokazale, da je družinsko okolje kar zadeva posledic enako pomembno
kot sama zloraba. Kakšen bo razvoj simptomov je povezano z družinskim okoljem, samo
naravo zlorabe in odziva okolice. Bližji kot je odnos, hujše so posledice. Če ima otrok
podporo okolice, mu verjamejo, že v petih letih lahko predela zlorabo (Aaron 2012, 214).
Ena izmed raziskav je pokazala, da je spolna zloraba v otroštvu povezana z drugimi
negativnimi izkušnjami v otroštvu. Ugotovili so, da odraščanje v disfunkcionalni družini,
kjer je prisotno fizično nasilje, zasvojenost ali duševna bolezen in posledično povezan stres,
predpostavljajo večjo verjetnost spolne zlorabe (Walker, Holman in Busby 2009, 397-404).
Z navedenim se strinjamo, kar potrjujemo z našo raziskavo vključenih kliničnih parov
parov s prisotno spolno zlorabo v otroštvu, kar predstavljamo v razpravi analize kliničnih
parov.

11.1.3 Hipoteza 3
Pri parih, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu, in parih, ki spolne zlorabe niso
doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v intimni varnosti.
Glede na naše rezultate tretjo hipotezo potrjujemo. Med pari, ki so doživeli spolno zlorabo
v otroštvu, in pari, ki spolne zlorabe niso doživeli, obstaja statistično pomembna razlika v
fizični oz. spolni varnosti (t(67) = 3,769, p < 0,001, r = ,419), in sicer so pari, ki spolne
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zlorabe v otroštvu niso doživeli, poročali o statistično pomembno višji fizični oz. spolni
varnosti v odnosu. Velikost učinka je bila v tem primeru srednja do visoka.
V raziskavi avtorja vprašalnika o intimni varnosti (Cordova 2016, 6) so posamezniki, ki so
poročali o višjih stopnjah intimne varnosti, poročali tudi o večjem zaupanju v svoj odnos,
večji zavezanosti odnosu in večjemu splošnemu zadovoljstvu z odnosom. Navedeni avtor
meni, da odsotnost zaupanja lahko zavira posameznikovo nagnjenost k spuščanju v
medosebno ranljivo vedenje, kar omejuje priložnosti za intimne dogodke in razvoj
občutkov intimne varnosti (Cordova in Scott 2001, 16). Lahko rečemo, da se je navedeno
izkazalo tudi v naši raziskavi. Namreč pari, ki so doživeli TSZO so poročali o nižji stopnji
predanosti in zaupanja.
Tudi raziskave Thelen in sodelavcev (Thelen et. al. 2000, 224) kažejo, da se strah pred
intimo povezuje z bližino, zaupanjem in zanesljivostjo drugih, kar pa se izraža tudi v
spolnosti.
V raziskavi Easton in sodelavcev (2011, 41-45), ki je vključevala 165 udeležencev obeh
spolov, ki so bili spolno zlorabljeni v otroštvu, pri katerih so ugotavljali spolno vedenje v
odraslosti, so ugotovili, da se 48 % žensk in 37,5% moških boji spolnih odnosov.
Spolna zloraba v otroštvu ima tako velik vpliv na sposobnost zaupanja, katero pa zahteva
najmanjšo defenzivnost in prepričanje, da drugi niso nevarni, zato posameznik težko zaupa
svojemu intimnemu partnerju (Briere 1992, 51).
Tudi raziskava avtoric Pistorello in Follette (1998, 475), v kateri sta preučili transkripte
posnetkov terapiji, ugotavlja, da posamezniki, ki so doživeli TSZO poročajo o težavah v
intimnih odnosih. Težave se med drugim nanašajo na spolnost. Preučili sta tudi kategorije
glede značilnosti spolne zlorabe, kot so trajanje, odnos s storilcem, starost ob začetku, vrsta
penetracije in to, kako je oseba, ki je doživela TSZO, zaznala zavedanje matere o zlorabi.
Eden od rezultatov je pokazal, da so bili simptomi travme po zlorabi povezani z
izogibanjem spolnosti in s krivdo glede spolnosti. Druga indikacija so bile težave z
intimnostjo in komunikacijo v odnosih. Kadar je oseba, ki je doživela TSZO, verjela, da je
starš, ki ni izvajal zlorabe, zanjo vedel, so bile v njegovih odnosih prisotne večje težave v
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zvezi z nadzorom. Zgodnji začetek zlorabe je vodil do večjih težav z vzdrževanjem bližnjih
odnosov in pogovorih o čustvih.
Naši rezultati kažejo, da se spolna zloraba izraža v spolni intimnosti z nezaupanjem in
strahom, kar vodi v nesproščenost, obenem pa predstavlja enake ugotovitve, ki so se
izkazale v kvalitativnem delu raziskave, katerega predstavljamo v nadaljevanju, saj
pretežno kvalitativni del dodatno »obrazloži« kvantitativni del raziskave.
V kvantitativnem delu raziskave smo ugotovili, da je od vključenih parov polovico le-teh
poročalo o TSZO, kar je že samo po sebi dovolj zastrašljiva ugotovitev glede na naravo
travme in njeno sistemsko razsežnost. Glede na to, da raziskava temeljni na
retrospektivnem samoporočanju, pa je glede na naravo spomina (morebitna amnezija)
odstotek parov, ki so doživeli TSZO, lahko še višji. Obenem je potrebno upoštevati, da so
nekateri pari pari izpolnjevali vprašalnike pred pričetkom skupine ob svojem zakoncu oz.
partnerju, kateremu o morebitni TSZO še niso spregovorili in se tako niso uvrstili v skupino
parov s prisotno spolno zlorabo. Navedeno lahko povežemo tudi s prvo postavljeno
hipotezo, s katero nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v kakovosti partnerskega
odnosa med obema skupinama parov. Za boljši vpogled bi bilo potrebno upoštevati tudi
podatke o storilcu zlorabe – v smislu ali je šlo za zlorabo znotraj družine ali izven družine,
je bilo mogoče storilcev več, čas trajanja zlorabe, razkritje zlorabe in morebitno podporo
mame. O tem smo razmišljali že pred pričetkom raziskave, ko smo v času podiplomskega
študija izvedli pilotsko raziskavo o spolnih zlorabah v otroštvu. Prostor za odgovor na
vprašanje »Kdo vas je zlorabil?« je pogosto ostal neizpolnjen, zato smo se odločili, da
navedeno vprašanje v pričujoči raziskavi izpustimo. Ko smo udeležence spraševali o spolni
zlorabi v otroštvu, smo pred sklopom vprašanj o TSZO zapisali, da vprašanja lahko
izzovejo neprijetne občutke in naj nanje odgovorijo le, če to želijo, saj udeležencev nismo
želeli retravmatizirati. Tako smo dobili vrnjenih 11 vprašalnikov, ki jih ni bilo mogoče
vključiti v raziskavo, saj udeleženci področja z vprašanji o spolni zlorabi niso izpolnili. Ob
tem lahko predpostavimo, da je spolna zloraba za navedene osebe še vedno boleča in se
niso želeli z njo soočiti, obstaja pa tudi možnost, da o zlorabi s svojim partnerjem še niso
spregovorili in niso želeli izpolnjevati podatkov o TSZO vpričo partnerja ali kot smo
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zapisali zgoraj, so namerno označili napačno. V kolikor bi slednje lahko držalo, potem
pomeni, da so udeleženci v stiski, saj ne morejo zaupati svojemu partnerju, nezaupanje pa
se odraža tudi v partnerskem odnosu. Možno je, da so udeleženci pri vprašanju o spolni
zlorabi obkrožili ne, četudi so-le to doživeli, pa jih je bilo sram pred partnerjem. Namreč v
terapevtskem procesu se je izkazalo, da sram in strah pred odzivom partnerja, osebe, ki so
doživele spolno zlorabo, blokira pred razkritjem. 5 moških in 26 žensk pa je poročalo o več
kot eni obliki spolne zlorabe, zato bi bilo v nadaljnjih raziskavah potrebno udeležence
povprašati o zlorabi ločeno za vsako obliko posebej in kot že povedano: vključiti tudi
vprašanja o storilcu. Ena izmed omejitev je tudi ne ravno visoka zanesljivost vprašalnika
ISQ.

