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POVZETEK

V diplomski nalogi obravnavam povezavo med razumevanjem osebne svobode in

oblikovanimi stili navezanosti v primarni družini ter kasneje v partnerskem odnosu.  Posebej

sem se posvetila partnerskemu odnosu in izbiri partnerja.  Izhajala sem iz dejstva, da stil

navezanosti, ki ga oseba oblikuje v otroštvu vpliva tudi na razumevanje svobode. Pri svojih

intervjuvancih sem skušala najprej ugotoviti, kako so v primarni družini razumeli pojem

osebne svobode, nato sem to povezala s stilom navezanosti, ki ga je sogovornik oblikoval.

Zanimalo me je, kakšno sporočilo o svobodi izhaja iz različnih stilov navezanosti. V

nadaljevanju sem raziskovala, ali so sogovorniki stil navezanosti prenesli tudi v svoj

partnerski odnos, oziroma ali so si izbrali partnerja, ki jim je omogočil nadaljevanje prvotnega

stila navezanosti. 

Moja kvalitativna raziskava črpa izhodišča iz teorije navezanosti Johna Bowlbyja in Mary

Ainsworth. V vprašanjih za polstrukturiran intervju pa sem skušala zajeti temeljne potrebe, ki

naj bi jih posameznik zadovoljil v družini, kot jih navaja Gabi Čačinovič-Vogrinčič. Opravila

sem štiri poglobljene polstrukturirane intervjuje, s tremi ženskami in enim moškim.  Hipoteze

sem preverjala s pomočjo opisov stilov navezanosti Johna Bowlbyja in Mary Ainsworth ter

Intervjuja navezanosti v odraslosti. Zavedam se, da je pojem svobode zelo kompleksen,

vendar sem v kontekstu diplomske naloge iskala predvsem morebitne dejavnike psihičnega ali

celo fizičnega nasilja v odnosih. Prav tako sem preverjala prisotnost fleksibilnih ali

nefleksibilnih prepričanj, prisotnost sprejemanja in spoštovanja.  

Rezultati so pokazali, da se stili navezanosti iz otroštva v večini primerov prenesejo tudi v

partnerski odnos, kar pomeni, da so si intervjuvanci izbrali partnerja, ki jim je tak stil

omogočil. Odgovori so še pokazali, da so sogovorniki v partnerskem odnosu navadno

zadovoljili enake potrebe kot v primarni družini.  Ker sem pri vsakem odgovoru skušala

oceniti tudi prisotnost »svobode«, sem pričakovano prišla do ugotovitve, da je bil v varno

navezanih družinah, pojem osebne svobode neprimerno bolj prisoten kot pri ostalih. Te

družine so izkazovale več strpnosti, spoštovanja, člani družine so si bolj zaupali in večkrat so

med seboj podelili čustva.

Ključne besede: osebna svoboda, družina, partnerstvo, stili navezanosti, ljubezen.

 



SUMMARY

Theme of my thesis is the connection between the understanding of personal freedom and

developed attachment stylein the primary family and in next close relationships. Special

attention was dedicated close relationship and choosing of the partner. Starting point of

discussion was the fact that the attachment style developed by individual in childhood also

influences understanding of the freedom. Therefore was my primary concern to establish how

the interviewed persons understood personal freedom in the primary family and to what

degree was this understanding present at all. Those findings were then connected with style of

attachment developed by the person. I was interested in the message of freedom, expressed by

different attachment style.  

My qualitative research is based in theory of attachment by John Bowlby and Mary

Ainsworth. In questionnaire for semistructured interview I’ve tried to include those basic

needs of individual, that could be satisfied in family, as they are quoted by Gabi Čačinovič -

Vogrinčič. I have done four deep semistructured interviews with 3 women and 1 man.

Hypotesis was verified with definitions of attachment styles by John Bowlby and Mary

Ainsworth and with Interview of attachments in adulthood. I am aware, that the freedom had

very complex meaning, so I was in the context of my thesis predominantly searching for

possible factors of psychological of physical violence in relationships. Presence of flexible or

inflexible beliefs, presence of acceptance and respect was also checked.  

Results show that childhood attachment styles are mostly transfered into a close relationship,

which means, that interviewed persons have chosen partner, who made this possible. Answers

also showed, that interviewed persons usually fulfilled same needs in close relationship as in

the primary family.  Based on their answers I determined what kind of attachment is involved

and their corresponding adult versions. Since I’ve tried to evaluate in each answer presence of

“the freedom”, i came expectantly to conclusion, that the notion of freedom in the securely

attached families was far more present then in the rest. The basic need were fulfilled as well.

Those families expressed more tolerance and respect. Members of those families showed

higher level of trust and more often shared their emotions.

Keywords: Personal freedom, family, close relationship, attachment styles, love
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1 UVOD

Za marsikoga je lahko družina faktor omejevanja osebne svobode, za drugega spet edino

okolje, kjer se lahko zares svobodno izraža. Dejstvo je, da nismo vsi ljudje enako svobodni,

prav tako vsak svobodo razume na svoj način in nam tudi različno pomeni. Vsekakor pa ima

družina pri oblikovanju pojma svobode pri osebi velik vpliv. Ta se namreč oblikuje od rojstva,

skozi odraščanje in vse do smrti. In zakaj je svoboda pomembna? Svoboda je tudi

odgovornost (ki je izziv in nas osmišlja), svoboda upošteva edinstvenost in priznavanje

edinstvenosti. Svoboda omogoča kreativnost, da lahko nekaj naredim na povsem svoj način.

Svoboda pomeni tudi manj strahu ob soočanju z življenjskimi situacijami, saj omogoča

fleksibilna prepričanja, ki lahko v kakršnikoli življenjski situaciji človeku ponudijo nove,

širše in boljše poglede na dogodek, na sebe, druge ljudi, družbo kot celoto in na življenje

nasploh. Ne nazadnje sta vprašanji vojne ali miru na svetu povezani z razumevanjem svobode,

ki omogoča tudi strpnost, odprtost do drugačnih in sprejemanje različnosti. Človek, ki

svobodo doživlja kot vrednoto, se bo boril tudi za svobodo drugih. Kot pravi eden temeljnih

stavkov, ki opisuje demokratični pogled na svet. (»Ne strinjam se s tem, kar praviš, vendar se

bom vselej boril za to, da boš imel možnost povedati svoje mnenje.«) Raven posameznikove

osebne svobode se močno odraža tako v družini kot v sami družbi. V porastu sta tako psihično

kot fizično nasilje v družini. Če je torej svoboda tako pomemben dejavnik za celotno človeško

življenje, menim, da je zelo pomembna tema. In ker je prav družinsko okolje tisto, ki

pomembno vpliva na človekov odnos do svobode, verjamem, da gre za vprašanje, ki mu je

treba nameniti posebno pozornost. Poznamo vrsto čustvenih motenj, ki so dandanes v porastu,

kot denimo depresija in vrsta drugih, ki so tesno povezane z vprašanjem osebne svobode. V

depresiji človek ne vidi izhoda, dojemanje sveta se zreducira, svobode je vse manj. Ker na

našo psihično strukturo v veliki meri vplivata najprej primarna in nato še sekundarna družina,

želim v diplomski nalogi posebej osvetliti to področje. Med starejšimi ljudmi je včasih krožil

rek: “Pameten moraš biti dvakrat v življenju; ko izbiraš svoj poklic in ko izbiraš partnerja”.

Gre namreč za dva dejavnika, ki bistveno vplivata na kvaliteto človeškega življenja. V

diplomski nalogi se bom posebej posvetila svobodi v partnerskem odnosu in izbiri partnerja.

Zakaj do nje sploh pride? Zakaj si izberemo točno določenega partnerja? Kaj do tega pripelje

in kakšne so posledice. Si ga morda izberemo tudi zaradi podobnih ali komplementarnih

stilov navezanosti? Podobnim razumevanjem svobode? Predvsem bom v diplomski nalogi

obravnavala povezavo med razumevanjem osebne svobode in stili navezanosti v družini in

partnerskem odnosu. Izhajala sem iz dejstva, da stil navezanosti, ki ga oseba oblikuje v

otroštvu vpliva tudi na razumevanje osebne svobode. Zato sem pri svojih intervjuvancih

1
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skušala najprej ugotoviti, kako so v primarni družini razumeli pojem osebne svobode in v

kolikšni meri je bil ta sploh prisoten, nato sem to skušala povezati s stilom navezanosti, ki ga

je sogovornik oblikoval. Torej kakšno sporočilo o osebni svobodi izhaja iz različnih stilov

navezanosti. V nadaljevanju pa sem raziskovala ali so sogovorniki stil navezanosti prenesli

tudi v svoj partnerski odnos, oziroma ali so si izbrali partnerja, ki jim je omogočil ohranjati

prvotni stil navezanosti. O čemer piše tudi R. Skynner v svoji knjigi Družine in kako v njih

preživeti in drugi avtorji, ki jih navajam v diplomski nalogi. Čeprav bi o zaljubljenosti lahko

veliko napisali in kljub temu ne bi zajeli njenega pomena, Skynner trdi, da se ljudje privlačijo

tudi na podlagi psihološke strukture. Ljudje s podobnim psihičnim ustrojem, naj bi se

prepoznali in privlačili. Ljudi naj bi skupaj vlekle podobnosti, predvsem podobnosti družin iz

katerih izhajajo. V teoretičnem delu diplomske naloge obravnavam nekaj ključnih dejavnikov

pri razvoju osebe v družini in definiram temeljne potrebe, ki naj bi jih posameznik zadovoljil

v družini in partnerskem odnosu. Sledi poglavje o različnih vidikih razumevanja svobode ali

nesvobode v družini. V naslednjih poglavjih obravnavam teorijo navezanosti v otroštvu in

navezanosti v odraslosti ter vpliv stila navezanosti na možgane. Sledi poglavje o vzrokih za

izbiro partnerja in partnerski dinamiki. Zelo obširno je tudi poglavje o svobodi, kjer se

dotaknem prvega stika otroka s starši tudi s psihoanalitičnega vidika, sledi poglavje o Erosu in

vprašanju večnosti ljubezni. Posebno mesto ima v delu o svobodi tudi poglavje o odpuščanju.

Sledijo poglavja o interpretaciji sreče, o psihičnem nasilju ter o partnerski svobodi. V

metodološkem delu moje diplomske naloge sledi predstavitev rezultatov, interpretacija le-teh

in ugotovitve ter zaključki in izhodišča za nadaljnje raziskovanje. 

2 KRITIČEN PREGLED LITERATURE

2.1 Pomembni dejavniki pri razvoju osebe v družini in definicija temeljnih potreb

»Razvoj v smislu razvojne psihologije navadno definiramo kot zaporedje sprememb, ki se

dogajajo vse življenje (prim. Montada 1982, 5–6). Tako se razvojna psihologija ne konča

z odraslostjo, ampak sledi spremembam posameznih starostnih obdobij odraslega

človeka. Razvoj je transformacija začetne strukture in pozicije v nove strukture in

pozicije. Pri tem gre za odkrivanje logike in kontinuitete sprememb, kot sta na področju

razvojne psihologije poudarjala že Piaget in Kegan. Spreminjanje se dograjuje,

izpopolnjuje in nadgrajuje, kar daje posamezniku kontinuiteto in stabilnost oziroma trdno

identiteto. Pravila spreminjanja dovoljujejo tudi »izgubljanje« ali pozabljanje določenih
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vsebin, vendar šele takrat, ko te vsebine nadomeščajo nove in boljše (prim. Montada

1982, 5–6)« (Kristovič, 2014).

»Naloga družine je, da na poseben, edinstven način obvlada neskončno raznolikost razlik

med posamezniki in ustvari sistem oz. skupino, ki bo omogočila srečanje, soočenje in

odgovornost. Taka definicija vsebuje spoznanje o neizogibni konfliktnosti družine –

ravnanje s konflikti (družina je konfliktna skupina). Posameznik si mora v družini

zagotoviti zadovoljevanje dveh temeljnih potreb: potreba po avtonomiji (neskončna

raznolikost individualnih razlik, da bi se posameznika slišalo, videlo in da bi smel in znal

skrbeti zase) in potreba po povezanosti (da je posameznik umeščen v skupino, povezan z

njo in da zna skrbeti za druge)« (Čačinovič Vogrinčič, Kristovič, 2014).

»Potem je tu – pravica do resničnosti (vsakdo v družini potrebuje izkustvo, da lahko

pove, kdo je in kaj želi, in sprejme enako sporočilo od drugega (da se ga jemlje resno).

Temeljni občutek lastne vrednosti se lahko gradi le na izkušnji, da si smel in mogel

izraziti svoja čustva, misli, želje; da si jih soočil v odnosih v družini, prevzel odgovornost

zanje (otrok ima pravico do ljubezni, tisti pa ki mu je ne more dati, mu mora omogočiti,

da mu jo bodo dali drugi), se jih učil obvladati in spreminjati. (Eivon Braunmuhl).

Sposobnost za pogajanje (da poveš, kdo si, kaj želiš, slišiš isto od drugih – lastni pomen

in pomen drugega), sposobnost za ljubezen (vsebuje dve komponenti: pripisovanje

pomena sebi in drugim ter intimnost. Izkušnja ljubezni je usodno povezana s tem – da jo

dobiš. Ko ljubezen dobiš, jo prepoznaš in šele nato jo lahko daš). Intimnost je

sposobnost podeliti čustva prizadetosti in strahu pred prizadetostjo. To se kaže v načinu,

kako se družina odziva na boleče dogodke: npr. smrt, pogreb, ločitev; ali na srečne

trenutke: npr. rojstvo, poroka, napredovanje v službi ipd. Ali so člani družine sposobni

skupaj jokati ali se skupaj veseliti? Ali družina praznuje, ali se deli v njej dobro in slabo,

žalost in veselje? Intimnost v družini je, če so člani emocionalno na razpolago drug

drugemu tako, da nikomur ni odvzeta možnost, da čuti in podeli bolečino in veselje« (L'

Abate, Kristovič, 2014).

»Vloge se v družini oblikujejo v interakciji na osnovi poskusov in zmot. Starši s kroničnimi

nevrotičnimi konflikti se podzavestno obračajo na otroka s čustvi, ki niso namenjena njemu.

