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Povzetek 

Motnje hranjenja so danes zaskrbljujoč in obsežen problem. V hitrem ritmu vsakdana in pod 

težo družbenih pritiskov se ljudje cenijo le po zunanjosti. Vitkost je postala zapoved, debelost 

pa stigma. Takšna in podobna kulturna sporočila dobijo otroci že v družinah, kjer se jim po 

eni strani hrano ponuja, po drugi strani pa opozarja, da morajo paziti, da ne bodo pojedli 

preveč. 

Motnje hranjenja izražajo konflikte in stiske nekega okolja, vendar lahko postanejo za 

posameznika tako neznosne, da mobilizirajo njegove simptome in obrambne mehanizme. 

Postanejo lahko izraz osvoboditve notranjih, bolečih in neprepoznavnih čustev, zato jih 

uvrščamo med duševne bolezni in na žalost o njih govorimo očitajoče, nerazumevajoče in s 

stigmo. 

V teoretičnem delu naloga opredeljuje motnje hranjenja in njihove vrste, prikazuje pomen 

hrane in pojasnjuje poglavitne vzroke, dejavnike in posledice motenj hranjenja ter opisuje 

vpliv medijev in družbe na pojav motenj hranjenja.  

Empirični del naloge, singularna študija primera, proučuje življenje družine in doživljanje 

otroka z motnjo hranjenja. 

KLJUČNE BESEDE: 

Motnje hranjenja, družina, družba, hrana, čustva, mediji. 

  



 

 

ABSTRACT 

Eating disorders today are a worrying and wide-ranging problem. The fast pace of everyday 

life and the weight of social pressures cause people to judge others based on appearance. 

Thinness has become a must, while obesity has become a stigma. These and other cultural 

messages are already given to children within their families, where on the one hand they are 

offered food, while on the other, they are warned not to eat too much. 

Eating disorders reflect conflicts and difficulties of an environment, but may become so 

unbearable for an individual that he mobilizes his symptoms and defense mechanisms. They 

can be an expression of liberation from inner, painful and unrecognized emotions. That is why 

they are considered as mental illness, and unfortunately, we talk about them reproachfully, 

without comprehension, and with stigma. 

The theoretical part of the study identifies eating disorders and their types, showing the 

importance of food and explaining the main causes, factors and consequences of eating 

disorders, thus describing the influence of media and society on the phenomenon of eating 

disorders. 

The empirical part of the work, a single case study, examines the life of a family and the 

experience of a child with eating disorders. 

 

KEYWORDS: 

Eating disorders, family, society, food, emotions, media. 
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1 UVOD 

Motnje hranjenja so kompleksen pojav. Pri tem govorimo o zavednih in nezavednih 

sporočilih naših teles. Ta sporočila so povezana z vsem, s čimer so povezana naša čustva. 

Napačno je razmišljanje, da kdor veliko ali premalo jè, ima probleme s hrano. Hrana je le 

substanca, ki jo moramo uživati, saj je nujno potrebna za naše življenje.  Kadar pa nam hrana 

povzroča trpljenje in nam ne daje užitka, tedaj govorimo o motnjah hranjenja. To se zgodi, ko 

oseba svoja čustva pomeša z občutki lakote ali z željo po stradanju. Neješčnost, stradežerstvo 

in prenajedanje  postane središče življenja in edina pot, da sami sebe občutijo žive in upajo, 

da postanejo vidni. 

Razvidno je, da imajo motnje hranjenja prisilni oziroma kompulzivni značaj in jih uvrščamo 

med zasvojenosti. Motnje hranjenja so obsežna in skrb vzbujajoča težava, ki se izraža kot 

socialna bolezen in tegoba današnje družbe. 

Področje naše raziskave predstavlja dinamiko življenja družine v obdobju težav z motnjo 

hranjenja in doživljanje otroka z motnjo hranjenja. 

Pri pregledu strokovne literature s tega področja smo določili raziskovalni problem naloge in 

določili temeljna raziskovalna vprašanja, in sicer: 

 Kako starši lahko vplivajo na to, da se mladi ne bi srečevali z motnjo hranjenja? 

 Kakšen vpliv imajo mediji, da se mladi ne sprejemajo takšne, kot so? 

 Kakšne so možnosti dostopa do informacij o motnjah hranjenja? 

Naloga je sestavljena iz dveh delov in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu smo s pomočjo strokovnih člankov in literature opisali preučevano tematiko. 

V empiričnem delu smo opredelili način raziskovanja, ki jo predstavlja kvalitativni del 

naloge, v katerem smo s pomočjo intervjuja zbirali podatke. Torej instrument, ki smo ga 

uporabili, je bil nestrukturiran intervju, s pomočjo katerega smo izpeljali intervju z družino. Z 

omenjeno metodo smo ugotovili dinamiko življenja družine v obdobju težav z motnjo 

hranjenja in doživljanje otroka z motnjo hranjenja.  

Glavni cilj naloge je bil odgovoriti na raziskovalna vprašanja in ugotoviti,  moč vpliva staršev 

pri mladih z motnjo hranjenja, vzrok mladih, da se ne sprejemajo takšne, kot so, in ugotoviti, 

ali je danes na razpolago dovolj informacij o motnjah hranjenja. 



2 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Motnje hranjenja 

»Ko se ti vzpenjaš k svojim nebesom, se jaz spuščam k svojemu peklu – in celo takrat me 

kličeš prek nepremostljivega zaliva: »Moj prijatelj, moj družabnik!« in jaz ti tedaj zavpijem: 

»Moj prijatelj, moj družabnik!« − kajti ne bi želel, da bi ti videl moj pekel. Plamen bi ti ožgal 

vid in dim bi se ti zagozdil v nosnicah. Preveč imam namreč rad svoj pekel, da bi ti dopustil, 

da ga obiščeš. V peklu bi rad bil sam.« (Jovanović, 2013 str. 9) S takšnimi besedami se lahko 

opišejo osebe, ki trpijo za motnjo hranjenja in same ne najdejo izhoda iz začaranega kroga.  

»Osebe, ki trpijo za motnjo hranjenja, nimajo druščine, s katero bi se skupaj prenajedale, 

stradale, bruhale, kot imajo alkoholiki svoje pivske kolege« (Švab, 1998 str. 23). Tako 

Švabova utemeljuje osamljenost oseb z motnjo hranjenja, ki se zaprejo in izolirajo pred 

družbo in s takšnim načinom življenja opozarjajo na svoje stiske in težave. Zakaj? 

Ker imajo vse oblike motenj hranjenja skupno točko, to je kompulzivni značaj. Avtorica 

meni, da se to kaže na način, da oseba želi prenehati s svojim početjem, vendar tega ni 

zmožna storiti. Zato motnje hranjenja uvrščamo med zasvojenost, le da v tem primeru hrane, 

kot nevarne substance, ne moremo prenehati uživati in da klasičen način abstinence ni možen. 

Hrani se ne moremo odpovedati, lahko pa spremenimo način svojega hranjenja (Švab, 1998). 

Zavirškova (2010 str. 144) doda, da je za zasvojenost značilno »neko doživetje, ki se izmakne 

lastnemu hotenju, mišljenju in delovanju, tako da postane vsakokratna snov ali proces 

izključena hrana, življenjski smisel in življenjska vsebina«. Opazimo, da so motnje hranjenja 

obsežna in skrb vzbujajoča težava sodobnega sveta. Vse več ljudi se na svoje stiske in težave 

odzove tako, da se obrne proti lastnemu telesu, ker so neuspešni pri reševanju svojih težav na 

dejaven način (prav tam). 

»Naraščanje pogostnosti motenj hranjenja ni znak sorazmernega obilja, v katerem živi 

sodobni človek v razvitih deželah, ampak bolj opozorilo, da se je z različnimi obremenitvami 

vse teže boriti na smiseln in tvoren način« (Černelič-Bizjak, 2008 str. 48). S to definicijo 

želimo poudariti, da za motnje hranjenja ni kriva zasičenost s hrano, ampak je problem v 

posamezniku, ker se pred obremenitvami zateka v omame, namesto da bi stiske reševal na 

njemu koristen način. 
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Večina avtorjev motnje hranjenja opredeli kot zasvojenost in duševno-socialno bolezen. 

Ugotovili smo, da imajo motnje hranjenja kompulzivni značaj in jih zato uvrščamo med 

zasvojenost, da so motnje hranjenja duševno-socialne bolezni, pa bomo potrdili iz definicij 

motenj hranjenja, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

Motnje hranjenja govorijo o marsičem, o zavednih in nezavednih sporočilih, ki jih dobivamo 

v zvezi s samim seboj in našimi telesi. Govorijo o preživetem otroštvu in navadah hranjenja. 

Telo postane sredstvo za izražanje svojih čustev. Z motnjami hranjenja se osebe zaprejo pred 

življenjem in stvarmi, ki jih morajo v življenju obvladati: odločati se, prevzemati odgovornost 

za posledice svojih dejanj, soočati se, prenašati izgubo, verbalizirati jezo, reči ne, postavljati 

meje, ljubiti, posloviti se in najti identiteto. Gre za strah pred soočanjem z življenjem in ravno 

motnje hranjenja uspavajo vsa ta čustva, ki jih je težko zadržati. S hranjenjem poskušajo 

zapolniti praznino v sebi. Zasvojenost s hrano tako postane po eni strani del rešitve za stisko, 

ki jo nosijo v sebi, po drugi pa del problema (Sternad, 2001). 

Ocepkova (2013 str. 1) pojasnjuje, da so »motnje hranjenja močan, naraščajoč problem 

družbe zahodnega sveta, ki se pojavljajo kot temen odsev družbenim idealom in 

pričakovanjem. So ena izmed posledic neustreznega razvoja identitete in se kažejo v občutku 

nezadostnosti tako na socialnem kot na spolnem področju«.  

Avtorici Middleton in Smith navajata, da so motnje hranjenja pojav, »ko neurejeni vzorci 

prehranjevanja – kakršnikoli že so – začnejo resno vplivati na človekovo čustveno in/ali 

telesno zdravje« (Middleton, 2012 str. 17). Razlog, da so motnje hranjenja več kot očitno 

socialna bolezen, tegoba današnje razvite družbe kot družbe blagostanja, razložita z dejstvom, 

da je to zasvojenost s hrano. Zato je pomembno, da na motenj hranjenja ne gledamo kot 

diagnozo, temveč se usmerimo k človeku kot celostnemu bitju, ki je »človek z nekim bolnim, 

motenim odnosom do hrane in hranjenja« (Middleton, 2012 str. 129). 

Naj omenimo le, »da celostno bitje zajema vse plasti človekovanja in občestvovanja in 

pomeni nazor o človeku. Življenje moramo gledati kot mnenje, potrebe, razmere, čustva ter 

človeško bivanje in sožitje« (Ramovš, 1990 str. 12). 

Strokovnjakinja Sernec pa dejstva poveže in nam razloži, da so motnje hranjenja »duševne 

motnje, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane. Predstavljajo zunanji izraz globoke 

duševne stiske in nesprejemanja sebe. Oseba z motnjo hranjenja izraža svoje čustvene težave 

s spremenjenim odnosom do hrane in hranjenja. Navidezni problem s hrano v globini skriva 
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trpljenje, ki je nastalo zaradi številnih razlogov. Hranjenje ali odklanjanje hrane postane 

izraz osvoboditve notranjih, bolečih in neprepoznavnih čustev« (Sernec, 2009 str. 249). 

Motnje hranjenja so torej kompleksen pojav, kjer ne govorimo le o napačnem hranjenju, 

ampak o čustvenih težavah posameznika in njegovi samopodobi. 

Ocepkova motnje hranjenja razdeli v dve skupini. Prvo poimenuje etnična bolezen, pri kateri 

gre za povezavo med osebnostnimi značilnostmi posameznika in širšim družbenosocialnim in 

ekonomskim sistemom, v katerem živi. V drugi skupini motnjo hranjenja poimenuje kot 

duševno bolezen, v katero uvrsti anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo in kompulzivno 

prenajedanje (le-te izražajo stisko, telesno, socialno in duševno prizadetost) ter pojavljanje 

sekundarnih duševnih motenj, predvsem depresij. Hujše oblike pa vodijo v kronično 

obolevnost, zmanjšano sposobnost in celo smrt. Torej strokovnjakinja zagovarja teorijo, da so 

motnje hranjenja posledica slabe samopodobe, ki izvira iz okolja (Ocepek, 2012).  

Ugotovili smo, zakaj so motnje hranjenja zasvojenost in zakaj jih štejemo med duševne 

motnje, v nadaljevanju pa bomo ugotavljali posamezne vrste le-teh, njihov proces in razvoj.  

2.1.1 Anoreksija – neješčnost 

Ko govorimo o anoreksiji, govorimo o motnji hranjenja, za katero so značilni nenavadni 

vzorci v vedenju prehranjevanja in regulaciji telesne teže. Vzorce spremljajo motnje v 

dojemanju lastne oblike telesa in odnos do telesne teže. Pri osebi z anoreksijo je v ospredju 

neusmiljena vitkost, ki osebo prisili v stradanje in pretirano izvajanje telesnih vaj, vse to pa 

privede lahko tudi do smrti. Motnja je značilna predvsem za ženske v srednjih letih in dekleta 

v najstniških letih. Avtor Conner v svoji knjigi poudari statistiko, da za motnjo trpi 1 % deklet 

v privatnih šolah pod 16 let, v državnih šolah pa 0,2 %, študentov skupaj na populacijo pa kar 

5 %. Pri anoreksiji ne gre za izgubo apetita, gre predvsem za pomanjkanje zaužite hrane. 

Osebe s pomočjo bruhanja in uporabo odvajal shujšajo do onemoglosti. Čeprav oseba telesno 

propada, se ji zdi, da s tem pridobiva energijo in vitalnost (Conner, 2002). 

Avtorica Sernec (2009) utemelji, da je za osebe, ki imajo anoreksijo značilno, da čutijo 

intenziven strah pred debelostjo. Oseba je ves čas prepričana, da je debela, čeprav telesne 

posledice kažejo podhranjenost, kar pomeni, da je indeks telesne mase manjši od 17. 

Anoreksija je motnja, ki nastaja postopoma, in gre za proces. Začetek je večinoma nedolžen. 

Oseba se odloči shujšati, teža ji pada, ona pa se počuti vedno boljše. Prvič v življenju ima 

občutek, da jo okolica opazi. Začuti, da ima moč, da je ona tista, ki nadzoruje svoje življenje. 
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Opazimo, da gre za strategijo, s katero poskuša lažje živeti. Vendar ker se hujšanje ne ustavi, 

se oseba zave, da nima več nadzora. V tej fazi motnja z anoreksijo preide v izgubo 

samokontrole, ki pa vodi v občutek neuspešnosti in še poslabša samopodobo in 

samospoštovanje osebe. »Napačno je prepričanje, da ima tisti, ki bruha, bulimijo, tisti, ki 

strada, pa anoreksijo« (Sernec, 2009 str. 251). Ta definicija pomeni, da lahko tudi oseba, ki 

ima anoreksijo, bruha in uporablja odvajala za zmanjšanje telesne teže, ravno tako lahko 

oseba, ki ima bulimijo, tudi strada.  

Tudi Sternad (2001) anoreksijo opiše kot zavestno povzročeno znižanje telesne teže. Ogden 

(2003) podrobno opisuje, kako osebe z anoreksijo to počnejo. Pravi, da močno kontrolirajo 

vnos kalorij v svoje telo, hrano režejo na majhne koščke in jejo zelo počasi. Da potešijo 

fizično lakoto, pijejo veliko kave, gazirano pijačo, uživajo žvečilne gumije in kadijo. Skratka, 

svoj obrok hrane vidijo kot nek ritual, ki je omejen. 

Lahko rečemo, da je to zasvojenost razvitega sveta, večinoma doleti dekleta srednjega in 

višjega družbenega sloja ter družine s prikrito disfunkcionalnostjo. Razen telesne teže je za 

anoreksično osebo značilna motena telesna podoba, ki se kaže kot pretiran občutek debelosti 

ali hud strah pred njo, ne glede na dejansko telesno težo, ki je prenizka. Takšne osebe so 

preobremenjene s svojo zunanjo podobo in z vprašanji glede hrane. Shujšajo zaradi 

odklanjanja hrane ali pa z bruhanjem, uživanjem odvajal in intenzivnimi telesnimi vajami. 

Posledice hitre izgube telesne teže pa povzročijo hipotermijo, bradikardijo ter razne 

presnovne, hormonske in elektrolitne spremembe (Sternad, 2001). 

Najpogostejši zapleti pri anoreksiji so: srčnožilni (aritmije, hipotenzija in bradikardija). 

Bolniki imajo povišan krvni pritisk, zmanjšana je velikost srčnih votlin, stanjšana je stena 

zlasti levega prekata, pogost je prolaps mitralne zaklopke, sočasnost elektrolitskih motenj 

povzroča srčne aritmije, katerim pripisujejo tudi nenadne srčne smrti. Prebavni sistem 

(kronično zaprtje, upočasnjeno praznjenje želodca, povišane aktivnosti jetrnih taranzaminas, 

povečanje obušesnih slinavk, karies, esofagitis, akutna gastična dilatacija). Pri bruhanju pride 

do erozij na dentinu, zobne gnilobe in zatrganja sluznice na prehodu iz požiralnika v želodec, 

pogosta izpostavljenost požiralnika kisli želodčni vsebini ima za posledico vnetja. 

Upočasnjeno praznjenje želodca bolniki občutijo kot tiščanje po obrokih, zaprtje pa je 

posledica neustrezne polnjenosti črevesja in okvare črevesne stene zaradi uporabe odvajal. Pri 

krvotvornem sistemu povzroča (anemijo, levkopenijo in trombocitopenijo). Levkopenijo 

opisujejo pri dveh tretjinah bolnikov, pogosta je zmerna normocitna anemija. Kostni mozeg je 



6 

 

hipoplastičen. Ledvični sistem (azotemija in hipokaliemija). Pri ledvični prizadetosti se pojavi 

zmanjšana glomerularna filtracija in zmanjšana koncentracijska sposobnost. Posledica je 

povišanje retentov v krvi. Poškodbe so opazne tudi na skeletnem sistemu in sicer kot 

osteoporoza. Preželj v svojem delu zgoraj omenjene motnje opiše kot posledico fiziološkega 

prilagajanja na negativno energetsko ravnotežje (stradanje), kot nefiziološko manipulacijo s 

prebavili (izzvana bruhanja in hiter vnos velikih količin energetsko bogatih snovi) ter 

stranskih učinkov prekomerne in neustrezne uporabe zdravil (diuretiki in odvajala) (Preželj, 

1995 str. 13–15). 

Pogosto se govori, da je za anoreksijo kriva moda, vendar pa ne moremo govoriti kot o 

glavnem vzroku za pojav te motnje. Vzrok za anoreksijo je pogled na telo in telesno težo, kjer 

pa se motnja tudi največkrat izraža. Pri imenovani motnji se skriva predvsem potreba po 

nadzoru nad lastnim življenjem. Če otrok odrašča v odnosih, v katerih ne more odločati o 

sebi, o svojih potrebah in željah oziroma mu odločitve pogosto vsiljujejo starši (mi vemo, kaj 

je dobro zate!), s tem prestopajo, rušijo otrokove meje. Vsiljevanje, prestopanje mej je denimo 

že pretirano hranjenje, ki je pogosta oblika pomirjanja jokajočega dojenčka. Ljudje, ki zbolijo 

za anoreksijo, so imeli kot dojenčki najpogosteje preveliko telesno težo, kar kaže na to, da je 

mama namesto otroka določala, kako lačen je. Pravimo, da taka oseba meje povsem zapre – 

začne zavračati hrano. Signal o potrebi (lakota) se poveže z neugodjem in ga je treba zatreti, 

signalov iz želodca ne sme prepoznati kot lakote, ker bi zavohala hrano. Občutek, da je človek 

nenehno "polnjen" s tem, kar mu vsiljujejo drugi, se odraža v obliki motenega zaznavanja 

lastne telesne podobe. Tak mlad človek se v resnici vidi kot predebelega, zato zavrača tisto, 

ker je pod njegovim nadzorom – hrano. V resnici človek z anoreksijo zavrača pretirano 

nadzorovanje in skrb odraslih, obenem pa odklanja tudi sebe (www.psihoterapia-

ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/75-anoreksija.html). 

2.1.2 Bulimija – stradežerstvo 

Bulimija je novo ime za atipično obliko anoreksije. Kot samostojna bolezen je obravnavana 

šele od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Pri osebi z bulimijo je prisotna »preokupiranost z 

obliko svojega telesa, telesno težo in stalen strah pred debelostjo ter občutki pomanjkljivega 

nadzora nad lastnim hranjenjem«(Sernec, 2009 str. 251). Osebe imajo večinoma ustrezno ali 

nekoliko povečano telesno težo. Gre za prenajedanje, pri katerem oseba zaužije bistveno večje 

količine hrane, kot je normalno. Zaužita hrana je visoko kalorična z ogljikovimi hidrati in 

maščobami. Oseba se svojega prenajedanja sramuje in ga zato izvaja na samem ter s tem 

http://www.psihoterapia-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/75-anoreksija.html
http://www.psihoterapia-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/75-anoreksija.html
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početjem nadaljuje do bolečin v želodcu. Ob takem prenajedanju se oseba počuti sproščena, 

vendar pa ima občutek krivde in pojavijo se vedenjski vzorci za zniževanje telesne teže 

(Sernec, 2009). 

Kastelic pojasnjuje: »Bulimijo nervozo pogosto spremlja depresivnost. Bolezen prizadene 

nekoliko starejše ženske kot anoreksija nervoza, v začetku ali sredini dvajsetih let.« (Kastelic, 

1995 str. 35). Definicijo si lahko razložimo s tem, da pri bulimiji govorimo o čustveni potrebi 

po hrani in ne o fizični potrebi po njej.  

Hranjenje postane povsem kaotično, izmenjujejo se obdobja nažiranja in bruhanja ter uporaba 

odvajal. Najpogostejše vzroke, ki osebo pripravijo, da poje ogromne količine hrane in s tem 

sprošča svojo napetost, najdemo v njeni tesnobi, osamljenosti in depresiji. Prenajedanje se 

začne v času ali po hujšanju. Tak vzorec prehranjevanja traja nekaj let, motnja pa je kronična 

z obdobji remisije (Kastelic, 1995). 

Tudi Sternadova pojasnjuje, da je glavna značilnost bulimije razdobje izrazitega hranjenja, na 

kar sledi zavestno izzivano bruhanje. Simbolika bolezni govori o razdvojenosti med dajanjem 

in jemanjem, sprejemanjem in odklanjanjem. Takšnemu vedenju sledijo občutki krivde in 

lastne nevrednosti, depresivno reagiranje in druge motnje razpoloženja. Če traja dolgo, jo 

spremljajo različni telesni zapleti, kot so srčna aritmija in težave s prebavnim traktom. Za 

osebe z bulimijo so značilni negotovost vase, nesposobnost izražanja čustev navzven, 

poudarjena skrb za vtis, ki ga napravijo na druge, ter bojazen pred pomanjkljivostmi zunanje 

podobe (Sternad, 2001). 

Pomembno je poznati vedenjske znake pri bolniku z bulimijo. Gunther bolnika z bulimijo 

opiše, da je od jutra do večera zaposlen s prehranjevanjem. Značilna je volčja lakota po 

živilih, katero lahko čutijo kot nepremagljivo. Pojavljajo se napadi prenajedanja z izgubo 

nadzora. V kratkem času pojedo veliko količino hrane, hkrati pa se bojijo, da se bodo zredili. 

Zato sprožijo bruhanje, včasih pa je lahko tudi spontano. Uporabljajo tudi odvajala, sredstva 

za zmanjševanje apetita in izločanje vode ali pa imajo obdobja stradanja. Ukvarjajo se s 

športom (Gunther 2007). 

Jovanovićeva (2010) nam razloži počutje osebe z bulimijo. Pravi, da bulimija sprva omeji um, 

nato zasvoji telo in z leti se ljudje z njo identificirajo. Postane njihova osebnost, njihov svet in 

njihov dom. V njem je živ, četudi je mrtev, v njem mu poveljujeta fantazijski svet in 

otopelost, katerima je popolnoma podrejen. Brez samouničevanja ne zna več zaživeti in tu je 



8 

 

prepad, ki preprečuje pogled na lepšo in svobodnejšo stran. Ko se to zgodi, je človek vse manj 

družaben, ker se izolira pred zunanjim svetom. Ne zanima ga več, kaj se tam dogaja. Ustvari 

si svoj svet, kateremu je zvest. Življenje mu ne predstavlja nobenega izziva in užitka, ker je 

izziv našel v hrani, užitek pa v samouničevanju. 

Po mnenju strokovnjakov je bulimija multikavzalno pogojena, torej gre pri njej za preplet več 

različnih vzrokov kot genetske predispozicije, družinskih okoliščin, osebnostnih značilnosti in 

sociokulturnih vplivov. Anoreksija je povezana z zavračanjem (vdiranja), bulimija pa z 

mešanimi, nasprotujočimi si občutki (do pomembnih oseb in sebe). Ta motnja je obenem 

odraz nejasnega razmejevanja med telesnim in duševnim področjem. Osebe z bulimijo so bile 

v otroštvu deležne nekonsistentne ali neprave ljubezni, ki jo je bilo na eni strani premalo, 

kadar pa so jo bile deležne, jim je sočasno povzročala duševne ali telesne bolečine. Bulimija 

je zato pogost simptom pri tistih, ki so kot otroci doživeli spolno zlorabo. Roditelj, ki spolno 

zlorablja, svoje ravnanje pogosto označuje kot ljubezen do otroka. Ljubezen, ki so jo 

prejemali, je bila zanje "neprebavljiva, strupena". Na eni strani po njej hlepijo (se z njo 

prenajedajo), na drugi pa jo zavračajo. Ker otroci potrebujejo ljubezen staršev, se utegnejo ti 

mešani občutki kazati v obliki bulimije. Podobne mešane občutke zasledimo pri tistih, ki so 

jim starši izmenično izkazovali naklonjenost (dokler so jih otroci ubogali) ter poniževanje ali 

trdo kaznovanje (www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/76-

bulimija.html).  

O bulimiji govorimo, kadar oseba neprestano razmišlja o hrani, jo sanja, predčasno zapusti 

službo ali šolo zaradi hrane, opušča hobije zaradi nje, zavrača hrano v javnosti, na krožniku 

ločuje hrano, tehta vsak kos hrane, prešteva kalorije, začne računati, koliko ur je preteklo od 

enega do drugega obroka, si postavlja merila, kaj bo jedla, koliko in kdaj je, kadar ni lačna, po 

obroku pretirava s športnimi aktivnostmi, kilogrami postanejo merilo za njeno dobro ali slabo 

počutje, vselej govori, kako je predebela in da mora shujšati, se poslužuje raznih diet, postane 

nervozna, žaljiva, nesramna, arogantna, sovražna in agresivna, se strada, zlorablja odvajala, za 

vsako stvar išče izgovore, na splošno začne več lagati, hrano skriva in jo nato na skrivaj 

zlorablja, se prične izogibati ljudem, ker trpi njeno socialno življenje itd. (Jovanović, 2010). 

2.1.3 Kompulzivno prenajedanje – prenajedanje 

Kompulzivno prenajedanje se pojavi takrat, ko človek nima več nobenega nadzora nad 

količino hrane, ki jo poje. Ne zanima ga, koliko je pojedel in kaj je pojedel, niti kakšen okus 

http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/76-bulimija.html
http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/76-bulimija.html
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je hrana imela. Takšne osebe lahko pojejo vse, kar se da, tudi hrano s pretečenim rokom 

trajanja. Tudi te osebe se sramujejo svojega početja in hrano začnejo skrivati. Strokovnjaki 

pravijo, da je kompulzivno prenajedanje hudo stanje, pri katerem oseba želi kontrolirati svojo 

telesno težo, vendar se kljub vsemu strahotno zredi, saj ne more več sama ustaviti 

prenajedanja (Ashworth, 2000). 

Avtorica Sernec doda, da je kompulzivno prenajedanje motnja, ki se pojavlja v zgodnjem in 

srednjem odraslem obdobju, najpogosteje med 35. in 45. letom. Tudi pri tej motnji se pojavi 

občutek izgube nadzora nad lastnim hranjenjem (Sernec, 2009). 

Za kompulzivno prenajedanje je značilen velik vpliv družinskih dejavnikov, ki sežejo v 

najzgodnejše otroštvo. Strokovnjaki ugotavljajo, da so bile matere debelih otrok negotove in 

so do njih gojile nasprotujoče si, mešane občutke. Ker so bile zaradi lastnih občutkov 

zbegane, so zato, da bi jih prikrile pred seboj, otroka pretirano hranile (vdirale čez njegove 

meje), bile pretirano zaščitniške (zavirale samostojnost) in nadzorujoče. Hotele so doseči, da 

bi se otrok počutil ljubljen. Hrana naj bi otroku dala občutek varnosti in zadovoljstva. Ker te 

osebe odraščajo pod močnim starševskim nadzorom ali pa so zanemarjene, ne razvijejo 

ustreznih mehanizmov notranjega nadzora. Zato kljub nenehnim poskusom vzpostavitve 

nadzora nad prehranjevanjem in kljub močnim občutkom krivde ne zmorejo nadzirati in 

ustaviti prisile po prenajedanju ali pa to zmorejo le za kratek čas (www.psihoterapija-

ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/77-kkompulzivno-prenajedanje.html).  