11.2 ANALIZA

VZORCA

KLINIČNIH

PAROV

V

PROCESU

RELACIJSKE ZAKONSKE TERAPIJE
11.2.1 Hipoteza 4
Pri parih, ki so se vključili v terapevtsko obravnavo, pričakujemo v procesu relacijske
zakonske terapije spremembe v medsebojni prilagojenosti in intimni varnosti pred
terapijo in po njej.
Hipotezo 4 lahko potrdimo. Rezultati drugega dela naše empirične raziskave, v katerem
smo na spremenljivkah kakovosti odnosa ter intimne varnosti izmerili pare pred procesom
relacijske zakonske terapije in po njem, nam dajejo zanimiv vpogled v spremembe in
posledično učinkovitost procesa relacijske zakonske terapije pri parih, ki so doživeli spolno
zlorabo v otroštvu. Pri tem se zavedamo, da iz vzorca zgolj petih parov težko delamo
statistično pomembne zaključke statističnih postopkov. Velika sprememba pri zgolj enem
od parov bi lahko močno vplivala na celotno povprečje na neki spremenljivki. Toda iz
preprostih grafičnih prikazov smo lahko videli, da se je medsebojna prilagojenost na vseh
področjih ter fizična oz. spolna varnost s terapijo povečala tako pri moških kot pri ženskah
in posledično tudi skupno v parih. Edina spremenljivka, pri kateri je prišlo do rahle
spremembe v obratni smeri, je stopnja strinjanja v odnosu, in sicer pri moških udeležencih.
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Ti rezultati nam tako ob upoštevanju preteklih raziskav (Cvetek 2013, 322−323; Kreš 2016,
270; Rutar 2016, 184–192), ki potrjujejo spremembe v procesu in učinkovitosti relacijske
zakonske terapije ter zdravorazumskega sklepanja, da delo na odnosu prinese določene
spremembe na bolje, ponujajo sklepanje v isti smeri. Te hipoteze bi bilo potrebno bolj
temeljito preveriti na večjih vzorcih z ustreznimi statističnimi postopki, kar pa v trenutni
raziskavi ni bil naš namen.
Izsledki raziskave izpred treh let pa so nas spodbudilili k dodatnemu raziskovanju.
Avtorji Dalton in sodelavci (2013) so želeli preveriti učinkovitost na čustva osredinjene
partnerske terapije (ang. EFT) pri parih, kjer so ženske doživele zlorabo v otroštvu, in sicer
jih je zanimala sprememba v kakovosti odnosa. V terapijo, ki je potekala 24 srečanj, so
vključili 12 parov ter v kontrolno skupino 10 parov. Kriterij za vključitev v skupino je bil
čas trajanja partnerskega odnosa najmanj – dve leti. Pari so pred pričetkom terapije in na
koncu izpolnili vprašalnike in nato primerjali razlike. Rezultati so pokazali, da 70 % parov
v terapevtski obravnavi ni več doživljalo stisk v njihovem odnosu. Pari, ki so bili vključeni
v kontrolno skupino, pa sprememb v izboljšanju odnosov niso kazali. Avtorji so kot
pomankljivost raziskave navedli dejstvo, da niso preverjali, ali je učinek terapije trajal tudi
kasneje, ko je bila terapija zaključena. Prav navedena pomankljivost nas je spodbudila k
dodatnemu raziskovanju. Tako smo pare ponovno kontaktirali in jih povprašali po
morebitnem sodelovanju v ponovni raziskavi, ki bi bila k dosedanji zanimivost oz. dodatek.
Štirje pari so se s sodelovanjem strinjali, z enim parom pa žal zaradi spremenjenih
kontaktnih podatkov nismo uspeli vzpostaviti komunikacije. V ponovni ciklus terapije se
bodo vključili po preteku petih let od zaključka prvotne raziskave.

11.2.2 Hipoteza 5
Pri parih, ki so se vključili v terapevtsko obravnavo, pričakujemo po končanem
procesu relacijske zakonske terapije, da bodo le-ti lahko definirali spremembe, ki so
jih sami zaznali kot posledico procesa relacijske zakonske terapije.
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Peto hipotezo potrjujemo. Pari so bili sposobni definirati spremembe, ki so jih sami zaznali
kot posledico procesa relacijske zakonske terapije. Spremembe so se pokazale na področju
doživljanja spolnosti, odnosov v primarni družini, medsebojne komunikacije in
medsebojnega čustvenega doživljanja. Dodatno so se pokazale nove kategorije in sicer
sočutje terapevtke, medsebojna povezanost in različna nova spoznanja o čemer bomo
razpravljali v nadaljevanju. Ob navedenem je potrebno upoštevati omejitev raziskave, ki je
osnovana zgolj na petih parih ter odsotnost kontrolne skupine.

11.2.3 Značilnosti odraslega intimnega partnerskega odnosa glede na
predhodno spolno zlorabo v otroštvu
Med terapevtskim procesom smo značilnosti intimnosti razvrstili v štiri področja, o katerih
razpravljamo v nadaljevanju.
TEŽAVE V SPOLNOSTI
Področje težave v spolnosti smo razdelili v šest kategorij: umanjkanje spolnih odnosov,
odsotnost želje po spolnosti, spolnost kot dolžnost, doživljanje telesa v spolnosti,
nezadovoljstvo v spolnosti, doživljanje občutij v spolnosti.
Umanjkanje spolnih odnosov
Na neki točki v terapiji so vsi pari poročali o umanjkanju spolnih odnosov. Nekateri so
poročali o umanjkanju spolnih odnosov že pred pričetkom terapevtskega procesa, pri
drugih je do umanjkanja spolnih odnosov prišlo že v prvem delu terapevtskega cikla. Za
pare je bilo umanjkanje spolnih odnosov težava, ki so jo kot tako navajali. Spraševali so se,
kaj je narobe z njimi, da nimajo spolnih odnosov oz. le-te zelo poredko. Eno izmed
udeleženk je umanjkanje spolnosti presenetilo, saj so bili pred tem spolni odnosi zelo
pogosti. Namreč, ko se spolna zloraba prebudi v partnerskem odnosu, pomeni, da je telo
pričelo doživljati potlačena čutenja, ki so vezana na samo TSZO. Preko različnih
sprožilcev, kot je lahko pri spolnih odnosih dotik, vonj ali okus (Rothchild 2000, 45), so se
udeleženci z umanjkanjem spolnosti nezavedno zaščitili pred gnusom, strahom, sramom,
jezo in krivdo, ki je povezana s TSZO. Telo z umikom kliče po razrešitvi, saj ne želi biti
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več zlorabljeno. Naše ugotovitve se skladajo z drugimi raziskavami, ki kažejo, da se
nekateri posamezniki, ki so doživeli TSZO, kot posledico le-te, spolnosti umikajo (Aaron
2012, 199).