Otrokove izkušnje o sebi in družini so zdaj v vlogi razbremenjevalca v konfliktih roditelja ali

med roditeljema« (Richter, Kristovič, 2014).
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2.2 Ni vse zamujeno, tudi družina se (lahko) spreminja

»Družina, ki ima moč za okrevanje, zmore neugodno okoliščino doživeti kot izziv za

celotno družino, normalizirati in kontekstualizirati stisko, uporabiti neugodno situacijo,

da bi pridobila občutek lastne skladnosti, osmisliti dogodke, imeti upanje in optimizem,

obvladati umetnost možnega, črpati moč iz duhovnih virov, razviti fleksibilnost in

prilagodljivost, razviti svoje notranje povezanosti, primerno uporabiti socialne in

ekonomske vire, jasno in odprto komunicirati drug z drugim, reševati probleme s

sodelovanjem« (Constable, Lee, 2004, 23, Podgornik, 2014).

»Čeprav so nekatere družine bolj ranljive, ali se spoprijemajo z več težavami kot druge,

imajo vse potencial za okrevanje in prevzemanje nadzora nad njihovimi življenjskimi

izzivi. S krepitvijo družinske moči za okrevanje, ko so predstavljeni problemi razrešeni,

pridobi družina več virov za spoprijemanje z bodočimi izzivi. V pristopu, ki temelji na

moči družine za okrevanje, gre za shajanje, prilagajanje ali kompetentnost pri

odpravljanju težav, da bi prepoznali ali razumeli priložnosti za transformacijo in rast, ki

lahko izhajata iz krize« (Walsh, 2003, 51–52, Podgornik, 2014).

»Ključni procesi v družini, ki krepijo njeno odpornost, so po Walshu, 2006); družinski

sistemi prepričanj, družinski organizacijski vzorci in komunikacijski procesi. Družinski

sistemi prepričanj zelo vplivajo na naš pogled na krizo, na naše trpljenje in možnosti.

Odpornost izhaja iz skupnih prepričanj, ki povečajo možnosti za izhod iz kriz, za

zdravljenje in rast; ta prepričanja pomagajo članom, da najdejo smisel v kriznih

situacijah in spodbujajo pozitiven pogled, poln upanj. Pogosto so prepričanja družinskih

članov raznovrstna, celo nasprotujoča si, in to lahko povzroča konflikte. V družinski

organizaciji je odpornost podprta s fleksibilno strukturo, povezanostjo in z družbenimi in

ekonomskimi viri« (Podgornik, 2014).

2.3 Ne-Svoboda v družini

Pa naj začnem kar s stavkom, da idealnih družin ni. Tako kot ni idealnih staršev in idealnih

posameznikov. Že to je pravzaprav svobodna trditev, ki ljudi razbremeni. »Idealna družina« je

slaba družina, saj ne omogoča napak, spodrsljajev in drugih padcev, ki človeku omogočajo

spoznanje, rast, napredek in razvoj. Prav tako ideal že apriori onemogoča pristnost

posameznikov, saj je teženje k nekemu idealu pogosto umetno in ne izhaja iz pristnih
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trenutnih čustev. Res pa je, kar potrjuje tudi teoretični del diplomske naloge, da nekatere

lastnosti in pogledi vsakega posameznega družinskega člana lahko vplivajo pozitivno ali zelo

negativno na dojemanje in razumevanje svobode v družini.

Martina Tomori v knjigi Knjiga o družini govori o prenosu družinskih sporočil. 

»Vsak od obeh partnerjev, ki zastavita skupno življenje, prinese s seboj značilnosti

družine, v kateri je odraščal. Izvorna družina vsakega od njiju vstopa v njun novi svet,

skupni svet po mnogih poteh in na različne načine. Navzoča je tudi, kadar je v resnici

stotine kilometrov daleč in ostaja dejavna v novi skupnosti tudi, ko sama ne živi več.

Vsakdo nosi v sebi svojo izvorno družino kot zbirko vrednot in pričakovanj, okrog katerih

s partnerjem gradi novo skupno celoto. Velik del teh družinskih sporočil je nezaveden in

ostaja zunaj razumskih dogajanj. Drugi del je jasen in razpoznaven. Vsak od partnerjev

ga zavestno in s premislekom vnaša v skupno življenje. Vsakdo prinaša v svoje

partnerstvo in novo družino vso zgodovino, izkušnje, življenjski slog in stališča skupnosti,

v katerih jih je med oblikovanjem svoje osebnosti vsrkal vase. V kontekstu, ki ga skupaj z

drugim človekom vsakdo sprejema v partnerstvo, so navzoče mnoge travme, neizpolnjena

pričakovanja, uresničena prizadevanja, dopolnjene in nedopolnjene vsebine družine, ki je

bila do takrat obema najpomembnejša. Tako na dogajanje v njuni novi skupnosti in na

kakovost življenja v njej posredno vpliva vse, kar se je zgodilo v njunih izvornih družinah.

Včasih pa vtisne njuni družini še bolj usoden pečat to, kar se v njunih izvornih družinah

ni zgodilo. Vsak od partnerjev nosi pomembne sledi svoje družine v svoji samopodobi,

vedenju in odnosu do sveta. Te se kažejo tako v njegovih pogledih na osnovne življenjske

resnice kot v drobnih, vsakdanjih podrobnostih. Razvidne so v njunem vrednostnem

odnosu do sebe in drugih, prav tako kot v njunem mnenju o tem, ali je zajtrkovati zdravo

in koga je lepo in prav pozdraviti v naprej. Marsikaj sestavlja doto, ki jo tudi

najsiromašnejša družina daje vsakemu svojemu otroku na pot. Kakor je po eni strani to

dragocena oprema za lastne začetke in izpolnjevanje novih izzivov, pa je pogosto tudi

nadležna in moteča prtljaga, ki zapleta življenje še po odhodu z doma in se je zlepa ni

mogoče znebiti« (Tomori, 1994, 68–69).

Skynner govori o pomenu razvojnih stopenj. »Na življenje lahko gledaš kot na vrsto stopenj,

skozi katere mora vsak človek. Ko preživljamo določeno razvojno fazo, se naučimo določenih

stvari. Preden se lahko lotimo naslednje stopnje, moramo dobro obvladati lekcijo s prejšnje

stopnje« (Skynner, 1994, 21). O tem je govoril že Freud v svojih razvojnih stopnjah pri

5



Kraljevič, Kaja. 2016. »Vpliv stila navezanosti na razumevanje osebne svobode«. Diplomsko delo., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

otrocih. Takrat je veljalo, da otrok bistveno izoblikuje določene osebnostne lastnosti in

prepričanja do svojega šestega leta starosti, danes nekateri strokovnjaki celo trdijo, da se vse

zgodi do tretjega leta starosti.

»Kot otroci vsi potrebujemo zanesljivo in trajno ljubezen ter nego. Ko smo še zelo majhni

igra pri tem najpomembnejšo vlogo mati. Če naše matere ne bi znale za nas skrbeti tako

kot je treba, se ne bi nikoli naučili, kako se skrbi za druge. Če te niso napolnili z dobrimi

in ljubečimi občutki, jih tudi ti ne boš imel za druge,« navaja Skynner. »V času, ko

začnemo razvijati samostojnost in voljo, potrebujemo tudi nekaj ljubeče opore, trdnosti in

nadzorstva s strani staršev, v tem stadiju je še zlasti pomembna vloga očeta, ki nas nauči

samoobvadovanja in pravega odnosa do avtoritete. Brez tega človek nikoli ne bo imel

pravega odnosa do avtoritete. Ne bo se ji znal ukloniti, reagiral bo z zamero ali razvil

potrebo po avtoriteti. Po drugi strani pa mu bo težko, ko bi moral sam nastopiti z

avtoriteto. Ljudje običajno omahujemo med šibkostjo oziroma neodločnostjo, ter

nenadno in togo samovoljo, s katero skušamo pokazati, kako močni da smo« (Skynner,

1994, 21–22).

Ob tem bi navedla tudi razmišljanja dr. med. Željka Ćurića, ki v svojem predavanju z

naslovom Kako vzgojiti samomorilca izpostavlja kako lahko ignoriranje otroka bistveno

vpliva na njegovo samozavest, še več na izgubo smisla. 

»Kuhanje mule, tiha maša, tiha leta, vse te oblike psihičnega nasilja po njegovem mnenju

še posebej Slovenci dobro poznamo. Ko smo jezni na nekoga ali smo z nekom v konfliktu

vklopimo ignoriranje. Kaj to pomeni za otroka? Otrok dobi z ignoriranjem sporočilo:

»Tebe trenutno zame ni«. Že stari Grki so ugotovili, da je ignoriranje komunikacijsko

negiranje obstoja. Kaj se lahko zgodi v glavi otroka, ki vam neomejeno verjame in

zaupa? Lahko se zgodi sklep; boljše je, da me ni. Takšen sklep v psihiatriji imenujemo

zgodnja samomorilska odločitev. Ponavadi jo otrok sprejme v starosti med letom in pol in

tretjim letom. Navadno gre odločitev v podzavest in postane tempirana bomba, ki lahko

eksplodira kadarkoli, ko oseba pride v situacijo, ki podpira življenjski nesmisel (pri

katerikoli starosti) in začuti močen notranji impulz; boljše je, da me ni« (Ćurić, 2014).

Menim, da zgoraj opisano dobro prikaže pomen komunikacije v družini in povezavo med

komunikacijo in svobodo. Ignoriranje nekoga ni svoboda, namreč zanikanje svobode

posameznika. Pravzaprav lahko to razumemo kot skrajno obliko zanikanja svobode do
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izražanja čustev. Oseba, ki drugemu onemogoča komunikacijo in ji z ignoriranjem sporoča, da

je njeno čustveno stanje ne zanima, ni človek, ki ceni svobodo.

In kako se po Ćuriću indirektno vzgoji samomorilca? 

»Idealno je, če se starša medsebojno ignorirata vpričo otroka. Za otroka naj bi bila

najbolj grozna misel, da se starša morda nimata rada, saj odpove primarna varnost. Zato

staršem, ki se ločujejo, pravimo, naj otroku ne govorijo: 'Nimava se rada.' Ko starša

ukineta medsebojno komunikacijo, otrok to opazuje. Otrok ne razlikuje jasno razlike med

bitjem in obnašanjem. Zato lahko ignoriranje kot obliko komunikacije doživi, kot da se

starša takrat nimata rada. Žal otroci zelo pogosto prevzamejo krivdo za to, kar se jim

trenutno dogaja, nase. In takrat se začne zelo uničujoča matematika: »Starša se nimata

rada zaradi mene. Če mene ne bi bilo, bi se imela rada.« Sledi sklep: »Boljše je, da me

ni.« (Ćurić, 2014) 

Kot dodaja Ćurić, je najbolj uničujoča v odnosu prav tišina. V anamnezah njegovih klientov,

ki so storili samomor ali ga poskušali narediti, naj bi največkrat zasledil, da je bilo doma

prisotne veliko tišine.

Seveda ne želim v tem primeru popolnoma demonizirati tišine, ki je lahko nekaj zelo lepega

in polnega, ko gre za doživetje trenutka, čustva in poglobljenega dojemanja. Problematična je

tišina, ki izhaja iz nesprejemanja in zavračanja drugega bitja. Tišina, ki želi onemogočiti

drugemu, da izrazi tisto, kar čuti in doživlja. Tišina kot kaznovanje in zanikanje identitete

drugega, kot zanikanje svobode.

2.4 Navezanost

Ob raziskovanju dinamike družinskih in partnerskih odnosov ter iskanju vzrokov za raven

posameznikove osebne svobode, ki jo ti dopuščajo, ne moremo začeti drugače kot na začetku,

pri rojstvu otroka in njegovem načinu navezovanja, torej ne moremo mimo teorije

navezanosti, katere začetnik je John Bowlby. 

»Najbolj splošni teoretični pristopi k študiju odnosov med otrokom in starši predstavljajo

psihoanalitična teorija, teorija objektivnih odnosov, teorija socialnega učenja in teorija

navezanosti (Goldberg, 1991; v Cugmas, 2003, 011). Osnove teorije navezanosti je
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oblikoval Bowlby s svojo asistentko Mary Ainsworth. Avtorja sta združevala ideje

psihoanalitične teorije in etološke teoretske usmeritve. Bowlby občutku varnosti, ki ga

razvije dojenček, ni pripisoval le ontogenetske funkcije (psihološka zaznava varnosti),

ampak tudi filogenetsko funkcijo, tj. da ga zaščiti pred zunanjo nevarnostjo (Cugmas,

2003: 11). Kot ugotavlja Cugmasova, vse omenjene teoretične usmeritve priznavajo

večkratno vlogo staršev kot učiteljev, skrbnikov, soigralcev itd. Razlikujejo pa se v

poudarkih. Medtem ko psihoanalitična teorija poudarja vlogo skrbnika kot osebe, katere

glavna naloga je zadovoljevanje otrokovih bioloških potreb, teorija socialnega učenja

poudarja vlogo staršev kot učiteljev, teorija navezanosti pa vlogo staršev kot zaščitnikov

in tistih, ki otroku nudijo varnost« (Jereb, 2012).

»Pri oblikovanju svoje teorije je Bowlby črpal iz raziskav, ki se nanašajo na vedenje

različnih živalskih vrst ob prisotnosti ter odsotnosti matere. Izhajal je iz del teoretikov

objektivnih odnosov (Kleinova, Balint, Winnicot in Fairbairn), vendar se pomembno

razlikuje od njih v tem, da razvije novo gonsko teorijo. Navaja namreč raziskave, ki

govorijo proti temu, da je iskanje bližine z drugimi ljudmi sekundarno zadovoljevanje

gonskih teženj. Tako klasična psihoanaliza kot teorija učenja namreč podpirata teorijo

sekundarnega gona, ki omenja, da otrok išče bližino z mamo predvsem zaradi tega, da je

nahranjen. Zadovoljevanje potrebe po lakoti daje otroku občutek zadovoljstva,

navzočnost mame pri tem pa postane za otroka sekundarno naučena potreba (Cugmas,

1998). Bowlby tako navaja raziskave Harlowa, ki jih je delal na opicah. Opičji mladiči

so bili ob rojstvu ločeni od matere, dal pa jim je različna nadomestna modela mater:

žičnatega in mehkega, ki je bil oblečen z blagom. Rezultati so pokazali, da opičji mladiči

veliko več časa porabijo v bližini mehke nadomestne mame, in to ne glede na to, kateri

model je zagotavljal hrano. Mladiči so se v povprečju 15 ur na dan zadrževali v bližini

mehkega modela, v bližini žičnatega pa ne več kot dve uri na dan. Vsi ti eksperimenti so

pokazali, da je kontaktno ugodje tisto, ki vodi do navezanosti, ne pa sama hrana (Bowlby,

1969)« (Žvelc, 2011a, 93–94).