2.1.4 Značilnosti motenj hranjenja 

Kot lahko vidimo iz prejšnjega poglavja, je pri vseh motnjah hranjenja prisotno sledeče: 

prizadevanje za idealno telesno težo z zlorabo diet in telesne vadbe, nezadovoljstvo s telesnim 

videzom, ki ni prav nič povezano s tem, kolikšna je dejanska telesna teža, zloraba raznih 

manevrov za izločanje že zaužite hrane, tlačenje čustev jeze, žalosti, osamljenosti, 

samoprezira in premajhnega samospoštovanja, skrivanje pred drugimi in osama. Gre za 

posledico kot obrambnega mehanizma, s katerim se ljudje branijo pred notranjo bolečino, s 

katero želijo zmanjšati bolečino, izvirajočo iz notranje razdvojenosti in nerešenega psihičnega 

konflikta (Rozman, 2004). 

Glede na zgoraj naštete značilnosti motnje hranjenja lahko vidimo kot: 

http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/77-kkompulzivno-prenajedanje.html
http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/motnje-hranjenja/77-kkompulzivno-prenajedanje.html
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 MEHANIZEM IZOGIBANJA – oseba večino svoje energije porabi za dejavnosti 

okoli hrane, tako ji zmanjka časa za soočanje s problemi življenja. 

 NAČIN OBVLADOVANJA ŽIVLJENJA – ki sicer izgleda neobvladljivo zaradi 

kupa težav ali ker prizadeti doživlja, da njegovo življenje obvladujejo drugi. 

 NAČIN IZRAŽANJA SAMOSTOJNOSTI IN KONTROLE – kadar oseba nima 

občutka potrebne kontrole nad življenjem, ga lahko dobi iz kontroliranja prehrane. 

Poleg tega pa so motnje hranjenja lahko tudi 

 REAKCIJA NA PRETEKLO TRAVMO – ki ni razrešena (www.os-

danilekumar.si/os-danile-kumar/prehrana/motnje-hranjenja/).  

Povedano preprosteje: zasvojeni se počuti ujetega v začaran krog skupaj s stvarjo ali 

dejavnostjo, s katero je zasvojen. Čuti, da mora nekaj početi ali jemati, četudi se zaveda, da 

mu to škoduje; neštetokrat si obljubi, da bo jutri boljše. A poti iz zasvojenosti ne zmore najti 

sam. Kot vse zasvojenosti pomenijo motnje hranjenja odgovor na osebno trpljenje, občutek 

pomanjkanja smisla, lahko so ritual prehoda (npr. iz otroštva v odraslost), kadar človek ne 

zmore prehoda preživeti bolj konstruktivno ali pa je posledica neke nepredelane travme. 

Zasvojeni dolgo misli, da se lahko sam reši svoje odvisnosti, če bo le zares želel in se 

discipliniral. Z voljo skušajo mesece ali celo leta premagati odvisnost, a šele ob nekem 

zunanjem dogodku (izguba službe, neuspeh pri študiju) uvidijo, da se le vrtijo v krogu. 

Prizadeta oseba zato po večini za reševanje svoje odvisnosti rabi pomoč “od zunaj” 

(http://med.over.net/clanek/kaj_so/).  

Tabela 1: Izkušnje žensk s težavami pri hranjenju 

»ŽELIM SI« »BEŽIM PRED« 

Varnosti, topline Problemi 

Ljubezni Zlorabami vseh vrst 

Miru Odgovornostjo 

Spodbude Previsokimi zahtevami (družba, družina) 

Uspeha Neprijetnimi čustvi in občutji (strah, jeza) 

Odmora in nagrade Stisko 

Smisla, vizije v življenju Lastnim telesom, s katerim nismo 

zadovoljni (ga ne moremo sprejeti 

takšnega, kot je) 

Lastne ustvarjalnosti Notranjo praznino, neizpopolnjenostjo 

http://www.os-danilekumar.si/os-danile-kumar/prehrana/motnje-hranjenja/
http://www.os-danilekumar.si/os-danile-kumar/prehrana/motnje-hranjenja/
http://med.over.net/clanek/kaj_so/
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Vitalnosti v svojem telesu  

Lepote, harmonije  

Pomiritve  

Zaupanja in povezanosti v medsebojnih 

odnosih 

 

Vir: (Švab in drugi, 1998 str. 19) 

2.2 RAZLOGI ZA NASTANEK MOTENJ HRANJENJA 

2.2.1 Zgodovina 

Zavirškova pojasnjuje, da se danes posameznice »glede na slojevsko pripadnost, starost in 

družinska razmerja prek suhosti, ki jo pridobijo s stradanjem in urjenjem svojega telesa, 

podrejajo družbenim predstavam, ki dajejo suhemu ženskemu telesu prav posebno vrednost« 

(Zaviršek, 1994 str. 195). Tako si lahko danes predstavljamo razloge za nastanek motenj 

hranjenja, ko živimo v razvitem svetu medijev in globalizacije. Kako pa so si motnje 

hranjenja predstavljali in razlagali v preteklosti? 

Avtorica Sernec (www.tosemjaz.net/clanki/602/category.html)  potrdi, da so motnje hranjenja 

šele v zadnjih petdesetih letih obravnavane kot bolezen in zasvojenost. 

V srednjem veku je bilo stradanje model kolektivne religiozne predanosti (krščanske, 

muslimanske in budistične vere), vsem pa je bila skupna določena "manipulacija" s hrano, 

predvsem v smislu odrekanja oziroma stradanja (www.tosemjaz.net/si/clanki/605/detail.html). 

To obdobje je bilo označeno kot »ženski čudež«. Vse svetnice so opravljale rituale stradanja 

kot obliko religioznega čiščenja in spiritualne povezanosti s Kristusom. »Najslavnejša je bila 

sveta Katarina iz Siene, ki je vsak dan pojedla le pest zelišč. Poleg stradanja je opravljala 

tudi postopke askeze (bičanje, spanje na trdi postelji, povzročanje opeklin z žerjavico). 

Svetnica Columba pa je zaradi izstradanosti umrla. Tako tudi sveta Veronika, ki je po dnevih 

popolnega stradanja pojedla le pet semen pomarančevca v spomin na pet Kristusovih ran« 

(Zaviršek, 1994 str. 197). 

Omembe vredna je zagotovo zgodba "močne device" Wilderfortis iz 10. stoletja, ki jo je njen 

oče hotel prisiliti v poroko z okrutnim siciljanskim kraljem, uprla pa se mu je tako, da se je 
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izstradala do smrti. Njenemu zgledu so sledila še številna druga mlada dekleta, ki so na ta 

način izražala upor proti takratnim zapovedanim družbenim normam in pravilom 

(www.tosemjaz.net/si/clanki/602/category.html). 

V 17. in 18 stoletju pa je nekaj zdravnikov začelo govoriti o dveh fenomenih: veliko stradanje 

in čudežna izguba teka. Anoreksija v današnjem pomenu besede pa je bila prvič definirana s 

strani zdravnikov v Angliji, Franciji in ZDA leta 1870. To je bilo v obdobju utrjevanja 

meščanske družine, intimnosti, starševske ljubezni in spolne delitve dela, ki so spremljali 

začetke industrializacije. Šele od 70. let pa se z njo ukvarjajo številni strokovnjaki ne le na 

medicinskem, temveč tudi na socialnem in psihosocialnem področju. Anoreksijo nervozo je 

prvič omenil Richard Morton leta 1694 (www.tosemjaz.net/si/clanki/605/detail.html). 

Zavirškova (1994 str. 196) kritično opiše, da živimo v družbi, »kjer je telo centralno orodje 

samopodobe, še več, pogosto je celotna identiteta posameznika definirana zgolj prek telesa. 

Biti v svetu pomeni, še zlasti za ženske, biti točno določeno telo, na katerega se naslavljajo 

prav posebne družbene zahteve«. Iz tega lahko razberemo, da če si lep in vitek, lahko v 

današnji družbi dosežeš veliko, v kolikor pa tvoje telo ni, kot to zahteva družba, ti ga le-ta 

preko različnih oglasov pomaga pridobiti z različnimi dietami, zdravim gibanjem itd. 

Po mnenju Zavirškove vse večje število žensk, ki trpijo zaradi kakršnekoli zasvojenosti s 

hrano, dokazuje, da je ta odvisnost povezana s fenomenom profitnih, visoko razvitih držav, 

kjer obstaja prav posebna ideologija ženskega telesa. Vendar tudi to ne razloži dejstva, da ima 

tako veliko ljudi probleme z odmerjanjem hrane oziroma da je hrana problem, saj je najlažje 

dosegljiva substanca, ki nam je praviloma vedno na voljo (Zaviršek, 1994). 

Avtorica Sernec (www.tosemjaz.net/si/clanki/605/detail.html) nam pojasnjuje primer 

berlinskih fantov, ki govori o pravi epidemiji nenavadnega vedenja v smislu prenajedanja in 

bruhanja pri mladih fantih v Berlinu, ki so bili vpoklicani v takrat že tako rekoč poraženo 

Hitlerjevo vojsko. 

Vzroke za to lahko najdemo tudi v kulturnem modelu, ki zahteva suhost kot temeljno lastnost 

ženske lepote in je danes pomemben tudi za psihosocialne službe. V teh službah se sliši izraz 

normativna obsedenost, torej da se posameznica z odklanjanjem hrane podvrže »vladajočemu 

diskurzu, ki uperja vanjo ambivalentna sporočila. Na eni strani ji ponuja brezmejno vabljive 

količine hrane, ki naj zadovoljujejo potrebo po užitku, obenem pa ji ta užitek prepoveduje« 

(Zaviršek, 1994 str. 198). 
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Dandanes sociologi in antropologi motnje hranjenja uvrščajo med etnične motnje. To so 

motnje, kjer ne moremo zanikati povezave med osebnimi stiskami in konflikti posameznika 

ter spremembami v družbeno-političnem okolju. Če torej motnje hranjenja želimo razumeti 

tudi s sociološkega in antropološkega vidika in jih opisati kot etnične motnje današnje dobe, 

vidimo, da njihovo bistvo ni posnemanje telesne bolezni, temveč gre za preokupacijo s hrano, 

v ozadju katere je preokupacija s svojim telesnim, videzom in težo 

(www.tosemjaz.net/si/clanki/602/category.html). 

Zgodovino motenj hranjenja bom zaključila z izjavo, ki jo pripisujejo eni od članic angleške 

kraljeve družine: »Nikoli ne morete biti dovolj bogati ali dovolj suhi.« (Mrevlje, 1995 str. 25). 

2.2.2 Simbol hrane in vloga družine 

»Iz vsakdanjih izkušenj vemo, da mora človek jesti, piti« (Lamovec, 2006 str. 175), zato hrano 

uvrščamo med temeljne človeške potrebe. Prehranjevanje je bistveni del življenja, s tem 

telesu zagotovimo hrano, ki jo potrebuje. Vendar prehranjevanje lahko postane tudi bojno 

polje za posameznika, prepleteno z njegovimi čustvi in življenjem (prav tam).  

S takšnim pogledom je hrana »vir užitka, zadovoljstva, strasti in zla« (Middleton, 2012 str .6).  

V nadaljevanju se bomo omejili na vprašanje simboličnega in emocionalnega pomena hrane, 

za katerega avtor (Tušak, 2013) navaja, da si ljudje s hrano dobesedno napolnijo telo ali 

življenje, seveda zato, ker so njihova osnovna čustva prazna ali bolje rečeno nezadovoljena. 

Velikokrat v življenju ne jemo zgolj zato, da bi se nasitili, ampak tudi zato, da bi se sprostili, 

ker uživamo v okusih in  ker se tako znebimo odvečnega stresa. Vsi ti dodatni pomeni in 

smisli hranjenja so največkrat neškodljivi in imajo celo neko pomembno, največkrat socialno 

funkcijo. Zaradi vsega le redko postanejo človeku škodljivi. Žal pa se vse prepogosto zgodi 

tudi to, da hrana postane nagrada, da se začnemo hraniti zato, da bi nagradili ali še bolje 

rečeno kompenzirali tista čustva, ki jih ne znamo doživeti ali zadovoljiti v vsakodnevnem 

življenju, vendar si jih želimo. Seveda tako hranjenje ne reši težav, temveč jih samo nadgradi. 

Namesto da bi se znali naučiti izražati čustva, navezovati medosebne kontakte, ustvariti 

intimni odnos ali preprosto samo povezati se z nekom, to nadomeščamo s prekomernim 

hranjenjem in k običajnim čustvenim težavam dodamo še težave s samozavestjo zaradi npr. 

povečane telesne teže kot posledice čustvenega prenajedanja ali pa razvijajoče se bulimije ali 

faz anoreksije, ko poskušamo kompenzirati težave zaradi faz prenajedanja. Posledično 
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nerešenim čustvenim konfliktom dodamo še težave s samopodobo, ki izvirajo iz katerekoli 

motnje hranjenja (Tušak, 2013). 

(Južnič, 2012 str. 207) strokovno plat hrane razdeli na: 

 biološko raven, ki ohranja življenje, na tej ravni ni razlike med človekom in drugimi 

živimi bitji; 

 hedonistično izrabo hrane in pijače kot vir posebnega užitka; 

 emocionalno plat vnašanja hrane v telo, ko le-ta povzroča določena afektivna 

oziroma emocionalna stanja in pri tem ne smemo izključevati patološke ješčnosti; 

 simboličen pomen hrane in pijače, ki je povezana s kulturo, ima pa pogosto 

religiozne pomene; v tem smislu se dovoljuje ali prepoveduje kakšna hrana ali pijača, 

določa način priprave in možne so številne manipulacije; 

 apotropejsko pojmovanje hrane in pijače; z izborom hrane se vpliva na delovanje zlih 

duhov in tako ima hrana magijsko moč; 

 magično moč hrane, ki je pogosto vezana na njeno zdravilnost; 

 zdravilnost določene vrste hrane, izpričane na relaciji zdrava – nezdrava prehrana 

Ko avtor govori o simboliki hrane, poudari, da »človek s hrano in hranjenjem močno presega 

meje fizioloških potreb« (Južnič, 2012 str. 221) in da se človek podaja v sfere, kjer ima hrana 

dodatne pomene. Ljudje določeni hrani pripišejo posebne sporočilne namene (prav tam). 

Hrana je ugodje življenja. Obredi, povezovanja, družinska praznovanja, žalovanja, povsod nas 

spremlja. »Pogled na dojenčka ob materinih prsih, kjer se čuti varnega in sprejetega, vnaša 

mir in milino. Postopoma skozi kakovost odnosa otrok vpija zaupanje, ljubezen in pogum, da 

raziskuje, uveljavlja svoj jaz, zmožnost sprejemanja in dajanja, jemanja in odklanjanja. 

Spretnosti, ki so nujne za razvoj zdrave osebnosti.« (Tušak, 2013 str. 1). Definicija avtorja 

nam razloži, kako pomemben je že prvi dotik otroka s hrano, kako jo le-ta sprejema in kaj mu 

pomeni, saj ga bo ta prvi občutek spremljal skozi vse življenje. 

Torej lahko ugotovimo, da ima hrana velik psihološki pomen že pri majhnih otrocih. Hrana 

otroka povezuje s prvimi zadovoljujočimi in ugodnimi občutji, kar mu ostane v podzavesti kot 

simbol ugodja, zadovoljstva in tolažbe (Sternad, 2001).  

Majhnega otroka hrana najtesneje povezuje s človekom, ki skrbi zanj, in mu nudi občutek, da 

je sprejet, ljubljen in pomemben. Hranjenje je povezano z dotikom človeka, od katerega je 
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otrok eksistenčno in čustveno odvisen, torej se mu zagotavlja varnost in zaščito (Tomori, 

1990). 

Hrana je kot prispodoba nečesa, kar dobiva otrok od ljudi, ki ga imajo radi in jim nekaj 

pomeni kot sredstvo za odpravljanje stiske in zagotovilo prijetnega počutja. Zato otroku lahko 

hrana postane nadomestilo za čustva najbližjih oseb, če je zanje prikrajšan ali če ima prevelike 

in nestvarne čustvene potrebe. S hrano si lahko rahlja tesnobo in si z njo lajša občutek 

osamljenosti. Prav tako pa lahko s hrano odklanja, ko se vpleta v napetosti v svojem okolju. 

Simbolično lahko s hrano odklanja tistega, ki ga je prizadel, podzavestno se s tem odreka 

svoje odvisnosti od njega (Sternad, 2001).  

Avtor Tušak (2013) nam razloži, zakaj takšen odnos do hrane: ker je to preprosto najlažje. 

Najesti se do skrajnosti je nekaj podobnega kot se napiti ali zadeti. Potem se zdi, da je svet 

lepši in mi srečnejši. Ko pa se 'streznimo', je vse samo še slabše. Nastopi faza abstinenčne 

krize, ko se že tako negativnim občutkom pridružijo še občutki krivde, ki samo še poslabšajo 

situacijo in razvijajo depresivno razpoloženje. Takšne osebe uporabljajo hrano zato, da bi se 

počutile bolje (takrat, ko se sicer ne) in ne, da bi napolnile želodec. Če to naredimo občasno, 

da se razvedrimo in spremenimo razpoloženje, še nismo zasvojenec. Če je to prva misel, ki se 

zgodi vsakič, ko smo razočarani, pod stresom ali izčrpani, potem smo se ujeli v zanko, iz 

katere bo najverjetneje težko izskočiti.  

Čustvene lakote ne moremo napolniti s hrano, zato se po takem hranjenju ne počutimo bolje, 

ampak zaradi občutkov krivde, ker smo pojedli enormno količino kalorij, še slabše. Hranjenje 

pa po drugi strani fizično lakoto zadovolji in nas poteši, torej povzroča občutke pomirjenosti. 

Čustvena lakota se pojavi nenadoma, medtem ko fizična prihaja postopoma. Fizično lakoto 

poteši kakršnakoli hrana, tudi zdrava, npr. zelenjava, medtem ko emocionalna običajno 

zahteva predvsem sladkarije in prigrizke, nujno potrebujemo pico, sladoled ali čokolado. 

Čustvene lakote ne občutimo v trebuhu, ampak predvsem v glavi, kjer se pojavljajo tudi 

številne misli in obsesije, povezane s hrano in občutki krivde (Tušak, 2013). 

Velik del pomena hrane za posameznika lahko torej izhaja že iz same družine in njenega 

sloga. 

»Hrana v družini že zgodaj dobi vlogo nagrade ali kazni, lahko postane sredstvo za izražanje 

in dokazovanje skrbi, naklonjenosti, odvisnosti, pa tudi podkupovanja, izsiljevanja, 

obvladovanja in podrejanja« (Tomori, 1990 str. 131).  
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Družina je skupek delov, podsistemov (podsistem zakoncev, podsistem otrok, podsistem mati 

– otrok), ki so organizirani v vzajemnoodvisnih medsebojnih relacijah, vendar delujejo kot 

celota. Torej je družina dinamični, socialno-emotivni organizem, ki deluje na osnovi 

interakcije in soodvisnosti. Družinske odnose urejata pozitivni in negativni povratni vpliv 

(Gostečnik, 2000), o katerem bomo več izvedeli v poglavju samopodobe. 

V različnih obdobjih življenja je simbolika hrane vpeta v vrednostni sistem, značilen za 

posamezno življenjsko obdobje. Tako je v otroštvu hrana povezana predvsem s prispodobo 

sprejetosti, ljubljenosti, varnosti in ugodja. V adolescenti se vprašanje hrane poveže s 

simboliko odraščanja. Mladostniku je hrana zagotovilo (ali grožnja) rasti in zorenja, razvitejše 

telo pa ni le večje, odraslejše, ampak tudi spolno bolj opredeljeno. Tako se hrana prek 

povezave s telesnimi spremembami vplete v mladostnikov odnos do svoje zunanje podobe, do 

spolnosti, do svojega telesa kot sporočila o širši spolni identiteti (Sternad, 2001). 

To dejstvo zagovarja tudi Tomori, ko pojasni, da pri hranjenju otrok dobiva s strani svojih 

najbližjih veliko različnih sporočil. Marsikatero od teh razbere že iz odnosa, ki ga imajo do 

hrane njegovi domači. V vsaki družini so te spodbude drugačne in so v skladu z drugimi 

njegovimi pogledi (Tomori, 1990). 

Raziskava (Goodfrely, 2013) pokaže, da so vzroki za motnje hranjenja pri otrocih med osmim 

in trinajstim letom predvsem nerazumevanje v družini. Sem se prišteva: negativni psihični 

kontakt, nezavedno starševstvo in negativno socialno pozornost. Velik vzrok za pojav 

bulimije naj bi bil predvsem stres v družini in neuravnoteženi obroki. 

Vsem družinam, ki se srečujejo s to problematiko, je skupno, da skušajo problem rešiti kar 

sami. Če je kaj narobe, mora to ostati v družini in se ne sme obešati na veliki zvon. Bojijo se 

stigme. Družinam gre za to, da bi jih drugi imeli za srečne in uspešne. Zato okrog težav 

sezidajo pravo obzidje sprenevedanja. Vendar pa se za tem zidom skrivajo nesrečnost in 

zbeganost, jeza in sram. Družina ne ve, kaj se dogaja in kaj storiti, zato si izmisli še dodatna 

pravila, da bi lahko preživela v tem kaosu. Največkrat se zgodi, da kdor je obilojed, ga v 

družini posiljujejo z raznovrstnimi dietami, govorijo, kako so debeli v primerjavi s svojimi 

brati ali s tretjimi. Nenehno ga mrcvarijo z vprašanji, zakaj mu je hrana najpomembnejša, a 

nihče ne vpraša, kaj je pravzaprav vzrok temu. Vsi člani družine se počutijo odgovorne, ker v 

resnici ne vedo, za kaj gre. Pri motnji hranjenja govorimo o nečem, kar počnemo vsi, kar 

moramo početi, to je jesti. Zloraba hrane postane družinska obsedenost in nihče se ne utegne 
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pogovarjati o resničnih težavah, ki se skrivajo v ozadju. In skoraj vsaka družina zanika, da bi 

to sploh lahko bila težava. Zanikanje težav tako postane zanikanje realnosti, zanikanje 

realnosti pa je le še korak od norosti (Strnad, 2001). 

Povzamemo, da so osnovne karakteristike družinske dinamike pri motnji hranjenja prav 

družinski slog. Na zunaj so to družine, ki se prikazujejo kot mirne, uravnovešene in 

prilagojene okolju. Ko pa jih pogledamo navznoter, lahko ugotovimo da je komunikacija med 

člani družine prazna in brez prave čustvene vsebine. Člani teh družin se težko vživljajo v 

čutenje drugih in imajo zelo nizek tolerančni prag za trpljenje drugih. Starši pa od njih 

pričakujejo zelo veliko; zaradi nezadovoljstva, ki se pojavlja v družinah, zlasti med 

zakoncema, želijo kompenzirati svoje frustacije z velikimi pričakovanji glede uspešnosti 

otrok. Materin odnos je posesiven in zavračujoč, očetov odnos pa je hladen in nečustven. 

(prav tam)  

Rezultati dolgoletnih raziskav so pokazali sledeče: 

 Vsako najmanjše negativno čustvo zaznajo člani, ki so zelo vsiljivi in hočejo vplivati 

na mišljenje, čutenje in delovanje vsakega posameznega družinskega člana. Otroci v 

teh družinah zlahka postanejo emocionalni partnerji svojih staršev. 

 Preveliko zaščitništvo, ki vlada v teh družinah, se kaže v ekstremni skrbi drugih 

članov. Vendar to ni skrb, ki vzbuja samostojnost in iniciativo, ampak je nega in 

zaščitniška skrb namenjena predvsem nadzoru nad otroki. 

 Naslednja značilnost teh družin je rigidnost. Bojijo se vsake spremembe in zato želijo 

rutino oziroma status quo. Nove teme ostanejo potlačene in se zrcalijo le v 

zdravstvenih problemih. 

 Te družine imajo zelo nizek tolerančni prag za reševanje konfliktov. Vsak pogovor o 

različnih mnenjih ter temah o avtonomiji in neodvisnosti je zatrt. Zanikajo 

kakršenkoli  problem in na vso moč poudarjajo harmonijo in soglasje v družinah. 

 Tudi v vseh simptomatičnih in psihosomatičnih družinah je otrok vedno vključen v 

starševski konflikt, ki je prekrit. 

 V teh družinah je prisotna tudi triangulacija, kar pomeni, da je otrok pri sporu med 

starši prisiljen, da razcepi svojo lojalnost do obeh staršev. Ne more se izraziti, ne da 

bi se združil z enim od staršev nasproti drugemu. V primeru izogibanja pa se oba 

starša združita ter za svoje probleme krivita otroka, ki na ta način postane grešni 

kozel in s tem prevzame starševski konflikt (Gostečnik, 2000). 
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Pri avtorjih, ki pišejo o motnji hranjenja, lahko zasledimo neko splošno prepričanje, da   

obstajajo razlike med družinami, v katerih so prisotne motnje hranjenja, in sicer: 

 družine bulimikov so ponavadi na višji socialno-ekonomski stopnji; 

 v bulimistični družini je več prostora za odprto kritiko, medtem ko sta v anoreksični 

družini konflikt in kritika za vsako ceno prepovedana; 

 bulimistična družina je v svojih vlogah veliko bolj kaotična kot anoreksična, ki je po 

navadi izredno kontrolirana in predvidljiva; 

 v nasprotju z anoreksičnim mladostnikom se bulimični mladostnik veliko bolj upira 

staršem in to upa tudi javno pokazati, medtem ko je anoresik vse preveč prepleten z 

družinsko dinamiko, ki od njega zahteva strogo poslušnost in potlačitev vseh pobud v 

zvezi z avtonomijo; 

 anoreksične družine so navadno označene kot družine, kjer vlada občutje 

perfekcionizma ali pa prevelike zavarovanosti oziroma prevelike zaščite, medtem ko 

je v bulimični družini prevladujoče občutje kaotičnost z zelo nekonsistentnimi 

vlogami, pravili in z večjo možnostjo konflikta ter odprtega izražanja besa, jeze in 

konfliktov (Gostečnik, 2010 str. 13). 

2.2.3 Samopodoba in vpliv staršev 

Izraz samopodoba je skoval ameriški psiholog in ga opredeli kot »vse tisto, kar si oseba misli 

o sebi, da je, in ono, kar želi pokazati, da je« (Ocepek, 2012 str. 2). Na splošno je to množica 

odnosov, predstav, ki jih posameznik zavedno ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe. 

Vanje vstopa posamezno, s pomočjo sredstev, občutij, vrednotenj in ocen samega sebe, ki jih 

najprej preko matere, nato preko družbenega okolja razvija že od rojstva. Prav ta odnos 

posameznika do samega sebe pa je lahko za človeka usoden, saj vpliva na njegovo vedenje, 

počutje in kvaliteto življenja. (prav tam) 

Raziskovanja samopodobe so se začela v nevroloških ordinacijah z neobičajnimi pojavi, kot 

so pojav fantomskega uda in njemu nasproten pojav, pri katerem človek svoj ud občuti kot tuj 

(Ocepek, 2012). 

Kobalova (2000) pojasnjuje, da je beseda samopodoba skovana iz ameriškega stila self-

concept, ki predstavlja celoto potez, podob, značilnosti, zanimanj, vrednot in pričakovanj, ki 

jih posameznik bolj ali manj jasno zaznava pri samem sebi in jih v skladu z drugimi in v 
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skladu s svojimi socialnimi vlogami ustrezno organizira in usklajuje. Torej opredeljuje 

zavestno, pojmovno, logično in racionalno. Na drugi strani pa izhaja iz evropskega stila self-

image kot čista podoba in je organizirana celota osebnostnih potez, značilnosti, navad, teženj, 

stališč in sposobnosti, ki jih posameznik pripisuje samemu sebi in ki so tesno povezani s čisto 

telesno podobo. Torej opredeljuje nezavedno, nagonsko in emocionalno plat. Oboje pa je 

združba psihosocialne, telesne in vedenjske razsežnosti osebnosti oziroma samopodobe.  

Hipoteza samopodobe je »organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, 

sposobnosti in drugih psihičnih vsebin« (Kobal, 2000 str. 25). Torej samopodoba zajema 

človeka kot celoto, predvsem pa njegova občutja. 

Za vse lastnosti samopodobe je značilno, da: 

 jih posameznik v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah pripisuje 

samemu sebi; 

 tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje; 

 so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter z 

vrednostnim sistemom ožjega in širšega družbenega okolja; 

 so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov – nekakšne membrane 

med nezavednim in zavestnim, ki prepušča le tiste vsebine, ki so sprejemljive za 

posameznikov jaz (Kobal, 2000 str. 25). 