Odsotnost želje po spolnih odnosih
O odsotnosti želje po spolnosti je v raziskavi poročal samo ženski del, vendar pa je
odsotnost želje pri enem v paru povzročila neprijetna občutja pri obeh, kar se je za
pomembno izkazalo tudi med samim procesom terapije. Naše ugotovitve so skladne z
raziskavo, ki kot posledico TSZO pri ženskah med drugim navajajo pomanjkanje želje po
spolnosti (Leonard in Follette 2002, 347). Tudi v kvalitativni raziskavi kliničnih parov
avtorice Henry in sodelavcev (2011, 319) so pari poročali o odsotnosti želje po spolnih
odnosih.
Spolnost kot dolžnost
Spolnost kot dolžnost je doživljalo vseh pet žensk v paru in dva moška. Nekateri so o
doživljanju spolnosti kot dolžnosti poročali retrospektivno, tj. pred prihodom na terapijo,
drugi pa so spolnost kot dolžnost doživljali med terapevtskim procesom. Navedeno
doživljanje lahko povežemo s samo spolno zlorabo. Storilec je otroka izkoristil za
zadovoljevanje svojih potreb in otrok je moral biti storilcu na razpolago za zadovoljevanje
njegovih potreb. Preko PI je svoje hotenje (moraš, dolžan si mi) prenesel na otroka, ki se je
čutil dolžnega. V partnerskih odnosih se občutek dolžnosti prebudi ob partnerju, ki si
spolnosti želi, posameznik pa doživlja, da mu mora biti na razpolago in da je dolžan z njim
imeti spolni odnos in tako zadovoljiti potrebe partnerja. Naše ugotovitve se skladajo z
raziskavo, pri kateri so med drugim ugotovili, da so spolno zlorabljeni v samem spolnem
odnosu osredotočeni na potrebe partnerjev in ne na svoje (Simon in Feiring 2008, 167).
Maltz in Holmanova (1987) sta ugotovili, da iz zlorabe lahko izhaja tudi prepričanje, da je
njihova vloga v spolnosti podrejena. Tako kot so morali »zadovoljiti« storilca, mora sedaj
zadovoljiti svojega partnerja, ne glede na lastne želje (52).
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Doživljanje telesa v spolnosti
Pari so telo doživljali različno, od prisotne fizične bolečine, ki se je pri eni udeleženki
konstantno pojavljala, kadar je njen mož čutil vzburjenost. Zaradi pekoče bolečine je pri
ginekologinji večkrat iskala pomoč, vendar pa fizičnega vzroka niso odkrili, prav tako ji
tudi antibiotična zdravila niso pomagala odpraviti pekoče bolečine. Tudi druga udeleženka
je poročala o bolečini med samim spolnim odnosom. Dve udeleženki sta svoje telo
doživljali kot breme, ki bi ga bilo potrebno »odstraniti«, ena udeleženka in eden udeleženec
med spolnim odnosom telesa nista čutila oz. je prišlo do disociacije le-tega. Trije
udeleženci nad svojim telesom niso imeli kontrole. Pri enem ni bilo mogoče nadzirati
odziva telesa, ko je prihajalo do neželenih izlivov, pri dvema pa je bilo izrazito
samozadovoljevanje. Samozadovoljevanje se je kazalo kot odraz tesnobe in napetosti, kar
je vodilo v občutja krivde. Navedene ugotovitve lahko povežemo z obstoječimi
raziskavami, ki kažejo, da imajo ženske, ki so doživele TSZO, več ginekoloških težav
(Jamieson in Steege 1997, 1408), pogostejši so pri njih tudi obiski pri zdravnikih (Hilden et
al. 2004, 1121). Bolečine se lahko pojavijo takrat, kadar zloraba ni bila integrirana v
spominu in se ob mislih in občutkih zgodi, da posameznik ponovno podoživlja fizične
bolečine (Duncan 2008, 99). Raziskave tudi povezujejo TSZO z odigravanjem
kompulzivnega vedenja, kot je npr. masturbacija, ki jo tudi povezujejo z zanemarjanjem v
otroštvu (Aaron 2012, 199).
Doživljanje občutij v spolnosti
Doživljanje občutij v spolnosti smo umestili kot samostojno področje in je ločeno od
doživljanja čustev v partnerskem odnosu. V raziskavi se je izkazalo, da so pari doživljali
različna občutja, od negotovosti do krivde, strahu, sramu, jeze, žalosti, gnusa, odpora,
stiske in zmedenosti. Občutja so bila močno prisotna tudi v terapevtskem procesu, pri
katerem je bila osnovna intervencija terapevtke regulacija le-teh.
Ženske udeleženke so doživljale močna občutja krivde. Pri treh udeleženkah se je občutje
prebudilo po spolnem odnosu, v enem primeru je bilo povezano s kaznijo, pri dveh
udeleženkah pa s tem, ko zavrneta spolni odnos. Eden izmed udeležencev moškega spola je
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prav tako vedno po spolnem odnosu doživljal občutke krivde. Pri krivdi gre za
samoobtoževanje, ki je posledica spolne zlorabe. Krivijo se, ker niso preprečili ali ustavili
zlorabe, pogosto sebe krivijo, da je do spolne zlorabe sploh prišlo v smislu izjave ene izmed
udeleženk, ki sta jo zlorabljala dva storilca: »... Ne vem ... nekaj je že moglo biti na meni ...
mogoče moje oči ...«
Tudi raziskava na vzorcu moških, ki so doživeli TSZO v otroštvu, kaže, da se le-ti krivijo,
ker niso ustavili zlorabe in imajo iracionalni pogled na fizične sposobnosti otroka. Krivdo
usmerijo vase, ker doživljajo, da je nekaj takega na njih, kar je povzročilo zlorabo (Lisak
1994, 542−543).
Moški del udeležencev je doživljal stisko, zmedo, negotovost. Namreč nikoli niso vedeli,
kaj se dogaja, ko je npr. žena izrazila željo po spolnosti, ko pa se ji je mož približal, pa si
spolnosti ni več želela. Zmeda je nastala, ker niso razumeli, kaj se z ženo oz. partnerko
dogaja, kaj doživlja in zakaj tako doživlja. Navedeno ugotavlja tudi raziskava, v katero je
so bili vključeni možje žena, ki so doživele TSZO. Poročali so o zmedi glede tega, kako je
spolna zloraba vplivala nanje (Reid, Wampler in Taylor 1996, 443).
Ženske udeleženke so doživljale veliko strahu in tesnobe, ki se je prebujala ob misli na
sam spolni odnos. Dve udeleženki sta povedali, da bi ju partner zapustil, ker nimata spolnih
odnosov, druga je dodala, da jo je strah, da jo bo le-ta začel varati. Udeleženki sta doživljali
tudi prave panične napade od spominskih prebliskih. Ena udeleženka je doživljala strah
pred bolečimi spolni odnosi, v katerih se je odslikala spolna zloraba, ki jo je spremljala
fizična bolečina. Zloraba je pri vseh povzročila, da so se zaradi občutij strahu in posledično
njihovega vedenja počutile kot ne dovolj dobre, kar se je odražalo v spolnosti v odnosu s
partnerjem. Pri udeleženki, ki je navajala tudi občutke zmede in prestrašenosti ob tem, da jo
partner preseneti z grobostjo, pa izjava odslikava preteklo travmo, v kateri ji je bila zloraba
(incest) predstavljena na način, da se je počutila »posebno« in doživljala odnos kot
»varen«, potem pa jo je storilec presenetil z grobostjo, kar jo je prestrašilo, strah pa se ji je
močno prebujal ob partnerju v spolnosti. Ženske udeleženke je strah zelo močno zablokiral.
Naše ugotovitve potrjuje raziskava avtorice Maltz (1988, 147) ki je ugotovila, da ženske
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lahko svojega partnerja zamenjajo s storilcem, kar pomeni, da ga prično doživljati kot
storilca. Ob spominskih prebliskih tako doživijo občutke gnusa in sramu.
Udeleženke so doživljale različna občutja. Izjava ene izmed njih odslikava doživljanje vseh
udeleženk. Nobena ni bila zadovoljna s svojim telesom, v povezavi z njim so doživljale
veliko sramu in niso želele, da jih partner vidi gole, počutile so se manjvredno in
izkoriščeno. Dve udeleženki sta doživljali jezo na partnerja in sta jo tudi odprto izražali.
Jeza se je eni udeleženki prebudila ob dotiku, ki je nezavedno spominjal na spolno zlorabo.
Druga udeleženka je doživljala jezo ob samozadovoljevanju moža, pri kateri je dinamika
spominjala na zlorabo. Tako kot je storilec poskrbel »le zase«, s tem pa na otroka prenesel
sram, je udeleženka doživljala enako ob možu. Ko se je le-ta samozadovoljeval in prenesel
sram nanjo, ob tem pa naj bi šlo zgolj za njega in njegovo potrebe. Dve udeleženki sta
poročali o žalosti. Ena udeleženka je jokala po spolnih odnosih, obenem je povedala, da se
je počutila zlorabljeno. Občutja iz zlorabe so se ponovila ob možu. Vsa navedena občutja
lahko povežemo s spolno zlorabo, saj je le ta kot spolni stik v otrokovem spominu
asociirana z odvratnostjo, strahom, jezo, občutkom nemoči ali drugimi negativnimi čustvi
in tako zastruplja spolne odnose v partnerskem odnosu (Finkelhor in Browne, 1985, 535).
Izjava udeleženke, ki je povedala, da si je med spolnim odnosom želela, da se le-ta čimprej
konča, ni pa uspela poskrbeti zase na način, da bi lahko postavila mejo in rekla ne želim oz.
dovolj. Navedeno kažejo tudi raziskave pri vključenih ženskah, ki so doživele TSZO.
Zaradi prisilnih izkušenj v spolnosti so bile le-tem meje kršene, obenem pa se niso naučile
postaviti meja v medosebnih odnosih, zato se v partnerskih odnosih pogosto odslikava, da
ne zmorejo preprečiti spolne aktivnosti oz. jo prekiniti, ko se je že začela (Maltz in Holman
1987, 52).
Moški udeleženci so doživljali žalost, jezo, tudi gnus. Eden izmed udeležencev je pojasnil,
da zelo pogosto med samim spolnim odnosom doživi gnus, ki ga popolnoma zablokira.
Navedeno lahko pojasnimo s sistemsko razsežnostjo travme, ko se na moža prenesejo
občutja, ki jih žena nosi globoko v sebi. Ob spolni zlorabi se kot otrok ni smela oz. mogla
jeziti, zaradi izdajstva je bila žalostna, doživljala je tudi občutja gnusa. Občutja, ki jih je
povzročil storilec in so ostala »zaklenjena v telesu«, so se preko mehanizma projekcijske
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identifikacije prenesla na moža oz. partnerja, ki prične čutiti in doživljati vsa občutja na
svojem telesu. Navedeno podpira tudi kvalitativna raziskava, v kateri so moški udeleženci,
ki so doživeli travmo spolne zlorabe, poročali o občutjih frustracije zaradi sprožilcev jeze
in tudi o občutkih žalosti v zvezi z odnosom. Jezo partnerk, usmerjenih na njih same, so
opisali kot nerazumno (Bacon in Lein 1996, 1).
Nezadovoljstvo v spolnosti
Vsi moški udeleženci so doživljali nezadovoljstvo, ki se je kazalo v obliki prepirov,