2.4.1 Funkcija navezanosti

»Navezanost je torej sistem vedenja, ki ima lastno obliko notranje organizacije in svojo

funkcijo. Sistem navezanosti motivira dojenčka, da išče bližino ter vzpostavitev

komunikacije s starši in drugimi primarnimi skrbniki. Navezanost dojenčka na mater ima

več funkcij. Na najbolj osnovnem evolucijskem nivoju zviša navezanost možnosti za
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dojenčkovo preživetje (Siegel, 1999). Bližina z materjo omogoči dojenčku zaščito pred

nevarnostjo, stradanjem in neugodnimi temperaturnimi spremembami. Vitalna funkcija

navezanosti je tako zaščita dojenčka pred različnimi nevarnostmi. Navezanost vzpostavi

medosebni odnos, ki omogoča, da nezreli možgani dojenčka uporabljajo zrele funkcije

možganov staršev za reguliranje lastnih procesov (Siegel, 1999). Starši lahko namreč

prek senzitivnega odzivanja na signale otroka ojačajo določena otrokova pozitivna

emocionalna stanja in modulirajo negativna. Tako starši lahko zmanjšajo neprijetna

čustva otroka, ga pomirijo, kar mu da občutek varnosti. Take ponavljajoče se izkušnje

postanejo ponotranjene v obliki 'mentalnih modelov' oziroma shem navezanosti, kar

otroku pomaga občutiti varnost v svetu (Bolwby to imenuje 'varna baza')« (Žvelc, 2011a,

94).

»V odnosu s staršem torej otrok doživi, kako se lahko – ali pa tudi ne – varno naveže. Ta

navezanost je za otroka nepogrešljiva, zato, da se odpre svetu in v njem pridobi izkušnje,

ki jih potrebuje za avtonomen razvoj. Dobra navezanost je temeljna za otrokov nadaljnji

razvoj. Stil otrokove navezanosti in pri tem razviti vzorci vedenja v veliki meri določajo,

kako bo otrok ravnal s seboj in z drugimi v nadaljnjem življenju. Pri navezovanju na

starša gre torej za razvoj notranjega sistema, katerega funkcija je vzpostavitev bližine

med otrokom in staršem, tako da lahko otrok v plašljivih situacijah pri staršu poišče

potrebno gotovost, varnost, tolažbo in zaščito (Bowlby, 1969/1982). Kako bo otrok skušal

to doseči, je odvisno od njegovih dispozicij in temperamenta, situacije in izkušenj, ki jih

pridobiva in s katerimi gradi svoj repertoar vedenj« (Bouwkamp, 2014, 23).

»Navezovalno vedenje se lahko sproži na dva načina: eksterno ali interno. Eksterno

kadar zunanji dražljaji vzbujajo strah ali je razdalja do starša prevelika, in interno

zaradi strahu, poškodbe, bolezni ali utrujenosti. Starš lahko otroka pomiri z že samo

fizično bližino ali tolažbo. Otrokova izkušnja, da so mu drugi na razpolago in so mu

pripravljeni nuditi oporo in pomoč, otroka spodbudi k raziskovanju okolice. Dobra

navezanost je torej varno izhodišče za otrokovo (samo)raziskovanje v okolju«

(Bouwkamp, 2014, 23–24). 

Ob tem lahko vidimo, kako pomembno je, kakšen stil navezanosti otrok oblikuje tudi, ko

govorimo o razumevanju osebne svobode. Pomembna komponenta svobode je namreč tudi

raziskovanje in odkrivanje novega, medtem ko lahko strah pred neznanim človeka popolnoma

ohromi.
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»Na ta način otrok razvija tudi občutek zaupanja vase, občutek nadzora in

kompetentnosti, da je nečemu kos, saj ve, da se bo lahko zmeraj zatekel v varno zavetje

staršev, ko mu bo hudo. Starši so njegov varni pristan. Otrok skozi izkušnje s starši

razvije pričakovanja o razpoložljivosti pomembnih drugih oseb v svojem življenju. Ta

pričakovanja oblikujejo tudi zgledi, ki jih otrok dobiva z opazovanjem, kako ravnata

starša drug z drugim in z zunanjim svetom, ter ko doživi, kako ravnata z njim samim.

Zgledi in izkušnje so torej najpomembnejši mehanizem za učenje človeškega vedenja. To

pomeni, da naš način navezovanja v precejšnji meri vpliva na razvoj naše osebnosti.

Vpliva na razvoj možganov, saj se ti oblikujejo s pridobljenimi izkušnjami, nadalje na

način, kako se čustveno odzivamo na naše osebne veščine in strategije soočanja s

stresom »(Bouwkamp, 2014, 24).

»Odnos med otrokom in staršem je torej izjemno pomemben tudi zato, ker vpliva na rast

nevronov razvijajočih se možganov (Siegel, 1999). Mary Main (1996) povzema osnovne

značilnosti navezanosti na sledeč način« (Žvelc, 2011a, 94):

1. Zgodnje navezanosti so ponavadi formirane do sedmega meseca starosti.
2. Skoraj vsi dojenčki postanejo navezani.
3. Otrok se naveže na samo nekaj oseb.
4. Te 'selektivne navezanosti' izhajajo iz socialne interakcije s figurami navezanosti.
5. Vodijo do specifičnih organizacijskih sprememb v dojenčkovem vedenju in možganskem

funkcioniranju (Žvelc, 2011a, 94).

»Če hočemo kot otroci preživeti, smo odvisni od staršev, zato je navezovanje prvi

mehanizem, ki se sproži v našem življenju. Potreba po navezovanju je torej temeljno

človeško gonilo in je vedno prirojena. Redko so motnje v navezovanju biološko ali

genetsko pogojene. To pa pravzaprav pomeni, da je navezovanje prva otrokova razvojna

naloga. Šele ko otrok doživi prvo varno navezanost, je dovolj svoboden, da se lahko loti

druge razvojne naloge: raziskovanje zunanjega sveta, pri čemer je pomembna igra.

Dokler otrok ne doživi varne navezanosti, jo bo ves čas iskal in ne bo prešel k

raziskovanju zunanjega sveta ter odkrivanju lastne avtonomije v njem. Njegov razvoj bo

v precejšnji meri zastajal.« (Bouwkamp, 2014, 24).

»Bowlby (1969) navaja raziskave, ki opisujejo, kako ima lahko bivanje otrok v bolnišnici

brez staršev negativne posledice za dojenčka. Hospitalizirani otroci, ki so bili stari od 15

do 30 mesecev in so imeli prej varno navezanost z materjo, so bili odmaknjeni stran od

mame. Bowlby opisuje več faz odzivov separiranih otrok. Prva faza se nanaša na

PROTEST (otroci hočejo z jokanjem in nasprotovanjem priklicati mater). Ta faza traja od
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nekaj ur do tedna ali več. Druga faza predstavlja OBUP. V tej fazi je še opaziti

preokupiranost z mamo, vendar je izražena brezupnost. Otrok je umaknjen in neaktiven.

Joče lahko enakomerno ali s presledki. Naslednja stopnja je ODMAKNJENOST. V tej

fazi je značilna usmerjenost vase. Namesto da bi se usmerjal na druge ljudi, razvije

interes za materialne stvari kot so igrače ali sladkarije. Ko se starši vrnejo, je otrok v tej

fazi do njih ravnodušen in ne kaže zanimanja za njih« (Žvelc, 2011a, 95–96).

»Za razvoj varne navezanosti je bistveno, da je starš čustveno razpoložljiv, dovzeten in

angažiran. Kadar otrok v svoji nuji po navezovanju dobi to, kar potrebuje, in to še zdaleč

ni vedno to, kar zahteva, se čuti varnega in pomirjenega in njegova potreba po bližini je

potešena. Znova je dovolj svoboden, da se posveti svetu okrog sebe. Za varno navezanost

prav gotovo ni nujno, da bi moral biti starš ves čas in popolnoma na razpolago. Varno

navezanost oblikujeta dve temeljni sporočili« (Bouwkamp, 2014, 24):

»Stojim ti ob strani in tvoja varnost je zame na prvem mestu. Kadar se čutiš ogroženega,

prestrašenega ali žalostnega, ti bom stal ob strani. Nisem pa na voljo samo tebi in nisem ti na

voljo ves čas. Imam tudi svoje življenje in svoje potrebe. To se boš moral naučiti upoštevati«

(Bouwkamp, 2014, 25).

»Tako se otrok nauči zaupati staršem, ne da bi postal odvisen od njihove stalne

prisotnosti in razpoložljivosti. Za uravnotežen otrokov razvoj je pomembno, da že od

malih nog dobiva signale povezanosti pa tudi avtonomije. Tako se nauči, da je biti

povezan, varen in avtonomen v redu, in je njegovo iskanje povezanosti in razvijanje

lastne avtonomije v ravnovesju (Bouwkamp, 1999). Bowlby (1969/1982) pri tem govori o

delikatnem ravnovesju v otroku med iskanjem bližine (navezovanje) in potrebo po

raziskovanju. Za vzpostavitev tega ravnovesja je pomembno, da otrok ne obtiči v varnem

zavetju staršev, zaradi česar se potem ne more avtonomno diferencirati, pa tudi, da ne

gre popolnoma neodvisno svojo pot brez povezanosti z drugimi. Varno navezane otroke

redko zgrabi panika, kadar jih starši za kratek čas pustijo same. Nadaljujejo z igro in

spremljajo, ali se bo starš vrnil, na kar se odzovejo z radoživim navdušenjem. Kadar

starš ni na razpolago in se ne odziva dovzetno ali angažirano in podpirajoče, to pri

otroku izzove strah pred navezovanjem. Otroka je strah, da bi ga starš zapustil, ga ne bi

imel rad, bi ga ignoriral ali imel za neuspešnega.« (Bouwkamp, 2014, 25–26).

Kot poudarja Bouwkamp, »takšne boleče in travmatične izkušnje povzročijo težave v

navezanosti, posledično pa se lahko oblikuje trajen vzorec plašljivih in izkrivljenih
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navezovalnih vedenj, ki zavirajo otrokov razvoj in povzročajo težave v stiku z drugimi. Iz

začetnega odnosa s starši se kasneje razširijo na vse odnose, in torej v precejšnji meri

določajo otrokovo delovanje. Otrok se namreč na druge navezuje na način, ki se ga je naučil

v nevarni situaciji« (Bouwkamp, 2014, 26).

2.4.2 Stili navezanosti v otroštvu

Mary Ainswort je v raziskavah s sodelavci prišla do različnih stilov navezanosti. 

»Znan je njen eksperiment 'tuje situacije', ki raziskuje značilnosti navezanosti otroka na

mater pri njegovem prvem letu starosti. Enoletni otroci so v tem eksperimentu postavljeni

v igralnico z igračami in to v prisotnosti matere, njeni odsotnosti ter ob njeni vrnitvi.

Otrokovo reagiranje na odsotnost matere oziroma na ponovno snidenje z njo je kazalec

otrokove navezanosti na mater in izraža ali ima otrok občutek varnosti v odnosu do nje

ali ne (Ainswort et al., 1978) Raziskovalci so otrokovo vedenje v tuji situaciji razvrstili v

eno od naslednjih kategorij« (Žvelc, 2011a, 96):

B – VARNOST,

A – IZOGIBANJE,

C – AMBIVALENTNOST OZIROMA UPIRANJE.

»Vzorec A in C predstavljata negotovo (anksiozno) navezane otroke. Main in Solomon

(1990) navajata še dezorganiziran/neorientiran tip navezanosti. Vsak otrok pa ima lahko

različne strategije navezanosti na vsakega starša« (Žvelc, 2011a, 28).

2.4.2.1 Varna navezanost

»Ko si varno navezan, čutiš v življenju toplino in dovolj varnosti, da lahko odpreš svoj svet in

vanj spustiš svet okrog sebe« (Bouwkamp, 2014, 28).

»Otroci, ki so varno navezani (jaz sem v redu in ti si v redu), imajo dober občutek o sebi in

svojem okolju, zaupajo vase in v okolje ter so pozorni na lastne potrebe in potrebe drugih

(Belsky, 1999)« (Bouwkamp, 2014, 28).

»V tuji situaciji varno navezani otroci iščejo bližino s staršem po separaciji. So hitro

pomirjeni in se vrnejo nazaj k igri. Opazovanja teh otrok na domu so pokazala, da so njihovi
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starši občutljivi na otrokove signale – so emocionalno dostopni ter učinkoviti pri

zadovoljevanju otrokovih potreb (Ainswort et al., 1978). Zmožni so učinkovitega čustvenega

uglaševanja. So topli in redko ignorirajo otrokov jok.« (Žvelc, 2011a, 96).

»Varni stil navezanosti lahko otrok razvija s staršem, ki je čustveno prisoten in uglašen

na čustveni svet otroka, skladno odziven z njegovim obnašanjem ter zna uravnavati svoja

in otrokova pozitivna in negativna čustva. Ko se starš uglašuje na otrokove potrebe, se

med njima gradi zaupanje in vzajemnost. Otrok se počuti ljubljenega, sprejetega in

varnega. Odzivnost in uglašenost starša z otrokovim notranjim svetom otroku pomaga,

da se uči vzpostavljati čustveno in mentalno ravnovesje v sebi in svojem telesu ter dobiva

potrditve, da je opažen in slišan. Varen stil navezanosti se kaže v otrokovi predstavi, da je

vreden ljubezni in varnosti, ter da so drugi ljudje odgovorni. Varnost ima pomembno

vlogo pri raziskovanju sveta, s katerim začne otrok vstopati v svet in navezovati stike z

drugimi. Tudi pri varni navezanosti pride do nesoglasij in napak. Odnos je proces in

naša različnost je tista, ki odnose bogati in nas postavlja pred nove izzive. Ključ je, da

znajo varno navezani starši prekinjen stik z otrokom obnoviti« (Blaznik, 2013).