Ferbarjeva (2012 ) razloži, da je samopodoba ključna za to, kar naredi posameznik iz svojega 

življenja, da je zvest lastnemu razvoju in da skrbi za druge. Na zdravje, energijo, duševni mir, 

na doseganje ciljev, notranjo srečo, kakovost odnosov, sposobnosti posameznika vpliva prav 

zdrava samopodoba.  

Samopodoba vpliva na našo psihološko ranljivost in trdnost, živahnost in obup, sposobnost in 

nesposobnost. Zato smo včasih prepričani, da ima otrok visoko samopodobo oziroma da 

situacija gradi otrokovo samopodobo, potem pa presenečeni spoznamo, da je njegovo videnje 

samega sebe popolnoma drugačno. Naša slika o otrocih in njihova slika o sebi se razlikujeta, 

zato je samopodoba samo posledica dogajanj v sebi, končni seštevek ali vrednost in način, 

kako gledamo nase. Posameznik z visoko samopodobo lahko gleda nase kot na prvovrstno 

prodajno blago, posameznik z nizko samopodobo pa sebe vidi kot blago z napako. Raziskave 

so pokazale, da se vse več otrok vidi kot blago z napako. Ker je njihova samopodoba 

negativna, se ne morejo spopadati in soočati z izzivi v svojem življenju in ne morejo spoznati 
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priložnosti, ki so jim v življenju ponujene. Vsak posameznik si želi in mora biti pomemben. 

Vsak si želi dobiti občutek, da delo z njim ni brezplodno, da je cenjen in pomemben. Ko čuti, 

da ni pomemben, da zapravlja svoj čas in življenje, je vrednost, ki jo otrok pripisuje sebi, zelo 

nizka. Taka čustva zmanjšujejo samospoštovanje in onemogočajo uspešno spopadanje s 

težavami. (prav tam) 

Danes je tako ogroženih veliko več otrok kot nekoč. Razlog je preprost, saj so ogroženi vsi 

otroci, če jim odrasli ne posvečajo dovolj pozornosti in njihovemu čustvenemu življenju. 

Znaki nizke samopodobe se bodo še poglabljali in povzročali še več samouničevalnosti pri 

mladih, če bomo vse več pozornosti posvečali teoretičnemu znanju, vse manj pa pomenu 

vzgoje, ki usmerja gradnjo značaja in celovite osebnosti ter spodbuja otrokovo etiko. (prav 

tam) 

Naša samopodoba določa, ali polno živimo. Vrednost, ki jo pripisujemo, temelji na lastnem 

občutku učinkovitosti, na notranjem občutku zaupanja v sposobnost, da lahko živimo lastno 

življenje, na varnosti, da se lahko soočamo z izzivi, in na samospoštovanju ter moči, da se 

postavimo zase. Drugi zlahka prepoznajo našo samopodobo. Naša dejanja kažejo navzven, 

koliko se cenimo. Samopodoba vpliva na vse, kar rečemo in storimo, kljub temu, da je zelo 

osebna. Otroci, učenci in tudi odrasli delujejo skladno s sliko, ki jo imajo o sebi. Samopodoba 

vpliva na to, koliko jih imajo drugi radi in jih sprejemajo, tudi njihovi dosežki so odvisni od 

njihove vere vase. Vedenje otrok je odvisno od čustev, ki jih imajo do sebe, in od vrednosti. 

(prav tam) 

Ko se otrok sprašuje, kdo je, izraža željo po enakosti, posebnosti in različnosti. Želja po 

enakosti se prepleta s potrebo po sprejetju otrokove osebnosti. Povratna informacija, ki jo 

otrok dobi od svojega okolja, je zelo pomembna za oblikovanje njegove samopodobe. 

Samopodoba pa določa, kako se lahko otrok upira pritisku svojih vrstnikov. Mladostnik z 

nizko samopodobo hitro podleže vplivu okolja. Pomanjkanje samozaupanja povzroči, da 

pogosto posnema svoje vrstnike, je preveč odvisen od drugih in se preveč trudi, da bi 

pomembnim ljudem ugodil. Včasih hoče pozornost svoje okolice pritegniti z neprimernim 

obnašanjem. Mladostniki se bojijo zavrnitve, zato zanikajo svoje napake, pozornost zbujajo s 

skrajnimi vedenjskimi oblikami (Ferbar, 2012).  

Naj poudarimo, da v našem primeru motenj hranjenja, kot sta anoreksija in bulimija, pride do 

resnega popačenja samopodobe. Pri takšnih posameznikih je med njihovo dejansko težo ter 
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videzom in težo, kot jo vidijo sami, velikanski prepad, ki ga lahko velikokrat razreši le nujno 

zdravljenje. Iz takšnega pogleda so motnje hranjenja napad nase, manipulacija z lastnim 

telesom, torej so vdaja pred prehudimi zunanjimi in predvsem notranjimi pritiski. Lahko 

rečemo tudi, da so motnje opozorilo na to, da je mnogim že v najzgodnejšem obdobju 

onemogočeno zdravo neposredno izražanje sebe (Ocepek, 2013). 

»Otroci in mladostniki z zdravo samopodobo izražajo svojo individualnost, pri tem pa ne 

zavračajo drugih. Ko jih človek pohvali, se ne počutijo neprijetno, o sebi in drugih govorijo 

pozitivno. Taki mladostniki se tudi znajo postaviti zase, kadar je treba. V svoji odločitvi 

ostanejo trdni, ne da pri tem obsojajo druge. Taki otroci se ne uklonijo pritisku in razmišljajo 

s svojo glavo« (Ferbar, 2012 str. 6–8). 

Iz zgoraj ugotovljenega lahko potrdimo hipotezo Kobalove o temeljnih dejavnikih, ki vplivajo 

na razvoj samopodobe, in sicer: 

 otrokova zgodnja izkušnja s samim seboj in drugim; 

 oblikovanje meja med zavestjo, predzavestjo in nezavednim; 

 strukturalizacija ega in razvoj superega; 

 razvojni mehanizmi: razcep, projektivna identifikacija, projekcija, introjekcija, 

identifikacija ..., ki v zgodnjem obdobju oblikujejo zametke sebstva, kasneje pa kot 

nekakšna membrana med nezavednim in zavestnim prepuščajo le tiste vsebine, ki so 

sprejemljive za posameznikov jaz; 

 procesi separacije in individualizacije, ki vodijo do psihološkega rojstva; 

 razvoj različnih občutij samega sebe in otrokovo vstopanje v medsebojne odnose z 

vsemi občutji hkrati (Kobal, 2000 str. 55).   

Družina je mesto otrokove primarne socializacije. Za človeka je družina prvi socialni sistem, 

v katerem prepoznava svoje potrebe, se uči z njimi ravnati, jih izraziti in zadovoljevati. 

Samopodoba staršev tako predstavlja enega od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj 

otrokove samopodobe v zgodnjih letih. Študije kažejo, da imajo najbolj pozitivno 

samopodobo otroci, ki izhajajo iz družin, za katere je značilno avtoritativno vedenje staršev 

(spodbujanje neodvisnosti in iniciativnosti, čustvena toplina …), sledijo jim otroci iz družin z 

avtoritarno vzgojo (togo postavljanje pravil), najslabšo samopodobo pa imajo otroci, katerih 

starši uporabljajo permisivni način vzgoje (nezahtevni, pretirano popustljivi …) (Pevc, 2007). 
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Musek (1995) ugotavlja, da je kritičnost mladostništva povezana z biološkimi dejavniki. 

Mladostništvo sledi puberteti, dobi pospešenega dozorevanja, ko se pojavijo pomembne 

telesne, hormonske in druge fiziološke spremembe. Posebno vlogo imajo zlasti spremembe v 

telesnem videzu, ki se tedaj razvijejo. Te spremembe povzročijo strese in čustveno 

nestabilnost, tesnobo in napetost, vse to pa povečuje verjetnost za konflikte in spopade z 

avtoriteto. V tem obdobju se posameznik znajde na razpotju, ali bo ustvaril samopodobo, s 

katero se bo uspešno pojavil v vlogi odrasle osebe in s katero se bo prebijal skozi nadaljnje 

faze, ali pa bo drsel v identitetno zmedenost, ko mu ne bo čisto jasno, kdo je in kaj hoče, in se 

bo zaradi tega znašel v težavah, ko bo moral prevzemati vloge in naloge, ki jih pričakujemo 

od odrasle osebe. 

Tabela 2: Tipi identitetnega statusa v obdobju mladostništva 

Tip identitetnega statusa Značilnosti in opis statusa Dimenzije statusa 

Zmedena identiteta Posameznik še ni odločen 

glede svoje prihodnje 

identitete in ni videti, da bi se 

to kmalu zgodilo 

Nizka odločnost, nizka 

eksploracija 

Vnaprej sprejeta identiteta, 

prevzeta identiteta 

Posameznik ni prešel kritične 

faze, je pa kljub temu 

izoblikoval identiteto na 

pobudo in z odločanjem 

drugih 

Visoka odločnost, nizka 

eksploracija 

Identitetni moratorij Posameznik je v krizi in 

aktivno išče svojo identiteto 

znotraj niza alternativ 

Nizka odločnost, 

Visoka eksploracija 

Dovršena identiteta Uspešna razrešitev krize, 

posameznik je med 

kombiniranjem alternativ 

prišel po lastnem odločanju 

do jasne samopodobe in je 

trdno odločen glede svojih 

vlog, ciljev in nazorov 

Visoka odločnost, visoka 

eksploracija 

Vir: Musek (1995 str. 41) 
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Vlogo staršev v oblikovanju samopodobe šolskega otroka poudarjajo različni avtorji, vendar 

se vsi strinjajo, da se v tem obdobju šolskega otroka odnosi med starši in njihovimi otroci 

zaradi spremenjenih zahtev v določeni meri kvantitativno spremenijo. V tem obdobju namreč 

starši s svojimi otroci preživijo povprečno manj časa kot pred šolo, od njih pa pričakujejo več 

samostojnosti in osebne odgovornosti. Čas, ki ga preživijo skupaj, ni namenjen le učenju 

osnovnih življenjskih navad in spretnosti, ampak je bolj povezan s šolskimi obveznostmi in 

zadovoljevanjem otrokovih interesov. (Pevc, 2007) 

Najpogosteje uporabljena sporočila staršev otroku v veliki meri določajo njegovo 

samopodobo. Otroci se bodo opisovali in ocenjevali svoje delo na posameznem področju na 

podoben način, kot jih opisujejo in ocenjujejo njihovi starši. (prav tam) 

Pozitivna pričakovanja staršev imajo v zvezi z otrokovimi specifičnimi dosežki veliko 

pozitivnih učinkov na otroka. Ta pričakovanja so dovolj konkretna, da jih otrok lahko razume. 

Velika verjetnost je, da starši spodbujajo aktivnost otroka (morda mu tudi pomagajo) na tistih 

področjih delovanja, za katera pričakujejo, da bo otrok uspešen, kar lahko vodi k dejanski 

uspešnosti otroka. 

Pri razvijanju pozitivne samopodobe otrok naj bi starši upoštevali:  

1. obravnavanje otroka kot pomembne osebnosti; 

2. imeti ga radi in ga sprejemati takega, kot je; 

3. spodbujati otroka, da se zave svojih sposobnosti; 

4. čas, ki se preživi z otrokom, naj bo kakovosten (Pevc, 2007). 

2.2.4 Samospoštovanje 

Avtorica Kobalova utemeljuje, da je »samospoštovanje strukturirano, večrazsežnostno in 

hierarhično« (Kobal, 2000 str. 159). 

Evropske lestvice za raziskave samospoštovanja uporabljajo postavke, ki merijo emocionalno, 

akademsko, socialno, telesno in bodoče sebstvo – jaz. 

Ameriške lestvice za raziskavo samospoštovanja pa uporabljajo hierarhistično metodo in jo 

delijo na akademsko, socialno, emocionalno in telesno samospoštovanje. Ta področja pa se 
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razcepljajo na posamezna podpodročja (vrstniki, druge osebe, s katerimi je mladostnik 

povezan, posamezna čustvena stanja, telesne sposobnosti in zunanji videz). (prav tam) 

Vendar pa obe lestvici potrdita dejstvo, da se tako samopodoba kot samospoštovanje 

strukturirata na povsem enak način in zajemata enaka področja, torej ju ni mogoče 

obravnavati ločeno (Kobal, 2000). 

S samospoštovanjem se oblikujeta naša celotna zavest in osebnost. Oblikujeta se postopoma 

in šele v določeni fazi socializacije. To je mogoče šele takrat, ko otrok razvije sposobnost, da 

sam v sebi igra vlogo drugega človeka, s katerim komunicira. Torej se sovpada z obdobjem 

samozavedanja, psihološkega rojstva ali občutja verbalnega sebstva, za katerega danes vemo, 

da nastopi med drugim in tretjim letom otrokovega življenja. Določeni avtorji izhajajo iz 

predpostavke, da je »izhodišče posameznikovega socialnega oblikovanja posameznik, socialni 

odnos oziroma simbolična interakcija med posameznikom in pomembnimi drugimi« (Kobal, 

2000 str. 175), s tem se posameznik uči usklajevati zadovoljevanje svojih potreb z 

zadovoljevanjem potreb drugih, prilagajati svoje delovanje delovanju drugih. Na ta način 

postopoma oblikuje svojo samopodobo in samospoštovanje (prav tam). 

Sternadova (2001, str. 48) se strinja, »da je naše samospoštovanje v veliki meri odvisno od 

tega, kako so z nami ravnali drugi, od naših preteklih izkustev«. »Otrok ne more izbirati, 

komu bo pripadal, ker je pripadnost pogoj preživetja, prav tako ne more izbirati, kdo so 

njegovi starši.« (Erzar, 2006 str. 16). Zato prva otrokova samopodoba ni le njegov telesni jaz, 

ki ga vidi v zrcalu, temveč jo sestavljajo tudi predstave, ki jih ima otrok o sebi in ki odražajo 

mnenje vseh tistih, ki so otroku blizu in so zanj pomembni. Ti ljudje se zde otroku močni in 

veliki, saj skrbijo zanj in znajo marsikaj. Način odzivanja teh pomembnih ljudi pove otroku, 

če je dober ali slab, cenjen, ljubljen, uspešen ali neuspešen. In na osnovi teh vplivov otrok 

oblikuje sliko o samem sebi. Musek (1995 str. 24) pojasnjuje, da: »Otrok je oče človeka. Bolj 

kot so izkušnje zgodnje, večji vpliv imajo na razvoj posameznika v nadaljnjem življenju.« S 

teorijo si lahko razložimo, da otrok samospoštovanje pridobiva že kot dojenček in ga razvija 

vse do svoje pozne starosti. 

Pomembno je omeniti tudi samouresničujoče se prerokbe, s katerimi razlagamo procese 

samoohranjenja naučene (ne)moči. Avtorica (Kobal, 2000) v nadaljevanju pojasnjuje, da je ta 

vloga še posebej značilna v interakcijah, kjer ima samouresničujoča se napoved negativne 

učinke. To sta zlasti sprejetje napačne podobe, ki jo ima učitelj o učencu, v lastno učenčevo 
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samopodobo in vzpostavljanje lažnega pozitivnega samospoštovanja učenca ali pa vsaj 

izogibanje negativnemu samospoštovanju. 

 V razlagi prvega negativnega učinka avtorica poudarja tako pomen dejavne vloge 

učenca kot pomen dejavne vloge staršev, ki ju imajo v interakcijah z učitelji. Lahko 

rečemo, da so prav starši tisti tretji člen, ki preprečuje vzpostavljanje in ohranjanje 

napačne predstave učitelja o učencu. 

 Večkrat smo že poudarili, da je mladostništvo obdobje krize, v katerem se 

posameznik ponovno sooča z nerazrešenimi konflikti iz otroštva in se z njimi 

spopada na drugačen, zrelejši način. Če jih uspe razrešiti, vstopi v odraslost kot 

integrirana osebnost z zrelo in pozitivno samopodobo. Nasprotno pa lahko razvije 

izkrivljeno in namišljeno samopodobo ter vzpostavi bodisi nerealno visoko 

samospoštovanje bodisi oblikuje različne priložnostne tehnike, s katerimi se 

navidezno izogne negativnemu samospoštovanju. Raziskave dokazujejo, da se prav 

na prehodu iz predadolescence v zgodnjo adolescenco stopnja samospoštovanja 

močno zniža (Kobal, 2000 str. 185– 186). 

2.2.5 Telesna samopodoba, družba in vpliv medijev 

Telesna samopodoba je »sklop posameznikovih samozaznavanj, misli, prepričanj, čustev in 

vedenj do lastnega telesa« (Drev, 2011 str. 87).  

Telesna samopodoba oziroma (ne)zadovoljstvo s telesnim videzom pomembno vpliva na 

celokupno samopodobo mladostnika, na občutje lastne vrednosti in samospoštovanje, na 

zadovoljstvo s številnimi drugimi vidiki mladostnikovega življenja, kot so šolski uspeh, 

razumevanje s starši in vrstniki. (prav tam) 

Odnos do telesne samopodobe se začne razvijati že v zgodnjem otroštvu. V tem obdobju so 

starši s svojimi navadami, prepričanji in vedenji ključni vzor, na osnovi katerega otrok 

zaznava svoje telo, gradi vrednostni sistem in odnos do telesne teže in telesnega videza, iz 

česar izhaja tudi (ne)zadovoljstvo s telesno samopodobo. Zanimiv je podatek ameriške 

raziskave, ki pravi, da že petletne otroke pestijo enake skrbi glede telesne teže kot njihove 

starše. (prav tam) 

O vplivu družinskega blagostanja na telesno samopodobo otrok in mladostnikov si stroka ni 

enotna. »Nekatere raziskave kažejo, da starši iz manjšinskih etničnih skupin in nižjih 
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socialno-ekonomskih skupin pogosto podcenjujejo težo svojih otrok in verjamejo, da so bolj 

okrogli otroci bolj zdravi. Mladostniki iz družin z višjim socialno-ekonomskim položajem pa 

si zaradi večje prisotnosti idealov vitkosti želijo vitkejše telo, kot ga imajo« (Drev, 2011 str. 

87).  

Kuharjeva (2004) se še bolj poglobi in pojasni, da je telesna samopodoba v jedru identitete, 

kar pomeni, da pozitivna telesna samopodoba lahko zviša samospoštovanje in prispeva k 

uspešnim medsebojnim ali poslovnim stikom, medtem ko lahko negativni pogled na lastno 

telo do take mere oslabi samozavest, da oseba ni pripravljena zapustiti varnega zavetja 

svojega doma. Čeprav je postalo preučevanje telesne samopodobe skorajda sinonimno 

raziskovanju zadovoljstva z videzom, so korenine tega koncepta veliko bolj eklektične. 

Konstrukt je bil relevanten za psihopatologijo, zlasti v zvezi s fizično privlačnostjo, 

seksualnimi disfunkcijami in fizičnimi boleznimi. Schilder pa je bil prvi, ki je samozavedanju 

telesa dodal teoretične prvine, ki se navezujejo na sociologijo in psihoanalizo. Poudaril je, da 

je znaten del telesne samopodobe nezaveden, vendar pa ima pomemben vpliv. Poudaril je, da 

je telesna samopodoba odsev želja, emocij in interakcij z drugimi. Vendar pa še vedno ni 

mogoče jasno določiti stopnje, na kateri postane normalna zaskrbljenost glede videza oziroma 

nezadovoljstvo s telesom problematična motnja, ki vodi v klinično stanje. Na skrajni stopnji 

je telesna samopodoba tako motena, da to škodi socialnemu udejstvovanju in poklicnemu 

delu. Na tem delu lestvice je tudi vedenje, ki kaže na motnje hranjenja, kot so stradanje, 

bruhanje in prenajedanje. 

Pri vplivih na telesno samopodobo ne smemo pozabiti, da imajo glavno vlogo pri definiranju 

podob in pomenov fizične privlačnosti in neprivlačnosti prav kulturna sporočila, zlasti 

medijska. Čeprav je telesna samopodoba subjektivna, zelo osebna je hkrati tudi družbeno 

konstruirana izkušnja. Ni pomembno samo, kako ljudje dojemajo svoje telo, pomembno je 

tudi, kako presojajo, da jih vidijo drugi. Vedeti moramo, da je telesna samopodoba zelo 

elastična in dovzetna za spremembe, ki so posledica socialnih izkušenj, novih informacij in 

zaželjenosti. Na razvoj telesne samopodobe pomembno vplivajo medsebojne izkušnje, kot sta 

druženje in vrednotenje. Osebe, ki so v otroštvu in mladosti deležne pogostih kritik in 

draženja zaradi videza, razvijejo bolj negativno telesno samopodobo, kajti telesna 

samopodoba ne pozablja. (prav tam) 

Na negativno telesno samopodobo vplivajo tudi specifični dogodki in situacije, ki sprožajo 

določena občutja in razmišljanje o videzu. Dogodki, ki osebo opominjajo na lasten fizični 
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ideal in posledično na lastne pomanjkljivosti, krepijo občutja manjvrednosti ter 

samozavedanje (prav tam). 

O lepotnih normah in stereotipih se govori kot o kontekstu za razumevanje individualnega 

vedenja. Ker se odgovornost za pretirano skrb za videz pripisuje posameznikom, so 

podcenjene problematične dimenzije družbenih pritiskov. Družbeni vidiki telesne 

samopodobe so predstavljeni kot zunanji vplivi, torej kot zunanje spremenljivke (Kuhar, 

2000). 

Učinek današnjih vizualnih medijev se razlikuje od učinkovanja vizualnih umetnosti v 

preteklosti. V preteklosti so bile umetniško podobe romantično predstavljene kot 

nedosegljive, sodobni mediji pa zamegljujejo meje med poveličevalno fikcijo in realnostjo. Z 

naslovnic revij, oglasov in televizijskih ekranov nas tako vsakodnevno nagovarjajo idealno 

oblikovana, kirurško popravljena, profesionalno fotografirana in računalniško obdelana telesa 

mladih, mršavih manekenk in mišičastih manekenov. Telo povprečne manekenke ne vsebuje 

zadosti maščobe za normalni menstruacijski cikel. Rezultati raziskav kažejo, da so se od 

preloma stoletja v medijih zelo spreminjali standardi zunanjega telesnega videza – ženske so 

bile vse vitkejše, obline pa vedno manj poudarjene. Primerjanje z medijskimi modeli lahko 

vodi do tega, da ljudje zaznavajo sebe kot manj privlačne. (prav tam) 

Zagotovo lahko trdimo, da mediji igrajo pomembno vlogo pri razširjanju idealiziranih podob 

ter informacij, kako doseči idealen zunanji videz. Kuharjeva medije kritično oceni, saj jim 

očita, da »podpihujejo vitki ideal in da širijo sporne informacije, kako tak videz doseči« 

(Kuhar, 2004 str. 97). Svojo kritično oceno lahko potrdi z raziskavo v Iranu, kjer so zahodno 

evropski mediji prepovedani in tako dekleta niso zaskrbljena s svojim videzom, enako na 

otoku Fidži, kjer so dostop do televizije omogočili leta 1995 in je prišlo do velikega porasta 

motenj hranjenja med mladimi ženskami. To trditev potrdi tudi Strasburger (2009) v svojem 

strokovnem članku, da mediji pomembno prispevajo k ustvarjanju mladostnikove telesne 

samopodobe, in trdi, da so mediji lahko tudi družbeno koristni, seveda, če sprejemajo zunanje 

kritike in postanejo prijaznejši, nežnejši in bolj razumevajoči. Vendar tega ne gre pričakovati. 

Mediji so imuni na kritike, večina staršev pa ne more razumeti vrednotenj primernosti v 

televizijskih oddajah. Spleta ni moč nadzorovati in napovedujejo, da lahko v prihodnosti 

pričakujemo še več prizorov neprimernosti in drznega oglaševanja. Zato rešitev problema 

izpostavljenosti otrok neprimernim medijem ne sme sloneti na snovalcih televizijskih 

programov. 
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Vse to daje vtis, da zabavna industrija prispeva k temu, da katera koli ženska kjer koli po 

svetu pričenja verjeti v pomanjkljivost svoje postave. 

Ljudje se primerjajo takrat, ko so negotovi glede nekega relevantnega vidika svoje 

samopodobe. Teorija predpostavlja, da je v jedru nezadovoljstva s telesom razkorak med 

zaznavanjem lastnega telesa in zaznavanjem ideala. To lahko vodi v samokritiko, občutje 

krivde in zniževanje vrednosti v lastnih očeh. 

Razprave o vplivanju medijev na telesno samopodobo največkrat zaznamuje dvojnost: po eni 

strani dvom v dejansko in potencialno moč medijev in hkrati strah pred njo. Na razvoj 

negativne telesne samopodobe ne vplivajo samo mediji, temveč tudi biološki, osebnostni, 

socialni in kognitivni dejavniki. Če bi mediji imeli vsemogočni vpliv, potem nihče več ne bi 

imel pozitivne telesne samopodobe. Zaskrbljujoča je predvsem mlajša populacija, saj 

medijsko prikazovanje enostranskih podob na račun stvarnejših podob iz širšega spektra 

telesnih oblik  škoduje najbolj ravno njim. Mladi pri kosanju s problematičnimi medijskimi 

sporočili potrebujejo ustrezno vzgojo. Naučiti se morajo prepoznavati medijske pritiske in jim 

nasprotovati. Treba jim je pomagati, da bodo vizualnim medijem posvečali svoj čas bolj 

selektivno in da bodo kritični do medijskih idealov (Kobal, 2004). 

Telo je mogoče obravnavati še z drugega zornega kota, in sicer telo kot zunanji izraz nas 

samih, naše identitete. Izražanje identitete prek telesa ima več različnih pojavnih oblik. 

Walkerjeva (1993) celo poudarja, da je bilo telo na neki način uporabljeno (zlorabljeno) v 

bojih za socialno pravičnost. Poudarja, da so bile morda prav zato včasih pojavne (fizične) 

razlike na telesih potencirano poudarjene, saj so simbolizirale zahteve po priznavanju razlik, 

individualnosti in hkrati enakopravnosti ne glede na fizične razlike.  

Bolj kot to je verjetno v zadnjem času prisoten drug pojav, v katerem se izraža tesna 

navezanost med identiteto in telesom.  

Anoreksija in bulimija sta tipični izrazni obliki razmerja med telesom in identiteto. Dojemanje 

sebe, dojemanje družbenih norm (npr. po vitkem telesu) se v tem primeru neposredno odrazita 

na tistem delu telesa, na katerega sami lahko neposredno vplivamo (teža). Hkrati sta ravno 

navedeni bolezni izraz trikotnika, dojemanje  sebe,  svojega  položaja  –  izguba  nadzora  nad  

duševnim  in  navidezno nadzorovanje (fizičnega) telesa. Avtor poudarja, da primer 

anoreksije izraža tragično protislovje, ko z ekstremnim vedenjem, katerega cilj je ustrezati 

fizičnim predstavam, kakršne naj bi veljale v družbi (imeti vitko postavo), dosežemo prav 
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nasprotno. Gre torej za  paradoks,  ko  pride  do  nasprotja,  nasprotnega  učnika  z  družbeni  

pogoji,  ki  so  ga ustvarili. Anoreksija, ki je v bistvu izraz želje po moči nad telesom, po 

nadzoru nad svojim življenjem ter po podrejanju družbenim normam (imeti vitko postavo), 

privede do popolne izgube nadzora nad telesom (celo do te mere, da je ogroženo zdravje) in 

do pojavne oblike telesa, ki nikakor ne ustreza družbenim normam. Navedeni primeri 

ilustrirajo, kako močno je naša pojavna oblika (telo) povezana z dojemanjem sebe, z našo 

identiteto. (Barle, 2010) 

Oblikovanje telesa je specifična kulturološka aktivnost in praksa, ki je umeščena v določen 

čas in prostor. Vendar pa ne gre vedno samo za uklanjanje lepotnim idealom. Nekateri avtorji 

poudarjajo, da je oblikovanje telesa povezano z zunanjim izražanjem pripadnosti neki 

družbeni skupini. Z vidnimi, fizičnimi znaki na telesu naj bi izražali vključenost oziroma 

izključenost iz določene družbene skupine (prav tam).  

S pojavom moderne tehnologije so se vprašanja fizične prezentacije telesa in identitete še bolj 

zaostrila. Sem tam, kjer je moje telo, ali tam, kjer je moja celica, ali tam, kjer je moj DNK? 

Avtorji opozarjajo, da je za sodobnega človeka ena najhujših izgub  prav  izguba  telesa. 

Moderna  tehnologija  tako  vse  bolj  omogoča,  da utelešenje – prisotnost mojega telesa ne 

pomeni, da sem prisoten jaz (prav tam).  

»Sodobni družbi je začelo uhajati realno in vse bolj prehajamo iz družbene konstrukcije 

realnosti v realno konstrukcijo družbenega« (Barle, 2010 str. 59). 