razočaranja, nesproščenosti, nepredanosti in nezmožnosti vplivanja na to, kdaj bosta imela
spolni odnos. Ženske udeleženke so poročale o prepirih, nesproščenosti in razočaranju.
Glede na to, da so pari doživljali spominske prebliske, disociacije, bolečinske motnje,
strahove, tesnobna razpoloženja, odpor in nezaupanje je nezadovoljstvo v spolnosti
normalna posledica. Tudi raziskava avtoric Pistorelo in Folette (1998, 475-479) ugotavlja,
da težave v čustveni komunikaciji in težave v spolnosti povzročajo nezadovoljstvo.
ODSLIKAVA BOLEČIH ODNOSOV V PRIMARNI DRUŽINI
Področje odslikave bolečih odnosov v primarni družini je veljalo za vseh pet parov.
Področje smo razdelili v tri podkategorije: očetovo poniževanje, prepiri v družini,
obremenjujoča mati.
Očetovo poniževanje
Vse ženske udeleženke so doživljale, da jih oče ponižuje in sramoti. Ena izmed udeleženk
je spolno zlorabo očeta prijavila policiji. Med kazenskim postopkom po tedanji zakonodaji
je svojo izjavo kasneje umaknila. Oče je bil spuščen iz pripora, preostali družinski člani pa
ji niso želeli verjeti, sama pa je doživljala še več ponižanja. Trije moški udeleženci so prav
tako doživljali, da jih je oče poniževal. Pri treh parih je bilo poniževanje povezano z
nasiljem in alkoholom. Oče, ki naj bi za otroka predstavljal varnost, je tako za udeležence
postal vir nevarnosti. Ponižanje, s katerim ni bil v stiku, je skupaj s sramom preko
mehanizma projekcijske identifikacije prenesel na svojega otroka. Ker niso doživeli, da bi
jih oče spoštoval, na nek način tudi sebe niso mogli spoštovati. Očetovo poniževanje se je
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močno »odslikavalo« tudi v partnerskem odnosu. Ženske udeleženke so se ob svojem
partnerju pogosto počutile ponižane in neupoštevane in obratno. Namreč dokler vsebine
niso bile prepoznane in ubesedene, so bile projicirane na partnerja, ki so ga pogosto krivili
za svojo nesrečo, kar jim je omogočalo, da se ni bilo potrebno soočiti z razbolenimi
čustvenimi vsebinami (Gostečnik 2011, 275), ki so koreninile v primarni družini in tudi v
TSZO. Šele, ko smo uspeli med procesom RZT razmejiti občutja, ki izvirajo iz primarne
družine in se preko PI prenašajo na partnerja, so lahko pari svoj odnos zagledali v novi luči.
Prepiri v družini
Vsi pari, tako ženski del kot tudi moški del udeležencev, so poročali o prepirih v družini, ki
so povzročali veliko napetosti, strahu in nemira. Prepiri so bili razdiralni in za udeležence
zelo boleči, prisotni so bili očitki in obtoževanje. Raziskava kaže, da so udeleženci
odraščali v napetem vzdušju, ki je bilo nepredvidljivo, nevarno in v katerem je bila podoba
partnerskega odnosa med očetom in mamo zaznamovana z bolečino, obenem se je vzdušje
močno odražalo tudi v partnerskem odnosu, kar se je pokazalo pri komunikaciji v umikanju
in obtoževanju.
Obremenjujoča mati
Vsi moški udeleženci so poročali o obremenjujočem odnosu z mamo. Matere so bile
zasedene s svojo stisko in so svoje breme prelagale na otroka, niso pa videle otrokovih
potreb. Tudi ženske udeleženke so odnos z mamo opisovale kot odnos brez stika,
distanciran, obenem pa je bilo potrebno za mamo čustveno skrbeti.
V raziskavi smo ugotovili, da so imeli moški in ženske v paru podobno družinsko ozadje
oz. se je pri vseh parih izkazalo, da jih je v otroštvu oče na različne načine poniževal.
Prisotno je bilo tudi nasilje, pri nekaterih udeležencih fizično, pri vseh pa čustveno.
Vsi moški so opisali mamo kot osebo, ki te čustveno zasede, kar pomeni, da na tak način
skrbi za zadovoljevanje svojih lastnih potreb. Ženske so mamo opisovale kot nemočno v
odnosu z očetom ter v odnosu do njih hladno in čustveno odsotno, obenem pa prav tako
nepozorno na potrebe otrok. Navedeno je razvidno iz izjave enega izmed udeležencev, ki je
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imel za seboj zgodovino odvisnosti s heroinom: »Ni opazila, da se drogiram, več let sploh
ni opazila.«
Podobno je bilo glede opisovanja odnosov med starši, ki so bili prežeti s konflikti, nasilni
ali pa čustveno hladni, kjer med staršema ni bilo stika.
Podobnosti odnosa z očetom in mamo in podobnost odnosa med staršema oz. izkušnje
odraščanja v podobnem čustvenem vzdušju potrjujejo teorijo, ki trdi, da si posameznik
izbere partnerja na podlagi valentnosti, se pravi nekoga, ki prihaja iz podobnega čustvenega
vzdušja (Gostečnik 2015, 5−6). Obenem bi lahko rekli, da se je čustveno vzdušje, v
katerem so pari odraščali tudi kompulzivno ponovilo v njunem partnerskem odnosu z
namenom razrešitve (Gostečnik 2004, 182). Namreč oba v paru sta drug ob drugem
ponovno doživela osramočenost in ponižanje, ki se je odslikavalo iz vzdušja, ki sta ga
nekoč doživljala ob starših, vendar se tega nista zavedala (Gostečnik 2004, 27). Naše
ugotovitve se skladajo z raziskavo, ki je prav tako vključevala pare, pri katerih je ženska
doživela TSZO in pri katerih so raziskovali podobnosti in razlike med obema v paru.
Udeleženci so prav tako poročali o podobnosti odnosov s svojimi starši in podobnimi
izkušnjami v odraščanju (Chen in Carolan 2010, 396).
Glede na boleče odnose v primarni družini zaključujemo, da le-ti, poleg travme spolne
zlorabe v otroštvu, puščajo posledice v intimnih partnerskih odnosih. Navedeno potrjuje
tudi raziskava, v kateri so ugotovili, da TSZO ni edini vir težav v intimnosti. Prav tako so
priporočili terapevtom, naj se v partnerski terapiji usmerijo tudi v dogodke iz primarne
družine (Pistorello in Follette 1998, 480).
Ko so udeleženci lahko s svojim partnerjem spregovorili o bolečini, ki so jo doživljali kot
otroci v svoji primarni družini ob očetu in mami in s tem povezanimi občutji, so tako
ustvarjali intimnost, drug drugemu pa s pomočjo terapevtke omogočili občutek slišanosti in
razumevanja (Prager 1995, 26).
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ČUSTVENO DOŽIVLJANJE
Področje čustveno doživljanje smo razdelili v štiri kategorije: strah, sram, nezaupanje in
krivda.
Vse ženske udeleženke so na neki točki v terapiji izrazile strah, povezan z zapustitvijo,
strah, da bo mož oz. partner odšel, da bodo ostale same, zavržene. Pri obeh, moških in
ženskih udeležencih, je bilo izrazito nezaupanje. Ženske udeleženke so doživljale veliko
sramu, počutile so se manjvredne. Tudi raziskave kažejo, da tisti posamezniki, ki uspejo
vstopiti v odnos, doživljajo veliko strahu, da odnos ne bo trajal oz. se bo razdrl in bodo
izgubili partnerjevo ljubezen (Pistorello in Folette 1998, 475). Zaradi pomanjkanja
zaupanja glede na pretekle izkušnje so v odnosu negotovi in testirajo meje, saj jih je strah,
da jih bo partner zapustil (Henry et al. 2011, 325). Pogosto navedeni simptomi pri
partnerjih so občutki sramu in strahu (Johnson in Williams-Keeler, 1998, 25). V raziskavi,
ki so jo izvedli Mullen in sodelavci (Mullen et al. 1994, 35-40), so imele ženske z izkušnjo
TSZO velike težave zaupati drugim ter deliti svoje osebne težave in skrbi s partnerji. Iz tega
je razvidno, da ženske z izkušnjo spolne zlorabe bistveno manj čustveno zaupajo svojim
partnerjem. Menile so, da se ne morejo zanesti na druge, ki bi jim nudili pomoč. 23 %
žensk z izkušnjo TSZO je navedlo, da nikoli niso doživele odprte in iskrene komunikacije s
svojim partnerjem, medtem ko je v kontrolni skupini o tem poročalo le 6 % žensk. Ženske
so poročale tudi o izjemnem nelagodju ob misli, da bi osebne težave zaupale svojim
partnerjem in se z njimi pogovorile o njih. Te ženske so manj pogosto zaupale, da so jim
njihovi najbližji na voljo za čustveno podporo in so redkeje iskale pomoč in nasvete pri
drugih osebah.
KOMUNIKACIJA
Področje komunikacija smo razdelili v tri kategorije: kritiziranje, umikanje,
obtoževanje.
Vsi moški udeleženci v raziskavi so se v komunikaciji umikali, saj so se s strani žena
počutili nerazumljene, pogosto so se prilagodili iz »ljubega miru«. Dve izmed ženskih
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udeleženk sta iskali stik s kritiko, dve sta doživljali veliko strahu in sta se umikali, ena
udeleženka je stik iskala na napadalni način. Navedene načine komuniciranja lahko
razumemo kot obramba pred ranljivostjo. Namreč udeleženci so odraščali v okolju, v
katerem ni bilo varno kazati čustev in tudi povzročena zloraba je zahtevala, da so se
zaščitili z obrambami. Navedene obrambe so udeležencem predstavljale afektivni psihični
konstrukt na kongnitivni in čutenjski ravni, kar se je kazalo na vedenjski ravni v okviru
komunikacije. Na tak način so se zaščitili pred nadaljno ranljivostjo oz. strahom, žalostjo,
zavrženostjo in odvečnostjo (Repič Slavič 2015, 71).
Tudi raziskava, opravljena na vzorcu 35 poročenih kliničnih parov, od katerih je 13 parov
poročalo o TSZO, je pokazala, da le-ti doživljajo več stisk in stresa kot pari, pri katerih ni
bilo prisotne TSZO (Anderson in Miller 2006, 360–361). Ko so ženske, ki so doživele
TSZO, spraševali, kako doživljajo delovanje v medosebnih partnerskih odnosih, so le-te
poročale o nižjem zadovoljstvu, slabši komunikaciji in nižji stopnji zaupanja v primerjavi z
ženskami, ki spolne zlorabe niso doživele (DiLillo in Long 1999, 59). Partnerji oseb, ki so
doživeli TSZO, so poročali o bolečini, razočaranju, jezi, nezadovoljstvu in težavah v
komunikaciji (Reid, Wampler, in Taylor 1996, 443; Wiersma 2003, 151).
Naše ugotovitve so tako skladne s preteklimi raziskavami, ki kažejo, da imajo posamezniki,
ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu in njihovi partnerji težave na področju spolnosti, da
prihajajo iz podobnega družinskega vzdušja, ki se preko PI prenese v medosebni partnerski
odnos, obenem doživljajo čustvene stiske in uporabljajo obrambne mehanizme
komuniciranja.