»Temeljni občutek varno navezanega otroka je: jaz sem v redu in ti si v redu, ker si mi na

razpolago, ko te potrebujem. Torej sem vreden. Takega občutka ne-varno navezan otrok

nima« (Bouwkamp, 2014, 26).

2.4.2.2 Izogibajoča navezanost

»Pustošiti tam, kjer bi bilo treba sejati ljubezen« (Bouwkamp, 2014, 30).

»Tako navezani otroci (jaz nisem v redu in ti nisi v redu) se izogibajo tesnemu bližnjemu stiku

v strahu, da bi bili zavrnjeni ali prizadeti« (Bouwkamp, 2014, 30).

»Za izogibajoče se otroke je značilno, da se v tuji situaciji izogibajo stikom z materjo, še

posebej takrat, ko občutijo stres. Ko se mama vrne v igralnico, ne kažejo nobenega

očitnega odziva in imajo odklonilni odnos do navezanosti. Izražajo nižjo stopnjo stresa

zaradi ločitve od matere in jo pri ponovnem snidenju ignorirajo (Cugmas, 1998).

Raziskave pa tudi kažejo, da pri tem pride do pomembne spremembe v živčnem sistemu

(sprememba bitja srca). Ainsworthova je ugotovila (Ainswort et al., 1978), da je za odnos

izogibajočega se otroka s starši značilna emocionalna distanca ter zavračanje in
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brezbrižno vedenje staršev. Starši takih otrok so emocionalno nedostopni ter relativno

neobčutljivi na otrokovo čustveno stanje. Niso občutljivi na otrokove potrebe in jih ne

zadovoljujejo učinkovito. Kasnejše študije so pokazale, da so za starše teh otrok značilne

težave pri čustvenem uglaševanju (Beebe in Lachman, 1988, 1994, v Siegel, 1999).

Težave imajo tudi pri spuščanju na otrokov razvojni nivo ter pri reflektiranju mentalnih

stanj sebe in drugih. Tako imajo taki otroci občutja, da jih matere odklanjajo (Cugmas,

1998). Materam tudi niso všeč telesni stiki z otrokom, zato se mu izogibajo. Cugmasova

(1998) omenja, da takšno ravnanje matere povzroča kronično frustracijo otroka pri

iskanju bližine in stikov z ljudmi. Tako takšni otroci razvijejo notranji model navezanosti,

ki se nanaša na neuporabnost staršev za zadovoljevanje čustvenih potreb, zaradi česar

ne vidijo smisla v iskanju starša pri ponovnem snidenju. Raziskave kažejo, da so otroci,

ki so fizično zlorabljeni in imajo emocionalno nekoristne matere, pogosto uvrščeni v

kategorijo izogibanje (Cugmas, 1998). Navaja pa še drug možni razlog za nastanek

izogibajoče navezanosti. Do nje lahko pride tudi zaradi pretirano vsiljive, spodbujajoče

matere. Otrok se obrača stran od matere, ko so kapacitete za procesiranje informacij

preobremenjene« (Žvelc, 2011a, 96–97).

»Če je torej skrbnik neodziven ali nedostopen otrokove potrebe pogosto niso zadovoljene. Iz

tega se nauči, da tudi, če izraža svoje potrebe, to pri staršu ne ustvari nobenega odziva, zato se

do njega pogosto odziva na enak način kot do tujca. Navzven bo kazal zelo malo čustvenega

odziva, pri raziskovanju sveta in soočanju s stisko bo neodvisen in ne bo poiskal opore pri

staršu« (Blaznik, 2013).

2.4.2.3 Ambivalentna/Preokupirana navezanost 

»Strah je druga stran nadzora« (Bouwkamp, 2014, 33).

»Otroci, ki so preokupirano navezani (jaz nisem v redu, ti si v redu), se oklepajo staršev z

nepotešljivo potrebo po prepoznavanju in priznanju« (Bouwkamp, 2014, 33).

»Druga oblika negotove navezanosti se tako imenuje 'upiranje' ali 'ambivalenca'. Taki

otroci se v tuji situaciji ne morejo odlepiti od matere. Ko se od nje oddaljijo, jih hitro

nepomembna stvar ali dejanje zmede, da se spet vrnejo v njeno naročje. Če jih mati

zapusti, kažejo takšni otroci velik stres. Pri ponovnem snidenju z materjo iščejo stik z njo,

vendar niso enostavno pomirjeni in potolaženi ter se ne vrnejo hitro k igri. Lahko kažejo
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ambivalenco do matere, kar pomeni, da nihajo med zavračanjem matere ter iskanjem

bližine z njo. Lahko se pojavi tudi upiranje, ki se kaže v izražanju jeze do matere ter

potiskanju matere stran od sebe. Kljub ponovni bližini matere se zaradi prejšnje ločitve

težko potolažijo. Ainswort in sodelavci (1978) so v svojih opazovanjih na domu

ambivalentnih otrok ugotovili, da so starši teh otrok zelo nekonsistentni v nudenju skrbi.

Taki starši so včasih vsiljivi (npr. takšna mati je naenkrat brez opozorila pograbila

zadovoljenega otroka pri igri in ga zasula z objemi in poljubi. S tem je zmotila otrokovo

pozornost in njegovo stanje uma.). Z otrokom skušajo biti povezani, vendar na način, ki

ni skladen s signali in potrebami otroka (Siegel, 1998). Značilno je tudi to, da emocije

staršev in njihova mentalna stanja onemogočajo, da bi konsistentno in pravilno zaznali

otrokova čustva in potrebe. Zaradi tega otroci ostanejo negotovi v to, ali bodo njihove

potrebe zaznane in zadovoljene. Včasih so, včasih pa ne. Zaradi nekonsistentno skrbnih

mater taki otroci razvijejo strategije, ki jim pomagajo preživeti (Cugmas, 1998). Na vsak

način skušajo pritegniti pozornost matere ter izražajo pretirano odvisnost od nje.

Obnašajo se lahko tudi manj zrelo, zaradi česar povečajo skrb mater za njih. Vsak človek

ima cikluse, v katerih včasih potrebuje povezanost, drugič pa ne. Ena od osnovnih

značilnosti uglaševanja je, da vemo, kdaj iti k drugi osebi in začeti komunikacijo ter kdaj

dati emocionalni prostor drugi osebi. Pri ambivalentni navezanosti pa gre za pomembno

nekonsistentnost v zmožnosti staršev pri zaznavanju in spoštovanju teh naravnih ritmov.«

(Žvelc, 2011a, 97–98).

Prav slednje vedenje staršev denimo nazorno nakaže že zgodnje neupoštevanje osebne

svobode, o kateri pišem v diplomski nalogi.

»Ta stil navezanosti se torej razvije v primeru nedoslednih odzivov starša, zaradi

katerega otrok ne more razviti občutka varnosti in je zato tudi bolj previden pri

raziskovanju sveta okoli sebe. Starš se odziva, vendar se odziva v skladu s svojimi

potrebami in ne kot odziv na otrokovo komunikacijo. To pomeni, da so včasih otrokove

potrebe ignorirane oziroma pogojevane, dokler ne konča neke druge dejavnosti. V tem

primeru bo otrok pretirano navezan na starša, saj je ob njenih/njegovih nedoslednih

odzivih negotov in tesnoben. Posledica je, da se otrok starša pretirano oklepa, najraje bi

se zlepil z njo/njim, po drugi strani pa starša zavrača, ko pride do interakcije. Nezaupljiv

je do tujcev, tudi če so starši prisotni« (Blaznik, 2013).

2.4.2.4 Dezorganizirana / dezorientirana navezanost  
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»V tuji situaciji takšni otroci pri ponovnem snidenju z materjo kažejo kaotično in

dezorganizirano vedenje (Main, 1991). Primer tega je npr. približevanje materi ter potem

umik. V težjih primerih lahko otroci hodijo v krogih, padejo na tla ali pa vstopijo v stanja

transu podobne 'zamrznitve'. V prvem letu življenja je za odnos med takim otrokom in

staršem značilna nenavadna oblika komunikacije, ki ima obliko 'paradoksalne prepovedi'

(Siegel, 1999). Mila oblika te konfliktne komunikacije ima obliko 'pridi sem in pojdi

proč'. Starši takih otrok so pogosto prestrašeni, disociirani, dezorientirani in delujejo

zastrašujoče do otrok. Starševski odzivi so zelo zmedeni, tako da otrok težko najde smisel

in red v takšnem vedenju. V klinični študiji, v kateri so sodelovali otroci, ki so doživeli

fizično, seksualno ali emocionalno zlorabo, je bilo najti kar 80 odstotkov dezorganizirane

navezanosti (Lyons-Ruth, Alpern in Repacholi, 1993, v Siegel, 1999). Otroci takšnih

staršev doživljajo ob njih strah in grozo in ne samo izgubo zmožnosti, da bi se ob njih

počutili varno. Ko so otroci v stiku s takšnim staršem, doživijo strah, ki ga pa tak starš ne

more modulirati, saj je sam izvor strahu. Brez možnosti za pobeg ali borbo tak otrok

lahko samo 'zamrzne' v transu podobno stanje tišine, kar je lahko začetek kliničnega

fenomena disociacije. Dezorganizirano navezanost tako lahko povzročijo starši, ki

zlorabljajo otroke, ali pa tudi nenadni premiki v mentalnih in čustvenih stanjih staršev

neodvisno od otrokovih signalov. Družine so pogosto disfunkcionalne (nezmožnost

reševanja konfliktov, težja in kronična depresija matere, starševsko kontroliranje,

prisila ...) (Siegel, 1999). Taki otroci imajo največjo možnost, da razvijejo klinične težave

v prihodnosti (npr. težave s čustveno regulacijo, disociacijo, sovražnost in agresivnost do

sovrstnikov).« (Žvelc, 2011a, 98–99).

»Dezorganizirana navezanost tako odraža kombinacijo ambivalentne in izogibajoče

navezanosti, ni stalnice v vzpostavljanju čustvenega stika. Otroci so zmedeni, imajo kaotičen

odziv na starša. Želijo si tolažbe in pozornosti, vendar se starša istočasno bojijo. Največkrat

gre za otroke, ki odraščajo v fizično, čustveno ali spolno zlorabljajočih okoljih« (Blaznik,

2013).

Iz zgoraj opisanih stilov navezanosti že lahko razberemo, kako ti pomembno vplivajo na

otrokovo nadaljnje razumevanje svobode, na to, kakšno mnenje dobi otrok o sebi in drugih

ljudeh v okolici, na oblikovanje morebitnega strahu pred raziskovanjem, vzpostavljanjem

stikov in bližine. Varno navezani otroci imajo pri tem najmanj težav, torej lahko v varnem

stilu navezanosti zaznamo največji odstotek osebne svobode, v ostalih ne-varnih stilih
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navezanosti pa se ta delež svobode vse bolj niža. Pri otrocih in odraslih najdemo enake

individualne razlike v stilu navezanosti.

»Hazan in Shaver sta menila, da so opisi stilov navezanosti v otroštvu podobni

ljubezenskim stilom pri odraslih. Nista pričakovala podobnosti v načinu vedenja, pač pa

pri uporabi strategij za ohranjanje občutka varnosti. Oblikovala sta tri kompleksne opise

vedenja, mišljenja in čustvovanja v odraslih partnerskih odnosih; varen, izogibajoč in

ambivalenten. Za odnose varno navezanih je značilna vzajemnost, želijo si intimnosti, ni

jim neprijetno, če so odvisni od drugih ali drugi od njih, ter zaupajo, da bo partner ob

njih, kadar ga bodo potrebovali. Osebam z izogibajočim stilom navezanosti intimnost z

drugimi in odvisnosti od njih povzročata nelagodje, zanje je značilno tudi pomanjkanje

zaupanja v razpoložljivost drugih. Da bi ohranile občutek varnosti, se izogibajo intimnim

socialnim kontaktom in se namesto tega bolj posvečajo nesocialnim aktivnostim. Za

osebe z ambivalentnim stilom navezanosti je značilna poudarjena želja po bližini (zlitju),

strah pred zavrnitvijo ter zavedanje, da si intimnosti želijo bolj kot večina. Ti

posamezniki bodo v skrbeh, da jih partner ne ljubi dovolj, hitro se bodo vznemirili ali

razjezili, kadar njihove potrebe navezanosti ne bodo zadovoljene. Odnos med

romantičnima partnerjema ima podobno čustveno in vedenjsko dinamiko kot odnos med

otrokom in njegovim skrbnikom. (Crowell in Treboux 1995; Fraley, 2004; Hazan in

Shaver, 1987 in 1994)« (Tomec, 2005).