2.2.6 Perfekcionizem  

Božičeva (2010) navaja, da je največkrat skupna lastnost oseb z motnjo hranjenja 

perfekcionizem. Starši otroku vcepijo, da je dober samo takrat, ko zadovoljuje potrebe drugih, 

ne pa svojih lastnih. Zahtevajo, da je otrok vsak trenutek pripravljen storiti le najboljše. Torej 

so že starši tisti, ki so perfekcionistični in si želijo tudi s strani otrok pridnost in poslušnost. 

Poslužujejo se kritik in opozarjanj, če otrok odstopi od idealnega modela. 

Govorimo o tako imenovani pogojni ljubezni. Raziskave s posledicami vzgoje s pogojevalno 

ljubeznijo prikažejo ugotovitev, da s pogojevalnim nagrajevanjem prihajamo do želenega 

vedenja, vendar tudi do notranjega motivacijskega principa, ki temelji na introjektih in 

negativnih čustvenih posledicah, kot so občutek notranje prisile, kratkotrajno zadovoljstvo ob 
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uspehu, sram ob neuspehu, nihanje samospoštovanja, slabe prilagoditvene veščine, nizko 

samovrednotenje, občutek starševskega neodobravanja in zamera do staršev. (prav tam) 

Družbeno sprejete osebnostne lastnosti so istočasno tudi posameznikov »program za 

samouničevanje« in postanejo »prisilno altruistični perfekcionisti«. Osebe, ki trpijo za motnjo 

hranjenja, si želijo, da so uspešne na vseh področjih, skratka želijo biti popolne. Tudi če so 

uspešne, se same ne vidijo tako in si močno želijo, da jih drugi opazijo in pohvalijo (prav 

tam). 

Okoliščine, kjer so poudarjene norme in vrednote, ki jih nismo pridobili med primarno 

socializacijo, lahko v nas sprožijo notranjo napetost. V tem primeru lahko pride do procesa 

prilagajanja ali zavračanja norm in vrednot okolja ali pa jih usvojimo. Drugi vir napetosti je 

lahko razlika med ponotranjenimi vrednotami in temeljnimi potrebami. Več vlaganja, 

zadovoljevanja potreb drugega in posledično manj zadovoljevanja lastnih potreb ima za 

posledico energetski zlom, saj se oseba le »črpa«, pozabi pa na »polnjenje«. (prav tam) 

Težnjo po popolnosti podpirajo tako družbene norme kot sociokulturna pričakovanja, ki 

utrjujejo tako zaščitniške kot zavračujoče družine. Velja miselnost kot: v družbi lahko uspeš 

le, če si dovolj delaven, natančen in požrtvovalen … perfekcionističen! Torej je vzrok težav, 

problemov, motenj, neuspehov, padcev le oseben in ne družben. Otroci vzroke za svojo 

neuspešnost pripisujejo lastni nekompetentnosti. Ne vidijo, kako družba drobi kolektivne in 

politične probleme v pesek samodiscipliniranega delovanja (Božič, 2011). 

2.3 Posledice motenj hranjenja 

Posledice motenj hranjenja so psihične, fizične in socialne narave in se dotaknejo življenja 

posameznika v celoti.  

Preobremenjenost s hrano in lastnim telesom 24 ur na dan povzroča stres, neprestano napetost 

v telesu, nezmožnost naravnega odzivanja na vsakdanje življenjske situacije, pregorevanje … 

Prekomeren vnos hrane, ne vnos hrane in prisilno odvajanje hrane povzročajo poleg izžetosti 

in utrujenosti celotnega organizma še težave z želodcem in želodčno kislino ter požiralnikom, 

težave z zobmi, težave s kožo, impotenco, izpadanje las, anemičnost, amenorejo, dehidracijo 

in začetek osteoporoze pri mladih osebah. Življenje z motnjo hranjenja prinese zanemarjanje 
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socialnih stikov oz. samoizolacijo posameznika, nezmožnost ostati funkcionalni član družbe 

(Švab, 1998).  

Imenovane posledice lahko izvirajo že iz okolja, ki dolgoročno ovira psihični razvoj otroka in 

izražanje njegovih razvojnih potreb in je zato že kot otroku oteženo razvijanje osebnostne 

integritete. To mu onemogoča doživljanje, naravno sprejemanje in učinkovito izražanje sebe. 

Otrok tako ostane neopremljen za spopadanje s frustracijami in življenjskimi stiskami. In 

ravno zato obstaja možnost, da se v problemskih situacijah zateče k samouničujočemu 

vedenju, ki mu služi kot strategija preživetja (www.introspekta.si/motnje-hranjenja/osnovna-

dejstva-o-motnjah-hranjenja/).  

»Posledice motenj hranjenja predstavljajo dodatno stisko, zaradi katere oseba doživlja vse 

večji brezup nad sabo in življenjem, vendar se posledice odrazijo v človeku kot celoti« (Švab, 

1998 str. 34). (Muller, 2013) v svoji raziskavi ugotovi, da je debelost enačena z diskriminacijo 

in stigmatizacijo. Debeli ljudje imajo manj možnosti, da se lahko zaposlijo na vodilnih mestih 

in imajo veliko več težav na splošno pri iskanju zaposlitve. Seveda, vse to povzroča nizko 

samozavest. Kritično navaja, da je to tudi velika socialna odgovornost, saj individualno 

počutje posameznika (psihološki problemi) močno vpliva na družbo in njen razvoj. 

2.3.1 Fizične posledice 

»Če si vitka, si srečna.« (Švab, 1998 str. 35). Posledice, ki se vežejo na izgled fizičnega 

telesa, predstavljajo na začetku največji del dodatne stiske, saj je bolečina ob pogledu na telo 

prehuda. Oseba se obnaša, kot bi bilo telo nek subjekt, brez svoje inteligence. »Prevodnik med 

nižjimi (fizično telo) in višjimi razsežnostmi človeka (duševnost, mental, duhovno jedro), kar 

pomeni, da je etrsko telo tisti vmesni člen v človeku, ki sploh omogoča, da posameznik 

doživlja.« (Švab, 1998, str. 36). Telo takšne osebe je močno izžeto, oslabljeno, kar je 

posledica nasilnega, destruktivnega ravnanja s potrebami fizičnega telesa. 

Švabova (1998 str. 36) našteje nekaj fizičnih posledic zaradi motenj hranjenja, in sicer: 

 nihanja telesne teže; 

 pomanjkanje energije, zagona in vitalnosti; 

 razne bolezni; 

 pretrgan stik s telesom, neprepoznavanje telesnih signalov, kar vodi v destruktivno 

ravnanje s telesom; 
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 doživljajska otopelost; 

 nerealistično zaznavanje telesa. 

Jovanovićeva (2010) doda še nekaj novih posledic, kot so: omotičnost, slabokrvnost, krhkost 

zob in nohtov, izpadanje las, večja poraščenost nekaterih predelov telesa, okvara vida, krhke 

in mehke mišice požiralnika, krč mehke želodčne mišice, razjede na želodcu ali 

dvanajsterniku, lahko tudi predrtje želodca, napihnjenost, neredna menstruacija, razna vnetja 

in občasne krvavitve. 

2.3.2 Čustvene posledice 

O čustvenih posledicah govorimo, ko oseba neprijetna občutja pomeša z občutjem lakote ali 

željo po tem, da bi stradala. Avtorica Švab (1998) pojasni, da oseba prekine stik z določenimi 

svojimi čustvi in mislimi. S tem misli na jezo, žalost, navdušenja, spolna občutja, preživeta 

stališča o sebi itd. Kar oseba doživlja, je nejasna praznina ali nemir znotraj sebe. Posledice, ki 

se vežejo na vse to, so: 

 pojav depresivnosti in otopelosti; 

 črnogledost; 

 pomanjkanje entuziazma in volje; 

 neizražanje svojih čustev, želja, potreb (saj jih oseba ne prepozna več); 

 nezmožnost se izraziti kreativno; 

 težave pri opravljanju vsakdanjih obveznosti; 

 miselna preokupacija z razmišljanjem o hranjenju in planiranje, kako bi prenehal s 

svojim motečim vzorcem hranjenja; 

 planiranje svojih dejavnosti za takrat, ko bo brez teh problemov. 

V ozadju lahko govorimo tudi o globoki duševni krizi in njenih posledicah, ki jih avtorica 

našteje: 

 izgubljenost; 

 nemoč; 

 izguba svobodne volje; 

 doživljanje neznosne praznine, brezizhodnosti; 

 notranja neizpolnjenost; 
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 nedoživljanje najglobljih kvalitet samega sebe: ljubezen, upanje, volja, radost; 

 občutek, da življenje polzi mimo nas; 

 misel na samomor; 

 nezmožnost vživeti se v trenutek; 

 doživljajska otopelost; 

 pomanjkanje smisla in zavedanje svoje identitete (Švab, 1998). 

2.3.3 Socialne posledice 

Švabova (1998 str. 40) potrdi Mullerjevo trditev, da oseba spremeni svoj odnos tudi do 

zunanjega sveta, ljudi in narave, kar ima za posledico: 

 nekomunikativnost; 

 nezmožnost intimnih odnosov ali pa težave pri vzdrževanju le-teh; 

 nezmožnost imeti partnerja; 

 oseba težko skrbi za družino in otroke; 

 pasivnost na delovnem mestu, v šoli. 

Posledice motnje hranjenja so dodatna stiska, ki povzroči doživljanje še večjega brezupa nad 

sabo in nad življenjem.  

Temeljno dogajanje pri osebi, ki trpi za motnjo hranjenja, je izgubljanje stika s sabo v celoti (s 

telesom, čustvi, notranjim jazom). To je subtilno notranje dogajanje, ki se odrazi navzven kot 

doživljajska otopelost in izguba občutka varnosti v sebi. Doživljajska otopelost se kaže kot 

težava pri vživljanju v trenutno situacijo (v sočloveka, naravo, žival, spolnost, delo, zabavo, 

hranjenje itd.), oseba prav tako vse bolj izgublja stik z zunanjim svetom (zapiranje vase, v 

svet hrane, negativnih občutij do sebe). Izguba občutka varnosti je posledica dejstva, da je 

oseba oslabila stik s seboj. Če ta oseba pomisli na možnost, da bi ji kdo lahko odvzel sredstvo 

omamljanja, začuti močan strah. (www.medenosrce.net/predmeti/socialna-medicina/358-

seminarji/260-motnje-hranjenja--2002-)  

Takšna izguba občutka varnosti pa osebo lahko pripelje tudi do socialne anksioznosti 

(socialna fobija), ki jo prepoznamo po čustveni vznemirjenosti in tesnobnosti ob 

izpostavljenosti drugim ljudem in zaskrbljenost v zvezi s svojo socialno podobo. Ljudje s 

socialno fobijo pri socialnih stikih občutijo močan strah; čustveno stisko jim lahko vzbudi že 

zgolj misel na druženje, zabavo ali nastop. Človek s to motnjo se začne izogibati socialnim 
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situacijam, ki ga spravljajo v stisko, kar včasih pripelje do delne ali popolne socialne izolacije. 

Vzroki za nastanek socialne fobije pa se kažejo v pogosti povezavi s slabo samopodobo, z 

negativnim samovrednotenjem, lahko izvira že tudi iz same družine, ki namesto topline, 

ponuja le hlad ( npr. kot pretirano zaščitništvo ali pretirano kritičnost). (www.psihoterapija-

ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/anksiozne-motnje/66-socialna-ankcioznost-socialna-

fobija.html)  

2.3.4 Motnje hranjenja kot strategija preživetja 

O motnjah hranjenja smo preko teoretičnega dela govorili kot o duševnih motnjah oziroma 

duševnih boleznih. Vendar obravnavanje problematike s takšnih vidikov laično populacijo 

pogosto vodi k napačnemu razumevanju motenj hranjenja. To motnjo moramo videti kot 

strategijo preživetja človeka, ki se je znašel v stiski, saj ga takšno početje vodi v 

samouničevalnost in si želi, da preživi današnji dan, o naslednjem dnevu pa bo razmišljal 

jutri. 

 »Motnje hranjenja so pogosto posledica socializacije, ki v človeku krepi predvsem občutke 

majhne lastne vrednosti, nizke samozavesti in številne občutke krivde.« (Zaviršek, 2000 str. 

147).  S tem lahko zatrdimo, da perfekcionizem postane del življenjskega stila. Družba od 

ženske zahteva, da je lepa, vitka, uspešna (doma in na delu), ustrežljiva in v kolikor tega ne 

doseže, ima občutek manjvrednosti in občutek krivde. 

Med drugim se to prepoznava kot: 

 preusmerjanje pozornosti (morebitne spremljajoče zadeve, kot so obremenjevanje s 

hrano, težo ali obliko telesa služijo kot mehanizem nezavednega preusmerjanja 

pozornosti od bolečega duševnega doživljanja); 

 nadzor (psihofizični napor, ki ga problematika zahteva, posamezniku omogoča 

nezavedno nadzorovanje duševnega doživljanja in trenutne življenjske situacije); 

 samozavedanje (problematika posamezniku omogoča prepoznavanje in občutenje 

sebe. V skrajnih primerih predstavlja temelj posameznikove osebnostne identitete). 

Torej lahko rečemo, da regulativna funkcija problematike motenj hranjenja posamezniku 

pomaga preživeti iz dneva v dan (www.introspekta.si/motnje-hranjenja/osnovna-dejstva-o-

motnjah-hranjenja/).  

http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/anksiozne-motnje/66-socialna-ankcioznost-socialna-fobija.html
http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/anksiozne-motnje/66-socialna-ankcioznost-socialna-fobija.html
http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/dusevne-motnje/anksiozne-motnje/66-socialna-ankcioznost-socialna-fobija.html
http://www.introspekta.si/motnje-hranjenja/osnovna-dejstva-o-motnjah-hranjenja/
http://www.introspekta.si/motnje-hranjenja/osnovna-dejstva-o-motnjah-hranjenja/
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Mlajša populacija se dandanes v hitrem ritmu vsakdana in pod težo družbenih pritiskov 

pogosteje kot včasih ocenjuje le po zunanjosti. Vitkost je postala zapoved, debelost pa stigma. 

Takšna in podobna kulturna sporočila dobijo otroci že v družinah, kjer se jim po eni strani 

hrano ponuja, po drugi strani pa opozarja, da morajo paziti, da ne bi pojedli preveč, saj 

debelih nihče ne mara. Druga nevarnost tovrstnih pretiranih zahtev so tudi mediji, katerih 

osnovna ideja je, kako naj bi mlada populacija hitreje uskladila svoj življenjski slog, vrednote 

in norme ter odnos do sebe, v skladu s temi zahtevami. 

Motnje hranjenja izražajo bistvene konflikte in stiske nekega okolja, vendar postanejo za 

posameznika tako neznosne, da se pojavi tesnobnost in napetost, ki mobilizira simptome in 

obrambne mehanizme. Ob tem se ne sme pozabiti na otroška čustva, bolečino, nesprejemanje 

in manjvrednosti. Mladi preko odrekanja ali prenajedanja izražajo stisko in si želijo postati 

vidne osebe. 

Raziskovalni del moje diplomske naloge je usmerjen prav na odnos do motenj hranjenja in na 

osnovi intervjuja bom poskušala pridobiti globlji pogled na to problematiko. 

3.2 Cilji raziskovanja 

Cilji raziskovanja so ugotoviti moč vpliva staršev pri mladih z motnjami hranjenja, vzrok 

mladih, da se ne sprejemajo takšne, kot so, in ugotoviti, ali imamo danes dovolj informacij o 

motnjah hranjenja, ki so dosegljive mlajši populaciji. 

Raziskovalna vprašanja 

1. Kako starši lahko vplivajo na to, da se mladi ne bi srečevali z motnjo hranjenja? 

2. Kakšen vpliv imajo mediji, da se mladi ne sprejemajo takšni, kot so? 

3. Kakšne so možnosti dostopa do informacij o motnjah hranjenja za mlajšo 

populacijo? 
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3.3 Raziskovalna metodologija 

3.3.1 Opis vzorca 

V empiričnem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. Uporabila sem 

nestrukturiran intervju, ki omogoča prepoznavanje občutkov in drugih čustev posameznika. Z 

izbrano metodo sem želela dobiti celosten pogled doživljanja družine v procesu zasvojenosti z 

motnjo hranjenja. 

Za potrebe kvalitativnega dela raziskave sem se odločila za singularno študijo primera. Gre za 

zelo občutljivo problematiko. Zato sem se odločila za en primer, ki ga bom obdelala celostno.  

Študij primera je usmerjen na individualnost in okolje le ene družine, zato raziskave ne bom 

mogla posplošiti na celotno populacijo, ampak velja le za družino, ki je sodelovala v moji 

raziskavi. 

 Gre za družino, ki jo poznam osem let. Z njo sem prišla v stik, ko se je rodil moj sin. Nikdar 

nismo oblikovali nekega osebnega prijateljskega odnosa. Skupna točka med nami je ravno 

problematika motenj hranjenja. 

Imenovana družina je sestavljena iz štirih članov. Mama Nuvola ima šestinštirideset let, 

brezposelna in kljub problemom vedno nasmejana. Živela je v dokaj normalno urejeni 

družini, vse dokler ni izvedela, da je njena enajstletna hčerka z imenom Stella zasvojena z 

motnjo hranjenja. Stella je obiskovala zadnje razrede osnovne šole. 

Gospo Nuvolo sem izbrala, ker ustreza značilnostim ciljne populacije, ker je kljub svoji 

tesnobi in žalosti pristala na intervju, saj je Stella pri štirinajstih letih umrla zaradi 

zasvojenosti z motnjo hranjenja. Nuvolo sem prosila za sodelovanje in privolila je v 

sodelovanje v moji raziskavi. Predstavila sem ji značilnosti raziskave, da je dobila grob vtis, 

kaj sploh raziskujem. Nuvola ima še devetletnega sina, ki je uspešen športnik, in zanimalo me 

je, kakšen pogled ima Nuvola danes na odnos do motenj hranjenja. 

Med izvedbo prvega intervjuja sem naletela na težavo, ker me je Nuvola prosila, da prekinem 

snemanje, zaradi še vedno prisotne hude bolečine. Pri izvedbi drugega poizkusa intervjuja pa 

nisem imela težav. Ob dogovorjenem času sva se sestali pri njej doma. Na intervju sem se 

pripravila tako, da sem določila okvirne teme pogovora, nekatera vprašanja pa sem prilagodila 

situaciji. Želela sem, da sogovornica čim več pove sama, jaz pa sem jo pozorno poslušala in 
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opazovala. Pogovor sem posnela z diktafonom in ga nato dobesedno prepisala. Snemanje 

pogovora sem uporabila predvsem zaradi natančnosti zapisa pridobljenih podatkov. 

3.3.2 Raziskovalni instrumenti 

Za izvedbo kvalitativnega dela raziskave sem izbrala singularno študijo primera, ki sem jo 

izvedla s pomočjo nestrukturiranega intervjuja. Za to metodo sem se odločila, ker se nisem 

želela omejiti na vnaprej določene možnosti in ker je intervju bolj primeren od drugih 

raziskovalnih metod. Z intervjuvanko sem lahko usmerjala pogovor, postavljala dodatna 

vprašanja, ki so pritegnila mojo pozornost, intervjuvanka pa je lahko izrazila svoja čustva. 

Okvirne vsebinske smernice za intervju so bile: 

 odnosi v družini; 

 vpliv družine; 

 odnosi s sovrstniki; 

 odnosi s prijatelji; 

 vpliv medijev; 

 možnost informacij. 

3.3.3 Postopek raziskovanja 

Podatke za kvalitativni del raziskave sem zbrala s kvalitativno tehniko spraševanja, s pomočjo 

intervjuja, ki je primeren za singularno študijo primera. Specifična tema pogovora 

intervjuvanki ni bila znana vnaprej. Ker gre za zelo občutljivo problematiko, je intervjuvanka 

vedela le to, da se bom osredotočila na življenje družine in njenega doživljanja pri procesu 

zasvojenosti z motnjo hranjenja. Študija primera je usmerjena na individualnost in okolje le 

ene družine. 

V mesecu maju 2014 sem opravila intervju z Nuvolo. Dobili sva se v njeni hiši, o 

problematiki pa sva se pogovarjali eno uro. Intervju je bil posnet na diktafon.  

Pri postopku analize sem sledila korakom, kot sledi: 

 transkripcija intervjuja; 

 večkratno branje intervjuja ter določitev in označitev vsebinsko pomembnih delov 

besedila; 
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 izbor relevantnih kategorij; 

 oblikovanje končne analize. 

Najprej sem naredila transkripcijo oziroma prepis intervjuja. Pogovor sem dobesedno 

prepisala. Po večkratnem branju in določitvi vsebinsko pomembnih delov besedila sem 

določila enote kodiranja. Informacije, pomembne za mojo raziskavo, sem na koncu 

analizirala. Končne kategorije so mi služile kot izhodišče za oblikovanje in interpretacijo 

intervjuja. Na podlagi tega sem naredila analizo pogovora. Rezultate sem povezala s 

teoretičnim delom. Pri tem želim še enkrat poudariti, da podatkov ni mogoče posploševati na 

celotno populacijo oseb z motnjo hranjenja, saj gre za specifični in individualni primer.  

Relevantne kategorije. 

Vzgojni pristopi in pojav motenj 

hranjenja 

Predstave o mot. hr. v preteklosti 

Opažanje zasvojenosti z mot. hranjenja 

Kazalci zasvojenosti  z mot. hranjenja 

Znanje o mot. hranjenja, pred motnjo 

hranjenja 

Znanje o mot. hranj. po motnji hranjenja 

Črpanje znanja o motnjah hranjenja 

Motnje hranjenja razlaga 

Pomembnost razumevanja mot. hranjenja s 

strani staršev 

Sprejemanje motenj hranjenja danes 

Glavni krivci motenj hranjenja  

Odnosi  

Odnosi z očetom 

Odnosi s svojo družino 

Odnosi z možem 

Odnosi s taščo 

Odnosi  v družini 

Odnos s Stello 

Odnos s sovrstniki 

Odnos z učitelji 

Odnos z očetom 

Stellin odnos s prijatelji 

Odnos s sosedi 

Spoznavanje novih ljudi 
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Odnos s starši 

Znanje staršev o motnjah hranjenja 

Nepoznavanje otrok s strani staršev 

Iskanje pozornosti pri starših 

Napačna razlaga staršev 

Pomembnost razumevanja mot. hranjenja s 

strani staršev 

Vpliv staršev  

Vpliv medijev 

Vpliv medijev 

Vpliv medijev na Stello 

Informacije 

Dostopnost informacij 

Količina informacij 
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4 ANALIZA PODATKOV IN RAZPRAVA 

Ime intervjuvanke je, zaradi varstva osebnih podatkov, izmišljeno. 

4.1 Vzgojni pristopi in pojav motenj hranjenja 

Kar nekaj avtorjev govori o tem, kaj so motnje hranjenja, o njihovih vzrokih in posledicah. 

Nihče ne odstopa od dejstva, da danes živimo v družbi lepote in vitkosti in samo s takšnim 

telesom dosegamo spoštovanje drugih in uspeh v življenju. Če takšnega telesa nimamo, pa 

nam družba ponuja različne rešitve. Zavirškova nam razloži, da so »motnje hranjenja pogosto 

posledica socializacije, ki v človeku krepi predvsem občutke majhne lastne vrednosti, nizke 

samozavesti in številne občutke krivde« (Zaviršek, 2000 str. 147). Modernejši avtorji se s tem 

upirajo na teorijo, da so motnje hranjenja kar strategija preživetja, ki posamezniku pomagajo 

preživeti iz dneva v dan. 

Motnje hranjenja govorijo o marsičem, o zavednih in nezavednih sporočilih. Govorijo o 

preživetem otroštvu in navadah hranjenja (Sternad, 2001).  

Z intervjuvanko sva se pogovarjali o motnjah hranjenja v njeni mladosti. Povedala mi je, da 

izraza motnje hranjenja takrat še ni poznala in se niti ne spomni, da bi njena mama kdaj 

govorila o tem. Ni vedela, da motnje hranjenja sploh obstajajo, saj o tem niso govorili ne 

doma ne v šoli.  

Intervjuvanka pove, da tudi, ko je izvedela, da je Stella obolela za motnjo hranjenja, še ni 

vedela za vzroke, simptome niti za posledice motenj hranjenja. Ravno zaradi neznanja je vse 

znake oziroma simptome, ki jih je kazala Stella, in sicer hudo utrujenost, bolečine v trebuhu, 

izpadanje las, shujšanost,izogibanje stikom s prijateljicami, spregledala oziroma je te znake 

pripisovala odraščanju. V primeru, da bi poznala to bolezen, bi lahko pravočasno ukrepala. 

Med Stellinim zdravljenjem se je o tej bolezni dobro podučila, danes meni, da pri motnjah 

hranjenja ne govorimo o problemu hrane, ampak govorimo o duševnih motnjah kot 

pomanjkanju čustvene varnosti in ljubezni. Motnje hranjenja vidi kot raka današnje družbe 

tako razvitih kot tudi nerazvitih držav in ne kot bolezen, ki se podeduje, ampak kot bolezen 

družbe. 
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Intervjuvanka kot glavna vplivna dejavnika, ki pripomoreta k nastanku motenj hranjenja, vidi 

medije in družbo. K tej bolezni pa lahko pripomore tudi majhna samozavest, saj so otroci 

vsakodnevno bombardirani z nekimi ideali, ki naj bi jih dosegali. Pomemben vpliv pa imajo 

tudi starši, saj lahko s pravim pristopom, s tem da prisluhnejo svojim otrokom, si vzamejo čas 

zanje, v dobri meri pripomorejo k temu, da bolezen do neke mere preprečijo. Pomembno je, 

da starši dobro poznajo svoje otroke, saj lahko na tak način še pravočasno zaznajo morebitne 

težave, ki jih otrok ima.  

Z intervjuvanko sva se na začetku dotaknili njene mladosti. V tem obdobju ni vedela, kaj 

pomeni beseda motnje hranjenja. Razvidno je, da je imela družina intervjuvanke težave z 

motnjo hranjenja; ker pa niso vedeli, kaj to pomeni, kakšni so vzroki in posledice, se na to 

niso ozirali.  

Razlog je bil v njenem očetu, ki je imel avtoritarno vedenje, saj je zahteval, da vedno poje 

vse, kar je bilo na krožniku. Tomori (1990) pove, da hrana v družini lahko že zgodaj dobi 

vlogo nagrade ali kazni, lahko pa postane tudi sredstvo za izražanje podkupovanja, 

izsiljevanja, obvladovanja in podrejanja. Omenjeno se je dogajalo tudi v primeru 

intervjuvanke. Oče je s svojo avtoritarnostjo izsiljeval in obvladoval situacijo v družini. 

Hrana nosi različna sporočila in da marsikatero od teh oseba razbere že iz odnosa, ki ga imajo 

do hrane njegovi domači (Tomori, 1990). 

Intervjuvanka svojega očeta opiše kot perfekcionista. Vse stvari je imel pod nadzorom in vse 

je moralo biti na svojem mestu. Intervjuvanka zaradi strahu pred očetom ni upala razviti svoje 

avtonomnosti, saj je bil do nje preveč zaščitniški. Gostečnik trdi, da v  družinah z motnjo 

hranjenja prevladuje perfekcionizem, prevelika zaščita s strani staršev, da družinska dinamika 

zahteva strogo poslušnost in potlačitev vseh pobud v zvezi z avtonomijo. Doda tudi, da je 

takšna družina ponavadi izredno kontrolirana in predvidljiva (Gostečnik, 2010). I  

Intervjuvanka je bila zelo poslušna in ubogljiva, vse dokler se ni zaposlila. Tedaj si je lahko 

kupila stvari, ki so ji bile všeč,  s tem pa je pri očetu sprožila val neodobravanja, saj ni mogel 

sprejeti dejstva, da hči odrašča.  

Intervjuvanka za svojo družino meni, da je že genetsko podvržena debelosti, vendar »vse v 

mejah normale« (intervjuvanka). V mislih ima, da je bila njihova telesna konstrukcija že po 

naravi močnejša, vendar zaradi tega nihče ni imel zdravstvenih težav. Tako intervjuvanka vidi 
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svojo družino, ker pač družba sprejema in poudarja le lepa in vitka telesa. V času odraščanja 

je bil intervjuvanki izgled prva in ena od pomembnejših stvari. Dekleta so se veliko 

pogovarjala o načinih, s katerimi bi prišle do lepega videza. Sama je kot način izbrala kreme 

za hujšanje in izogibanje večerjam, kar je tudi delovalo. V družini intervjuvanke in njeni 

mladosti je moč ugotoviti, da takrat njeni starši motenj hranjenja niso poznali in so z vzgojo 

nezavedno povzročili, da se je kasneje srečevala prav s to motnjo. Mama je bila preveč 

posesivna, očetov odnos pa hladen in nečustven, kar potrdi Gostečnik, ko pove, da so osnovne 

karakteristike družinske dinamike pri motnji hranjenja ravno družinski slog. Komunikacija 

med člani družine je prazna in brez prave čustvene vsebine (Gostečnik, 2000). 