11.2.4 Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije
V prvem delu pretežno kvalitativne raziskave smo izpostavili področja intimnosti, za katera
nas je zanimalo, kako se razvijajo v samem procesu RZT. Kot na bistveno in
najpomembnejšo značilnost terapevtskega procesa smo se osredotočili na spremembo. V ta
namen smo zbrali odzive udeležencev in naše lastne zabeležke. V nadaljevanju
predstavljamo razpravo značilnosti procesa relacijske zakonske terapije z vidika
udeležencev, pri katerem smo zasledovali spremembe.
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Izpostavljena glavna področja značilnosti intimnega partnerskega odnosa, pridobljena med
prvim ciklom terapevtskega procesa, smo uporabili kot vnaprej postavljene glavne
kategorije raziskovalnega področja, tj. značilnosti celotnega procesa relacijske zakonske
terapije z vidika udeležencev, pri kateri smo za kodirno enoto vzeli izjave kliničnih parov
in pri njih zasledovali spremembe na glavnih raziskovalnih področjih. Za analizo podatkov
smo uporabili metodo analize vsebine, kamor smo vključili odzive udeležencev.
Vnaprej postavljene kategorije pokrivajo štiri raziskovalna področja: spolnost, odnosi v
primarni družini, komunikacija in čustveno doživljanje, dodatno so se pokazale nove
kategorije: sočutje terapevtke, medsebojna povezanost, nova spoznanja.
V prvem delu terapevtskega cikla se je izkazalo, da imajo udeleženi pari težave na področju
spolnosti. Izpostavili so umanjkanje spolnih odnosov, odsotnost želje po spolnosti,
doživljanje spolnosti kot dolžnosti, doživljanje telesa v spolnosti in doživljanje občutij v
spolnosti. Na področju odnosov v primarni družini so doživljali poniževanje s strani očeta,
bolečino zaradi konfliktov v družini, mamo pa so doživljali kot obremenjujočo. Na
področju čustvenega doživljanja so bili zelo močno prisotni krivda, strah, nezaupanje in
sram. Njihova komunikacija pa je bila zaznamovana z obrambno držo umikanja,
kritiziranja in obtoževanja. Med drugim delom terapevtskega cikla se je izkazalo, da je na
navedenih področjih pri udeležencih prišlo do sprememb na kognitivni, telesni, čutenjski
in vedenjski ravni, prav tako je prišlo do sprememb v intrapsihičnem, medosebnem in
sistemskem doživljanju.
Spremembe v doživljanju spolnosti
Pri moških udeležencih je bila najbolj pogosto izpostavljena spremenjena čustvena reakcija,
in sicer se niso več užalili in imeli občutka, da jih žena zavrača, temveč so razumeli na
razumski ravni, da se spolna zloraba ob njih lahko prebuja ob spominskih prebliskih.
Dvojno zavedanja (kaj se dogaja tukaj in sedaj in se iz preteklosti samo prebuja) je
pomagalo, da so lahko prekinili spolni odnos, bili empatični do žene oz. partnerke, ob tem
pa niso več doživljali zavrnitve. Pri dveh udeležencih, ki sta imela težave s
samozadovoljevanjem in sta na tak način s stisko umirjala telo, je prišlo do spoznanja, da se
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želita z orgazmom ob ženi samo umiriti in sta lahko prepoznala, kdaj si resnično želita
spolnosti, kdaj pa želita le umiriti telo. Posledično se je pobuda po spolnih odnosih s strani
moških zmanjšala, kar je na drugi strani, prineslo olajšanje. Namreč žena se na drugi strani
ni več počutila izkoriščana. Najpogosteje so udeleženci navajali spremembo v doživljanju
čustev v spolnosti. Le-ta so bila prijetna in pozitivna. Spolne odnose so opisali kot bolj
izpolnjene, za razliko od prej so čutili, da so bolj sprejeti in izpolnjeni. Ženske udeleženke
so najpogosteje navajale povečano željo po spolnosti in bližini z možem oz. partnerjem. Za
razliko od pričetka terapije so v spolnosti prevzele vlogo pobudnice za spolne odnose.
Čustveno so spolnost pričele doživljati kot zadovoljujočo, povezovalno, notranje doživeto
in lepo. Pričele so jasno izražati čustva, povezana s spolnostjo, in tudi postaviti meje ter
prenehati s spolnostjo v času prebujanja spominskih prebliskov. Najpogosteje so navajale,
da v spolnosti partnerju oz. možu lahko zaupajo in so se sposobne predati, kar je tudi njih
same presenetilo. V spolnosti se počutijo povezane in sproščene, le-to pa so pričele
doživljati kot del odnosa, ki je notranje doživet in nič več »izkoriščevalski«.
Spremembe v komunikaciji
Pari so poročali o spremembah na področu komunikacije. Najpogosteje so moški upali
povedati in ubesediti svoje notranje doživljanje. Po sporih se niso več umikali, temveč so se
pričeli pogovarjati. Ubesedili so tudi svoje čustveno doživljanje. Pogovor jim je lažje in
hitreje stekel. Moški po terapiji doživljajo izboljšano komunikacijo in tudi več sporov, ki so
predhodno ostali nerešeni oz. se vlekli dlje časa, hitreje rešijo. Ženske doživljajo, da so s
strani moških slišane, tudi same menijo, da se po konfliktu lahko hitreje pogovorijo. Pričele
so ubesedovati svoje čustveno doživljanje. Konfliktne situacije hitreje rešujejo in
prepoznavajo oz. znajo razmejiti čustva iz preteklosti, ki se ob partnerju prebudijo, in jih
ubesediti na primeren način. Več se tudi pogovarjajo o otroštvu in čustvenem doživljanju.
Spremembe v čustvenem doživljanju
V prvem delu terapevtskega cikla so pari doživljali veliko krivde, strahu, nezaupanja in
sramu. Med terapevtskim procesom, še posebno v drugem delu cikla, so se preko varnega
in sočutnega odnosa lahko sprostili in tvegali ranljivost. Ko so bili s strani partnerja preko
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njihovega odziva slišani in razumljeni, se je strah zmanjšal, posledično pa je prihajalo do
povečanega zaupanja, o čemer so poročali tako moški kot ženske. Na koncu drugega dela
cikla so prišli tudi v stik z žalostjo, kar jim me omogočilo izžalovati izgubo – otroštva, ki bi
jim pripadalo in ga niso imeli in izgubo pričakovanj, ki so jih imeli drug od drugega v
odnosu in dolgo časa niso bila uresničena. Šele stik z žalostjo je omogočil, da so se lahko
pričeli tudi veseliti.
Spremembe v doživljanju odnosov v primarni družini
Oboji v paru vidijo primarno družino drugače kot prej. Pred tem so se čutili krive, doživljali
so veliko strahu. Naredili so notranje in zunanje razmejitve. Ni jih več strah kako se bodo
starši nanje odzvali, upajo jim povedati svoje čustveno doživljanje, ne da bi doživljali
občutke krivde. Ne skrbijo več za starše čustveno oz. ne dovolijo več, da bi starši prenašali
nanje svoja čustvena bremena. Namreč ravno usmerjenost RZT v raziskovanje zgodnjih
odnosov, kjer so zametki vseh nadaljnih odnosov (Gostečnik 2015, 25) je parom
omogočila, da so lahko prepoznali občutja, ki so jih doživljali v svoji primarni družini in jih
preko mehanizma PI nehote prenašali na svojega partnerja, kar se je odslikavalo v
intimnem partnerskem odnosu. V stiku z bolečino so lahko postavili jasne meje. Preko
odstiranja preteklih bolečih dogodkov sta oba v paru lahko ugotovila, da imata podobno
zgodovino občutij v odnosih s starši, ne samo partner, ki je doživel TSZO. Pri predelavi
TSZO je tako potrebno upoštevati odnose obeh, ki so ju v primarni družini zaznamovali in
se odslikavajo v njunem odnosu.
Navedene spremembe so nastale kot posledica procesa relacijske zakonske terapije, pri
kateri so udeleženci lahko na novo doživeli sebe, drugega in svoj partnerski odnos.
Rezultati se skladajo z raziskavo Cvetkove (2013), ki je ugotovila, da se že po trimesečnem
terapevtskem ciklu partnerski odnos izboljša na področju komunikacije, poveča se
intimnost, samosprejetost in odprtost samoizražanja (324).
V raziskavi smo ugotovili, da je intimnost proces, ki se je v paru začel s samorazkrivanjem.
Terapevtka je najprej morala nuditi dovolj varnosti in biti sočutna. Intervence, ki jih je
uporabila na čustveni ravni, so prinesle spremembe v vedenju. Med terapijo sta se oba v