2.4.3 Navezanost in možgani

»Oblika navezanosti pomembno zaznamuje vse nadaljnje odnose, vpliva na našo

sposobnost osredotočanja, na zavedanje naših čustev, in zmožnost samopomiritve, na

kapaciteto za regeneracijo po težkih izkušnjah, sočasno pa lahko predstavlja tudi

dejavnik tveganja za razvoj psihopatologije. Varen stil navezanosti se oblikuje, če je v

času stiske objekt navezanosti na razpolago, če je čustveno uglašen, in če daje občutek

varnosti pri raziskovanju sveta. Tako posameznik lahko razvije odpornost na stresne

situacije, zmožnost nadzorovanja čustev, pogum za iskanje smisla življenja ter za

oblikovanje smiselnih medosebnih odnosov. Pri nevarnih oblikah navezanosti pa

čustvene uglašenosti med materjo in otrokom ni, ali je močno okrnjena. Otrok lahko

mamo občuti kot nekonsistentno (ambivalenten stil), neodzivno (izogibajoč stil) ali kot

ogrožajočo prisotnost (dezorganiziran stil). Posledice tovrstne pomanjkljive navezanosti

se v odrasli dobi kažejo v težjem prepoznavanju lastnih čustev, nezmožnosti uglaševanja z

17



Kraljevič, Kaja. 2016. »Vpliv stila navezanosti na razumevanje osebne svobode«. Diplomsko delo., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

drugimi, vzpostavljanju površinskih odnosov ter v nepoznavanju lastnih potreb. Bowlby

(1978) je na podlagi opazovanj otrok v sirotišnicah poročal o škodljivih učinkih ločenosti

otroka od matere. To stanje je opisoval kot materinsko odsotnost, prikrajšanost ali

deprivacijo. Otroci, ki so bili prikrajšani za materin stik, so razvili posebno obliko

prisilnega vedenja, kot lastno stimulacijo z dražljaji, ki so jim primanjkovali. Bowlby je

pomen navezanosti videl predvsem v transformaciji zunanje regulacije v notranjo – tako

kot na začetku zunanji svet (mama) regulira otrokova notranja stanja, tako bo

posameznik kasneje reguliral svoje notranje afekte in se branil pred stresom. Mary

Ainsworth (1978) je razlikovala varen stil navezanosti, ter dva ne-varna stila navezanosti

(izogibajočega ter ambivalentnega). Nekaj let za njo je Solomon (1986) dodal še zadnji

stil navezanosti – dezorganiziran ali d-tip, ki naj bi bil značilen za otroke, ki so bili v

prvem letu starosti trpinčeni in podvrženi izkušnjam relacijske travme. Vse več raziskav

podpira teorijo, da oblika navezanosti pusti pomembno sled v delovanju posameznikovih

možganov. Pri osebah z varno navezanostjo je to delovanje drugačno kot pri tistih, pri

katerih prevladujejo značilnosti nevarne navezanosti. Osnovne čustvene vezi se

vzpostavijo v prvem letu starosti, ko poteka med materjo in otrokom najintenzivnejša

čustvena regulacija. V ta proces je aktivno vključena desna možganska hemisfera, ki

doživlja v tem času svoj najintenzivnejši razvoj. V primeru nevarnega navezovanja

zakrkne in se ne razvije do svoje popolnosti. Poleg težav pri reguliranju čustev je pri teh

posameznikih oškodovano tudi doživljanje lastnega telesa, saj je prav desna hemisfera

tista, ki omogoča te povezave. Posledično je oškodovan tudi razvoj celotnih možganov.

Primerjava otrok z varno in nevarno navezanostjo je pokazala, da je velikost možganov

pri otrocih z ne varno navezanostjo za tretjino manjša od volumna možganov otrok z

varno navezanostjo. Slabša je tudi kakovost povezav med nevroni. Neustrezna ali

pomanjkljiva čustvena regulacija povzroči spremembe v delovanju avtonomnega

živčnega sistema, poruši ravnovesje izločanja hormonov ter oškoduje delovanje

limbičnega sistema« (Horvat, 2015).

2.4.4 Stili navezanosti v odraslosti

»Že utemeljitev teorije navezanosti John Bowlby (1969) je poudaril, da navezanost ni

omejena samo na otroštvo, ampak se nadaljuje skozi celo življenje. Raziskovalci, ki so

nadaljevali njegovo delo, pa so to tezo potrdili (Bartolomew in Horowitz, 1991; Hazan in

Shaver, 1987). Navezanost je vseživljenjski proces (Ainsworth, 1991; Antonucci, 1976).

Tudi mladostniki in ljudje v različnih obdobjih odraslosti so navezani na druge osebe.
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Značilnosti navezanosti se sicer z razvojem spreminjajo, vendar jedrne značilnosti

navezanosti ostajajo relativno stabilne skozi življenje. Stili navezanosti, nastali v

otroštvu, ostajajo bolj ali manj enaki tudi v nadaljnem življenju (benoit in Parker, 1994;

Fonagy, Steele in Steele, 1991; Hazan in Shaver, 1987; Mikulincer in Florian, 1999b).

Možne pa so spremembe stilov navezanosti; in sicer ob večjih spremembah v življenju

primarne družine (Cugmas, 1998) ter v partnerskih ali terapevtskih odnosih (Kobak in

Hazan, 1991;Siegel, 1999)« (Žvelc, 2011a, 101).

»Navezanost v odraslosti navadno ugotavljajo po dveh različnih konceptualnih in

metodoloških pristopih, in sicer »skozi poglobljen intervju (angl. AAI – Adult Attachment

Interview), ki zahteva kompleksno interpretacijo (Main, 1991). Drugi pristop,

samoocenjevalne vprašalnike (Hazan in Shaver, 1987; Bartholomew in Horowitz, 1991),

pa sta začela razvijati Hazan in Shaver (1987) v okviru psihologije osebnosti in socialne

psihologije. Mary Main je s sodelavci ugotavljala stil navezanosti v odraslosti s pomočjo

intervjuja, ki so ga razvili prav v ta namen (Main, 1991). Starše so spraševali o njihovih

lastnih otroških izkušnjah (George, Kaplan in Main, 1985, v Ainsworth in Eichenberg,

1991). Ugotavljanje navezanosti temelji na kvalitativni analizi značilnosti opisov otroških

izkušenj s starši. Usmerjen je na proces pripovedovanja zgodbe in ne na samo vsebino.

Način pripovedovanja zgodbe je ključnega pomena za uvrstitev posameznika v določeno

kategorijo navezanosti. Mainova je naredila korak naprej v raziskovanju navezanosti. Od

vedenjskih značilnosti navezanosti, ki jih ugotavlja eksperiment tuja situacija, se je

raziskovanje navezanosti usmerilo na notranje reprezentacije navezanosti. Intervju

navezanosti v odraslosti tako meri stanje uma glede na navezanost (angl. State of mind

with respect to attachment). To notranje stanje uma naj bi bilo neodvisno od posameznih

odnosov, v nasprotju s Tujo situacijo, ki naj bi merila odnos in ne potezo otrokove

osebnosti (Wallin, 2007). Intervju naj bi presenetil nezavedno in aktiviral sistem

navezanosti. Analiza intervjuvančeve pripovedi je kompleksen proces, v katerem

ocenjevalec oceni tako zgodbo kot tudi vzorec komunikacije med raziskovalcem in

subjektom. Ocenjevalec glede na intervju preizkušance uvrsti v eno izmed kategorij:

avtonomno stanje uma ali neavtonomno stanje uma. Kategorija neavtonomno pa se

deli na tri podkategorije: odklonilnost (angl. dissmising), preokupacija (angl.

preoccupied) in nerazrešenost/dezorganiziranost (angl. unresolved/desorganised adults).

Analiza pripovedi je usmerjena predvsem na proces pripovedovanja zgodbe. Pri osebah z

'neavtonomnim stanjem uma' je opaziti motnje v normalnem pripovedovanju zgodbe
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(narativa), ki se kaže v kršenju Griceovih načel (maksimov) (Siegel, 1999). Griceova

načela, ki se jih ocenjuje na intervjuju, so (Žvelc 2011a, 101–104):

1. kvaliteta – govoriti resnico in imeti dokaze za povedano,

2. kvantiteta – jedrnata, vendar celostna pripoved,

3. odnos – relevantnost pripovedi, ki je predstavljena na razumljiv način,

4. način – jasnost in urejenost pripovedi,

Pripovedi, ki kršijo ta načela, so razumljene kot nekoherentne (Žvelc, 2011a, 104).

2.4.4.1 Avtonomno stanje uma – varna navezanost

»Osebe z avtonomnim stanjem uma cenijo svoje izkušnje navezanosti in medosebne

odnose. Imajo uravnotežen pogled na svoje otroštvo in ga pretirano ne idealizirajo. Z

lahkoto se spomnijo avtobiografskih podatkov. Njihove življenjske zgodbe so notranje

skladne. Tudi starše opisujejo uravnoteženo. V to skupino sodijo tudi posamezniki s

'prisluženim' varno navezanim statusom. Za njih je značilno, da so imeli otroštvo, ki po

navadi vodi v negotovo navezanost. Kasneje v življenju so imeli pomembno čustveno

razmerje z dobrim prijateljem, s partnerjem ali terapevtom, kar jim je omogočilo, da so

prešli iz negotove navezanosti v varno (main, 1990; Pearson, Cohn, Cowan in Cowan,

1994; oboje v Siegel, 1999)« (Žvelc in Žvelc, 2006b).

»Varno navezani odrasli zlahka navežejo zaupen stik in brez večjih problemov ohranjajo

ravnovesje med avtonomijo in povezanostjo. Zmožni so se zares povezati in biti zares

samostojni ter se pri tem svobodno odločati. Za njihove zveze je značilna visoka stopnja

zaupanja, povezanosti in zadovoljstva. Tudi raziskave kažejo, da je varna navezanost

povezana z zadovoljujočimi intimnimi odnosi, z veliko osebno sposobnostjo prilagajanja

in s sposobnostjo empatičnega odzivanja. Take osebe drugi pogosto vidijo kot

kompetentne vodje (Weinfeld idr., 1999; Shaver in Mikulincer, 2002)« (Bouwkamp, 2014,

28).

»Varno navezani ljudje se brez večjih težav povežejo z drugimi. Ne skrbi jih, da jih drugi

ne bi sprejeli, in ni jih strah, da bodo zapuščeni. Zanesejo se na druge in ne moti jih, ko

drugi računajo na njihovo podporo. Kot partnerji so odzivni, ljubeči in ni jih strah deliti

svojih čustev, misli in reakcij. Zadovoljni in varni se počutijo, kadar so v intimnem

odnosu in kadar so sami. Ob poglabljanju čustvenih stikov z drugo osebo se počutijo
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varne. Kljub povezanosti z drugimi ljudmi ohranjajo svojo individualnost. Za partnerstva

varno navezanih ljudi so značilni intima, zaupanje in spoštovanje« (Blaznik, 2013).

2.4.4.2 Odklonilno navezane osebe – izogibajoč stil navezanosti

»Odklonilno navezane osebe svoje izkušnje navezanosti ocenjujejo kot nepomembne za

njihov osebnostni razvoj. V otroštvu jim je primanjkovalo medosebne povezanosti. Imajo

težave pri spominjanju svojega otroštva. V intervjuju navezanosti v odraslosti dajejo zelo

splošne opise ('moja mama je bila dobra'), ki pa niso podprti s specifičnimi spomini« (Žvelc

in Žvelc, 2006b).

»Takšnim odraslim se zdi nekaj običajnega, da so jim drugi na razpolago, vendar se sami

na druge ne navežejo iz strahu pred izgubo svojega položaja. Pred tem in med

razočaranji se zaščitijo tako, da se izogibajo pristni intimnosti v zvezah in se uprejo

vsakršni obliki avtoritete. Pomembno jim je ohraniti samopodobo neodvisne osebe, zato

redko zaprosijo za pomoč. Svoje probleme raje rešujejo sami. Vedejo se navidezno

samozadostno. V družbi ne vzbujajo pozornosti, ne dajejo pobude za stike in pogosto ne

kažejo veliko čustev. Relativirajo pomen socialnih stikov in so usmerjeni na bolj

neosebne vidike življenja, kot so delo in konjički. Za odrasle s tem stilom navezanosti se

je izkazalo, da imajo pogosto kratke in površinske nezadovoljive zveze, visoko raven

samospoštovanja in nizko raven za stisko in depresivne občutke«  (Bouwkamp, 2014, 31–

32).

»Ljudem z odklonilno-izogibajočim stilom je pomembno, da se počutijo neodvisne in

samozadostne. Ne spuščajo se v resne veze in so ponosni, da so v tem smislu samostojni.

Če imajo občutek, da je njihova neodvisnost ogrožena, to doživijo kot osebno grožnjo.

Prav tako ne želijo, da so drugi odvisni od njih. Pogosto zanikajo potrebo po bližini s

partnerjem. Posledica je, da potrebujejo manj intimnosti in zaupnosti s partnerjem, ki ga

pogosto vidijo v slabši luči kot sebe. Manj so vključeni v odnos kot njihov partner. Za

njihove partnerske odnose je značilno pomanjkanje zaupnosti in bližine, majhno

izražanje čustev in sebe ter pomanjkanje intimnosti« (Blaznik, 2013).
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2.4.4.3 Preokupirani odrasli – anksiozno-ambivalenten stil navezanosti

»Preokupirani odrasli si močno želijo bližine z drugo osebo in se bojijo, da bi jo izgubili.

Skrbi jih, da pomembni drugi ne bodo zadovoljili njihovih potreb. Njihova zgodba, dobljena z

intervjujem navezanosti v odraslosti, kaže na to, da se njihova preteklost zelo prepleta s

sedanjostjo. To pomeni, da jih večkrat preplavijo stari čustveni spomini, ki ovirajo

funkcioniranje tukaj in sedaj.«(Žvelc in  Žvelc, 2006b).

»Odrasli s tem stilom navezanosti so nadpovprečno občutljivi na možne vire stresa in groženj

in kažejo visoko splošno raven tesnobe ter so pogosto preplavljeni z občutki nevrednosti.

Vzpostavljajo konfliktne in burne zveze, ker dvomijo o razpoložljivosti drugega in so nanjo

ves čas osredotočeni, včasih na zahtevajoč, teatralen ali manipulativen način (Bartholomew,

Kwong in Hart, 2001) (Bouwkamp, 2014, 29).

»Ljudje s tem stilom navezanosti doživljajo ljubezen kot obsesijo in se želijo popolnoma

čustveno zbližati s partnerjem. Brez tesnih stikov se ne počutijo dobro. Dvomijo vase in se

krivijo, če se jim partner zdi neodziven. Strah jih je, da jih partner ne ljubi tako, kot oni njega.

Zanje so značilni intenzivno čustveni vzponi in padci, skrb in impulzivnost v odnosu«

(Blaznik, 2013).

2.4.4.4 Dezorganiziran stil navezanost – nerazrešen (plašljivo-izogibajoč) stil navezanosti

»Za osebe z dezorganiziranim stilom navezanosti je značilno, da med intervjujem postanejo

dezorganizirani. Lahko dojemajo mrtvo osebo, kot da je še živa, ali pa postanejo zmedeni, ko

opisujejo travmatične izkušnje. Včasih ne morejo nadaljevati intervjuja, ker je vsebina preveč

boleča. Nerazrešena travma ali izguba moti skladnost pripovedovanja življenjske zgodbe«

(Žvelc in Žvelc, 2006b).