 Zato je pomembno, da na motnje hranjenja ne gledamo kot diagnozo, temveč se usmerimo k 

človeku, kot celostnemu bitju, ki je »človek z nekim bolnim, motenim odnosom do hrane in 

hranjenja.« (Middleton, 2012 str. 129) Intervjuvanka ni imela možnosti, da sama odloča o 

tem, koliko bo pojedla. O tem so odločali starši, čeprav niso mogli vedeti, koliko hrane je 

zares potrebovala in kdaj jo je imela dovolj. 

Danes intervjuvanki že sama beseda motnja hranjenja vliva strah. Motnje hranjenja zanimivo 

povzame, kot da je to rak družbe, ki se danes pojavlja tako v razvitih kot tudi nerazvitih 

državah. Izpostavi, da to ni bolezen, ki se lahko podeduje, ampak je to bolezen družbe. Otroke 

bi morali starši pripraviti na življenjske izzive in probleme, jih naučiti,  da znajo sami skrbeti 

zase in da obstaja za vsak problem tudi rešitev. Danes otroci prehitro obupajo in pričakujejo, 

da bodo namesto njih vse uredili starši. Intervjuvanka vidi v tem velik problem, saj se ravno 

zaradi tega vse več mladih podaja v svet omam, čigar posledic pa ne poznajo.  

Tako kot vsi, ki smo se kdaj srečali s kakšno težavo, bi tudi intervjuvanka, če bi se lahko 

vrnila nazaj v preteklost, marsikaj spremenila. Bolj bi se posvetila otrokom in manj delu. 

Tako bi lahko tudi prej ugotovila, kaj se s Stello dogaja, saj če dobro poznaš svojega otroka, 

prej opaziš morebitne težave. Prebrala bi tudi več knjig in se udeleževala prostovoljnih 

delavnic, saj se lahko na njih »veliko naučiš in čutiš z drugimi ljudmi vrednote, ki jih današnja 

družba dobesedno briše« (Intervjuvanka). 

4.2 Starši in motnje hranjenja 

V intervjuju smo se dotaknili tudi področja staršev. Intervjuvanka meni, da starši težave v 

zvezi z motnjami hranjenja podcenjujejo, razlog za to vidi bodisi v tem, da starši vedo 
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premalo o tej bolezni, ali v tem, da starši preprosto menijo, da se njim oziroma njihovim 

otrokom kaj takega ne more zgoditi, ter da so starši preveč zaposleni in zato so tudi otroci 

preveč prepuščeni samim sebi.  

Intervjuvanka izpostavlja zanimivo dejstvo, da starši danes sploh ne poznajo več svojih otrok 

in to zato, ker si ne vzamejo dovolj časa, da bi se jim bolj posvetili. Dandanes je tempo 

življenja prehiter, morda pa starši tudi ne znajo pravilno pristopiti do svojih otrok ali celo 

nočejo.  

Intervjuvanka izpostavlja tudi to, da so otroci danes preveč obremenjeni, da se veliko zahteva 

od njih, starši pa jim velikokrat ne znajo dati osnovne podpore. Zato tudi otroci velikokrat 

iščejo pozornost pri svojih starših, saj želijo opozoriti nase, na svoje probleme. Tega ne 

počnejo neposredno, ampak poskušajo za to ubrati neke stranske poti. Tudi otroci imajo svoj 

ponos in jim je včasih težko direktno povedati za probleme, ki jih imajo, in poskušajo 

pritegniti pozornost drugače. Starši si včasih to pozornost napačno interpretirajo, ker mislijo, 

da otroci že nimajo kakšnih večjih problemov ali stisk.  

Intervjuvanka je izpostavila to, da je bila pri svoji hčerki zavedena, saj je mislila, da je z njo 

vse v redu, ker je bila na vseh področjih uspešna in je imela vse, kar je hotela.  

Pomembno je, da se starši s to boleznijo dobro seznanijo, da bi lahko v primeru težav le-to kar 

se da hitro odkrili, pomembno pa je tudi, da starši razumejo, da pri tej bolezni ne gre samo za 

hrano, ampak tudi za odnose v družini in probleme, ki jih otrok doživlja. Starši so svojim 

otrokom za zgled in s pravim pristopom lahko do neke mere to bolezen tudi preprečijo.  

Ko intervjuvanka govori o hčerki Stelli, se opazi njeno še vedno hudo prisotno trpljenje, po 

drugi strani pa lahko opazimo njen ponos, ko jo opiše kot: živahno dekle, poslušno, 

perfekcionistično, imela je dobre odnose z drugimi sovrstniki, z vzgojitelji v vrtcu in učitelji v 

šoli,uspešna je bila pri svojih aktivnostih, pri katerih jo je tudi sama podpirala, uspešna je bila 

v šoli in imela je močan karakter. Iz Stellinega odnosa do očeta, ki je bil lep, je razvidno, da je 

intervjuvanka tudi pred Stello skrivala resnico o odnosih z možem. Stella je imela komaj dve 

leti, ko se je oče vrnil k njima in ker je bila premajhna, da bi stvari razumela, ji intervjuvanka 

ni govorila o težavah. Razlog je bil tudi v tem, da so se odnosi med njima izboljšali in rodil se 

jima je drugi sin, katerega Stella na začetku ni sprejela. 
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Musek ugotavlja, da je kritičnost mladostništva povezana z biološkimi dejavniki. 

Mladostništvo sledi puberteti, kot dobi pospešenega dozorevanja in ko se pojavijo pomembne 

telesne, hormonske in druge fiziološke spremembe. Posebno vlogo imajo zlasti spremembe v 

telesnem videzu, ki se tedaj razvijejo. Te spremembe povzročijo strese in čustveno 

nestabilnost, tesnobo in napetost. V tem obdobju se posameznik znajde na razpotju: ali bo 

ustvaril samopodobo, s katero se bo uspešno pojavil v vlogi odrasle osebe, ali pa bo 

posameznik drsel v identitetno zmedenost, ko mu ne bo čisto jasno, kdo je in kaj hoče, in se 

bo zaradi tega znašel v težavah (Musek, 1995). Opisano se je dogajalo s Stello, ki se je v 

obdobju odraščanja gotovo srečevala s svojimi stiskami, problemi in čustvi.  

Intervjuvanka se še vedno srečuje s hudim občutkom krivde, ker ni opazila očitnih znakov, ki 

so kazali, da je z njeno hčerko nekaj hudo narobe. Morda si je zatiskala oči pred resnico in je 

vse skupaj pripisovala fazi odraščanja, a znaki, ki jih je dajala Stella, niso ravno značilni za 

dobo odraščanja, saj je bila Stella hudo utrujena, večkrat jo je bolel trebuh, izpadali so ji lasje, 

zelo je shujšala in ni hotela imeti več stikov s prijateljicami.  

Eden izmed razlogov za zavračanje opažanj, da je s Stello nekaj narobe, je verjetno 

tudi to, da intervjuvanka takrat ni vedela nič o motnjah hranjenja: »Nič nisem vedela o tej 

zasvojenosti oziroma bolezni. Nisem vedela, niti kaj so vzroki niti kakšne so posledice, še 

manj pa za simptome.« (Intervjuvanka) A to se je po seznanitvi z boleznijo spremenilo, takrat 

se je dodobra spoznala s to tematiko, prebirala je knjige domačih in tujih avtorjev, ki so se 

nanašale na motnje hranjenja, informacije je iskala tudi na spletu in v revijah. Danes ve, da pri 

motnjah hranjenja ne gre le za problem hrane, ampak govorimo o duševnih motnjah otrok, 

njihovih čustvih, strahovih, ki jih starši ne poznajo in si jih tudi težko predstavljajo. Otroci 

velikokrat tudi ne občutijo čustvene varnosti in ljubezni, vedno bolj so izpostavljeni stresnim 

situacijam in krizam, zaradi česar se pričnejo vedno bolj zapirati vase. Morda ja lahko krivec 

za to hiter tempo življenja, saj smo vsi vedno bolj obremenjeni in se premalo posvečamo drug 

drugemu, vsak se raje ukvarja s svojimi težavami in tako pozabljamo na medsebojno pomoč, 

ki pa je v trenutkih krize še kako pomembna. »Na splošno rečem lahko le to, da starši danes 

ne poznajo svojih otrok, ker ne poslušajo njihovih želja. Morda ker nimajo časa, morda ker 

nočejo, morda ker ne znajo…« (Intervjuvanka) Starši bi se morali z otroki bolj ukvarjati in 

namesto, da jih obdarujejo z materialnimi dobrinami, bi jih morali obdarovati z ljubeznijo in 

občutkom varnosti. Ferbar pravi, da je danes ogroženih veliko več otrok kot pred leti, saj so 

ogroženi vsi otroci, katerim odrasli ne posvečajo dovolj pozornosti pri čustvenemu življenju. 
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Mladim moramo vlivati občutek zaupanja in nepogojne ljubezni, da se lahko soočajo z 

družbenimi izzivi (Ferbar, 2012). 

Intervjuvanka meni, da ima na motnje hranjenja velik vpliv tudi samozavest, vendar pripisuje 

velik pomen tudi socio-kulturnim vplivom. Če ima otrok veliko samozavest, mu bo 

vsakodnevno izpostavljanje pritiskom o tem, kakšen naj bi bil, spremenilo predstavo in 

mišljenje, ki jo ima o sebi. Ferbar izpostavi dejstvo, da posameznik z visoko samopodobo 

gleda nase kot na prvovrstno prodajno blago, posameznik z nizko samopodobo pa sebe vidi 

kot blago z napako (Ferbar, 2012). Ravno to je napačno, saj se danes preveč propagira neke 

lepotne ideale, vsakodnevno se v medijih prikazuje popolne podobe, ki pa so daleč od 

realnega, saj so v večini primerov to retuširane slike, ki ne prikazujejo resničnih oseb. Otroci 

se s tem primerjajo in sledijo tem idealiziranim podobam, ker se ne ali pa se nočejo zavedati, 

da so takšni idoli nedosegljivi. Intervjuvanka izpostavi, da so po njenem mnenju ravno mediji 

in družba glavni krivci oziroma veliki vplivni dejavniki za pojav motenj hranjenja pri mladih. 

Kot enega najbolj zavajajočih medijev vidi televizijo. Že v risankah, ki so namenjene 

otrokom, se prikazuje le popolne like, velikokrat pa je v njih prikazano tudi nasilje. Kuharjeva 

očita medijem, da »podpihujejo vitki ideal in da širijo sporne informacije, kako tak videz 

doseči« (Kuhar, 2004 str. 97). 

Intervjuvanka meni, da starši težave v zvezi z motnjo hranjenja podcenjujejo, razlog za to vidi 

v tem, da starši vedo premalo o tej bolezni, ali v tem, da starši preprosto menijo, da se to njim 

oziroma njihovim otrokom ne more zgoditi. Današnji otroci so bolj ali manj prepuščeni 

vplivom družbe, saj so starši prezaposleni s preživetjem. »Veliko oblik zasvojenosti poznamo, 

naj si bo to droga, alkohol ali motnje hranjenja. Otroci so danes preveč prepuščeni samim 

sebi, starši preveč zaposleni in tu je ta čarobni krog, iz katerega je težko izstopiti in reči, zdaj 

bo pa drugače.« (Intervjuvanka) 

 S tem intervjuvanka izpostavi zanimivo dejstvo, da starši danes sploh ne poznajo več svojih 

otrok in to zato, ker si ne vzamejo dovolj časa, da bi se jim posvetili, ker je tempo življenja 

danes prehiter in morda danes starši ne znajo pravilno pristopiti do svojih otrok ali celo 

nočejo: »Starši danes veliko zahtevamo od njih, a jim ne znamo dati osnovne podpore.« 

(Intervjuvanka). S tem intervjuvanka pove, da je del krivde in vzrok za motnje hranjenja pri 

otrocih tudi družina. 
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Ljudje se primerjajo takrat, ko so negotovi glede nekega relevantnega vidika svoje 

samopodobe. Kobal govori o teoriji, ki predpostavlja, da je v jedru nezadovoljstva s telesom 

razkorak med zaznavanjem lastnega telesa in zaznavanjem ideala. To lahko vodi v 

samokritiko, občutek krivde in poniževanje v lastnih očeh (Kobal, 2004). 

Otroci večkrat iščejo pozornost pri svojih starših, ker želijo opozoriti nase in na svoje 

probleme. Intervjuvanka meni, da je tudi Stella, ko jo je spraševala, kako ji stoji kakšna 

obleka, poskušala opozoriti nase, da z njo nekaj ni v redu. A žal tega takrat ni dojemala tako, 

saj je mislila, da je s hčerko vse v redu – bila je uspešna na vseh področjih, imela je vse, kar je 

hotela, dovolili so ji več, kot bi smeli, tako ona in mož kot tudi stari starši. Pri tem nas Božič 

opozori, da govorimo o pogojni ljubezni, katere posledice so, da s pogojevalnim 

nagrajevanjem prihajamo do želenega vedenja, vendar tudi do notranjega motivacijskega 

principa, ki temelji na negativnih čustvenih posledicah, kot so občutek notranje prisile, 

kratkotrajno zadovoljstvo ob uspehu, sram ob neuspehu, nihanje samospoštovanja, nizko 

samovrednotenje in zamera do staršev (Božič, 2011). 

Intervjuvanka pove, da jo je učiteljica gimnastike opozorila, da se Stella večkrat počuti slabo, 

da ni več zbrana in se ji pogosto vrti v glavi. Hčerko je zato tudi odpeljala k pediatru, od 

katerega je izvedela, da je Stella pod normalno težo. Pediater jo je zasliševal z vprašanji o 

družinski prehrani in naredil osnovne preiskave, po katerih je postavil diagnozo anoreksija 

nervoza. Sternadova govori o tem, da je anoreksija zasvojenost razvitega sveta in da večinoma 

doleti dekleta srednjega in višjega družbenega sloja ter družine s prikrito disfunkcionalnostjo 

(Sternad, 2001). 

Ob postavitvi Stelline diagnoze, da boleha za anoreksijo, si intervjuvanka ni delala velikih 

skrbi, saj je slišala, da je to zato, ker premalo ješ, če pa začneš jesti več, je problem rešen. Ko 

pa so ji v bolnišnici predstavili, kaj resnično pomeni anoreksija, se ji je svet porušil, počutila 

se je krivo za hčerkino bolezen, v glavi je iskala odgovore, zakaj se je to zgodilo ravno Stelli, 

kje je naredila napako. Zavedala se je, da mora hčerki pomagati, da jo mora rešiti. Zaradi vseh 

težav je intervjuvanka doživljala stisko, žalost, predvsem pa je občutila veliko nemoč, trpela 

je, ker ni opazila, da hčerka pred njenimi očmi umira. Več avtorjev poudarja, da je za družine 

z motnjo hranjenja značilna otopelost, stigmatizacija, nemoč in velik občutek krivde. 

Po postavljeni diagnozi je Stella preživela štirinajst dni v bolnišnici v Trstu. V bolnišnici so 

jih seznanili s simptomi anoreksije, s katerimi se je ta motnja tudi potrdila. Družino so 
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seznanili, da bo zdravljenje dolgotrajno, saj je to bolezen, pri kateri gre za kompleksnejši 

problem. Nov udarec pa so zopet doživeli, ko so izvedeli, da je Stella trpela za anoreksijo že 

od svojega devetega leta in se tega ni nihče zavedal. Stelli so bili ugotovljeni številni 

zdravstveni problemi od srčne aritmije, anemičnosti, kroničnega zaprtja in drugo. Tudi Preželj 

opiše najpogostejše zaplete pri osebi oboleli za anoreksijo:  srčnožilni, težave na prebavnem 

traku, zobne gnilobe, vnetje požiralnika, krvotvorni sistem, ledvični sistem in skeletni sistem 

(Preželj, 1995). 

Stello je dejstvo, da mora biti v bolnišnici, ubijalo, zdravljenju se je upirala, saj je mislila, da 

so bili drugi potrebni zdravljenja, le ona ne. Več avtorjev potrdi dejstvo, da se osebe s takšno 

motnjo zares upirajo zdravljenju, ker same sebi ne priznajo, da sploh imajo problem oziroma 

motnjo. 

S Stello sta obiskovali dnevne terapije, pred katerimi sta se veliko pogovarjali, tudi odnosi 

med njima so postali pristnejši in globlji, ob večerih so se zbrali vsi skupaj. Intervjuvanka 

pravi, »da če bi bilo tako že od vsega začetka, vseh teh problemov ne bi bilo.« (Intervjuvanka) 

Tudi dnevnim terapijam se je Stella začela upirati, saj je zaradi njih ostala brez njej tako 

ljubega športa. Zaradi tega je bila po šestih mesecih napotena v bolnišnico v Rim, tam je 

nadaljevala zdravljenje še približno dva meseca. Temu je sledilo zdravljenje s psihologi v 

Perugi, prav v centru za motnje hranjenja. V tem centru naj bi ob pomoči psihiatrov pridobila 

mehanizme za reševanje emocionalnih in telesnih stisk. Zadnje leto je preživela v Pisi, kjer so 

ji nudili plesne teorije in treninge socialnih veščin. Po dveh letih zdravljenja se je lahko 

končno vrnila domov. Intervjuvanka si je takrat oddahnila, saj je mislila, da je vsega hudega 

konec in bodo lahko skupaj zaživeli normalno življenje.  

Po Stellinem prihodu domov se je življenje vsem zelo spremenilo. Stella je potrebovala veliko 

družinske podpore, katere je bila tudi deležna. Intervjuvanka pove, da je Stello prepisala v 

novo šolo, popoldan pa sta hodile naokoli, se sprehajale v naravi ali po centru. Prepis na novo 

šolo je bila dobra zamisel, saj tako otrok pride v neko novo okolje, kjer lahko začne spet od 

začetka, brez očitajočih pogledov drugih ljudi.  

Cel proces zdravljenj pa je pustil posledice tudi na Stelli, zelo se je spremenila, bila je zaprta 

vase, tudi govorila je bolj malo. Do sprememb pa je prišlo tudi pri prehranjevanju. Strogo so 

se morali držati napotkov terapevta, zato je način prehranjevanja spremenila cela družina. A te 

spremembe so bile pozitivne, saj Stelli ni bilo treba več rezati mesa na majhne koščke, 
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zelenjavo pa je jedla nepretlačeno. Ob opazovanju Stelle se je intervjuvanki zdelo, da se tudi 

ona trudi, da bo uspela, da bodo končno premagali to bolezen.  

Za družino so zopet nastopili težki časi, ko so se pripravljali na Stellino maturo. Pri izbiri 

obleke se Stella v nobeni ni počutila dobro, saj ji odsev v ogledalu nikakor ni bil všeč. 

Avtorica Sernec pravi, da je takšna oseba ves čas prepričana, da je debela, čeprav telesne 

posledice kažejo na podhranjenost (Sernec, 2009). Čeprav so bili vsi prepričani, da je 

zdravljenje uspešno, temu ni bilo tako, Stella je bila še vedno v svojem svetu tišine, saj se ni 

upala sprijazniti s svojo postavo. Pri intervjuvanki so ti spomini vzbudili globoko žalost, saj 

predstavljajo eno izmed najbolj hudih obdobij v njenem življenju. Njeno trpljenje je še močno 

prisotno, saj je bila Stella ena izmed mnogih deklet, ki niso uspele premagati bolezni. 

4.3 Odnosi 

Skozi ves intervju je večkrat omenjen odnos – odnos z družino, prijatelji, okolico in podobno. 

Zavemo se, kako pomembni so dobri odnosi, saj le-ti lahko igrajo ključno vlogo.  

Že takoj na začetku intervjuja je intervjuvanka izpostavila svoj odnos z očetom v fazi 

odraščanja. Ker je bil njen oče zelo strog in je imel rad vse pod nadzorom, se ga je bala in 

zato je bilo tudi vse tako, kot je on hotel, med svojim odraščanjem pa je prihajala z njim tudi 

večkrat v konflikt, saj ta ni sprejemal njenega odraščanja, ker je le-to prinašalo določene 

spremembe pri hčerkinem videzu. Vendar kljub vsemu temu je lahko vedno računala na 

pomoč svoje družine.  

Intervjuvanka se je razgovorila tudi o odnosu s svojim možem, takoj po poroki sta imela še 

dober odnos, po menjavi moževe službe pa so se začele prve težave. Ko je čez nekaj časa 

izvedela za moževo varanje, se ji je sesul svet. Klub težavam, ki jih je imela z možem, je 

zanosila in rodila Stello. Po rojstvu hčerke sta se z možem vedno bolj oddaljevala, s svojo 

družino pa se je intervjuvanka še bolj povezala. Po odhodu moža se je zlomila. Intervjuvanka 

navaja, da je bila v tistem času obupana, shujšana, ker se ji je hrana upirala, poleg vsega je 

imela težave tudi v službi, a kljub vsemu je poskušala vse skupaj čim bolj prikriti, da je ostali 

ne bi blatili. Zaradi vseh težav ni imela volje kuhati, tako da sta s Stello jedli pri njeni mami. 

Tu lahko vidimo, kako lahko slabi odnosi negativno vplivajo na nas, saj se nam takrat vse 

ostalo ne zdi več pomembno in vse svoje misli usmerjamo le na težave, ki jih imamo, zaradi 

tega lahko spregledamo ključne znake, ki se kažejo, morda tudi znake, ki kažejo na motnje 
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hranjenja. Ne gre izvzeti, da so bile vse težave, ki jih je imela intervjuvanka z možem, razlog, 

da je spregledala vse znake, ki jih je kazala Stella pri tej bolezni.  

Tudi odnos s taščo ni bil najbolj pozitiven, saj ji ta ni ponudila nobene pomoči, čeprav je 

vedela, s kakšnimi težavami se soočata tako ona kot tudi Stella, ki je vedno bolj iskala svojega 

očeta.  

Pri odnosu s Stello ni imela nobenih težav, zelo je bila ponosna nanjo, ker je bila uspešna tako 

v šoli kot tudi pri vseh ostalih dejavnostih.  

Stella se je zelo dobro razumela z vsemi sošolci, katerim je rade volje priskočila na pomoč, če 

so imeli težave. Tudi z učitelji se je dobro razumela. Prav tako ni imela nobenih težav pri 

odnosu z očetom, imela ga je rada. Mož se je zopet vrnil k njima, ko je imela Stella dve leti. 

Intervjuvanka pove, da se je tudi odnos z njo in možem izboljšal, med tem časom se jima je 

rodil še sin, katerega pa Stella na začetku ni dobro sprejela.  

Po ugotovitvi Stelline bolezni se odnos med njima ni kaj veliko spremenil. Intervjuvanka in 

Stella sta imeli normalen odnos mama-hči oziroma mama, ki mora rešiti hčer. S Stello sta se 

veliko pogovarjali, vsi skupaj pa so imeli pristen in globok odnos. Med zdravljenjem se je 

odnos počasi spreminjal, saj se je Stella vedno bolj zapirala vase in ni hotela več govoriti z 

nikomer.  

Intervjuvanka se je dotaknila tudi tega, kako se je okolica obnašala do njih. Družine, s 

katerimi so se prej družili, so se jih začele izogibati, kot da so kužni. Bili so stigmatizirani, saj 

so se vsi bali, da je bolezen nalezljiva in se bodo s tem okužili njihovi otroci. Stella je zaradi 

bolezni izgubila veliko prijateljic. A vendar kljub vsemu so si ustvarili nov krog prijateljev, 

začeli so spoznavati nove ljudi, ki so se soočali s podobnimi ali istimi težavami kot oni.  

Intervjuvanka danes ve, da se je premalo posvečala otrokom, saj so le na splošno govorili o 

tem, kako je bilo v šoli, kakšne obveznosti jih še čakajo in podobno, nikoli pa ni bilo govora o 

tem, kako se kdo počuti, kakšne občutke ima, s kakšnimi težavami se sooča. Takrat se jim to 

ni zdelo pomembno, ker je bilo vse v redu – samo zato, ker je tako moralo biti.  

Sedaj bi intervjuvanka ravnala drugače, saj bi na prvo mesto postavila otroke in ne več dela, 

prebrala bi tudi več knjig in se udeleževala različnih prostovoljnih delavnic, saj se na njih 

lahko veliko naučiš in čutiš z drugimi ljudmi vrednote, katere današnja družba briše.  
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Pevc razloži, da je družina prvi socialni sistem človeka, v katerem se prepoznava svoje 

potrebe, se uči z njimi ravnati, jih izraziti in zadovoljevati (Pevc, 2007). Pred poroko si 

intervjuvanka pomen družine razloži kot: varnost, zavetje, kjer si srečen in ljubljen, kjer te 

sprejemajo ne glede na to, kakšen si. Verjela je, da ko se bo poročila, bo njena družina dobila 

isti pomen. Razlog za to neuresničitev vidi v menjavi moževe službe, saj sta se takrat odtujila, 

za vse pa je obtoževala sebe. Zaradi lažnega občutka krivde si je poiskala tudi strokovno 

pomoč, vendar je bila po treh terapijah še bolj neodločna in zbegana. Zaprla se je v svoj svet 

sramote in žalosti. Čeprav ji hrana pomeni nekaj, kar moraš jesti zato, da živiš, takrat to ni 

bilo pomembno, saj ji zaradi težav, ki jih je doživljala, ni bilo več do hrane in je zaradi tega 

tudi močno shujšala. Nehote je zapadla v zasvojenost z motnjo hranjenja, tokrat je odklanjanje 

hrane postalo njen izraz osvoboditve notranjih bolečin in čustev. To potrdi avtorica s svojo 

teorijo, da »oseba z motnjo hranjenja izraža svoje čustvene težave s spremenjenim odnosom 

do hrane in hranjenja. Navidezni problem s hrano v globini skriva trpljenje, ki je nastalo 

zaradi številnih razlogov.« (Sernec, 2009) Posledica njenega trpljenja in težav se opazi tudi v 

tem, da ni imela volje kuhati in da sta s Stello jedli pri njeni mami. Iz tega lahko povzamemo, 

da ti obroki niso bili redni. Ugotovimo tudi, da je intervjuvanka imela problem s samopodobo, 

ki naj bi skrbela za njeno zdravje, energijo, duševni mir, notranjo srečo in kakovost odnosov. 

Ferbar pove, da samopodoba vpliva na našo psihološko ranljivost ali trdnost, živahnost ali 

obup, sposobnost ali nesposobnost (Ferbar, 2012). 

Kljub travmatičnemu dogodku, ki ga je intervjuvanka doživela, je zanosila. Po porodu se ji je 

življenje spremenilo, odnosi z njeno primarno družino so postali pristnejši, saj ji je mama 

veliko pomagala pri dnevnih opravilih, pazila je tudi na Stello. Čeprav je upala, da bodo po 

Stellinem rojstvu vsi skupaj srečna družina, temu ni bilo tako, morda zato, ker sta se z možem 

oddaljevala, njuni odnosi niso bili odkriti in pošteni, zato sta prihajala pogosto v konflikte. 

Prišlo je tudi tako daleč, da mu je intervjuvanka povedala, da ve za njegovo afero s prijateljico 

in da tega ne more sprejeti. Moževa reakcija je bila takšna, da je družino zapustil. Iz tega 

lahko razberemo, da je bila njegova samopodoba »vse tisto, kar si oseba misli o sebi, da je, in 

ono, kar želi pokazati, da je.« (Ocepek, 2013 str. 2) 

Ko je potrebovala moralno ali čustveno pomoč, je ni dobila, ne glede na svojo tesnobo in 

razočaranje. Ugotovimo, da je intervjuvanka doživljala velik strah pred soočanjem z 

življenjem in ravno motnje hranjenja so ji uspavale vsa ta čustva, ki jih je težko zadrževala. 

Želela se je zapreti pred življenjem in stvarmi, ki bi jih v življenju morala obvladati. Kot 
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navaja Sternad, gre za: odločati se, prevzemati odgovornost za posledice svojih dejanj, soočati 

se, prenašati izgubo, verbalizirati jezo, reči ne, postavljati meje in se posloviti (Sternad, 2001). 

Vsem družinam, ki se srečujejo s to problematiko, je skupno, da skušajo problem rešiti kar 

sami. Če je kaj narobe, mora to ostati v družini in se ne sme obešati na veliki zvon. Bojijo se 

stigme. Družinam gre za to, da bi jih drugi imeli za srečne in uspešne. Zato okrog težav 

sezidajo pravo obzidje sprenevedanja (Sternad, 2001). Ko intervjuvanka opisuje svojo 

družino, izpostavi zanimivo dejstvo, da večina sosedov meni, da so srečna družina, da jim nič 

ne manjka, a to še zdaleč niso, saj se le poskušajo prikazati takšni, da ostali ne bi videli 

njihovega trpljenja. Odnosi v družini niso ustrezni, saj ti niso ne lepi ne pristni. Veliko je 

dvomov in malo zaupanja, razlog je mogoče v pomanjkanju komunikacije, tiste prave 

komunikacije, kjer bi vsi lahko izrazili svoje občutke, čustva, izpostavili težave, s katerimi se 

srečujejo itd. Zaradi stigme si je intervjuvanka izmišljevala, da je mož službeno odsoten in 

zato ona sama skrbi za družino. Okolica, v kateri so se prej počutili dobro, se je s Stellino 

boleznijo začela spreminjati. Sosedje so jih gledali postrani, prišli so le zaradi radovednosti in 

ne zaradi dejanskega interesa, bivši prijatelji pa so jih ogovarjali. »Izogibali so se nas, kot da 

smo okuženi.« (Intervjuvanka) Tudi Stella je izgubila skoraj vse prijateljice, saj te niso hotele 

več hoditi na obisk. Intervjuvanka se je počutila stigmatizirano. Čeprav so izgubili dobršni del 

prijateljev, pa so na terapijah spoznavali nove ljudi, s katerimi so imeli podobne ali celo iste 

teme za pogovore, z njimi so se počutili domače, saj so vedeli, da jih bodo kljub vsem 

težavam, ki jih doživljajo, sprejeli medse.  