178

paru lahko odprla in izrazila skrb drug za drugega. Pričela sta biti pozorna na odzive
drugega. Pomembno je bilo, da je proces trajal 6 mesecev, da je bilo za par lahko dovolj
varno in da je lahko prišlo do želenih sprememb. Intimni partnerski odnos smo tako
uporabili kot priložnost za novo rast in bolj kakovosten partnerski odnos (Gostečnik 2007,
376), v katerem je razrešitev bolečih čutenj potekala preko sprememb na kognitivni,
čustveni in telesni ravni (Repič Slavič 2015, 75-81).
Sočutje terapevtke
Pari so navajali, da je bilo bistveno za spremembo sočutje terapevtke. Sočutje so doživljali
kot nekaj novega, nekaj, česar prej niso poznali. Sočutje so doživljali v tem, da jih je
terapevtka začutila v njihovi stiski, jo normalizirala. Ob sočutju so dobili občutek, da so
nekaj vredni, da z njimi ni nič narobe. Sočutje je paru omogočilo, da sta lahko drugače
gledala nase, drug na drugega in na svoj odnos. Sočutje sta doživljala drug do drugega tudi
ob pripovedovanju preteklih zgodb, povezanih z družinskimi odnosi in preteklimi
travmami. Prav sočutje jima je omogočilo, da sta lahko izstopila iz svojih stisk ter začutila
partnerja v njegovem doživljanju. Pari so opisovali stik z občutki in telesom, kar jim je
omogočilo, da so postali bolj živi. V težkih medsebojnih trenutkih so zmogli razmejiti
trenutno doživljanje od preteklega. Spoznali so, da se boleča čutenja prebujajo iz
preteklosti in tudi v trenutkih najhujše stiske so zmogli verjeti ter zaupati, da bodo občutja
minila. Prav v stiskah vzponov in padcev pa je sočutno vrednotenje sprememb in spodbuda
terapevta klientom v veliko pomoč (Repič Slavič 2015, 76).
Medsebojna povezanost
Pari so kot spremembo navajali tudi njihovo medsebojno povezanost, ki jima je dajala
upanje, da bosta lahko glede na pretekle travme in boleče trenutke zmogla premagati še
tako težke situacije. Sočutje je omogočilo, da sta tudi sama lahko razvila najprej sočutje do
samega sebe, potem pa tudi do partnerja. Prav sočuten in spoštljiv pogovor jima je
omogočil, da sta se počutila razumljena in ovrednotena (Firestone in Catlett 2006, 23) kar
ju je opogumilo k tveganju za ranljivost.
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Nova spoznanja
Nova spoznanja so nastopila v zadnji fazi procesa, ko je terapevtka intrapsihično
doživljanje prenesla v njun medosebni odnos in regulirala močne afekte, obenem pa
razgrajevala afektivne psihične konstrukte (Gostečnik 2015, 47). Oba v paru sta lahko
preko deljene ranljivosti ustvarjala intimnost in tako pričela bolj zdravo funkcionirati. Pari
so kot spremembe navajali spoznanja na različnih področjih. Pomembno je bilo spoznanje,
da so se z občutki že srečali v preteklosti in tako lahko razmejili preteklost od sedanjosti.
Spoznali so moč preteklih odnosov, ki se je preko čutenj kompulzivno ponavljala v
sedanjem odnosu. Drugače so pričeli doživljati sebe, partnerja in njun odnos. Prišli so v stik
s telesom in občutki. Ko so tvegali ranljivost in se razkrivali v svoji krhkosti ter dobili
sočutni odziv, so spoznali, da slednje gradi intimnost in se tako »odpovedali« obrambnemu
vedenju. Spoznavanje delovanja mehanizma projekcijske identifikacije je parom nudilo nov
vpogled v čustvene reakcije in razumevanje drug drugega. Pridobljen občutek lastne
vrednosti in pomembnosti, je parom pomagal k novemu doživljanju samega sebe.
Nova spoznanja povezana s spolno zlorabo in spolnostjo
Nova spoznanja povezana s spolno zlorabo in spolnostjo so partnerjem oseb, ki so doživele
TSZO omogočili prepoznavanje čutenj in afektov, ki so se prenašala na njih (Repič 2007,
91) in so povzročala medosebno stisko (Nelson in Wampler 2000, 171). Pari so spoznali
kako uničevalno in razdiralno je spolna zloraba prizadela kognitivni, čustveni in vedenjski
vidik njune odnosne spolnosti. Oboji v paru so preko pogovora lahko identificirali sprožilce
vsiljivih spominskih prebliskov (Rothchild 2000, 45) in se lahko ustavili brez doživljanja
krivde. Zmožni so bili ločiti preteklost od sedanjosti (Gostečnik 2008, 271-272). Po terapiji
so doživeli nov pogled na svoje lastno doživljanje in doživljanje partnerja. Moški se niso
več posluževali obrambnih vedenj in »odhajali« v užaljenost. Ob sočutju, ki so ga razvili do
svoje žene oz. partnerke, so le-te lahko spregovorile o svojem doživljanju spolne zlorabe.
Občutki izkoriščenosti so izzveneli, na splošno se je povečalo zaupanje na področju telesne
oz. spolne varnosti.
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Naše ugotovitve potrjuje ponovno navedena raziskava Daltonove in sodelavcev (2013,
209), ki sicer izhaja iz sorodnega terapevtskega modela (EFT), pri katerem 70% parov po
zaključeni terapevtski obravnavi ni več doživljajo stisk v medsebojnem odnosu, za razliko
od kontrolne skupine, ki ni kazala izboljšanja v odnosih.
Povratne informacije udeležencev raziskave, ki so bili po končanem procesu terapije
sposobni definirati spremembe, ki so jih sami zaznali kot posledico procesa relacijske
zakonske terapije, nam ponujajo informacije o njihovem napredku, lahko bi dejali tudi
posttravmatski rasti (Tadeschi in Calhoun 2004, 7-10).
V nadaljevanju bomo poskusili strniti navedene ugotovitve v povezavi s procesom
relacijske zakonske terapije oz. njenim modelom.
Spremembe, ki so jih udeleženci bili sposobni identificirati, so nastale na podlagi varnega
terapevtskega odnosa, v katerem je terapevtka sočutno uporabljala različne posege.
Najprej je definirala težave na treh ravneh in sicer na kognitivni, afektivni in vedenjski,
prav tako pa je prepoznavala težave na treh nivojih: sistemskem, medosebnem in notranje
psihičnem ter zasledovala pet temeljnih relacijskih mehanizmov.
Afektivni psihični konstrukti, ki so udeležence varovali pred bolečino izdajstva, zavrženosti
in osamljenosti, ki so izvirali iz odnosov v primarni družini in iz same travme spolne
zlorabe, ter se preko projekcijske identifikacije kompulzivno ponavljali v intimnem
partnerskem odnosu, so se najmočneje kazali v obrambni komunikaciji na način zaščite z
umikom, obtoževanjem in kritiko. Na čutenjski ravni so se odigravali kot strah, sram,
nezaupanje in krivda. Terapevtka je na podlagi pripovedovanja udeleženih parov in
transfernih občutih, ki jih je doživljala na lastnem telesu, regulirala temeljne afekte sramu,
strahu, jeze, žalosti in gnusa. Ves čas je vlekla paralelne povezave med preteklostjo in
sedanjostjo, kar je udeležencem pomagalo prepoznati povezave in s pomočjo terapevtke
sestaviti zgodbe. Na kognitivnem nivoju se je najprej pokazalo kot razumevanje preteklih
dogodkov s sedanjimi težavami. Z normalizacijo je pare najprej poskušala osvoboditi
krivde. Šele, ko so se znebili krivde in prišli v stik z zdravo jezo, so lahko začutili svoje
telo. Na afektivnem nivoju so udeleženci preko čutenj začutili svoje lastno telo in
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prepoznavali, kako doživljajo sebe drug ob drugem in kako se preteklo vzdušje prebudi
odslikava v njunem partnerskem odnosu. Terapevtka je parom pomagala pri ubesedovanju
čustvenega doživljanja in soočanju s preteklimi bolečimi vsebinami. Ves čas je naslavljala
telo in spoštovanje do telesa, kar je ženskim udeleženkam pomagalo slišati svoje telo,
postaviti mejo in ne več zlorabljati svojega lastnega telesa. Z razmejevanjem in regulacijo
je paru pomagala pri prepoznavanju lastnega in partnerjevega doživljanja.
Prav preko procesa relacijske zakonske terapije se je gradila intimnost, kjer sta partnerja
tvegala drug drugemu razkriti ne samo informacije o sebi, pač pa svoje najglobje čustveno
doživljanje. Pri razkrivanju enega v paru je bila pomembna odzivnost drugega s prisotno
empatijo in razumevanjem. Ko sta lahko drug drugemu povedala svoja najbolj intimna
doživetja, občutke nesposobnosti, nevrednosti in sramu in bila slišana, sta razvijala intimno
varnost (Cordova in Scott 2011, 16). Prav varnost jima je dala možnost, da sta lahko
skupno predelala vsak svojo travmatično zgodovino in se medsebojno povezala na nov
način. Potrebno je poudariti pomembnost 6 mesečnega terapevtskega procesa zakonske oz.
partnerske terapije. Namreč zaradi globokih ran, ki izvirajo iz zlorabljajočih odnosov v
preteklosti, pari težko zaupajo in potrebujejo dlje časa, da se lahko odprejo. V prvem delu
terapevtskega cikla smo lahko videli, da je bil odnos zaznamovan z obrambnim vedenjem,
globinske spremembe pa so nastopile šele v drugem trimesečju. Inovativna relacijska
zakonska terapija tako predstavlja nov pristop k terapevtski praksi parov, ki so doživeli
TSZO, in preteklo bolečino uporabi za kvalitetnejši odnos (Gostečnik 2007, 2015).
Udeleženci so se med terapevtskim procesom v varnem odnosu s pomočjo sočutja lahko
»zmehčali«, postali ranljivi in se medsebojno povezali na nov način. Sram, strah, krivdo,
manjvrednostna prepričanja in nezaupanje so zamenjali sproščenost, upanje in zaupanje.
Drugi del raziskave tako odgovarja na vprašanje o smiselnosti vključitve obeh partnerjev v
proces relacijske zakonske terapije oz. učinkovitosti le-te pri obravnavi parov, od katerih
sta eden ali oba doživela TSZO. Podatki podajajo tudi dragocene uvide v pomembnost
partnerskega odnosa za predelavo posledic TSZO in učinkovitosti procesa RZT pri klinični
obravnavi omenjenih parov.
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Rezultati so lahko v pomoč zakonskim terapevtom pri njihovem kliničnem delu s pari, ki so
doživeli TSZO. Zastrašujoča je ugotovitev, da je vsak drugi partnerski odnos v nevarnosti
zaradi posledic sistemske razsežnosti TSZO, kar je potrebno upoštevati v terapiji. Namreč
za terapevta je pomembno teoretično in praktično znanje s področja spolnih zlorab in njene
sistemske razsežnosti. V nadaljnih raziskavah bi se bilo potrebno usmeriti na razlikovanje
med pari, ki so doživeli TSZO znotraj in izven družine, obenem bi bilo potrebno upoštevati
starost ob zlorabi in čas trajanja zakonskega oz. partnerskega odnosa. Upoštevati bi bilo
potrebno tudi spolne zlorabe v spletnem okolju, kar bi po vsej verjetnosti še povišalo
odstotek zlorab.
Ob zaključkih je potrebno poudariti omejitve drugega dela raziskave. Udeleženih je bilo
samo pet parov, prav tako pa v raziskavo ni bila vključena kontrolna skupina. Namreč pri
večjem številu parov, bi lahko prišlo do drugačne zasičenosti, kjer bi se pojavile še nove
kategorije. Glede sprememb, ki so jih udeleženci zaznali, je omejitev lahko, da je po le-teh
spraševala ista oseba, ki je izvajala terapijo. Možno bi bilo, da bi udeleženci želeli s svojimi
odgovori ugoditi spraševalki in bi tako drugemu raziskovalcu podali drugačne odgovore.
Tudi za spremembe pred vstopom v terapijo in po njej glede medsebojne prilagojenosti in
intimna varnost oz. učinkovitosti le-te ne moremo z gotovostjo trditi, da so nastale zgolj
zaradi samega procesa terapije. Prav tako je vprašljiva posplošitev na vse pare, ki so
doživeli TSZO, saj ima vsak par svojo pot okrevanja. Glede na rezultate raziskave pa lahko
zaključimo, da ni samo travma spolne zlorabe tista, ki pušča posledice v intimnih
parnerskih odnosih, temveč tudi boleči odnosi v primarni družini. Sicer je težko trditi zaradi
česa točno je pri udeleženih parih prišlo do težav npr. v doživljanju spolnosti, so pa
udeleženci sami poročali o zaznamovanosti spolnosti s travmo spolne zlorabe v otroštvu,
kar se je izkazalo v eksploratornem delu naše raziskave.
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12. SKLEP