»Takšni odrasli kažejo minimalno zanimanje za stike, čeprav si želijo sprejetosti drugih,

so čustveno manj izrazni, ravnajo po svoje, ničesar ne pričakujejo in se drugim po

navadi ne zdijo zelo prijazni. Vse to krepi njihov občutek, da niso v redu. Zlahka se

zanemarjajo, in ker več ne iščejo nobene varnosti, lahko tudi pretiravajo v tveganem

vedenju. Raziskava je pokazala, da plašljivo navezane odrasle pogosto spremlja močan

občutek lastne ranljivosti in da imajo šibko kvaliteto intimnih odnosov (Bartholomew,

Kwong in Hart, 2001)« (Bouwkamp, 2014, 30).
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»Ljudem s plašljivo-izogibajočim stilom navezanosti je neprijetno biti v tesnih odnosih,

istočasno pa si jih želijo. Težko zaupajo drugim in ne marajo imeti občutka, da so od

drugih odvisni. Bojijo se, da bodo ranjeni, če se jim bodo drugi preveč približali, po

drugi strani pa si želijo zaupnosti in bližine. Verjamejo, da niso vredni partnerjevega

odziva in ljubezni in ne zaupajo njegovim nameram. Za njihove partnerske odnose je zato

značilno manj intimnosti ter pogosto zanikanje in potlačenje pravih čustev in občutkov.

Tisto, kar čutijo, izredno težko pristno izražajo in so izredno ranljivi. V partnerstvo gredo

težko, ko pa so v njem, so zelo odvisni od partnerja, pasivni in bolj vpleteni v odnos kot

njihov partner.« (Blaznik, 2013).

2.5 Izbira partnerja

Zakaj se odločimo prav za določenega partnerja? Kot pravi Skynner v svoji knjigi Družine in

kako v njih preživeti, je izbira partnerja danes povsem svobodna odločitev. Čeprav bi o

zaljubljenosti lahko veliko napisali in kljub temu ne bi zajeli njenega pomena, Skynner trdi,

da se ljudje privlačijo tudi na podlagi psihološke strukture. Ljudje s podobnim psihičnim

ustrojem naj bi se prepoznali in privlačili. Ljudi naj bi skupaj vlekle podobnosti, predvsem

podobnosti družin, iz katerih izhajajo. Družine naj bi tako v psihološkem smislu nosili s seboj,

čeprav jim želimo včasih ubežati. Tako naj bi se denimo pogosto našla dva, ki sta denimo

odraščala brez očeta in drugi podobni primeri. Do takšne ugotovitve je Skynner prišel preko

vaje o družinskih sistemih, pri čemer so se popolni tujci, brez da bi se prej pogovarjali, izbrali

za par. Kasneje so ugotovili vrsto družinskih sorodnosti (Skynner, 1994, 14–15). Če torej

družine nosimo ves čas s seboj, lahko ugotovimo, kako pomembno je, kako v naši primarni

družini razumejo pojem svobode. 

O »skrivnih – nezavednih« razlogih za izbiro partnerja je veliko pisal že psihiater Carl Gustav

Jung, ki je izbor pojasnil z arhetipskim pričakovanjem, ki obstaja v vsakem človeku. 

»Poznavanje arhetipov v psihoterapevtske namene je zato zelo pomembno. V sebi nosijo

namreč pričakovanje, da bodo njihove komponente zadovoljivo izpolnjene. Pri tem je

najpomembnejše zgodnje obdobje, v katerem mora okolje (starši) poskrbeti za naravne

arhetipske potrebe po povezanosti, prazaupanju in zdravem razvoju ega. Za aktivacijo

arhetipa v otrokovi psihi sta pomembna tako pravi čas, kot tudi nivo in kvaliteta starševe
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prisotnosti. Kadar arhetipsko pričakovanje ni izpolnjeno, govorimo o frustraciji

arhetipske namere [frustration of archetypal intent] (Stevens, 1982, 111).« (Kebe, 2007).

»Najpogostejši primeri pomanjkljive vzgoje, ki povzročajo frustracijo, so naslednji:

− eden ali oba starša otroka zapustita ali ga pošljeta v institucijo,
− eden ali oba starša se ne odzoveta na otrokovo pozornost vzbujajoče vedénje, ali

otroka celo aktivno zavračata,
− starša otroku grozita, da ga bosta zapustila ali se ubila, če ne bo poslušen,
− starša otroku vzbujata občutke krivde, ali mu naprtita odgovornost, za bolezen ali

smrt v družini,
− anksioznost starša (ponavadi matere), s katero se nalepi na otroka in zahteva, da

otrok skrbi za njun odnos« (Kebe, 2007).

»V takšnih pogojih se arhetip ne more aktivirati in psihoterapevt se zaveda, da je

arhetipski potencial ostal v senci in da si bo v nadaljnjem življenju iskal realizacijo

drugje. Tako se pri svojem delu mnogokrat srečamo s pacienti, ki osnujejo svoj partnerski

odnos na podlagi frustracije arhetipske namere. Izberejo si partnerja, s katerim lahko

podoživijo psihično situacijo iz otroštva – vsakič na novo v upanju, da bo arhetipsko

pričakovanje tokrat zadovoljeno. Kar pa seveda nikoli ni. V takšnem primeru je naša

primarna naloga pomagati pacientu ozavestiti njegova arhetipska pričakovanja.« (Kebe,

2007).

»Avtorji, ki se ukvarjajo z zakonsko problematiko, pa čeprav tega izrecno ne povedo,

trdijo, da ima podzavest na osnovi mehanizma projekcijske identifikacije povsem svojski

program, ki bistveno določa in odločilno vpliva na izbiro zakonskega partnerja.

Podzavest hoče restavrirati primarni občutek življenjskosti in celote, ki je bila

vzpostavljena ob rojstvu. Da pa to lahko stori, mora podzavest najprej popraviti škodo, ki

je bila prizadejana v otroštvu, v dobi odraščanja, in je posledica nezadovoljenih

razvojnih potreb. Skratka, podzavest na temelju projekcijske identifikacije išče partnerja,

ki bo lahko dal, česar starši niso bili sposobni dati zaradi kateregakoli vzroka.«

(Gostečnik, 1998, 177).

»S tem v zvezi Bowen na osnovi svojih raziskav trdi, da se kljub očitnim razlikam v

socialnem delovanju posameznik nagiba k poroki s partnerjem, ki je na podobni osnovni

ravni zmožnosti osebnega razločevanja oziroma osebnostne zrelosti, ima pa nasprotne

vzorce obrambne organizacije. Partnerja v zakonskem odnosu ponovno spodbudita stara

doživetja iz mladosti. Tako partner, ki je bil v mladosti zavržen ali odbit, izbere partnerja,
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katerega družina je bila zaprta in posesivna. Prvi partner si zato želi več bližine v

odnosu, medtem ko se drugi bori za večjo samostojnost. Obenem pa oba oživljata prek

projekcijske identifikacije že znana doživetja. Stari vzorci se ponavljajo zato, ker so

poznani, ne glede na to, kako nezadovoljivi so. Vendar so ti vzorci bolj sprejemljivi kakor

nepoznani, ki so prav zaradi tega silovito nevarni in ravno zato povzročajo občutje

ogrožajoče tveganosti, odprtosti, izpostavljenosti in ranljivosti. Zakonski partnerji

izberejo drug drugega z upanjem, da bodo zacelili stare rane ter nadomestili zamujeno. Z

bolj pesimistične perspektive pa bomo rekli, da se partner nagiba k poroki s partnerjem,

ki bo ustvarjal najbolj zastrašujoče more ali agonijo s katastrofalnimi posledicami

zavisti, ljubosumja in nepremagljivega besa. V svojem odnosu bosta na osnovi

projekcijske identifikacije obnovila občutja notranjega strahu in groze, saj bo ravno

partner, ki je obljubljal zvestobo in brezpogojno ljubezen, obljubljal novo rojstvo,

nežnost, varnost, pozornost, občutek zavarovanosti, zaupanja in zaželenosti, prizadel

najgloblje rane, razvrednotil in vzbujal občutek globokega sramu ter strahu, terorja in s

tem potrdil, da je sopartner nesprejemljiv, nekoristen, nehoten, nevaren in ogrožajoč.

Postal bo identificirani pacient oziroma povzročitelj in ohranjevalec konfliktov. Mnogi

partnerji se nikoli ne naučijo izraziti osnovnih potreb že v prvenstvenem odnosu mati-

otrok. Partner tako vidi v drugem le nekoga, za katerega želi, da mu izpolni njegove

najgloblje želje, tudi če jih ne bo izrekel. Želi občudovanje in spoštovanje in ko tega ne

dobi, se čuti praznega in poraženega ter krivi partnerja za njegove konflikte. Partner na

ta način postane identificirani pacient ali nositelj partnerjevih težav; postane »dežurni

krivec« za nesoglasja in nevšečnosti. Želi si razumevanja in sprejetja in ko je za to

prikrajšan, doživlja frustracijo in jezo in krivi partnerja, ki s tem postane nosilec oziroma

odgovorna oseba za partnerjeve težave. Ti partnerji imajo veliko problemov, ki se vrtijo

okoli denarja, dela, otrok, seksualne nefunkcionalnosti, ki pa so samo zunanji znaki ali

simptomi globljih nerazrešenih travm. Zavestno partnerja sicer res iščeta za življenjskega

partnerja nekoga, ki ima značilnosti, ki jih njuni starši niso imeli. V podzavesti pa se s

pomočjo mehanizma projekcijske identifikacije odigrava veliko bolj pomembna drama, ki

terja razrešitev. Z drugimi besedami, partner išče nekoga, ki ga bo brezpogojno

sprejemal in ljubil ter s tem nadomestil tisto, kar je pogrešal v dobi odraščanja. Vendar,

kot že rečeno, proces izbiranja vodi podzavestni načrt. Podzavest ima svoje razloge, ki so

zavesti prikriti, podzavest ima svojo predstavo o pravem partnerju, svojo kompleksno

sintezo značilnosti, na osnovi katerih skuša dokončati tisto, kar je ostalo neizpolnjeno v

dobi odraščanja. Podzavest skuša na ta način popraviti škodo in razrešiti konflikte iz

otroštva. Za to je treba poiskati partnerja, ki odgovarja vzorcu odnosa, ki ga je imel
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partner s svojimi starši oziroma vzorcu odnosa mati -otrok, da na osnovi tega ponovno

oživljenega vzorca znova preko projekcijske identifikacije ustvari podobna doživetja na

temelju podobnih osebnostnih in odnostnostnih značilnosti, ki spominjajo na

najpomembnejše osebnosti iz mladosti« (Gostečnik, 1998, 178–181).

3 O SVOBODI

Na svobodo lahko gledamo z različnih vidikov. Umestimo jo lahko v filozofski, religiozen in

socialni kontekst. Razumevanje svobode z vseh teh vidikov vpliva na naše življenje. V

diplomski nalogi se skušam teh treh vidikov dotakniti le v toliko, kolikor menim, da

pomembno vplivajo na omejevanje osebne svobode, ki posledično vpliva na slabe

medčloveške odnose. Ne bom razpravljala o tem, ali absolutna svoboda obstaja ali ne, bom pa

skušala nakazati, nekatere aspekte, ki po mojem mnenju določeno stopnjo svobode, ki jo

človek v odnosih lahko doseže, omejujejo. Dotaknila se bom problematike psihičnega nasilja

in vprašanja spoštovanja v odnosu. Posebno mesto pa bom v poglavju o svobodi namenila

sprejemanju in odpuščanju. Glede na tematiko diplomske naloge menim, da je neizogibno

tudi poglavje o povezavi med ljubeznijo in svobodo.

»Če bi vsi ljudje, razen enega samega človeka, mislili enako, ga ne bi bili vsi skupaj nič

bolj upravičeni utišati, kot bi bil on – če bi razpolagal z zadostno močjo – upravičen

utišati njih. Če bi bilo mnenje zasebna last, ki ima vrednost le za lastnika, in bi tega

oškodovali le zasebno s tem, ko bi ga prikrajšali za zadovoljstvo, ki mu ga nudi, bi bilo

pomembno, ali smo s tem prizadejali krivico zgolj peščici ljudi ali mnogim. Z nasilnim

utišanjem mnenja pa povzročimo posebno gorje zato, ker s tem oropamo človeški rod,

tako zanamce kot sedanjo generacijo, ljudi, ki se s takim mnenjem ne strinjajo, celo bolj

od tiste osebe, ki ga izraža. Če je bilo mnenje pravilno, smo jih na ta način prikrajšali za

priložnost, da bi zmoto nadomestili z resnico, če je bilo zmotno, pa smo jim tako odvzeli

nekaj, kar je domala enako dragoceno, namreč možnost, da resnico ob njenem soočenju z

zmoto ugledajo jasneje in občutijo bolj živo.« (Mill, 2003, 152).

3.1 Nenadomestljiva vrednost odgovora
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Italijanski psihoanalitik, poznavalec Lacana, Massimo Recalcati v svojem seminarju z

naslovom L'amore malato (Bolna ljubezen) skuša pojasniti prav dinamiko v partnerskem

odnosu v povezavi z navezanostjo, ki se oblikuje v otroštvu.

V svoji pripovedi govori o fantu, ki ga je obiskal v zaporu. Recalcati je zapornikom predaval

na temo želja, po predavanju pa so nekateri izmed zapornikov prišli k njemu s poezijami, ki

so jih sami napisali. Med njimi je bil mlad fant, ki je deloval dokaj nežno in povsem

nenevarno. Prebral pa mu je svojo poezijo o absolutni ljubezni, ki je bila po Recalcatijevih

besedah izredno pristna in ganljiva. Kasneje je izvedel, da je fant zaprt, ker je zaradi

ljubosumja zadavil svoje dekle.