Intervjuvanka nam je zaupala tudi to, da misli, da se je premalo posvečala svojim otrokom, 

ker so se pogovarjali le o tem, kako je bilo v šoli, o obveznostih za tisti dan, vendar pa nikoli 

ni bilo govora o osebnih občutkih in morebitnih željah. Iz teh podatkov ugotovimo, da je 

intervjuvanka nosila veliko težo krivde, saj je imela svojih težav preveč, da bi se lahko bolj 

posvečala svojim otrokom. Goodfrely pove, da so vzroki za motnje hranjenja pri otrocih med 

osmim in trinajstim letom predvsem nerazumevanje v družini. Sem prišteva: negativni 

psihični kontakt, nezavedno starševstvo in negativno socialno pozornost (Goodfrely, 2013). 

4.4 Vpliv medijev 

Intervjuvanka meni, da so ravno mediji eden od vplivnejših vzrokov za motnje hranjenja. Kot 

najvplivnejši medij vidi televizijo, na kateri predvajajo risanke, ki prikazujejo »figure, ki 
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imajo lepo in vitko postavo, pisana krilca, brezmadežne lase in še bi lahko naštevala. In že 

majhne deklice se vidijo tako, ker po njihovem je to normalen svet.« (Intervjuvanka) S tem 

otrokom sporočajo, kakšen mora biti, da ga bo družba sprejela, v nasprotnem primeru pa bodo 

izločeni.  

Otroku težko prepovemo, da ne bi sledil otroškemu televizijskemu programu, saj so ravno ti 

programi velikokrat glavna tema pogovorov otrok v šoli. Intervjuvanka vidi problem tudi v 

družbenih omrežjih, saj naj bi bila ta kriva tudi za nekaj primerov s smrtnimi izidi zaradi 

krivičnih objav. Izpostavi tudi vpliv družbe, ki ženskam ne da dovolj časa, da bi se lahko bolj 

posvetile svojim otrokom. Družbo vidi kot zavajajočo, saj te danes opazijo le, če si uspešen, 

imaš lepo hišo in avto. Če odstopaš od teh idealov, pa te večina ljudi zavrača. Bolj bi se bilo 

treba posvetiti vrednotam, ki jih človek ima, in ne upoštevati samo njegovega izgleda.  

Intervjuvanka vidi rešitev v tem, da bi se mediji »morali odpovedati velikim zaslužkom, s 

propagiranjem nezdravih ali celo škodljivih diet. Ženske na televiziji bi morale biti bolj 

naravne in ne da so vse umetne. Mladi bi se tako videli bolj naravne in se sprejemali takšne, 

kot so, in ne da padejo v neke iluzije, torej, če nisi lep in vitek, pač v življenju ne moreš 

uspeti.« (Intervjuvanka) Strasburger delno potrdi trditev intervjuvanke, ko pove, da »mediji 

pomembno prispevajo k ustvarjanju mladostnikove telesne samopodobe.« (Strasburger, 2009 

str. 231) Poudari tudi, da če bi mediji hoteli, bi lahko delovali tudi družbeno koristno. Kot 

primer navaja: propagiranje nenasilja, empatija, sodelovanje, strpnost do posameznikov in 

spoštovanje do starejših. Takšni mediji bi bili dobrodošli, vendar tega ne moremo pričakovati. 

Spleta ni več moč nadzorovati. V prihodnosti je mogoče v televizijskih oddajah in filmih 

srečati še več prizorov drznega nasilja in več drznega oglaševanja. Z mobilnimi telefoni bo še 

lažje dostopati do medijev, saj že danes lahko s spleta prenašamo filme in to kjerkoli in 

kadarkoli. »Zato rešitev problema izpostavljenosti otrok neprimernim medijem ne sme sloneti 

na snovalcih televizijskih programov.« (Strasburger, 2009 str. 231) 

4.5 Informacije 

Intervjuvanka meni, da je danes za to bolezen na razpolago zadostno število informacij. Te so 

dostopne preko interneta, kjer se lahko na različnih forumih pridobi koristne informacije in 

nasvete, ki jih podajajo tudi strokovnjaki.  



53 

 

Na to temo je napisanega tudi veliko knjižnega gradiva, a so teme v teh knjigah zastavljene 

splošneje, preko strokovnih člankov pa se lahko pridobi koristnejše informacije.  

Poleg literature pa se informacije o tej problematiki lahko dobi tudi na raznih delavnicah, ki 

so odprte za vse. Svoje mnenje zaključi z mislijo, »da so vse te možnosti zato, ker je problem 

zelo razširjen in se vsaj nekateri zavedajo resnosti problema.« (Intervjuvanka) 

 

5 ZAKLJUČEK 

Motnje hranjenja niso le problem posameznika, ampak problem družbe, saj izražajo stiske 

nekega okolja. Družba bi morala bolj ozaveščati posameznike o vzrokih za motnje hranjenja 

in tudi o njenih posledicah. Pri motnjah hranjenja govorimo o duševnih motnjah, laiki pa jih 

poimenujejo čustvene motnje zato, ker se oseba, katera razvije motnja hranjenja, bori s 

svojimi bolečimi čustvi, ki jih niti ne prepozna. Tako hrana postane jezik za čustva, saj se 

posameznik ne počuti dobro v svoji koži, ker ni zadovoljen s samim seboj, še manj s podobo 

svojega telesa. 

Rezultati kvalitativne analize so nam pokazali, kakšna je dinamika družine, kjer so prisotne 

motnje hranjenja. Vsekakor lahko potrdimo, da ima starejša populacija podcenjujoč odnos do 

motenj hranjenja. Razlog za to je, ker starejša populacija niti ne ve, kaj motnje hranjenja so, 

kakšni so vzroki, kako hude so lahko posledice. Različni avtorji navajajo, da so posledice 

motenj hranjenja predvsem psihične, fizične in socialne ter se dotaknejo posameznikovega 

življenja v celoti. Zaradi vse večjih družbenih pritiskov na mlade le-ti ostanejo neopremljeni 

za spopadanje z življenjskimi stiskami. Vemo, da so motnje hranjenja potrjene kot bolezen 

komaj zadnjih petdeset let, a dejstvo je, da je bila ta bolezen prisotna že prej, vendar so jo 

enačili z depresijo.  

Raziskava nam pokaže tudi, da je družina ena izmed dejavnikov, ki lahko prispeva k temu, da 

otrok razvije motnjo hranjenja. Glavni vzrok pa niso vedno starši, ki se v primeru motenj 

hranjenja čutijo močno krive in se s temi občutki borijo, sprašujejo se, kaj so naredili narobe 

in se srečujejo z močnimi občutki nemoči in strahu. Velikokrat samo nemočno opazujejo, 

kako se otrok uničuje in muči. Ob tem dejstvu moramo pozabiti na stigmatizacijo. Vsekakor 

ima družina veliko moč, da osebi z motnjo hranjenja lahko pomaga, če aktivno sodelujejo tudi 

starši. Starši, ki lahko razvijejo sočutje do otroka in mu stojijo ob strani brez očitkov, so na 
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dobri poti, da bo pomoč delovala, saj je to edino področje, ki ga lahko nadzorujejo. 

Pomembno je, da starejši poznajo to motnjo, da se ji posvetijo iz radovednosti, v kolikor pa 

igrajo vlogo staršev, pa je močno priporočljivo, da poznajo vzroke, simptome in posledice 

motenj hranjenja, saj tako lažje preprečijo razvoj motenj pri otrocih. Zavedati se moramo, da 

je osebo z motnjo hranjenja težko odkriti, če ne poznamo znakov, ki kažejo na neko globljo 

čustveno stisko. Analiza nam pokaže, da če starši otroka nikoli ne vidijo slabe volje, da je z 

njim vedno vse v redu, da je dobrovoljen in da zna celo prisluhniti težavam staršev in jih 

poskuša rešiti, je to že opozorilni znak, da se je treba ustaviti in videti, kaj se z njim dogaja. 

Otroci pogosto čustveno skrbijo za starše, če imajo težka obdobja, težaven zakon itd. Tedaj 

nehote zmanjka časa za otrokove težave, saj jih skriva v sebi. Tu lahko nastane težava, ker se 

otrok začne zapirati vase in se izolira od vrstnikov. Pomembno je, da so ob tem starši 

razumevajoči in sočutni ter da v primeru motenj otrok občuti, da mu starši želijo pomagati. 

Tudi če se otrok upira zdravljenju, morajo biti starši tisti, ki poiščejo strokovno pomoč. 

Naučiti pa se morajo predvsem potrpežljivosti, vztrajnosti in razumevanja. 

Kvalitativna raziskava nam je dala odgovor tudi na to, zakaj se mladi danes ne sprejemajo 

takšne, kakršni so. Priznati si moramo, da se je svet z mediji spremenil, saj ti tako geografsko 

tudi kulturno zmanjšujejo razdaljo. Če pogledamo v zgodovino, so kot lepa telesa veljala 

obilnejša telesa, danes pa z modernizacijo pomeni lepota »ženski okostnjak«.  Mediji s 

svojimi sporočili želijo naučiti mlade, kako doseči cilj svoje lepote, želijo jih naučiti, kako 

hitreje uskladiti svoj življenjski slog, vrednote in norme ter odnos do sebe, v skladu s temi 

»družbenimi normami«. Dejstvo je, da živimo v okolju, ki nam omogoča razvoj te 

problematike. Tudi v Sloveniji je bilo opravljenih nekaj raziskav glede na močne pritiske 

medijev na mladino, predvsem v smislu, kakšna se jim zdi njihova postava in kakšen je njihov 

medijski idol. Rezultati teh raziskav so zaskrbljujoči. Mladi so prepričani, da je medijski idol 

zelo suha postava. Izkazali so nezadovoljstvo s svojim telesom in potrdili, da mladi svojih 

idolov ne iščejo v družini, ampak preko medijev. Kakršnokoli odstopanje od idola za 

posameznika pomeni pomanjkljivost, ki vodi v negativno telesno samopodobo. To predstavlja 

srž družbe in raj za industrije, ki se ukvarjajo z dietnimi izdelki in s katerimi hranijo 

podvržene tej družbi. Ugotovimo tudi vpliv socio-kulturnih dejavnikov, katerih prav tako ne 

moremo spreminjati, analiza nam celo pokaže zelo kritičen odnos do njih. Vsakodnevna 

izpostavljenost medijem, ki promovirajo ideal lepote, ki je skoraj nedosegljiv, saj so podobe 

ljudi računalniško spremenjene, popelje otroke do vprašanj, kdo sem pa jaz, kje sem, zakaj 

sem in zakaj nisem. Mladim se ob teh idolih svet izmika od realnosti. Vsi bi želeli biti lepi, 
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vitki, brez napak – skratka njihovi idoli so uspeli ravno zato, ker so takšni, kot so, jaz, ki 

nisem kot oni, pa ne morem uspeti.  

Družina otroku postavi prve temelje, na osnovi katerih otrok gradi odnos do samega sebe in 

okolja, vendar ne smemo pozabiti, da tudi socio-kulturni dejavniki močno vplivajo na otroka. 

Zato moramo otroka naučiti, znati se soočati s problemi s katerimi se lahko srečajo v 

življenju, saj s tem preprečimo nagnjenost k samouničevalnemu vedenju. Takšen mladostnik 

bo znal rešiti težke situacije, ki povzročajo stiske, ker bo vedel, kako poskrbeti zase. Kadar pa 

posameznik ne dobi pravega zgleda za reševanje stisk in kadar trpi za negativno samopodobo, 

se začne obračati na medije, začne vanje verjeti in tako zapade v samouničevalno vedenje. 

Tudi naša raziskava potrdi dejstvo, da je naše telo v tej družbi le še dejavnik identifikacije, saj 

je kot blagovna znamka. Velja merilo: ti si dober, ti pa slab. 

Skozi celo nalogo se ukvarjamo s vprašanjem glede informacij o motnjah hranjenja. S 

raziskavo smo ugotovili, da je dostop do strokovnih in nestrokovnih informacij o motnjah 

hranjenja širok, v nalogi pa se povečini opiramo na strokovno literaturo. Pozitivno dejstvo je, 

da se danes veliko ali skoraj vse informacije dobi preko spletnih strani. Raziskava pokaže, da 

se ljudje največ poslužujejo interneta, saj je tudi najlažje in najhitreje dosegljiv instrument, na 

katerem najdemo strokovno literaturo ali blog, kjer ljudje izmenjujejo svoja mnenja. Analiza 

potrdi, da je danes dovolj dostopne literature o motnjah hranjenja, seveda pa odvisno, katere  

informacije posameznik potrebuje. Na splošno se  lahko vsakdo poduči o motnjah hranjenja, v 

kolikor pa gre za specifične primere, je potrebna strokovna pomoč. 

Lahko ugotovimo, da raziskava v naši nalogi povečini potrjuje teorijo, morda bi lahko dodali 

osebno mnenje, ki bi lahko komu pomagalo pri preprečevanju razvoja motenj hranjenja.  

Menimo, da bi morala družba omejiti ali celo preprečiti predsodke, ki se nanašajo zgolj na 

človekovo zunanjost. Mnenje drugih ne bi smelo prevladati nad lastnim mišljenjem in 

občutenjem. Morali bi se naučiti pogovarjati in razumeti druge ljudi. Starši bi morali biti 

vzgled svojim otrokom, naučiti bi jih morali sprejemanja samega sebe, jih podučiti o 

kritičnem opazovanju in ocenjevanju medijev, ki želijo izničiti raznolikost ljudi. Zavedati bi 

se morali dejstva, da ne gre enačiti suhega telesa z uspešnostjo in srečo. Poudarjati moramo 

samospoštovanje in samozavest, ki je lahko najmočnejše orožje proti kakršnimkoli motnjam. 
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Priloge 

 

Priloga 1: Kontaktno pismo 

Vanja Jelnikar 

Androna della Pergola 16/b 

34170 Gorizia 

 

Datum: April, 2014 

 

Spoštovani, 

sem Vanja Jelnikar, študentka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, in pod 

mentorstvom dr. Nevenke Podgornik pišem diplomsko nalogo z naslovom Motnje hranjenja-

težava sodobnega sveta. Namen moje naloge je ugotoviti, kakšna je dinamika življenja 

družine s težavo motenj hranjenja in doživljanje otroka z motnjo hranjenja. 

Z vašo družino bi želela opraviti intervju, ki bo uporaben samo za namen raziskave. Zaradi 

natančnejše obravnave podatkov bi vas prosila za dovoljenje, da intervju snemam. Vaši 

odgovori bi veliko pripomogli k ugotovitvam moje naloge. 

Za termin se lahko dogovorimo naknadno. 

V želji na pozitiven odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

 

Vanja Jelnikar 

  



 

Priloga 2: Intervju 

IZ – izpraševalec   IN – intervjuvanka 

IZ: Pozdravljeni! 

IN: Dober dan! 

 

IZ: Kakšno je bilo mnenje vaše družine o odnosu do motenj hranjenja, ko ste bili mladi, 

recimo v najstniških letih? 

IN: Mislim, da v tistem času izraza motnje hranjenja nismo poznali. Ne spomnim se, da bi 

moja mama  kdaj govorila o tem. Pri nas je veljalo neko splošno pravilo, da dokler krožnik ni 

prazen, se od mize ne vstaja. Velikokrat sem se dobesedno basala s hrano in sedela za mizo, 

da je prvo pojedel oče, nato sem včasih tudi z jokom dosegla, da sem kakšen makaron lahko 

pustila na krožniku. To je bilo vse lepo in prav do zadnjih razredov nižje srednje šole. V višji 

srednji šoli pa je bil izgled nas deklet vsekakor prva in najpomembnejša stvar. Vsak dan smo 

se dekleta pogovarjala o tem, kaj se sme jesti in kaj ne, koliko moramo telovaditi, kakšne 

kreme uporabljati, da zadnjica ne bo povešena, in tudi prehrambeni dodatki so bili pomembni. 

Vendar vse to je bilo govora v šoli, doma pa sem morala jesti, kolikor so mi dali. Oče je bil 

zelo strog. Navajen je bil ukazovati in vse imeti pod nadzorom, pač je bil tako navajen zaradi 

svoje službe, kjer je le ukazoval in vse je moralo biti na svojem mestu. 

IZ: Kakšno delo je opravljal vaš oče? 

IN: Oče je bil oficir. Spomnim se, da je morala mama pripravljati vedno samo svežo hrano, 

ker hitro pripravljene hrane ni jedel, zato se je veliko zadrževala v kuhinji, kot da je to njeno 

edino delo. Vse je moralo biti na svojem mestu in vse ob točnem času. 

IZ: Kaj vam pomeni hrana? 

IN: Hrana je nekaj, kar moraš jesti, zato da živiš. Torej nekaj, brez česar sploh ne moreš 

obstajati. Osebno dam veliko na biološko hrano, doma kuham večinoma po starih maminih 

receptih, izogibam pa se McDonaldsa in restavracij. Rajši imam kakšen kmečki turizem v 

Sloveniji, kjer zares dobro kuhajo. Če jem dobro hrano in sem v dobri družbi, se dobro 

počutim. 



 

IZ: Ste takrat vedeli, kaj so to motnje hranjenja? 

IN: Ne, nisem vedela, kaj so to motnje hranjenja in da sploh obstajajo takšne motnje. Nikoli o 

tem nismo govorili, ne doma ne v šoli. Govora je bilo samo o tem, da če dobro ješ, ne boš 

nikoli bolan, če si bolj okrogel, pomeni, da je mama dobra kuharica in da v družini ničesar ne 

manjka. Priznam, da je naša družina bila podvržena debelosti, vendar vse v mejah normale. 

Res je tudi, da sem kot najstnica izstopala, saj sem sledila svojim prijateljicam in svojim 

idolom. Rada sem sledila modnim trendom, tako sem na skrivaj odkrivala svet mode, saj si v 

realnosti nikakor nisem mogla privoščiti, da bi lahko oblekla mini krilo in ne, ker sem bila 

bolj okrogla od drugih, bala sem se svojega očeta. Nekje pri sedemnajstih letih pa sva se tudi 

večkrat skregala, saj sem začela spoznavati tudi svet ličenja, a za njega je bil to hud udarec, da 

si hčerka kvari obraz. Tudi z mamo sta se zaradi tega večkrat sporekla, a moj svet je postal 

pomembnejši od njunega. Nisem končala višje srednje šole in sem se zaposlila kot trgovka v 

trgovini z oblačili. Lepo, moj denar in kupim si lahko vse, kar si želim. Tako sem začela z 

oblekami, vendar na meni ni nič stalo tako, kot bi moralo, torej sem začela kupovati kreme za 

hujšanje, zvečer sem zamujala domov, samo da nisem jedla večerje in bila sem vesela, ker je 

delovalo. Podobna sem bila ostalim prijateljicam in kdaj pa kdaj sem si privoščila tudi mini 

krilca. Mislim, da je bil samo oče, ki ni želel sprejeti dejstva, da odraščam. Nič več nisem bila 

njegova poslušna punčka. V tem obdobju sem se tudi noro zaljubila, svet se je vrtel samo 

okoli zaročenca, vse dokler se nisva poročila. Lepo je bilo, zares lepo. 

IZ: Torej ste se poročila mlada in nastala je nova družina. Kaj za vas pomeni beseda 

družina? 

IN: Res je. Poročila sem se mlada, ker sem bila prepričana, da je to vse, kar si želim. Imela 

sva se lepo. Ker sva oba delala, sva si lahko kupila prvi apartament, ni bil velik, vendar  za 

najine potrebe ravno pravšnji. Dan je postal neka rutina, služba, dom, dom, služba, velikokrat  

prijatelji, tašča, starši itd. Vse je bilo lepo, čudovito, »anzi« prelepo, da bi to lahko trajalo. Do 

tedaj mi je družina pomenila neko varnost, zavetje, srečo, ljubezen, nekaj, kar ti lahko nudi le 

družina. Torej k družini se vračaš, ko si vesel, žalosten, tečen, obupan in le tu te sprejmejo 

vedno brez pomislekov in takšnega, kakršen si. Čeprav je bil oče zelo strog, me ni nikoli 

zavrnil in vedno sem bila dobrodošla, če pa sem mu sedla v naročje, sem bila vedno njegova 

punčka. Oče je vedno veliko zahteval od nas, a nas je spoštoval in imel rad. Verjela sem, da je 

temu tako in da bo pri meni enako, da sva z možem postala neka družina – kot nepretrgana 

vez, pa temu ni bilo tako. Ko je mož menjal službo, sem mislila, da se mi svet podira. Nisem 



 

več čutila, da sva družina, odtujila sva se in ker sem mislila, da sem za vse to kriva jaz, sem 

poiskala strokovno pomoč. 

IZ: Kakšna je bila ta strokovna pomoč? 

IN: Enostavno nisem bila več srečna. Moža skoraj ni bilo več nič doma. Počutila sem se 

samo, zavrženo in ničvredno. Ne vem, kaj se je dogajalo z menoj. Sodelavka mi je povedala, 

da me mož vara in da je to celo najina skupna prijateljica. Nisem verjela, saj je bila tudi ona 

poročena. Ko sem se prepričala v to prevaro, sem odšla k znani psihologinji po pomoč, vendar 

sem bila po treh terapijah še bolj neodločna in zbegana. Prenehala sem. Zelo sem shujšala. 

Hrana se mi je dobesedno upirala, tudi če sem bila lačna, lakote sploh nisem čutila. Zaprla 

sem se v svoj svet sramote in žalosti. Po dveh mesecih sem izvedela, da sem noseča. 

IZ: Torej ste prišli iz tunela. Se je vaše družinsko življenje po Stellinem rojstvu kaj 

spremenilo? 

IN: Stellinega rojstva smo se vsi veselili in mislila sem, da bomo srečna družina, saj smo v 

treh – kot triperesna deteljica (smeh). Nič mi ni bilo težko, čeprav seveda življenje ni bilo več 

rutina. Pri dnevnih opravilih mi je veliko pomagala mama. Ko sem se ponovno vrnila na delo, 

po šestih mesecih (ker pač nisem dojila), je bila Stella v varstvu pri babici. Mislim, da sem se 

takrat še bolj zbližala s svojo družino, a vse bolj sem se oddaljevala od svojega moža. Nisem 

bila srečna. Vedno sem se borila z mislijo, da me vara, ker nisem tako lepa kot »najina« 

prijateljica in vse sem naredila, da sem ji bila bolj in bolj podobna. Priznam, da sem imela v 

glavi samo to in nič drugega. Pa vendar kljub vsemu so se najini odnosi začeli krhati, tudi 

vpitja ni manjkalo in zgodilo se je, da sem mu predočila njegovo početje in mu dala jasno 

vedeti, da tega ne morem sprejeti. Odšel je. Bila sem obupana, ker sem ga imela rada. V 

službi so se začele težave, Stella je samo še jokala, mama mi je govorila, naj mu odpustim, da 

kaj bodo rekli drugi, jaz pa nisem več vedela, kaj si zares želim. Seveda, tega nisem obešala 

na veliki zvon, ker je bila velika sramota za celo družino. Izgovor je bil, da je mož v tujini za 

delo, jaz pa skrbim za dom in družino. 

IZ: Torej ste se ločili od moža? 

IN: Ne, mož je samo odšel in ga ni bilo več nazaj. Ko sem govorila z taščo, mi ni dala 

nobenega konkretnega odgovora. Rekla je: »Počakaj, boš videla, da se bo vrnil. Daj mu samo 

malo časa, saj veš, kakšni so moški!« Ni mi pomagala, kljub temu, da se nisem znala več 



 

smejati, da sem bila že shujšana – ne samo suha, da je Stella iskala očeta, nič, hladna je bila 

kot slap Boka. Priznam, da v tem obdobju samote nisem imela volje kuhati in obe s Stello sva 

jedli pri moji mami. 

IZ: Kako bi lahko opisali vašo družino? 

IN: Ne morem reči, da smo vzor prave družine, čeprav je večina sosedov mnenja, da smo 

srečna družina, da nam nič ne manjka. Skrbim za to, da se na vzven ne vidi trpljenje. 

Resničnost pa je ta, da odnosi niso lepi niti pristni, malo zaupanja, dvomi, komunikacije so 

bolj rutinske oziroma nujne in samo ob večerji. Drugače je vedno vse pod kontrolo, točno in 

natančno, tako kot mora biti. Tudi, če sem pustila delo, ekonomskih težav nimamo, saj nam 

pomagajo tudi starši, če je to potrebno. Danes vem, da sem se premalo posvečala otrokoma, 

pač smo le na splošno govorili o tem, kako je bilo v šoli, kaj se morajo učiti za naslednji dan, 

kakšne popoldanske obveznosti nas čakajo za tisti dan, žal pa nikoli ni bilo govora o tem, 

kako se kdo počuti, kako je preživel dan, kakšne občutke ima, pač to ni bilo pomembno, saj je 

bilo itak vse ok, ker je tako moralo biti.  

IZ: Kakšno dekle je bila Stella? 

IN: Lahko rečem, da je bila zelo živahno dekle. Rada je veliko govorila, zelo rada se je igrala 

z drugimi otroki. Že zelo majhna je sama pospravljala svojo sobo, z igračami je ravnala 

nežno, če se je kaj polomilo, je bilo treba popraviti ali pa kupiti novo. Enako je bilo tudi v 

vrtcu. Vzgojiteljice so jo občudovale, saj je bila ena redkih, ki je hotela imeti vse na svojem 

mestu. Bila je nežna punčka, zelo čustvena in ni prenesla krivice. Začela je jokati, če je bila 

kregana po nedolžnem in ni prenašala vpitja. Pri njej si dosegel vse, če si jo prosil in ji stvari 

jasno razložil, če pa si vpil na njo, si je zatisnila ušesa in ni želela poslušati nikogar. No, ja, 

lahko rečem, da je bila popolnoma normalen otrok. Bila je zelo samozavestna. Vedno se mi je 

zdelo, da točno ve, kaj si želi. Recimo, to sem opazila že, ko je bila zelo majhna. Če ji je bila 

všeč ena oblekica in jaz sem ji želela kupiti drugo, je ona z odločnim »ne« povedala, ali to ali 

nič. Imela je močen karakter, kar sem po eni strani občudovala – no, ja, vsaj zdelo se mi je 

tako. 

IZ: Se je Stella ukvarjala s kakšnim športom? 

IN: No, tu sem jo zelo podpirala, ker sem si želela tudi sama, da se giblje. Saj veste, zdrav duh 

v zdravem telesu. Že v vrtcu je začela s plavanjem, saj so skupaj hodili v bazen. Bila je 



 

navdušena, zato sva nadaljevali dvakrat na teden tudi popoldan. Pri petih letih se je navdušila 

nad plesom in je obiskovala plesno šolo za otroke. Bila je zelo uspešna in več kot je 

nastopala, večjo voljo je imela do plesa. V prvem razredu osnovne šole se je vpisala tudi k 

tenisu, tu pa je kar žela uspehe. Po tekmovanjih je vedno prinesla domov pokal za prvo, drugo 

ali tretje mesto. V tretjem razredu pa je opustila plavanje in se vpisala h gimnastiki. Priznam, 

da sem bila ponosna nanjo, saj je bila zelo uspešna tudi pri tem športu. Želela si je tudi 

kotalkanja, vendar ji prosti čas tega ni dopuščal. Lahko rečem, da je bila športnica že od malih 

nog. 

IZ: Kako se je Stella počutila v šoli? 

IN: Večino sošolcev je že poznala, saj so bili skupaj že v vrtcu. Sicer pa jih je bilo v razredu 

samo deset, tako da problemov ni imela. Imela je odličen uspeh in bila je vestna pri vseh 

šolskih opravilih, kljub vsem popoldanskim obveznostim, ki jih je imela. Rada je pomagala 

sošolcem, ki so imeli težave, in tudi s strani učiteljev je bila zelo priljubljena. Vsakega je 

lahko kupila s svojo prijaznostjo. Vedno je dala velik poudarek, da so se drugi dobro počutili 

ob njej. 

IZ: Kakšen odnos je imela Stella s svojim očetom? 

IN: Nič posebnega, vse je bilo ok. Stella za najine težave ni vedela in ji nisem nikoli o tem niti 

govorila. Ko se je vrnil k nama, je imela dve leti in ni niti vedela, da ga nekaj mesecev ni bilo 

doma. Rada ga je imela kot svojega očeta. Kadar sta počela norčije, se mi je zdelo, da imam 

dva otroka pri hiši, ne enega. Tudi najin odnos se je izboljšal. V tem času se nama je rodil še 

drugi otrok in lahko rečem srečna družina, čeprav Stella svojega brata na začetku ni nikakor 

sprejela. 