V raziskavi smo raziskovali intimne partnerske odnose v povezavi s travmo spolne zlorabe
v otroštvu in proces relacijske zakonske terapije. V sklopu pričujoče disertacije smo želeli
poiskati odgovore na pet raziskovalnih vprašanj. Uporabili smo metodo kvantitativne in
kvalitativne raziskave. V prvi je bilo udeleženih 84 parov, kjer smo ugotavljali razlike med
pari, ki so doživeli TSZO, in pari, ki TSZO niso doživeli. V tem delu smo želeli odgovoriti
na tri raziskovalna vprašanja.
•

V prvem raziskovalnem vprašanju so nas zanimale razlike v kakovosti zakonskega
oz. partnerskega odnosa med pari, ki so doživeli TSZO, in pari, ki TSZO niso
doživeli. Ugotovili smo, da med obema skupinama parov ni zaznati statistično
pomembnih razlik.

•

V drugem raziskovalnem vprašanju so nas zanimale razlike v avtonomiji in
intimnosti delovanja v primarni družini med pari, ki so doživeli TSZO, in pari, ki
TSZO niso doživeli. Ugotovili smo, da ima skupina parov, ki so doživeli TSZO,
statistično pomembno nižjo avtonomijo in intimnost.

•

V tretjem raziskovalnem vprašanju so nas zanimale razlike v intimni varnosti na
področju fizične oz. telesne varnosti med pari, ki so doživeli TSZO, in pari, ki
TSZO niso doživeli. Ugotovili smo, da ima skupina parov, ki so doživeli TSZO,
statistično pomembno nižjo fizično oz. spolno varnost.

V drugem delu raziskave, pretežno kvalitativnem, smo spremljali pet kliničnih parov (10
udeležencev), ki so doživeli TSZO skozi proces relacijske zakonske terapije. V tem delu
smo želeli odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja.
•

V prvem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so značilnosti intimnega partnerskega
odnosa pri parih, ki so doživeli TSZO v procesu RZT. Ugotovili smo, da je
intimnost parov zaznamovana s težavami na področju spolnosti, odslikavo bolečih
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odnosov v primarni družini, obrambni komunikaciji in doživljanju neprijetnih
čutenj.
o V drugem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so značilnosti procesa
relacijske zakonske terapije. Znotraj procesa smo želeli odgovoriti na dve
raziskovalni vprašanji.
§

Najprej so nas zanimale spremembe v medsebojni prilagojenosti in
intimni varnosti pred pričetkom terapije in po njej. Ugotovili smo, da
se je po šestih mesecih terapije kakovost partnerskega odnosa
izboljšala, prav tako pa se je povečala stopnja predanosti in zaupanja
na področju spolnosti.

§

Nato nas je zanimalo, ali bodo vključeni pari po končanem procesu
relacijske zakonske terapije lahko definirali spremembe, ki so jih
zaznali kot posledico procesa relacijske zakonske terapije. Ugotovili
smo, da so pari zaznali številne spremembe na področju doživljanja
spolnosti, komunikacije, čustvenega doživljanja, družinskih odnosov
in medsebojne povezanosti. Kot ključno za spremembo pa so pari
navajali sočutje terapevtke in nova spoznanja.

Ob navedenih ugotovitvah moramo izpostaviti tudi omejitve raziskave.
V kvantitativnem delu raziskave smo ugotovili, da je od vključenih parov polovico le-teh
poročalo o TSZO, kar je že samo po sebi dovolj zastrašljiva ugotovitev glede na naravo
travme in njeno sistemsko razsežnost. Glede na to, da raziskava temeljni na
retrospektivnem samoporočanju, pa je glede na naravo spomina (morebitna amnezija)
odstotek parov, ki so doživeli TSZO, lahko še višji. Obenem je potrebno upoštevati, da so
nekateri pari izpolnjevali vprašalnike pred pričetkom skupine ob svojem zakoncu oz.
partnerju, ki mu o morebitni TSZO še niso spregovorili in se tako niso uvrstili v skupino
parov s prisotno spolno zlorabo. Navedeno lahko povežemo tudi s prvo postavljeno
hipotezo, s katero nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v kakovosti partnerskega
odnosa med obema skupinama parov. Za boljši vpogled bi bilo potrebno upoštevati tudi
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podatke o storilcu zlorabe – v smislu ali je šlo za zlorabo znotraj družine ali izven družine,
ali je bilo mogoče storilcev več, čas trajanja zlorabe, razkritje zlorabe in morebitno podporo
mame. O tem smo razmišljali že pred pričetkom raziskave, ko smo v času podiplomskega
študija izvedli pilotsko raziskavo o spolnih zlorabah v otroštvu. Prostor za odgovor na
vprašanje »Kdo vas je zlorabil?« je pogosto ostal neizpolnjen, zato smo se odločili, da
navedeno vprašanje v pričujoči raziskavi izpustimo. Ko smo udeležence spraševali o spolni
zlorabi v otroštvu, smo pred sklopom vprašanj o TSZO zapisali, da vprašanja lahko
izzovejo neprijetne občutke in naj nanje odgovorijo le, če to želijo, saj udeležencev nismo
želeli retravmatizirati. Tako smo dobili vrnjenih 11 vprašalnikov, ki jih ni bilo mogoče
vključiti v raziskavo, saj udeleženci področja z vprašanji o spolni zlorabi niso izpolnili. Ob
tem lahko predpostavimo, da je spolna zloraba za navedene osebe še vedno boleča in se
niso želeli z njo soočiti, obstaja pa tudi možnost, da o zlorabi s svojim partnerjem še niso
spregovorili in niso želeli izpolnjevati podatkov o TSZO vpričo partnerja ali kot smo
zapisali zgoraj, so namerno označili napačno. V kolikor bi slednje lahko držalo, potem
pomeni, da so udeleženci v stiski, saj ne morejo zaupati svojemu partnerju, nezaupanje pa
se odraža tudi v partnerskem odnosu. Možno je, da so udeleženci pri vprašanju o spolni
zlorabi obkrožili ne, četudi so-le to doživeli, pa jih je bilo sram pred partnerjem. Namreč v
kvalitativni raziskavi se je izkazalo, da sram in strah pred odzivom partnerja, osebe, ki so
doživele spolno zlorabo, blokirata pred razkritjem. 5 moških in 26 žensk je poročalo o več
kot eni obliki spolne zlorabe, zato bi bilo v nadaljnjih raziskavah potrebno udeležence
povprašati o zlorabi ločeno za vsako obliko posebej in kot že povedano: vključiti tudi
vprašanja o storilcu. Ena izmed omejitev je tudi ne ravno visoka zanesljivost vprašalnika
ISQ in pristranski vzorec – skupine za zakonce v Celju in Ljubljani.
Pomankljivost obeh delov raziskave je tudi premajhen vzorec, ki ni posplošljiv, obenem je
bil le-ta selekcioniran in pa odsotnost kontrolne skupine. V kolikor bi npr. v drugi del
raziskave vključili večje število parov, bi mogoče lahko prišlo do drugačne zasičenosti in bi
se pojavile še druge kategorije. Obenem so bile pri vseh kliničnih parih ženske tiste, ki so
doživele TSZO, in zanimive bi bile ugotovitve, če bi bilo obratno, kar pa so lahko že
predlogi za nadaljnje raziskovanje. Glede sprememb, ki so jih udeleženci zaznali,
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omejitev lahko, da je po le-teh spraševala ista oseba, ki je izvajala terapijo. Možno bi bilo,
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da bi ji udeleženci želeli biti s svojimi odgovori všečni zaradi želje po pripadnosti in bi
lahko drugemu raziskovalcu podali drugačne odgovore. Tudi za spremembe pred vstopom
v terapijo in po njem (medsebojna prilagojenost in intimna varnost) oz. učinkovitosti le-te
ne moremo z gotovostjo trditi, da so nastale samo zaradi procesa terapije. Prav tako ne
moremo posplošiti ugotovitev na vse pare, ki so doživeli TSZO, saj ima vsak par svojo pot
okrevanja. Namen raziskave je bil namreč poglobiti razumevanje posledic, ki jih je TSZO
pustila v partnerskih odnosih in okrepiti znanje s področja razumevanja intimnih
partnerskih odnosov, pretekle travme in procesa relacijske zakonske terapije. Namreč v
kvantitativnem oz. prvem delu raziskave se je izkazalo, da med pari, ki so doživeli TSZO in
pari, ki TSZO niso doživeli, ni zaznati statistično pomembnih razlik v kakovosti
partnerskega odnosa. Raziskave pa so tudi pokazale, da se nekateri partnerski odnosi,
katerega zakonci označujejo kot zelo kakovostnega, končajo z razvezo oz. neketeri, ki
menijo, da njihov zakon ni kakovosten, ostajajo skupaj (Gottman et al. 1998, 17-22). Prav
zaradi navedenega je drugi del raziskave še toliko bolj pomemben, saj podaja dodaten
vpogled v doživljanje partnerskega odnosa pri parih, ki so doživeli TSZO.
Kljub omejitvam je bila pri vključenih parih v kvanititativni raziskavi zagotovljena
raznolikost udeležencev. Le-ti so bili stari od 24 do 68 let, kar pomeni, da smo vključili tri
starostne generacije. Tudi izobrazbena struktura je bila različna – od osnovnošolske do
doktorske izobrazbe, pari so imeli od nič do sedem otrok, vključeni pari so bili tako
poročeni kot živeči v izvenzakonski skupnosti. Kljub majhnemu številu udeležencev je bila
raznolikost zagotovljena tudi v pretežno kvalitativnem delu raziskave. Pari so bili tako
poročeni kot tudi živeči v zunajzakonski skupnosti, bili so brez otrok, z enim in z dvema
otrokoma. Tudi trajanje odnosa je bilo različno; od dve do sedemnajst let, različna je bila
tudi njihova izobrazba – od osnovnošolske do visokošolske. Obenem pa smo z
združevanjem kvantitativne in kvalitativne analize pridobili dodatne vpoglede v raziskavo.
Drugi del raziskave tako odgovarja na vprašanje o smiselnosti vključitve obeh partnerjev v
proces relacijske zakonske terapije oz. učinkovitosti le-te pri obravnavi parov, od katerih je
eden doživel ali sta oba doživela TSZO. Podatki podajajo tudi dragocene uvide v
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pomembnost partnerskega odnosa za predelavo posledic TSZO in učinkovitosti procesa
RZT pri klinični obravnavi omenjenih parov.
Rezultati so lahko v pomoč zakonskim terapevtom pri njihovem kliničnem delu s pari, ki so
doživeli TSZO. Zastrašujoča je ugotovitev, da je vsak drugi partnerski odnos v nevarnosti
zaradi posledic sistemske razsežnosti TSZO, kar je potrebno upoštevati v terapiji. V
Sloveniji terapevti še ne uporabljajo »protokola«, da bi pare že pred vstopom v terapijo
povprašali o morebitni TSZO, kar pa bi bilo potrebno in kar je tudi praksa v tujini. Namreč
za terapevta je pomembno teoretično in praktično znanje s področja spolnih zlorab in njene
sistemske razsežnosti. Glede na to, da je spolna zloraba povezana s sramom, krivdo in
strahom veliko posameznikov o njej sploh nikoli ne spregovori. Mogoče je zakonska
terapija prvi možni prostor, da posamezniki odložijo breme in odidejo v svet »očiščeni«,
obenem pa se tudi medsebojno povežejo na drugačen način.
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13. POVZETEK