»Seveda lahko rečemo, da absolutna ljubezen to ni, kljub temu pa je iz njegove poezije

velo nekaj absolutno avtentičnega. Zato lahko rečemo, da je človeška izkušnja ljubezni,

vedno izkušnja bolne ljubezni. Kadar ljubimo, ko nas žene ljubezen, zahtevamo popolno

lastništvo nad osebo. Ljubezen teži k lastninjenju. Ljubezen skoraj vedno spremlja delirij

ljubosumja, tako pri moških kot pri ženskah. Tega v živalskem svetu ni – strah pred tem,

da me bo nekdo nadomestil. Nekaj je v človeškem dojemanju ljubezni, ki vodi v ekstreme,

v izgubo meja. V izgubljenost, ki popelje nežnega fanta do tega, da zadavi nedolžno

dekle. Ni hujšega kot ubiti žensko ali otroka. In škandalozno je, da do tega lahko pride v

imenu ljubezni, ne v imenu sovraštva. Lahko rečem, da je nekaj bolnega v načinu kako

človek doživlja ljubezen, kako ljubi, menim pa, da je to neizogibno. Gre za ekstrem. Ne

nazadnje, če pogledamo svetega Frančiška. Ali ni njegova ljubezen ekstremna? Ko se

sleče vsega in pusti vse drugim, ko skoči v neznano. Ni nekaj norosti v vsem tem? Ali ni

torej neka dimenzija norosti vselej prisotna v ljubezni? Ljubezen je izkušnja, ko preskočiš

neko omejitev, ljubezen je vedno ne le »najti se«, ampak tudi »izgubiti se«. V tem

kontekstu ni ljubezen nikoli izkušnja lastništva ali kontrole, ljubezen nas vselej ponese,

gre za pomembno besedo v psihoanalizi, transfer ipd., o kateri je govoril že Freud. Ko

nas nekaj ponese, potisne v gibanje. Zaljubljenost je, ko nas nekaj potisne v gibanje. S

tega vidika, je v ljubezni nekaj, ki vselej pomeni razpad oziroma razdor nekega

ravnovesja, nekega reda, vse do občutka izgubljenosti, dezorientacije. Pri nekaterih

pacientih lahko vidimo, kako se ob zaljubljenosti vse obrne na glavo, celotne družine so

pod vprašajem. Gre v tem primeru za bolno ljubezen?« (Recalcati, 2013a)

3.2 Bolna ljubezen se začne pri starših
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»Če začnemo pri odnosu med staršem in otrokom, s poudarkom na dveh bistvenih

aspektih starševske ljubezni. Ki pokaže tudi bolezenski aspekt te ljubezni. Kadar

starševska ljubezen dopušča življenje in dovoli, da se to širi, in ko starševska ljubezen

zaduši življenje. Obstajata dva bistvena načina delovanja v avtentični starševski ljubezni.

In oba ju lahko najdemo v biblijski figuri Abrahama – očeta mnogih. Prva bistvena

dimenzija v starševski ljubezni je sprejeti oziroma odgovoriti na klic lastnih otrok;

povedati, tukaj sem. Govorimo o tistem klicu, zaradi katerega je priti na svet, biti vržen v

ta svet, pomeni vedno tudi biti vržen v noč (izkušnja tišine noči). Otrok se počuti

izgubljenega v temi noči življenja. Ne vidi. Zbegano dojema svoje telo, ne ve kje se

nahaja in je izpostavljen življenju. Odgovor, ki ga na to izpostavljenost noči življenja

vsak človek ima, je krik. Mi se rodimo skozi krik. Starši vedo, da otroci ponoči jočejo. Ta

jok potrebuje in zahteva odziv oziroma odgovor. Zahteva, da nekdo na drugi strani reče

'tukaj sem'. Kot naredi Abraham, ko reče 'tukaj sem, nisi sam v tišini noči, nisi sam v

temi, nisi zapuščen v lastnem telesu, ki ga ne obvladaš, nisi v popolni zapuščenosti'.

Življenje je namreč tudi izkušnja popolne zapuščenosti. Psihoanalitiki govorijo o travmi

rojstva, ko želijo povedati, da gre za trenutek, ko življenje izkusi zapuščenost. Biti vržen

ven, biti izpostavljen. Kaj zdravi občutek popolne zapuščenosti? Kaj omogoči, da je ta

nočni krik preveden v vprašanje ljubezni? Samo dejstvo, da na drugi strani nekdo

(recimo starši) na ta krik odgovori. To je moč odgovora. Kjer obstaja odgovor, obstaja

prisotnost, tam življenje ni zapuščeno. Nasprotno, življenje je zaželeno in pričakovano.

Otroku namreč sporoča, da ni tukaj slučajno, da ni v popolni zapuščenosti in ni le krik v

noči. Njegovo življenje, njegov obstoj ima za nekoga neki smisel. In to je nenadomestljiva

vrednost odgovora. Odgovora starša, ki pa predvideva odgovornost. Odgovornost starša

je predvsem v tem, da odgovori na ta krik. To je prvi oris ljubezni in moči ljubezni. Moč,

ki prevede krik v vprašanje ljubezni. Gre za moč, ki prepozna življenje kot

nenadomestljivo. Kadar tega prevoda ni, ko na drugi strani nihče ne odgovori na ta krik

(morda bi bilo potrebno videti, če je pri fantu, ki je ubil dekle kdo odgovoril na ta krik?),

mi vemo, da ko nihče ne odgovori na ta krik in ne prevede tega krika v vprašanje

ljubezni, življenje samo postane krik. Postane izkušnja nesmisla, izkušnja pomanjkanja

smisla, izkušnja nepomembnosti. Vemo, da do tega lahko pride tudi v odraslem življenju.

To, čemur v psihopatologiji rečemo depresivni stadiji, niso nič drugega kot življenje, ki

postane ponovno krik. Ki se vrne v popolno zapuščenost. Izgubljeno življenje, življenje

brez nikogar, ki bi odgovoril« (Recalcati, 2013a).

»Glavna odgovornost starša torej je odgovoriti na krik. Tukaj sem, sprejmem

odgovornost za to, da bom prisoten za tvoje življenje. V tem smislu otroka vedno
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posvojimo, tudi če je genetsko naš. Ko mu damo vedeti, 'DA, moj otrok si'. To otroka reši,

saj da smisel njegovemu življenju. To je ena redkih stvari, ki nedvomno držijo v

psihologiji. Torej kadar je ta DA izostal ali ga ni bilo, ko do te posvojitve ni prišlo, gre

življenje navadno slabo. Življenje se oddalji od smisla, ostane krik v noči. Potem se lahko

hitro zgodi, da tej osebi enkrat nekdo reče, DA (lahko gre za 20-letno dekle), ki reče da

tvoje življenje ni tukaj naključno, da si pričakovan, zaželen in zame nenadomestljiv.

Takrat lahko fant, ki je sedaj v zaporu pomisli, 'jaz te ne morem izgubiti, moja si, si moje

zrcalo, si tisto kar omogoča moj obstoj'. Seveda gre za narcisoidno dimenzijo ljubezni,

'vendar če se ti oddaljiš, jaz padem v temo noči. Postanem spet le krik, zato te raje

ubijem. Ker ne morem prenesti, da bi ponovno postal le krik v noči'. »Seveda v

nikakršnem smislu ne opravičujem tega neodpustljivega nasilja ali uboja. Skušam le

razumeti zakaj je tako grozno biti zapuščen. Morda, ker nihče ni nikoli posvojil tega

življenja. Veliko takšnih ljudi po tem, ko ubijejo partnerja, storijo samomor, ker nič nima

več smisla. Ko izgubijo drugega izgubijo tudi podobo o samem sebi. Zrcalo ostane

prazno. Zato je odgovor na krik tako pomemben« (Recalcati, 2013a).

»Naslednja bistvena gesta starša, ki jo tudi lahko zasledimo pri Abrahamu pa je potreba,

da starši prepustijo, zaupajo svojega otroka puščavi. Po eni strani mora torej starš reči,'

tukaj sem, tvoje življenje ni v puščavi', vendar mora v določenem trenutku (po tem, ko je

skrbel za to življenje in mu dal absolutno vrednost) znati to življenje tudi izgubiti. Ne

imeti projektov za svoje otroke, ne gojiti pričakovanj do njih. To je največje darilo

starševske ljubezni. Dar svobode. Kar ne pomeni ne dati vrednosti življenju, ampak

nasprotno, ne hoteti življenja postaviti v zapor. Pustiti, da gre življenje tja kamor si želi,

po željah naših otrok. Gre za zelo veliko darilo, tudi zelo redko, ki so ga navadno

sposobni le 'najslabši starši'. Ker dobri, otroke zadržujejo pri sebi. Tisti starši, ki se

imajo za vzgojitelje, ki radi povedo, da vzgajajo – so navadno najslabši. Starš mora dati

otroku v dar lastno nezmožnost, ne pa imeti zadnjo besedo o smislu življenja in smrti,

zadnjo besedo o smislu dobrega in zla. Pustiti mora da otrok izkusi svobodo puščave.

Seveda vse to po tem, ko je storil vse kar ga kot starša pravzaprav etično zavezuje, da

stori. Torej izbrati pravo zemljo, zaščititi plod, mu nuditi dovolj vode, dovolj svetlobe.

Nobeno od teh dejanj, če jih starš opravi, ne more zagotoviti srečnega življenja. Ni

determinizma v psihičnem življenju. Življenje sestavljajo srečanja. Vendar življenje, ki je

bilo prepoznano kot nenadomestljivo in ljubljeno, je življenje, ki ima več virov, od koder

lahko črpa. Lahko se izgubi v nekem trenutku, vsi se lahko izgubimo, vendar ima
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življenje, ki je bilo ljubljeno več virov, več možnosti, ima preprosto večje bogastvo.«

(Recalcati, 2013a).

»Če sta torej ti dve dejanji (posvojitev) in prepustitev puščavi − dejanji ljubezni, je

obratno, bolna ljubezen starša, če otroka zapusti in vendar drži ob sebi. Ko ga želi

prežeti s seboj (preplaviti), požreti. Izgon in absorpcija sta dve patološki obliki ljubezni.

Ljubezen, ki postane narcisoidna brezbrižnost − 'mislim le nase.' Kot nekatere današnje

matere, ki zavračajo dojenje, da si ne bi uničile dojk. Ali matere, ki nosečnost doživljajo

kot nočno moro, ker se bojijo, da si bodo pokvarile postavo. V takšnem primeru ni

posvojitve življenja. Tam je prisoten strah pred odgovornostjo, ki jo prinaša materinstvo.

Oziroma druga stran kovanca, obdržati otroka stisnjenega k sebi in mu ne dovoliti oditi.

« (Recalcati, 2013a).

Podobno meni tudi Alberto Alberti v svojem zapisu z naslovom Amore e liberta (Ljubezen in

svoboda).

 »Vse od rojstva (….) je otrok

izpostavljen tistim prisilam, izvajanih s silo,

ki jih imenujejo ljubezen, tako kot so jim bili

izpostavljeni njegova mati in njegov oče, in

njihovi starši in spet starši njihovih starši staršev.«

R. D. Laing . » (Alberti n. d.).

»Otrok nosi v sebi instinktivno zaupanje v svet, se počuti svobodnega, spontano ljubi in

se veseli. Potrebuje pa varnost in potrditev svojih spontanih občutij (to je pravi odgovor

njegovi potrebi po varnosti). Vendar če njegovi starši sami niso nikoli bili svobodni in

nimajo zaupanja v človeka, v življenje, gledajo sumničavo na svobodno izražanje sebstva

svojega otroka. Zato se nagibajo k temu, da otroku odvzamejo zaupanje v svobodo in

pozitivnost njegovih čustev in občutij. Otroka naučijo igrati občutja, ki jih spontano in

svobodno čuti (ali bi jih čutil), s čimer svobodno občutenje spremenijo v kontrolirano

občutenje. Lahko bi rekli, da se otrok nauči zaigrati svojo svobodo. Naučijo pa ga tudi

pretvarjanja, da čuti česar ne čuti in pretvarjanja, da ne čuti kar zares čuti. Ta vzgoja, ki

uči zadušitve lastne narave in načina, kako živeti (oziroma preživeti) brez svobode, se

rado imenuje ljubezen in zaščita. Ptič v kletki je lahko zaščiten pred zunanjim svetom,

vendar ne more leteti. Ko mu vzamemo svobodo letenja, izgubi tudi svoje bistvo in
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identiteto. Kdor ga zadržuje v kletki, ga navidezno lahko ljubi. Skrbi za njega z mešanico

naklonjenosti in posesivnosti, vendar ga ne ljubi zares, ker ne ljubi njegove svobode. Gre

za primer ljubezni brez svobode, gre za ljubezen, ki izhaja iz nesvobodne osebe. Kdor ni

svoboden izredno težko resnično ljubi drugo osebo, ker je zanj zelo težko ljubiti svobodo

drugega. Kdor ni svoboden, se ne more zanimati za drugega človeka in ga ne zanima

njegova svoboda bit, saj je njegova prva skrb odgovoriti tistemu, ki ga drži za ujetnika.

Posledično bodo njegova dejanja usmerjena v odtegnitev svobode (kar je  občutil tudi na

sebi). Prava ljubezen se rodi iz svobode; svoboda v ljubezni je prav sposobnost ljubiti

svobodo drugega« (Alberti n. d.)

»Težko se izognemo paradoksu ljubezni. Ko govorimo o odnosu med moškim in žensko, je

vselej prisotno razmišljanje; 'jaz hočem, da si ti moja ali hočem, da si ti moj. Hočem, da

si ujetnik (vsi si tega želimo, ko smo zaljubljeni). Vendar nočem, da si moj, ker te imam

zaprtega v zaporu, nočem, da si moj, ker ko odidem iz stanovanja te vanj zaklenem.

Hočem, da si moj, ker si ti tega želiš. Hočem svobodo v ujetništvu. Hočem, da se ti

odpoveš svoji svobodi po lastni svobodni izbiri'. To je velika želja, ki spremlja človeško

ljubezen. Imeti pri sebi svobodo v ujetništvu. Torej, ti bi me vsak dan lahko prevarala s

komerkoli, si svobodna v tem, vendar ti vsak dan med vsemi izbereš mene. To je cilj

ljubezni. Da vsak dan ti obnoviš svojo absolutno zvestobo meni, čeprav si ob tem povsem

svobodna, vendar želiš biti ujetnica. Mislim, da so to sanje vsakega posameznika. Ti

moraš biti svobodna, a vezana za vedno name. Seveda ne govorim o obsesivni

ljubosumnosti, ki bi pomenilo reči; 'ti si svobodna, torej te moram nadzirati, saj bi me

lahko prevarala'. Vsaka človeška ljubezen nosi s seboj element lastništva, oziroma vsaka

človeška ljubezen želi biti za vedno. « (Recalcati, 2013a).