IZ: Kdaj ste opazili, da je Stella zasvojena z motnjo hranjenja? 

IN: Prepozno. Kazali so se že vsi znaki, jaz pa nisem nič ukrepala. Bila je hudo utrujena, 

večkrat jo je bolel trebuh, izpadali so ji lasje, shujšala je, ni želela imeti več stikov s 

prijateljicami. Grozno! Jaz pa sem vedno našla kakšen izgovor za vse to, ker sem pač mislila, 

da je to del odraščanja. Zakaj, še danes ne vem. 

IZ: Ste takrat že vedeli, kaj so to motnje hranjenja? 



 

IN: Absolutno ne. Nič nisem vedela o tej zasvojenosti oziroma bolezni. Nisem vedela niti, kaj 

so vzroki, niti kakšne so posledice, še manj pa za simptome. Če bi vedela, bi lahko ukrepala 

pravočasno, tako pa so me opozorili učitelji gimnastike in tenisa. 

IZ: Prepričana sem, da danes veste, kaj je to motnja hranjenja? 

IN: Seveda vem. Mislim, da sem prebrala vse, kar se lahko prebere o tem. Internet je postal 

moj nočni prijatelj, knjige tako domačih kot tujih avtorjev so bile v hiši nepogrešljive, vsaka 

revija, ki je imela napisano besedo motnje hranjenja, je bila pri nas doma. Vsekakor je to 

bolezen današnje dobe. Tu ne govorimo o problemu hrane, kot misli večina ljudi, tu govorimo 

o duševnih motnjah otrok, njihovih čustvih, njihovih strahovih, za katere mi starši sploh ne 

vemo oziroma si ne moremo predstavljati. Gre za to, da otrok ne občuti čustvene varnosti in 

ljubezni, da ne govorimo o vse večjih stresih in krizah, ki jih otroci občutijo in zaradi vsega 

tega se počasi začnejo zapirati vase. Če tega starši ne opazimo, ima otrok lahko hude 

posledice. 

IZ: Mislite, da na motnje hranjenja vpliva tudi otrokova samozavest? 

IN: Vsekakor ima velik pomen. Vendar pri motnjah hranjenja ne moremo govoriti le o 

samozavesti, ker imajo velik vpliv socio-kulturni vplivi. Otrok je lahko močno samozavesten, 

vendar bo ob vsakodnevnem bombardiranju, da je debel, ali da je reven, ali da ni pravi 

Italijan, vsekakor spremenil svoje mišljenje in predstavo o sebi. Grdo, da danes govorimo o 

tem, a dejstvo je, da je več vzrokov, ki pripeljejo do motenj hranjenja, in ne samo samozavest. 

IZ: Kakšen je po vašem odnos  staršev do motenj hranjenja pri otrocih? 

IN: Težko govorim na splošno. Vendar iz lastnih izkušenj lahko rečem, da se težave 

podcenjuje. Češ, to se pa meni ne more zgoditi. Mislim, da malo staršev ve za to zasvojenost 

oziroma bolezen, morda, če so se srečevali z njo ali pa študirali, drugače pa po mojem ne dajo 

veliko pozornosti na simptome te bolezni. Na splošno lahko rečem le to, da starši danes ne 

poznajo svojih otrok, ker ne poslušajo njihovih želja. Morda, ker nimajo časa, morda, ker 

nočejo, morda, ker ne znajo … Ne vem, težko govorim o tem. V mojem primeru lahko rečem 

le to, da sem bila zavedena v smislu, da sem mislila, da je s Stello vse ok, ker je bila uspešna 

na vseh področjih, ker smo ji nudili vse, kar se je dalo, dovolili več, kot bi smeli – tu mislim 

tudi na stare starše, z družbo ni imela problemov (vsaj mislili smo tako) in zato resnično 

nikoli nisem niti pomislila na podobne težave. Vedno smo ji dovolili, da sledi modnim 



 

trendom, nikoli prepovedovali nošenja krilc, tudi skupaj smo sledili in obiskovali modne 

revije, kadar so se odvijale v bližini doma, kadar me je vprašala za kakšen nasvet, sem ji bila 

vedno na voljo. Na koncu vsega pa pomislim še vedno, kje sem zgrešila. Morda starši danes 

nalagamo prevelika bremena svojim otrokom, veliko zahtevamo od njih, a jim ne znamo dati 

osnovne podpore. Osebno sem prepričana, da kot moja Stella, kadar me je prosila, naj ji 

povem svoje mnenje, če za kakšno obleko ni bila prepričana, ali se vidi dobro na njej ali ne, 

tako tudi druga dekleta iščejo le pozornost svojih staršev, češ poglejte me, tu sem, takšna sem. 

A mi starši tega ne vidimo in smo prepričani, da otroci s takim obnašanjem zares potrebujejo 

potrditev, da je obleka prava. Vse te stvari vedo bolje od nas. Starši se moramo zavedati, da 

imajo tudi otroci ponos v sebi in da ne bodo prišli do nas in rekli: »Glejte me, tukaj sem, zakaj 

me ne opazite, imam te in te probleme!« Priznam, da če bi veliko več stvari vedela že prej, bi 

lažje pomagala Stelli in morda tudi preprečila veliko bolečin. Velikokrat se dogaja, da starši 

vidimo le svoje probleme in pozabimo, da so tudi otroci tisti, ki imajo lahko stiske, probleme, 

ker so pač majhni in nam je to nekako nesprejemljivo. In žal ni tako. Moje mnenje je, da starši 

podcenjujemo bolezen motenj hranjenja. Pomembno je, da če do problema pride, da si starši 

ne zatiskajo oči pred resnico in sprejmejo dejstvo, da je otrok bolan. Pomembno je, da starši 

razumejo to bolezen in se zavedajo, da ne gre zgolj za hrano in nepravilno prehranjevanje, 

temveč gre za odnose v družini in probleme, ki jih otrok doživlja ali podoživlja. 

IZ: Ko ste že vedeli, da je Stella zasvojena z motnjo hranjenja, kaj ste čutili oziroma 

kakšen je bil vaš odnos do nje? 

IN: Težko je opisati z besedami te občutke, ker besed za to ni. Ko mi je pediater povedal, da 

Stella trpi za boleznijo, ki se imenuje anoreksija nervoza, si nisem delala težav, ker sem 

slišala, da je to zato, ker premalo ješ in če ješ več, je problem rešen. Ko pa sem v bolnici na 

posvetovanju izvedela resnično, o kakšni bolezni govorimo, sem nosila veliko krivdo v sebi. 

Spraševala sem se, kje sem naredila napako, zakaj prav Stella. Milijon neodgovorjenih 

vprašanj se mi je rojilo po glavi. Ampak najpomembnejša stvar v tistem trenutku je bila 

pomagati Stelli. Odnos je bil mama – hči. Mama, ki mora rešiti hčer. Doživljala sem veliko 

stisko, žalost in predvsem nemoč. Pustila sem delo, da sem se lahko stoprocentno posvetila 

samo njej. Veliko časa sva imeli, da sva se veliko pogovarjali predvsem pred terapijami (ker 

je na začetku imela le dnevne terapije), zvečer smo bili vsi štirje skupaj in mislim, da je bil 

najin odnos pristen in globok. Večkrat sem pomislila, da če bi bilo tako že od vsega začetka, 



 

vseh teh problemov ne bi bilo. Močno sem trpela v sebi, ker dobesedno nisem opazila, da moj 

otrok umira pred mojimi očmi, a jaz tega nisem opazila.  

IZ: Kaj menite, ali imajo starši kaj vpliva na to, da otroci zapadejo v  motnje hranjenja? 

IN: Prepričana sem, da starši lahko veliko vplivajo na svoje otroke, vendar sta močnejša 

vplivna dejavnika mediji in družba. Starši lahko nosijo del krivde, ker so na žalost cele dneve 

od doma, ker pač je treba delati in živeti in zato zmanjkuje časa za pogovore z otroki, oni pa 

te pogovore nadomestijo s televizijo in prijatelji. Starši si zakrivajo oči pred resničnim 

svetom. Ampak danes je tako. Veliko oblik zasvojenosti poznamo, naj si bo to droga, alkohol 

ali motnje hranjenja. Otroci so danes preveč prepuščeni samim sebi, starši preveč zaposleni in 

tu je ta čarobni krog, iz katerega je težko izstopiti in reči, zdaj bo pa drugače. 

IZ: Pripisujete krivdo tudi medijem, zakaj? 

IN: Pod medije štejem najbolj zavajujočo televizijo. Spomnim se, da je moja Stella zelo rada 

gledala risanke od Barbie, Cicciobello in še veliko drugih. Torej so to risanke za otroke, 

vendar pa v teh risankah vidiš le figure, ki imajo lepo in vitko postavo, pisana krilca, 

brezmadežne lase in še bi lahko naštevala. In že majhne deklice se vidijo tako, ker po 

njihovem je to normalen svet, pa ni tako. Mislim, da malo vsi živimo v idealnem svetu, 

realnost pa je drugačna. Vidite, že tu sem naredila veliko napako, ker sem dovolila, da Stella 

te risanke gleda, a ker veš, da tudi drugi starši to dovoljujejo, si rečeš, ma ja, saj gledajo vsi. 

Vse risanke prikazujejo nasilje in sedaj, kako boš preprečil, če to gledajo vsi in si v šoli 

izmenjujejo mnenja in se o tem pogovarjajo, če pa ne gledaš, si »out«, tako rečejo oni. Torej 

težko je izbrati pravo pot. Po mojem je televizija glavni vzrok, da otroci dobijo popačeno 

podobo o sebi vsaj v začetnih letih življenja, potem pa to prakticirajo v šoli, torej ti si »out«, 

ker nisi lepa in vitka,, ker ne slediš modnim trendom in mladim je dovolj ena neprava beseda, 

da se počutijo izločeni in tu začnejo problemi. Poznam primer na Stellini šoli, ko se je deklica 

zagledala v svojega sošolca, saj veste, kako je prvič, ko imaš metuljčke po želodcu, a jo je le-

ta zavrnil, ker ni bila Barbie njegovih sanj. Pri svojih 10-ih letih si je prebarvala lase in kar je 

še hujše, imela že tudi prve spolne odnose, da bi seveda izgledala starejša in pametnejša. 

Ampak to so vse mediji – dekleta to berejo v revijah o svojih idolih, kaj vse ne storijo, da si 

pridobijo pozornost in kaj naj tu storijo starši! Da ne govorimo o Facebooku. Koliko mrtvih je 

že bilo samo to leto zaradi raznoraznih krivičnih objav. Na jok mi gre, ker lahko čutim 

bolečino staršev. Naj povem samo en primer, ki me je močno ganil. Fantu od 12 let so 



 

napisali, da je gej, in on se je vrgel iz štirinajstega nadstropja in se seveda ubil. Osebno sem 

zelo proti medijem. Vlivajo napačna sporočila tem našim otrokom – torej če nisi tak, kot to 

zahteva družba, nisi nihče. Narobe, tu je potrebno narediti spremembe, drugače bodo naši 

otroci trpeli in tudi vnuki. 

IZ: Vrniva se v obdobje Stellinega zdravljenja. Mi opišete, kako je potekalo njeno 

zdravljenje anoreksije nervoze? 

IN: Priznam, da se nam je življenje korenito spremenilo. V službo je hodil samo še mož, jaz 

pa sem skrbela za otroka. Ko me je učiteljica gimnastike opozorila, da se Stella večkrat počuti 

slabo in da ni več zbrana, da se ji večkrat vrti v glavi, sem jo peljala k pediatru, od katerega 

sem izvedela, da je Stella pod normalno težo. Bombardiral me je z vprašanji o družinski 

prehrani, nato pa sva naredili nekaj osnovnih preiskav in le po teh je dobila diagnozo 

anoreksije. Prvih štirinajst dni je preživela v splošni bolnici »Burlo« v Trstu. Tu so nam 

povedali za simptome oziroma znake, s katerimi se je potrdila motnja hranjenja, povedali so 

nam tudi, da bo za ozdravitev potrebno dolgotrajno zdravljenje od štiri do pet let, ker je to 

bolezen, kjer gre za kompleksnejši problem. Povedali so mi tudi, da Stella za to boleznijo trpi 

verjetno že od svojega devetega leta. Ugotovljena je bila srčna aritmija, anemičnost, kronično 

zaprtje in verjetno še kaj, a najbolj nevarni zapleti so bili ti. A dejstvo, da  Stella ni doma in v 

šoli, jo je ubijalo. Upirala se je zdravljenju in po njenem mišljenju smo bili vsi drugi za v 

bolnico, ona pa je itak ok in ji nič ne manjka. Sledile so dnevne terapije pri psihologih in 

nevrologih. Dopoldan je bila v šoli, popoldan pa ni bilo več športa, samo še terapije. To je 

Stello ubijalo.  

IZ: So ji terapije pomagale? 

IN: Zelo se je upirala. Ni hotela sodelovati, zato so jo po šestih mesecih zdravljenja napotili v 

bolnico Gesu v Rimu, kjer je nadaljevala zdravljenje za približno dva meseca, sledilo je 

zdravljenje s psihologi v Perugi, prav v centru za motnje hranjenja – Palazzo Francisci, kjer 

naj bi s pomočjo psihiatrov dobili mehanizme za reševanje emocionalnih in telesnih stisk, in 

zadnje leto v centru Arianna v Pisi, kjer so ji nudili plesne teorije in treninge socialnih veščin.  

Po dveh letih zdravljenja so nam prav v centru Arianna zagotovili, da se Stella lahko vrne 

nazaj v domače okolje. Takrat sem pomislila, da je vsega hudega konec in da bo tudi naša 

družina lahko zaživela normalno življenje. Celotna družina se je udeležila družinske terapije.  

Veliko sem se naučila in upala, da bom to dobro izkoristila in Stelli lahko stala ob strani. 



 

Naučili so nas družinske funkcionalnosti, obvladovanje konfliktov in kako v bodoče pomagati 

Stelli. 

IZ: Ko se je Stella vrnila domov, kakšno je bilo vaše družinsko življenje? 

IN: Zelo drugače kot pred začetkom zdravljenja. Psihologi so mi povedali, da je to 

dolgotrajno zdravljenje in tudi po terapijah bo Stella potrebovala veliko družinske opore in 

zato sem se na to pripravila. Najprej sem Stello prepisala v novo šolo, tako da je menjala tudi 

krog prijateljev, saj naj bi ji to pomagalo pri samoosvajanju. Mislim, da je to dobro vplivalo 

nanjo. Dopoldan je bila v šoli, popoldan pa sva hodile naokoli, včasih v naravo, včasih je bilo 

dovolj samo po centru. Stella se je zelo spremenila. Bila je bolj zaprta v sebe, govorila je le, 

če si jo kaj vprašal, hudo mi je bilo, ko sem jo videla tako – kot da ni več ona.  Strogo smo se 

držali napotkov terapevtov glede dnevnih obrokov, tako da je način prehranjevanja zamenjala 

celotna družina in ne samo Stella. Njej sem morala dostikrat tehtati hrano, vendar je jedla 

normalno, brez rezanja mesa na majhne koščke, kot je to počela prej, zelenjavo pa je jedla v 

koščkih, kar je bilo pred tem nemogoče – potrebno ji je bilo vse zmiksati. In prepričana sem 

bila, da zdaj pa bo tako, kot mora biti. Nikoli nisem izgubila upanja in ko sem opazovala 

Stello, se mi je zdelo, da se tudi ona trudi, da uspemo premagati to njeno bolezen. Ni me 

zanimalo, da nas sosedje gledajo postrani, da nas bivši prijatelji vlačijo po jezikih, pomembno 

je bilo, da Stella ozdravi. Svet se mi je podiral, ko se je Stella pripravljala na maturo. Za nas 

so bili to težki časi, čeprav bi vsak otrok ob tem skakal do stropa od veselja.  Ko sva si 

ogledovale obleke, se v nobeni ni počutila dobro. V vsaki se je počutila grozno. Svetovali so 

mi, da naj ne dajem pozornosti na obleko, a kaj, ko so se v šoli dekleta pogovarjala samo o 

tem. Kljub temu, da smo bili vsi prepričani, da je zdravljenje uspešno, je bila Stella še vedno 

v svojem svetu – svetu tišine. Kar je videla v ogledalu, je rušilo naša prizadevanja in upanja. 

(jok). 

IZ: Iz sledečega razberem (v kolikor je pravilno), da se je tudi okolica do vas 

spremenila? 

IN: O, to pa lahko zatrdim, da ja. Izogibali so se nas, kot da smo okuženi. Predvsem družine, s 

katerimi smo poprej skupaj delali »griljate« in radi videli, da so otroci družijo med seboj. 

Stella je izgubila doberšnji del svojih prijateljic, ki po dejstvu niso več prišle k njej, niti na 

obisk. Sosedje so nekajkrat prišli do nas in vprašali po Stelli, a to je bilo bolj »iz firbca« kot 

pa dejanskega interesa. Ni nam bilo lahko, ne, bili smo stigmatizirani, češ, da je ta bolezen 



 

nalezljiva in Bog ne daj, da se tega naleze tudi naša »pupa«. Po drugi strani pa sem spoznala 

veliko novih ljudi na terapijah, ki so imeli iste ali podobne težave, in z njimi sem se počutila 

kot doma, saj so lahko razumeli problem in lahko se je bilo pogovarjati z njimi. Čeprav so se 

ena vrata zaprla, so se nam druga odprla. 

IZ: Kako danes gledate na motnje hranjenja? 

IN: Že sama beseda mi vliva grozen strah in obup. Mislim, da je to danes rak družbe ne samo 

razvitih, ampak tudi nerazvitih držav. To ni bolezen, ki se podeduje, je bolezen družbe. 

Vsekakor smo starši zgled svojim otrokom in s pravim ravnanjem in starševstvom lahko 

preprečimo to bolezen, a to le do neke mere. Glavno krivdo lahko dam medijem in družbi 

sami kot načinu življenja. Mediji bi se morali odpovedati mastnim zaslužkom s 

propagiranjem nezdravih ali celo škodljivih diet. Ženske na televiziji bi morale biti bolj 

naravne in ne, da so vse umetne. Mladi bi se tako videli bolj naravne in se sprejemali takšne, 

kot so, in ne, da padajo v neke iluzije, torej če nisi lep in vitek, pač v življenju ne moreš 

uspeti. Družba pa bi morala dati dovolj časa ženskam za pravilno vzgojo otrok, torej da se 

imajo čas pogovarjati s svojimi otroki, jih usmerjati in jim prisluhniti. Vendar družba nas 

zavaja.Vsi te vidijo, če imaš lep avto in lepo hišo – torej si uspel v življenju in vsi te hvalijo. 

Če si lep, vitek in visok, so ti vrata odprta povsod, če pa si debel, pa ti nihče vrat niti ne odpre. 

Kot da vrednot, ki jih v sebi nosi posameznik, vsakdo vidi že kar od daleč. A za to je kriva 

družba sama. 

Jaz danes na to gledam drugače. Za mene je uspeh, kadar vidiš svoje otroke, da so srečni in 

veseli, da prejmejo tisto, kar potrebujejo, in tu ne mislim na materialne stvari, brez teh 

preživijo in živijo normalno življenje, vendar brez nepogojne in duševne ljubezni so nesrečni 

in to se odraža v raznih oblikah zasvojenosti in ne samo v motnji hranjenja. Vsi skupaj 

moramo naučiti naše otroke, da znajo sami rešiti probleme in da je vsak problem rešljiv in ne 

kot je danes, da se otrok ob prvem problemu utopi, če mu starši ne pomagajo. To je hudo 

narobe in zato se mladi utapljajo v svetu omam, še predno vedo, kakšne so posledice. Če bi se 

danes lahko vrnila nazaj vsaj nekaj let, bi marsikaj naredila drugače, kot pa sem. 

IZ: Na primer? 

IN: Vsekakor bi na prvo mesto postavila otroke in ne delo. Prebrala bi veliko več knjig in se 

udeleževala prostovoljnih delavnic na vseh področjih, kajti na njih se lahko veliko naučiš in 

čutiš z drugimi ljudmi vrednote, ki jih današnja družba dobesedno briše. 



 

IZ: Mislite, da se danes dobi dovolj informacij o motnjah hranjenja? 

IN: Tu ni dvoma. Jaz sem si lahko preko interneta prebrala veliko stvari. Zanimive so  

zgodbe, ki jih ljudje pripovedujejo iz prve roke. Tudi forumov sem se posluževala in dostikrat 

dobila koristne informacije in nasvete – tudi strokovnjakov. Veliko italijanskih strokovnjakov 

piše strokovne članke, iz katerih sem dobila veliko koristnih informacij. Tudi knjig je veliko, 

ki pišejo o tem, vendar bolj na splošno, kar za moj primer ni zadostovalo. Tudi delavnice se 

odvijajo na to temo in so odprte za vsakogar. Mislim, da so vse te možnosti zato, ker je 

problem zelo razširjen in se vsaj nekateri zavedajo resnosti problema. Po mojem, kdor danes 

želi vedeti kaj več o motnjah hranjenja, da je literature dovolj in da si lahko starši veliko 

pomagamo z njo. Ko pa si osebno vpleten v problem, pa je vedno potrebna strokovna pomoč, 

pa še ta lahko odpove, kot se je to zgodilo v naši družini (jok). 

IZ: Čutim vašo bolečino. Pri koncu sva.  Bi želeli še kaj dodati? 

IN: Ne, mislim, da ne. 

IZ: Hvala, da ste si vzeli čas. 

IN: Prosim. 

  



 

Priloga 3: Transkript intervjuja 

IZ: Pozdravljeni! 

IN: Dober dan! 

IZ: Kakšno je bilo mnenje vaše družine o odnosu 

do motenj hranjenja, ko ste bila mlada, recimo v 

najstniških letih? 

IN: Mislim, da v tistem času izraza motnje hranjenja 

nismo poznali. Ne spomnim se, da bi moja mama  

kdaj govorila o tem. Pri nas je veljalo neko splošno 

pravilo, da dokler krožnik ni prazen, se od mize ne 

vstaja. Velikokrat sem se dobesedno basala s hrano 

in sedela za mizo, da je prvo pojedel oče, nato sem 

včasih tudi z jokom dosegla, da sem kakšen makaron 

lahko pustila na krožniku. To je bilo vse lepo in prav 

do zadnjih razredov nižje srednje šole. V višji srednji 

šoli, pa je bil izgled nas deklet vsekakor prva in 

najpomembnejša stvar. Vsak dan smo se dekleta 

pogovarjala o tem, kaj se sme jesti in kaj ne, koliko 

moramo telovaditi, kakšne kreme uporabljati, da 

zadnjica ne bo povešena in tudi prehrambeni dodatki 

so bili pomembni. Vendar vse to je bilo govora v 

šoli, doma pa sem morala jesti, kolikor so mi dali. 

Oče je bil zelo strog. Navajen je bil ukazovati in vse 

imeti pod nadzorom, pač je bil tako navajen zaradi 

svoje službe, kjer je le ukazoval in vse je moralo biti 

na svojem mestu. 

IZ: Kakšno delo je opravljal vaš oče? 

IN: Oče je bil oficir. Spomnim se, da je morala 

mama pripravljati vedno samo svežo hrano, ker hitro 

pripravljene hrane ni jedel, zato se je veliko 

zadrževala v kuhinji, kot da je to njeno edino delo. 

Vse je moralo biti na svojem mestu in vse ob točnem 

času. 
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IZ: Kaj vam pomeni hrana? 

IN: Hrana je nekaj, kar moraš jesti, zato da živiš. 

Torej nekaj, brez česar sploh ne moreš obstajati. 

Osebno dam veliko na biološko hrano, doma kuham 

večinoma po starih maminih receptih, izogibam pa se 

McDonalds-a in restavracij. Rajši imam kakšen 

kmečki turizem v Sloveniji, kjer zares dobro kuhajo. 

Če jem dobro hrano in sem v dobri družbi, se dobro 

počutim. 

IZ: Ste takrat vedeli, kaj so to motnje hranjenja? 

IN: Ne, nisem vedela, kaj so to motnje hranjenja in 

da sploh obstajajo takšne motnje. Nikoli o tem nismo 

govorili, ne doma, ne v šoli. Govora je bilo samo o 

tem, da če dobro ješ, ne boš nikoli bolan, če si bolj 

okrogel, pomeni, da je mama dobra kuharica in da v 

družini ničesar ne manjka. Priznam, da je naša 

družina bila podvržena debelosti, vendar vse v mejah 

normale. Res je tudi, da sem kot najstnica izstopala, 

saj sem sledila svojim prijateljicam in svojim 

idolom. Rada sem sledila modnim trendom, tako sem 

na skrivaj odkrivala svet mode, saj si v realnosti 

nikakor nisem mogla privoščiti, da bi lahko oblekla 

mini krilo in ne ker sem bila bolj okrogla od drugih, 

bala sem se svojega očeta. Nekje pri sedemnajstih 

letih, pa sva se tudi večkrat skregala, saj sem začela 

spoznavati tudi svet ličenja a za njega je bil to hud 

udarec, da si hčerka kvari obraz. Tudi z mamo sta se 

zaradi tega večkrat sporekla a moj svet je postal 

pomembnejši od njunega. Nisem končala višje 

srednje šole in sem se zaposlila kot trgovka v 

trgovini z oblačili. Lepo, moj denar in kupim si 

lahko vse kar si želim. Tako sem začela z oblekami, 

vendar na meni ni nič stalo tako kot bi moralo, torej 
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sem začela kupovati kreme za hujšanje, zvečer sem 

zamujala domov, samo, da nisem jedla večerje in 

bila sem vesela, ker je delovalo. Podobna sem bila 

ostalim prijateljicam in kdaj pa kdaj sem si privoščila 

tudi mini krilca. Mislim, da je bil samo oče, ki ni 

želel sprejeti dejstva, da odraščam . Nič več nisem 

bila njegova  poslušna punčka. V tem obdobju sem 

se tudi noro zaljubila, svet se je vrtel samo okoli 

zaročenca vse dokler se nisva poročila. Lepo je bilo, 

zares lepo. 

IZ: Torej ste se poročila mlada in nastala je nova 

družina. Kaj za vas pomeni beseda družina? 

IN: Res je. Poročila sem se mlada, ker sem bila 

prepričana da je to vse kar si želim. Imela sva se 

lepo. Ker sva oba delala, sva si lahko kupila prvi 

apartament, ni bil velik, vendar  za najine potrebe 

ravno pravšnji. Dan je postal neka rutina, služba, 

dom, dom, služba, velikokrat  prijatelji, tašča, starši 

itd.. Vse je bilo lepo, čudovito, anzi prelepo, da bi to 

lahko trajalo. Do tedaj mi je družina pomenila neko 

varnost, zavetje, srečo, ljubezen, nekaj kar ti lahko 

nudi le družina. Torej k družini se vračaš, ko si vesel, 

žalosten, tečen, obupan in le tu te sprejmejo vedno 

brez pomislekov in takšnega kakršen si. Čeprav je bil 

oče zelo strog me ni nikoli zavrnil in vedno sem bila 

dobrodošla, če pa sem mu sedla v naročje sem bila 

vedno njegova punčka. Oče je vedno veliko zahteval 

od nas, a nas je spoštoval in imel rad. Verjela sem, 

da je temu tako in da bo pri meni enako, da sva z 

možem postala neka družina – kot nepretrgana vez, 

pa temu ni bilo tako. Ko je mož menjal službo, sem 

mislila, da se mi svet podira. Nisem več čutila, da 

sva družina, odtujila sva se in ker sem mislila, da 

postavi 
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sem za vse to kriva jaz sem poiskala strokovno 

pomoč. 

IZ: Kakšna je bila ta strokovna pomoč? 

IN: Enostavno nisem bila več srečna. Moža skoraj ni 

bilo več nič doma. Počutila sem se samo, zavrženo in 

ničvredno. Ne vem, kaj se je dogajalo z menoj. 

Sodelavka mi je povedala, da me mož vara in da je to 

celo najina skupna prijateljica. Nisem verjela, saj je 

bila tudi ona poročena. Ko sem se prepričala v to 

prevaro, sem odšla k znani psihologinji po pomoč, 

vendar sem bila po treh terapijah še bolj neodločna 

in zbegana. Prenehala sem. Zelo sem shujšala. Hrana 

se mi je dobesedno upirala, tudi če sem bila lačna, 

lakote sploh nisem čutila. Zaprla sem se v svoj svet 

sramote in žalosti. Po dveh mesecih sem izvedela, da 

sem noseča. 

IZ: Torej ste prišli iz tunela. Se je vaše družinsko 

življenje po Stellinem rojstvu kaj spremenilo? 