Spolna zloraba v otroštvu (do dopolnjenega 18. leta starosti oz. polnoletnosti) je po svoji
naravi travma s škodljivimi daljnosežnimi posledicami, ki zaznamujejo posameznika na
individualnem in medosebnem področju delovanja, kar se najmočneje izraža v intimnih
partnerskih odnosih. Zaradi nastalih težav pari pogosto iščejo pomoč pri zakonskih in
družinskih terapevtih.
V disertaciji smo zato želeli razumeti naravo intimnih partnerskih odnosov v povezavi s
travmo spolne zlorabe v otroštvu (TSZO) in proces relacijske zakonske terapije pri parih, ki
so doživeli TSZO.
Doktorska disertacija z naslovom Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimni partnerski
odnos je razdeljena na teoretični uvod in empirični del. V teoretičnem uvodu smo najprej
predstavili naravo spolne zlorabe kot travmo in njeno sistemsko razsežnost. Nadaljevali
smo s posledicami TSZO na individualni in medosebni ravni. V tretjem poglavju smo
predstavili intimni partnerski odnos in družinske odnose v primarni družini. Sledi prikaz
relacijske zakonske terapije v teoriji in praksi. Naslednje poglavje smo posvetili biblično
teološkem delu, v katerem smo predstavili tri odlomke iz Prve Mojzesove knjige, odlomek
iz Knjige sodnikov in odlomek iz Druge Samuelove knjige ter posamezne dele zgodbe
Tobija in Sare iz Tobitove knjige. Navedene odlomke smo v luči TSZO osvetlili s pomočjo
relacijske zakonske terapije in tako sklenili teoretični uvod.
Sledi empirični del, ki je sestavljen iz kvantitativnega in kvalitativnega dela. V
kvantitativnem delu so nas zanimale razlike v kakovosti zakonskega odnosa, intimni
varnosti in delovanju v primarni družini med pari, ki so doživeli TSZO, in pari, ki TSZO
niso doživeli. V raziskavo smo vključili 84 parov, natančneje 168 prostovoljnih
udeležencev. Na podlagi analize vprašalnikov smo ugotovili, da je polovico parov poročalo
o TSZO. Ugotovili smo, da med pari, ki so doživeli TSZO, in pari, ki niso doživeli TSZO,
ne obstaja statistično pomembna razlika v kakovosti zakonskega oz. partnerskega odnosa,
obstaja pa statistično pomembna razlika v avtonomiji in intimnosti delovanja v primarni
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družini ter statistično pomembna razlika v intimni varnosti na področju telesne oz. spolne
varnosti.
V pretežno kvalitativnem delu raziskave smo želeli v procesu relacijske zakonske terapije
poglobljeno raziskati doživljanje parov, ki so doživeli TSZO. V raziskavo smo vključili pet
parov, natančneje 10 udeležencev, od katerih je vsaj eden izmed njiju doživel TSZO in je
njun odnos ob vključitvi v terapijo trajal vsaj leto dni. Zbiranje podatkov je potekalo skozi
terapevtski proces relacijske zakonske terapije, ki je trajala šest mesecev. Zanimale so nas
značilnosti intimnega partnerskega odnosa in razvijanje le-teh med terapevtskim procesom
relacijske zakonske terapije. Ugotovili smo, da je v procesu relacijske zakonske terapije pri
vključenih parih prišlo do sprememb v medsebojni prilagojenosti in intimni varnosti ter, da
se je partnerski odnos izboljšal na različnih področjih delovanja.
Zaključke raziskave je potrebno razumeti z upoštevanjem omejitev, povezanih z
nereprezentativnim vzorcem, obenem pa je treba upoštevati, da ima vsak par, ki je doživel
TSZO, svoj proces okrevanja.
Raziskava je pomemben doprinos k boljšemu razumevanju TSZO v povezavi z intimnim
partnerskim odnosom in učinkovitosti relacijske zakonske terapije pri obravnavi parov, ki
so doživeli TSZO.	
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14. ABSTRACT

By its nature, sexual abuse in childhood (before 18 years of age) is a trauma with harmful
far-reaching consequences that impact a person in the area of individual and interpersonal
activities. This is most strongly reflected in intimate relationships. Due to the resulting
difficulties, couples often seek help of marriage and family therapist.
Therefore, this thesis seeks to understand the nature of intimate relationships in conjunction
with the trauma of childhood sexual abuse, and the process of relational marital therapy
with couples who have experienced a childhood sexual abuse trauma.
This doctoral dissertation titled The Trauma of Sexual Abuse in Childhood and Intimate
Partner Relationship is divided into a theoretical introduction and empirical part. The
former starts by presenting the traumatic nature of sexual abuse and its systemic dimension.
Then, it discusses the consequences of a childhood sexual abuse trauma at the individual
and interpersonal levels. The third chapter presents the intimate partner relationship and
family relations in the family of origin. It is followed by a presentation of relational marital
therapy in theory and practice. The next chapter is devoted to biblical theological work. It
presents three passages from the Book of Genesis, a passage from the Book of Judges and
an excerpt from the Second Book of Samuel, as well as individual parts of the story of
Tobias and Sarah from the Book of Tobit. In the light of childhood sexual abuse trauma,
the theoretical introduction ends by illuminating those passages using relational marital
therapy.
The empirical part consists of the quantitative and mostly qualitative section. The
quantitative section examines the differences in the quality of marital relationship, intimate
security and the functioning in the family of origin among those couples who have
experienced childhood sexual abuse trauma and those without such experience. The study
included 84 couples, specifically 168 voluntary participants. Based on the analysis of
questionnaires, half of all the couples reported about the trauma of childhood sexual abuse.
The results showed that among the couples who have experienced childhood sexual abuse
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trauma and the couples with no such experience, there is no statistically significant
difference in the quality of marital or partner relationship. However, there is a statistically
significant difference in the autonomy and intimacy of functioning in the family of origin
and a statistically significant difference in intimate safety in the area of physical or sexual
safety.
The primarily qualitative part of research represents an in-depth exploration, within the
process of relational marital therapy, of the experience of couples who have experienced
childhood sexual abuse trauma. The study included five couples, more specifically 10
participants, of which at least one person within a couple experienced childhood sexual
abuse trauma. A further criterion was that before their involvement in the therapy, their
relationship lasted at least a year. Data were collected through the therapeutic process of
relational marital therapy, which extended over six months. The characteristics of intimate
partner relationship and the development of those throughout the therapeutic process of
relational marital therapy were observed. The conclusions revealed that within the process
of relational marital therapy with the couples involved, changes in the mutual adaptation
and intimate safety occurred, and that the partner relationship improved in various areas of
functioning.
The conclusions of the research are to be understood by taking into account the constraints
associated with a non-representative sample, while at the same time considering that each
couple which experienced childhood sexual abuse trauma goes through its own recovery
process.
The research significantly contributes to a better understanding of childhood sexual abuse
trauma in connection with an intimate partner relationship, and the effectiveness of
relational marital therapy in the treatment of couples who have experienced the trauma of
childhood sexual abuse.
Key words: childhood sexual abuse, trauma, intimate partner relationship, relational
marital therapy, changes
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