IN: Stellinega rojstva smo se vsi veselili in mislila 

sem, da bomo srečna družina, saj smo v treh – kot 

triperesna deteljica (smeh). Nič mi ni bilo težko, 

čeprav seveda življenje ni bilo več rutina. Pri 

dnevnih opravilih mi je veliko pomagala mama. Ko 

sem se ponovno vrnila na delo, po šestih mesecih 

(ker pač nisem dojila), je bila Stella v varstvu pri 

babici. Mislim, da sem se takrat še bolj zbližala s 

svojo družino, a vse bolj sem se oddaljevala od 

svojega moža. Nisem bila srečna. Vedno sem se 

borila z mislijo, da me vara, ker nisem tako lepa kot 

»najina« prijateljica in vse sem naredila, da sem ji 

bila bolj in bolj podobna. Priznam, da sem imela v 

glavi samo to in nič drugega. Pa vendar kljub vsemu, 

so se najini odnosi začeli krhati, tudi vpitja ni 
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manjkalo in zgodilo se je, da sem mu predočila 

njegovo početje in mu dala jasno vedeti, da tega ne 

morem sprejeti. Odšel je. Bila sem obupana, ker sem 

ga imela rada. V službi so se začele težave, Stella je 

samo še jokala, mama mi je govorila naj mu 

odpustim, da kaj bodo rekli drugi, jaz pa nisem več 

vedela kaj si zares želim. Seveda, tega nisem obešala 

na veliki zvon, ker je bila velika sramota za celo 

družino. Izgovor je bil, da je mož v tujini za delo, jaz 

pa skrbim za dom in družino. 

IZ: Torej ste se ločili od moža? 

IN: Ne, mož je samo odšel in ga ni bilo več nazaj. 

Ko sem govorila z taščo, mi ni dala nobenega 

konkretnega odgovora. Rekla je:«Počakaj boš videla, 

da se bo vrnil. Daj mu samo malo časa, saj veš 

kakšni so moški«! Ni mi pomagala, kljub temu, da se 

nisem znala več smejati, da sem bila že shujšana-ne 

samo suha, da je Stella iskala očeta, nič, hladna je 

bila kot slap Boka. Priznam, da v tem obdobju 

samote, nisem imela volje kuhati in obe s Stello sva 

jedli pri moji mami. 

IZ: Kako bi lahko opisali vašo družino? 

IN: Ne morem reči, da smo vzor prave družine, 

čeprav je večina sosedov  mnenja, da smo srečna 

družina, da nam nič ne manjka.  Skrbim za to, da se 

na vzven ne vidi trpljenje. Resničnost pa je ta, da 

odnosi niso lepi niti pristni, malo zaupanja, dvomi, 

komunikacije so bolj rutinske oziroma nujne in samo 

ob večerji. Drugače je vedno vse pod kontrolo, točno 

in natančno, tako kot mora biti. Tudi, če sem pustila 

delo, ekonomskih težav nimamo, saj nam pomagajo 

tudi starši, če je to potrebno. Danes vem, da sem se 

premalo posvečala otrokoma, pač smo le na splošno 
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govorili o tem, kako je bilo v šoli, kaj se morajo učiti 

za naslednji dan, kakšne popoldanske obveznosti nas 

čakajo za tisti dan, žal pa nikoli ni bilo govora o tem, 

kako se kdo počuti, kako je preživel dan, kakšne 

občutke ima, pač to ni bilo pomembno, saj je bilo 

itak vse ok, ker je tako moralo biti. 

IZ: Kakšno dekle je bila Stella? 

IN: Lahko rečem, da je bila zelo živahno dekle. Rada 

je veliko govorila, zelo rada se je igrala z drugimi 

otroci. Že zelo majhna je sama pospravljala svojo 

sobo, z igračami je ravnala nežno, če se je kaj 

polomilo, je bilo treba popraviti ali pa kupiti novo. 

Enako je bilo tudi v vrtcu. Vzgojiteljice so jo 

občudovale, saj je bila ena redkih, ki je hotela imeti 

vse na svojem mestu. Bila je nežna punčka, zelo 

čustvena in ni prenesla krivice. Začela je jokati, če je 

bila kregana po nedolžnem in ni prenašala vpitja. Pri 

njej si dosegel vse, če si jo prosil in ji stvari jasno 

razložil, če pa si vpil na njo si je zatisnila ušesa in ni 

želela poslušati nikogar. No ja, lahko rečem, da je 

bila popolnoma normalen otrok. Bila je zelo 

samozavestna. Vedno se mi je zdelo, da točno ve, kaj 

si želi. Recimo, to sem opazila že, ko je bila zelo 

majhna. Če ji je bila všeč ena oblekca in jaz sem ji 

želela kupiti  drugo, je ona z odločnim ne povedala 

ali to ali nič. Imela je močen karakter, kar sem po eni 

strani občudovala – no ja vsaj zdelo se mi je tako. 

IZ: Se je Stella ukvarjala z kakšnim športom? 

IN: No, tu sem jo zelo podpirala, ker sem si želela 

tudi sama, da se giblje. Saj veste, zdrav duh v 

zdravem telesu. Že v vrtcu je začela s plavanjem, saj 

so skupaj hodili v bazen. Bila je navdušena zato sva 

nadaljevali dvakrat na teden tudi popoldan. Pri petih 
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letih se je navdušila nad plesom in je obiskovala 

plesno šolo za otroke. Bila je zelo uspešna in več kot 

je nastopala, večjo voljo je imela do plesa. V prvem 

razredu osnovne šole, se je vpisala tudi k tenisu, tu 

pa je kar žela uspehe. Po tekmovanjih je vedno 

prinesla domov pokal za prvo, drugo ali tretje mesto. 

V tretjem razredu, pa je opustila plavanje in se 

vpisala k gimnastiki. Priznam, da sem bila ponosna 

nanjo, saj je bila zelo uspešna tudi pri tem športu. 

Želela si je tudi kotalkanja, vendar ji prosti čas tega 

ni dopuščal. Lahko rečem, da je bila športnica že od 

malih nog. 

IZ: Kako se je Stella počutila v šoli? 

IN: Večino sošolcev je že poznala, saj so bili skupaj 

že v vrtcu. Sicer pa jih je bilo v razredu samo deset, 

tako, da problemov ni imela. Imela je odličen uspeh 

in bila je vestna pri vseh šolskih opravilih, kljub 

vsem popoldanskim obveznostim, ki jih je imela. 

Rada je pomagala sošolcem, ki so imeli težave in 

tudi s strani učiteljev je bila zelo priljubljena. 

Vsakega je lahko kupila s svojo prijaznostjo. Vedno 

je dala velik poudarek, da so se drugi dobro počutili 

ob njej. 

IZ: Kakšen odnos je imela Stella s svojim očetom? 

IN: Nič posebnega vse je bilo ok. Stella za najine 

težave ni vedela in ji nisem nikoli o tem niti 

govorila. Ko se je vrnil k nama je imela dve leti in ni 

niti vedela, da ga nekaj mesecev ni bilo doma. Rada 

ga je imela kot svojega očeta. Kadar sta počela 

norčije se mi je zdelo, da imam dva otroka pri hiši ne 

enega. Tudi najin odnos se je izboljšal. V tem času se 

nama je rodil še drugi otrok in lahko rečem srečna 

družina, čeprav Stella svojega brata na začetku ni 

aktivnosti 
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nikakor sprejela. 

IZ: Kdaj ste opazili, da je Stella zasvojena z 

motnjo hranjenja? 

IN: Prepozno. Kazali so se že vsi znaki, jaz pa nisem 

nič ukrepala. Bila je hudo utrujena, večkrat jo je 

bolel trebuh, izpadali so ji lasje, shujšala je, ni želela 

imeti več stikov s prijateljicami. Grozno! Jaz pa sem 

vedno našla kakšen izgovor za vse to, ker sem pač 

mislila, da je to del odraščanja. Zakaj, še danes ne 

vem. 

IZ: Ste takrat že vedeli, kaj so to motnje 

hranjenja? 

IN: Absolutno ne. Nič nisem vedela o tej 

zasvojenosti oziroma bolezni. Nisem vedela niti kaj 

so vzroki, niti kakšne so posledice, še manj pa za 

simptome. Če bi vedela, bi lahko ukrepala 

pravočasno, tako pa so me opozorili učitelji 

gimnastike in tenisa. 

 

IZ: Prepričana sem, da danes veste kaj je to 

motnja hranjenja? 

IN: Seveda vem. Mislim, da sem prebrala vse kar se 

lahko prebere o tem. Internet je postal moj nočni 

prijatelj, knjige tako domačih kot tujih avtorjev so 

bile v hiši nepogrešljive, vsaka revija, katera je imela 

napisano besedo motnje hranjenja je bila pri nas 

doma.  Vsekakor je to bolezen današnje dobe. Tu ne 

govorimo o problemu hrane, kot misli večina ljudi, 

tu govorimo o duševnih motnjah otrok, njihovih 

čustvih, njihovih strahovih za katere mi starši sploh 

ne vemo oziroma si ne moremo predstavljati. Gre za 

to, da otrok ne občuti čustvene varnosti in ljubezni, 

da ne govorimo o vse večjih stresih in krizah, ki jih 
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otroci občutijo in zaradi vsega tega se počasi začnejo 

zapirati vase. Če tega starši ne opazimo ima otrok 

lahko hude posledice. 

IZ: Mislite, da na motnje hranjenja vpliva tudi 

otrokova samozavest? 

IN: Vsekakor ima velik pomen. Vendar pri motnjah 

hranjenja ne moremo govoriti le o samozavesti, ker 

imajo velik vpliv socia-kulturni vplivi. Otrok je 

lahko močno samozavesten, vendar bo ob 

vsakodnevnem bombandiranju, da je debel ali, da je 

reven ali,  da ni pravi italijan vsekakor  spremenil 

svoje mišljenje in predstavo o sebi. Grdo, da danes 

govorimo o tem, a dejstvo je, da je več vzrokov, ki 

pripeljejo do motenj hranjenja in ne samo 

samozavest. 

IZ: Kakšen je po vašem odnos  staršev do motenj 

hranjenja pri otrocih? 

IN: Težko govorim na splošno. Vendar iz lastnih 

izkušenj lahko rečem, da se težave podcenjuje. Češ, 

to se pa meni ne more zgoditi. Mislim, da malo 

staršev ve za to zasvojenost oziroma bolezen, morda, 

če so se srečevali z njo ali pa študirali, drugače pa po 

mojem ne dajo veliko pozornosti na simptome te 

bolezni. Na splošno lahko rečem le to, da starši 

danes, ne poznajo svojih otrok, ker ne poslušajo 

njihovih želja. Morda, ker nimajo časa, morda, ker 

nočejo, morda ker ne znajo… Ne vem, težko 

govorim o tem. V mojem primeru lahko rečem le to, 

da sem bila zavedena v smislu, da sem mislila, da je 

s Stello vse ok, ker je bila uspešna na vseh področjih, 

ker smo ji nudili vse kar se je dalo, dovolili več kot 

bi smeli – tu mislim tudi na stare starše, z družbo ni 

imela problemov (vsaj mislili smo tako) in zato 
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resnično nikoli nisem niti pomislila na podobne 

težave. Vedno smo ji dovolili, da sledi modnim 

trendom, nikoli prepovedovali nošenja krilc, tudi 

skupaj smo sledili in obiskovali modne revije, kadar 

so se odvijale v bližini doma, kadar me je vprašala za 

kakšen nasvet, sem ji bila vedno na voljo. Na koncu 

vsega pa pomislim še vedno, kje sem zgrešila. Morda 

starši danes nalagamo prevelika bremena svojim 

otrokom, veliko zahtevamo od njih, a jim ne znamo 

dati osnovne podpore. Osebno sem prepričana, da 

kot moja Stella, kadar me je prosila naj ji povem 

svoje mnenje če za kakšno obleko ni bila prepričana 

ali se vidi dobro na njej ali ne, tako tudi druga 

dekleta iščejo le pozornost svojih staršev, češ 

poglejte me, tu sem, takšna sem. A mi starši tega ne 

vidimo in smo prepričani, da otroci s takim 

obnašanjem zares potrebujejo potrditev, da je obleka 

prava. Vse te stvari vedo bolje od nas.  Starši se 

moramo zavedati, da imajo tudi otroci ponos v sebi 

in da ne bodo prišli do nas in rekli: »glejte me tukaj 

sem, zakaj me ne opazite, imam te in te probleme«! 

Priznam, da če bi veliko več stvari vedela že prej, bi 

lažje pomagala Stelli in morda tudi preprečila veliko 

bolečin.  Velikokrat se dogaja, da starši vidimo le 

svoje probleme in pozabimo, da so tudi otroci tisti, ki 

imajo lahko stiske, probleme, ker so pač majhni in 

nam je to nekako nesprejemljivo. In žal, ni tako. 

Moje mnenje je, da starši podcenjujemo bolezen 

motenj hranjenja. Pomembno je, da če do problema 

pride, da si starši ne zatiskajo oči pred resnico in 

sprejmejo dejstvo, da je otrok bolan, Pomembno je, 

da starši razumejo to bolezen in se zavedajo, da ne 

gre zgolj za hrano in nepravilno prehranjevanje, 
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temveč gre za odnose v družini in probleme, ki jih 

otrok doživlja ali podoživlja. 

IZ: Ko ste že vedeli, da je Stella zasvojena z 

motnjo hranjenja, kaj ste čutili oziroma kakšen je 

bil vaš odnos do nje? 

IN: Težko je opisati z besedami te občutke, ker besed 

za to ni. Ko mi je pediater povedal, da Stella trpi za 

boleznijo, ki se imenuje anoreksija nervoza, si nisem 

delala težav, ker sem slišala, da je to zato, ker 

premalo ješ in če ješ več, je problem rešen. Ko pa 

sem v bolnici na posvetovanju izvedela resnično o 

kakšni bolezni govorimo, sem nosila veliko krivdo v 

sebi. Spraševala sem se, kje sem naredila napako, 

zakaj prav Stella..Milijon neodgovorjenih vprašanj 

se mi je rojilo po glavi. Ampak najpomembnejša 

stvar v tistem trenutku je bila, pomagati Stelli. Odnos 

je bil mama – hčer. Mama, ki mora rešiti hčer. 

Doživljala sem veliko stisko, žalost in predvsem 

nemoč. Pustila sem delo, da sem se lahko sto 

procentno posvetila samo njej. Veliko časa sva imeli, 

da sva se veliko pogovarjali predvsem pred 

terapijami (ker je na začetku imela le dnevne 

terapije), zvečer smo bili vsi štirje skupaj in mislim, 

da je bil najin odnos pristen in globok. Večkrat sem 

pomislila, da če bi bilo tako že od vsega začetka, 

vseh teh problemov ne bi bilo. Močno sem trpela v 

sebi, ker dobesedno nisem opazila, da moj otrok 

umira pred mojimi očmi a jaz tega nisem opazila. 

IZ: Kaj menite, ali imajo starši kaj vpliva na to, 

da otroci zapadejo v  motnje hranjenja? 

IN: Prepričana sem, da starši lahko veliko vplivajo 

na svoje otroke, vendar  sta močnejša vplivna 

dejavnika mediji in družba. Starši lahko nosijo del 
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krivde, ker so na žalost cele dneve od doma, ker pač 

je treba delati in živeti in zato zmanjkuje časa za 

pogovore z otroci, oni pa te pogovore nadomestijo z 

televizijo in prijatelji. Starši si zakrivajo oči pred 

resničnim svetom. Ampak danes je tako. Veliko 

oblik zasvojenosti poznamo, naj si bo to droga, 

alkohol ali motnje hranjenja. Otroci so danes preveč 

prepuščeni samim sebi, starši preveč zaposleni in tu 

je ta čarobni krog iz katerega je težko izstopiti in 

reči, zdaj bo pa drugače. 

IZ: Pripisujete krivdo tudi medijem, zakaj? 

IN: Pod medije štejem najbolj zavajujočo televizijo. 

Spomnim se, da je moja Stella zelo rada gledala 

risanke od Barby, Ciccio bello in še veliko drugih. 

Torej so to risanke za otroke, vendar pa v teh 

risankah vidiš le figure, ki imajo lepo in vitko 

postavo, pisana krilca, brezmadežne lase in še bi 

lahko naštevala. In že majhne deklice se vidijo tako, 

ker po njihovem je to normalen svet, pa ni tako. 

Mislim, da malo vsi živimo v idealnem svetu, 

realnost pa je drugačna. Vidite, že tu sem naredila 

veliko napako, ker sem dovolila, da Stella te risanke 

gleda, a ker veš, da tudi drugi starši to dovoljujejo si 

rečeš, ma ja, saj gledajo vsi. Vse risanke prikazujejo 

nasilje in sedaj, kako boš preprečil, če to gledajo vsi 

in si v šoli izmenjujejo mnenja in se o tem 

pogovarjajo, če pa ne gledaš si »out«, tako rečejo 

oni. Torej težko je izbrati pravo pot. Po mojem je 

televizija glavni vzrok, da otroci dobijo popačeno 

podobo o sebi vsaj v začetnih letih življenja, potem 

pa to prakticirajo v šoli, torej ti si »out«, ker nisi lepa 

in vitka,, ker ne slediš modnim trendom in mladim je 

dovolj ena neprava beseda, da se počutijo izločeni in 
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tu začnejo problemi. Poznam primer na Stellini šoli, 

ko se je deklica zagledala v svojega sošolca, saj veste 

kako je prvič, ko imaš metuljčke po želodcu a jo je le 

ta zavrnil, ker ni bila Barby njegovih sanj. Pri svojih 

10-ih letih si je prebarvala lase in kar je še hujše 

imela že tudi prve spolne odnose, da bi seveda 

izgledala starejša in pametnejša. Ampak to so vse 

mediji – dekleta to berejo v revijah o svojih idolih, 

kaj vse ne storijo, da si pridobijo pozornost in kaj naj 

tu storijo starši! Da ne govorimo o face book-u. 

Koliko mrtvih je že bilo samo to leto zaradi 

raznoraznih krivičnih objav. Na jok mi gre, ker lahko 

čutim bolečino staršev. Naj povem samo en primer, 

ki me je močno ganil. Fantu od 12 let so napisali, da 

je gej in on se je vrgel iz štirinajstega nadstropja in 

se seveda ubil. Osebno sem zelo proti medijem. 

Vlivajo napačna sporočila tem našim otrokom – torej 

če nisi tak kot to zahteva družba, nisi nihče. Narobe, 

tu je potrebno narediti spremembe, drugače bodo 

naši otroci trpeli in tudi vnuki. 

IZ: Vrniva se v obdobje Stellinega zdravljenja! 

Mi opišete, kako je potekalo njeno zdravljenje 

anoreksije nervoze? 

IN: Priznam, da se nam je življenje korenito 

spremenilo. V službo je hodil samo še mož, jaz pa 

sem skrbela za otroka. Ko me je učiteljica 

gimnastike opozorila, da se Stella večkrat počuti 

slabo in da ni več zbrana, da se ji večkrat vrti v glavi 

sem jo peljala k pediatru, od katerega sem izvedela, 

da je Stella pod normalno težo. Bombandiral me je z 

vprašanji o družinski prehrani, nato pa sva naredili 

nekaj osnovnih preiskav in le po teh je dobila 

diagnozo anoreksije. Prvih štirinajst dni je preživela 
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v splošni bolnici »Burlo« v Trstu.  Tu so nam 

povedali za simptome oziroma znake, s katerimi se 

je potrdila motnja hranjenja, povedali so nam tudi, da 

bo za ozdravitev potrebno dolgotrajno zdravljenje od 

štiri do pet let, ker je to bolezen kjer gre za 

kompleksnejši problem. Povedali so mi tudi, da 

Stella za to boleznijo trpi verjetno že od svojega 

devetega leta. Ugotovljena je bila srčna aritmija, 

enemičnost, kronično zaprtje in verjetno še kaj, a 

najbolj nevarni zapleti so bili ti. A dejstvo, da  Stella 

ni doma in v šoli, jo je ubijalo. Upirala se je 

zdravljenju in po njenem mišljenju smo bili vsi drugi 

za v bolnico ona pa je itak ok in ji nič ne manjka. 

Sledile so dnevne terapije pri psihologih in 

nevrologih. Dopoldan je bila v šoli, popoldan pa ni 

bilo več športa, samo še terapije. To je Stello ubijalo. 

IZ: So ji terapije pomagale? 

IN: Zelo se je upirala. Ni hotela sodelovati, zato so jo 

po šestih mesecih zdravljenja napotili v bolnico Gesu 

v Rimu, kjer je nadaljevala zdravljenje za približno 

dva meseca, sledilo je zdravljenje s psihologi v 

Perugi, prav v centru za motnje hranjenja – Palazzo 

Francisci, kjer naj bi s pomočjo psihiatrov dobili 

mehanizme za reševanje emocionalnih in telesnih 

stisk in zadnje leto v centru Arianna v Pisi, kjer so ji 

nudili plesne teorije in treninge socialnih veščin.  Po 

dveh letih zdravljenja so nam prav v centru Arianna 

zagotovili, da se Stella lahko vrne nazaj v domače 

okolje. Takrat sem pomislila, da je vsega hudega 

konec in da bo tudi naša družina lahko zaživela 

normalno življenje. Celotna družina se je udeležila 

družinske terapije.  Veliko sem se naučila in upala, 

da bom to dobro izkoristila in Stelli lahko stala ob 

Po odkritju bolezni 
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strani. Naučili so nas družinske funkcionalnosti, 

obvladovanje konfliktov in kako v bodoče pomagati 

Stelli. 

IZ: Ko se je Stella vrnila domov, kakšno je bilo 

vaše družinsko življenje? 

IN: Zelo drugače kot pred začetkom zdravljenja. 

Psihologi so mi povedali, da je to dolgotrajno 

zdravljenje in tudi po terapijah bo Stella potrebovala 

veliko družinske opore in zato sem se na to 

pripravila. Najprej sem Stello prepisala v novo šolo, 

tako da je menjala tudi krog prijateljev, saj naj bi ji 

to pomagalo pri samoosvajanju. Mislim, da je to 

dobro vplivalo nanjo. Dopoldan je bila v šoli, 

popoldan pa sva hodile naokoli, včasih v naravo, 

včasih je bilo dovolj samo po centru. Stella se je zelo 

spremenila. Bila je bolj zaprta v sebe, govorila je le, 

če si jo kaj vprašal, hudo mi je bilo, ko sem jo videla 

tako – kot da ni več ona.  Strogo smo se držali 

napotkov terapevtov glede dnevnih obrokov, tako, da 

je način prehranjevanja zamenjala celotna družina in 

ne samo Stella. Njej sem morala dostikrat tehtati 

hrano, vendar je jedla normalno, brez rezanja mesa 

na majhne koščke kot je to počela prej, zelenjavo pa 

je jedla v koščkih, kar je bilo pred tem nemogoče – 

potrebno ji je bilo vse zmiksati. In prepričana sem 

bila, da zdaj pa bo tako, kot mora biti. Nikoli nisem 

izgubila upanja in ko sem opazovala Stello se mi je 

zdelo, da se tudi ona trudi, da uspemo premagati to 

njeno bolezen. Ni me zanimalo, da nas sosedje 

gledajo postrani, da nas bivši prijatelji vlačijo po 

jezikih, pomembno je bilo, da Stella ozdravi. Svet se 

mi je podiral, ko se je Stella pripravljala na maturo. 

Za nas so bili to težki časi, čeprav bi vsak otrok ob 
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tem skakal do stropa od veselja.  Ko sva si 

ogledovale obleke se v nobeni ni počutila dobro. V 

vsaki se je počutila grozno. Svetovali so mi, da naj 

ne dajem pozornosti na obleko a kaj, ko so se v šoli 

dekleta pogovarjala samo o tem. Kljub temu, da smo 

bili vsi prepričani, da je zdravljenje uspešno, je bila 

Stella še vedno v svojem svetu – svetu tišine. Kar je 

videla v ogledalu, je rušilo naša prizadevanja in 

upanja. (jok). 

IZ: Iz sledečega razberem (v kolikor je pravilno), 

da se je tudi okolica do vas spremenila? 

IN: O, to pa lahko zatrdim da ja. Izogibali so se nas, 

kot da smo okuženi. Predvsem družine s katerimi 

smo poprej skupaj delali griljate in radi videli, da so 

otroci družijo med seboj. Stella je izgubila doberšnji 

del svojih prijateljic, ki po dejstvu niso več prišle k 

njej, niti na obisk. Sosedje so nekajkrat prišli do nas 

in vprašali po Stelli a to je bilo bolj iz firbca kot pa 

dejanskega interesa. Ni nam bilo lahko ne, bili smo 

stegmatizirani, češ, da je ta bolezen nalezljiva in Bog 

ne daj, da se tega naleze tudi naša pupa. Po drugi 

strani pa sem spoznala veliko novih ljudi na 

terapijah, ki so imeli iste ali podobne težave in z 

njimi sem se počutila kot doma, saj so lahko 

razumeli problem in lahko se je bilo pogovarjati z 

njimi. Čeprav so se ena vrata zaprla, so se nam druga 

odprla. 

IZ: Kako danes gledate na motnje hranjenja? 

IN: Že sama beseda mi vliva grozen strah in obup. 

Mislim, da je to danes rak družbe ne samo razvitih 

ampak tudi nerazvitih držav. To ni bolezen, ki se 

podeduje je bolezen družbe. Vsekakor smo starši 

zgled svojim otrokom in s pravim ravnanjem in 
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starševstvom lahko preprečimo to bolezen a to le do 

neke mere. Glavno krivdo lahko dam medijem in 

družbi sami kot načinu življenja. Mediji bi se morali 

odpovedati mastnim zaslužkom s propagiranjem 

nezdravih ali celo škodljivih diet. Ženske na 

televiziji bi morale biti bolj naravne in ne da so vse 

umetne. Mladi bi se tako videli bolj naravne in se 

sprejemali  takšne kot so in ne da padajo v neke 

iluzije, torej če nisi lep in vitek, pač v življenju ne 

moreš uspeti. Družba pa bi morala dati dovolj časa 

ženskam, za pravilno vzgojo otrok, torej, da se  

imajo čas pogovarjati s svojimi otroci, jih usmerjati 

in jim prisluhniti. Vendar družba nas zavaja. Vsi te 

vidijo, če imaš lep avto in lepo hišo – torej si uspel v 

življenju in vsi te hvalijo. Če si lep, vitek in visok, so 

ti vrata odprta povsod, če pa si debel, pa ti nihče vrat 

niti ne odpre. Kot da vrednot, ki jih v sebi nosi 

posameznik vsakdo vidi že kar od daleč. A za to je 

kriva družba sama. 

Jaz danes na to gledam drugače. Za mene je uspeh, 

kadar vidiš svoje otroke, da so srečni in veseli, da 

prejmejo tisto kar potrebujejo in tu ne mislim na 

materialne stvari, brez teh preživijo in živijo 

normalno življenje, vendar brez nepogojne in 

duševne ljubezni  so nesrečni in to se odraža v raznih 

oblikah zasvojenosti in ne samo v motnji hranjenja. 

Vsi skupaj moramo naučiti naše otroke, da znajo 

sami rešiti probleme in da je vsak problem rešljiv in 

ne kot je danes, da se otrok ob prvem problemu 

utopi, če mu starši ne pomagajo. To je hudo narobe 

in zato se mladi utapljajo v svetu omam še predno 

vedo, kakšne so posledice. Če bi se danes lahko 

vrnila nazaj vsaj nekaj let, bi marsikaj naredila 
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drugače kot pa sem. 

IZ: Na primer? 

IN: Vsekakor bi na prvo mesto postavila otroke in ne 

delo. Prebrala bi veliko več knjig in se udeleževala 

prostovoljnih delavnic na vseh področjih, kajti na 

njih se lahko veliko naučiš in čutiš z drugimi ljudmi 

vrednote, ki jih današnja družba dobesedno briše. 

IZ: Mislite, da se danes dobi dovolj informacij o 

motnjah hranjenja? 

IN: Tu ni dvoma. Jaz sem si lahko preko interneta 

prebrala veliko stvari . Zanimive so  zgodbe, ki  jih 

ljudje pripovedujejo iz prve roke. Tudi forumov sem 

se posluževala in dostikrat dobila koristne 

informacije in nasvete – tudi strokovnjakov. Veliko 

italijanskih strokovnjakov piše strokovne članke iz 

katerih sem dobila veliko koristnih informacij. Tudi 

knjig je veliko, ki pišejo o tem, vendar bolj na 

splošno, kar za moj primer ni zadostovalo. Tudi 

delavnice se odvijajo na to temo in so odprte za 

vsakogar.  Mislim, da so vse te možnosti zato, ker je 

problem zelo razširjen in se vsaj nekateri zavedajo 

resnosti problema. Po mojem, kdor danes želi vedeti 

kaj več o motnjah hranjenja, da je literature dovolj 

in, da si lahko starši veliko pomagamo z njo. Ko pa 

si osebno vpleten v problem, pa je vedno potrebna 

strokovna pomoč, pa še ta lahko odpove, kot se je to 

zgodilo v naši družini (jok). 

IZ: Čutim vašo bolečino. Pri koncu sva.  Bi želeli 

še kaj dodati? 

IN: Ne, mislim da ne. 

IZ: Hvala, da ste si vzeli čas. 

IN: Prosim. 
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