3.3 Eros in »za vedno«

»Za vedno. Ljudje se srečamo naključno. Stopim iz knjižnice, srečam neko dekle in najina

ljubezen bo trajala »za vedno«. Srečanje je pogojno, naključno, nepredvidljivo, ni nikjer

zapisano. Vendar ko se dva, ki sta zaljubljena, srečata, pogosto mislita, da je bilo to

srečanje nekje zapisano. Zato pogosto sprašujeta astrologe, ali je njun odnos zapisan v

zvezdah. Tudi to je eden od ciljev in neke vrste prečudovita iluzija ljubezni - srečala sva

se naključno, vendar želiva, da to traja večno. Vsaka pristna ljubezen nosi v sebi tudi

vprašanje večnosti – za vedno. Kaj pomeni ta za vedno? Tu se povrne tematika

zapuščenosti. Moje življenje, ki je bilo krik izgubljen v tišini noči, je zahvaljujoč
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ljubezenskemu srečanju osvobojeno, je upravičeno v svojem obstoju, je zaželeno v

najmanjših podrobnostih.« (Recalcati, 2013a).

»Ko pacienta, ki pove, da je zaljubljen, vprašamo, v kaj pa ste se pri osebi zaljubili? Ni

odgovor nikoli zadovoljujoč. Kadar je ljubezen prava, kadar je prisotna, pristna izkušnja

ljubezni in želja, da bi bilo za vedno, ponavadi ljudje odgovorijo, zaljubljen sem v vse na

tej osebi. Vse pravzaprav pomeni, nezamenljiva dimenzija te osebe. Zato je Lacane

poudarjal, da je prava ljubezen vedno ljubezen imena. Nikoli pa ljubezen ljubezni. Gre za

dvom, ki ga psihoanaliza nosi v sebi glede na ostale univerzalne teorije ljubezni. Nikoli

ne gre za generalno ljubezen do življenja, vedno gre za ljubezen do osebe do točno

določenega imena (Valentina, Tomaž, Camilla …), osebna imena. Gre za ljubezen do tiste

edinstvenosti, ki je neprevedljiva. Tako lahko opazimo, da ko zaljubljeni osebi omenimo

ime ljubljene osebe, dobi ime takoj obliko telesa, ki nosi s seboj edinstveno senzibilnost,

ker človeška ljubezen postavi absolutnost v detajl. Ne gre za ljubezen do absolutnega.

Oziroma povedano drugače, je ljubezen absolutnega, vendar preko detajla, preko točno

določene osebe. « (Recalcati, 2013a).

»Ne obstaja ljubezen stvarnika, ki ne bi potekala preko bitja. V knjigi The road (Cesta)

od C. McCarthyja, kjer se v apokaliptičnem svetu brez vrednot in tudi brez boga, oče

ukvarja s svojim sinom, kjer je razvidna ljubezen očeta do sina, ko reče; dokler bo na

svetu obstajal en sam otrok, bo obstajal tudi bog. Ljubezen do tega edinstvenega bitja

vzpostavi in ustvari nek transcendentalni horizont. Tako je v človeški izkušnji, ljubezen, ki

je absolutna, vedno ljubezen detajla. Gre za drug paradoks ljubezni. Ko ne vidimo več

obraza osebe, ki smo jo ljubili, prav tistega edinstvenega obraza, je kot izgubiti stik z

absolutnim. Zato je tako težko za nekoga, ki izgubi osebo, ki jo je globoko ljubil

elaborirati izgubo. Ker je tisti obraz dajal smisel celotni izkušnji življenja, sveta. In brez

tega obraza svet, ki ostaja enak, ni več enak. « (Recalcati, 2013a).

Galimberti pa v svoji knjigi in predavanju z naslovom Le cose del amore (Ljubezenske

zadeve) transcendenco, željo po večnosti in predvsem namen zaljubljenosti predstavi še

nekoliko drugače. Omenja Platonov simpozij, v katerem Platon govori o ljubezni; 'Ljubimca

preživita skupaj veliko časa in ne vesta, kaj želita drug od drugega. In nedvomno ne gre le za

karnalne − mesene užitke, da si želita biti ves čas skupaj. Očitno si imata nekaj povedati,

česar ne uspeta povedati. Zato komunicirata na enigmatičen in temen način' (Platon). 
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»Torej ljubimca želita biti skupaj, ker si želita nekaj povedati, česar ne uspeta povedati.

Tu se začne kolaps racionalnosti, kolaps izražanja. Če boste poslušali pogovor med

dvema zaljubljencema, boste pogosto ugotovili, da je njun jezik z logičnega,

racionalnega vidika izredno boren. Eden reče 'jaz te ljubim', drugi pa ne razume dobro,

kaj to pomeni in sprašuje, 'ampak v kakšnem smislu me ljubiš'. Nakar začneta analizirati,

kaj hoče kdo povedati, raziskujeta kakovost pogledov, ki si jih namenita, secirata

intenziteto v glasu ... Nikoli ne pride do tega, da bi bila ta ljubezen sprejeta v miru. Torej

pomeni, da se ljubezen začne tam, kjer pride do kolapsa izražanja. Si imata nekaj

povedati, česar ne uspeta povedati – izražanje, ki ga poznata, ne zadostuje. Torej

govorita na mračen in enigmatičen način. Enigmo grška kultura umešča v scenarij

norosti. Norost je antecedens razuma. Tudi Freud pravi, da je ljubezen delirij, imenuje jo

'huda bolezen', ki ima samo eno pozitivno lastnost, da mine hitro. Gre za hudo bolezen,

ker ko nekdo reče; 'brez tebe se mi zruši svet', je res hudo, ker seveda ni res, da se svet

zruši. Vendar ta fraza dobro opiše absurdni scenarij ljubezenskih zgodb, ki je nedvomno

nerazumski.« (Galimberti, 2009a).

Kaj pomeni razmišljati, nadaljuje Galimberti. »Kaj je izražanje, ki temelji na razumu?

Gre za izražanje, ki temelji na temeljnem principu nekontradikcije. Zaradi česar je neka

stvar takšna in ne drugačna. Kozarec je kozarec in ne nič drugega, to je jezik razuma. Pa

drži, da so stvari takšne? Odgovor je, ne. Ker kozarec je lahko kozarec in ga uporabimo

za pitje, lahko pa postane tudi orožje. Če jaz pred množico ljudi dvignem kozarec in se

nihče ne ustraši, je to zato, ker menijo, da ga bom uporabil po logiki razuma in bom iz

njega pil, in ne kako drugače. Le-to njihovo zaupanje, da se bom obnašal racionalno, je

tisto zaradi česar se nihče ne ustraši. Lahko pa bi ga uporabil tudi kot orožje, in takrat bi

prišlo do nemira. Zakaj smo nemirni, ko se znajdemo pred norostjo? Ker ne vemo, kakšen

je zadnji pomen njenega izražanja. Razum fiksira identiteto stvari in določi, da je neka

stvar to in nič drugega. Kar ni razum, pa imenujemo norost − da je neka stvar to kar je,

pa tudi nekaj drugega. Ljubezen živi v dimenziji norosti. Zato ko nekdo reče 'ljubim te',

drugi ni nikoli prepričan, kakšna je intenzivnost tega čustva, oziroma ali bo ljubljen na

način, na katerega želi biti ljubljen. Ljubezen je torej tudi še nekaj drugega. Norost so

Grki pripisovali bogovom, ker je za ohranjanje družbe kot celote treba biti racionalen.

Treba upoštevati pravila, princip identitete in nenasprotovanja, moramo biti prepričani,

da je kozarec namenjen pitju in ne drugemu. Človeška skupnost zato deluje na

racionalnih temeljih. Heraklit je rekel, 'človek vidi pravično eno stvar in nepravično

drugo. Za boga je vse lepo, je vse dobro, je vse pravično'. Pravi tudi, 'da je za boga dan
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noč, vojna je mir, lakota je sitost'. Ti paradoksi, ki pripadajo bogu, ne smejo pripadati

ljudem. Ljudje so se emancipirali od teh paradoksov, so se emancipirali od norosti, so

vzpostavili izražanje, na podlagi katerega se uspejo razumeti. Tam kjer je prisoten bog, je

prisoten kaos. Torej norost je precedens razuma in na žalost ali na srečo je del vsakega

izmed nas. S tem želim povedati, da smo z racionalnega vidika vsi ljudje enaki (govorimo

isti jezik, se uspemo razumeti ker uporabljamo logiko, smo zelo pozorni na princip

identitete in nekontradikcije, ne mešamo in ne razumemo napačno stvari). Zato smo vsi

enaki. Kar nas dela drugačne in v čemer se razlikujemo, pa je kvaliteta naše norosti.

Način kako povezujemo stvari. Zato ko nekdo razmišlja sam pri sebi, tega kar razmišlja

ne pove v javnosti, ker bi te privatne misli na nek način lahko alarmirale tiste, ki nas

obkrožajo. V javnosti uporabljamo vselej razum, ko smo sami s seboj pa se osredotočimo

na specifičnost naše norosti. In prav specifičnosti norosti drugega, se predajata ljubimca,

ki so ju Grki videli v dualizmu. Ko se dva med seboj pogovarjata in sta zaljubljena

uporabljata jezik, ki ni jezik razumske množine, ampak gre za jezik, ki se dotika dimenzije

norosti. Nori so norci, nori so otroci, ko zamenjujejo stvari, nori so pesniki. V scenariju

norosti živi tudi ljubezen. Torej z razumom ne moremo prodreti v ljubezenske zadeve,

ampak samo upoštevajoč scenarij norosti. Ljudje to sami vedo, tudi če niso brali

Platona; ko rečejo; 'nor sem nanjo', 'zaradi nje sem izgubil glavo', vse to kaže na jezik, ki

je ekstraracionalen oziroma jezik norosti.« (Galimberti, 2009a).

Galimberti ob tem povzame Sokrata, ki pravi, da če želiš vstopiti v ljubezenske zadeve moraš

vstopiti v atopijo (v grščini topos pomeni kraj, prostor; atopos (fuori luogo) izven prostora) in

se dislocirati od razuma. 

»Le tako si sposoben ljubiti. Racionalna dimenzija mora biti izpraznjena. Ko rečem

razum, uporabim besedo iz filozofije, če bi želel uporabiti psihološko besedo, bi uporabil

Jaz, ki je racionalna plat človeka. Vemo, da Jaz ni naša osebnost, da ni gospodar v lastni

hiši, naseljeni smo z demoni in bogovi. Jaz je le majhen del, Jung pravi, da je majhen

krog v notranjosti večjega kroga. Kant govori o razumu kot majhnem otočku v oceanu

iracionalnega. Torej če želimo vstopiti v ljubezenske zadeve moramo zapustiti racionalni

del in se dislocirati od razumskega dela Jaza, vstopiti moramo v atopični stadij, zunaj

toposa Jaza. Če ostanemo znotraj racionalnega, izvajamo le seksualne akte, s

prisotnostjo Jaza, kar pomeni, da nismo vstopili v scenarij ljubezni. « (Galimberti,

2009a).
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»Sokrat je znan po tem, da je bil filozof, ki je zase trdil, da ne ve ničesar (ampak vsaj ve, da

nič ne ve). Filozofi ne vedo, ampak preverjajo stvari. Filozofija išče odgovore, ki stojijo

pokonci sami po sebi. Episteme, torej je argumentirano. Sokrat torej pravi, 'jaz ne vem

ničesar, vendar glede ene stvari imam episteme, gre za Ta eroticà (Le cose del amore −

Ljubezenske zadeve)« (Galimberti, 2009a).

Sokratu naj bi o ljubezenskih zadevah pripovedovala ženska z imenom Diotima, kar je, kot

pove Galimberti, še posebej zanimivo, saj vemo, da se je filozofija rodila med moškimi. Kako

to, da se je treba obrniti na žensko, da bi izvedeli več o ljubezni.

»Ker ima ženska več domačnosti in si je bliže z norostjo kot moški. Kar je izjemno

pozitivno, saj pomeni bivati tako v racionalnosti kot drugje. Deluje, da so moški bolj

zasidrani v racionalnost in imajo neke vrste bojazen do stvari, ki ne izhajajo iz

racionalne dimenzije. Pri moških gre za nepoznavanje erotike, norosti. V moškem je neke

vrste utrjenost principov, rigidnost procedur, mentalna struktura moškega je bolj logična

kot erotična. Zato, pravi Sokrat, je lahko ženska učiteljica v ljubezenskih zadevah, ne

moški« (Galimberti, 2009a).

Diotima naj bi tako Sokratu pripovedovala o rojstvu Erosa. 

»Grška kultura je določila, da je bil Eros sin dveh pomembnih bogov, boginje ljubezni

Afrodite in boga vojne Aresa. Tudi Freud, ko izpostavi glavne impulze nezavednega,

ugotovi dva. Nezavedno naseljuje dva scenarija, ki nista na voljo Jazu, seksualni torej

erotični impulz in agresija. Vendar gre za dve dimenziji, ki ne pripadata Jazu in ju Freud

umesti v nezavedno. Freud je te dimenzije imenoval impulzi, mi jim rečemo strasti. Torej

nekaj kar ne moremo obvladati. Gre za dva impulza, ki pripadate človeški vrsti in ne

posamezniku. Afrodita in Ares sta bila torej odlična starša za Erosa. Vendar Platon

odloči, da sta bila starša druga, mama naj bi bila revna ženska Penia (revščina), oče pa

naj bi bil polbog Poros (v grščini pomeni pot – pot iz problematične situacije). Platon

pravi, da ima Eros vse lastnosti svoje matere; revščino, je bos, ponoči spi na prostem. Ta

del je pomemben ker Platon s tem definira idealno ravnovesje med ljubeznijo in

poželenjem. Človeško poželenje označujeta revščina in pomanjkanje. Ne želim si stvari,

ki jih imam, ampak tiste ki jih nimam. Torej sta pomanjkanje in revščina vsebina

poželenja. Ljubezen pa ima enako naravo kot poželenje. Označuje jo pomanjkanje. Tako

Platon pravi: 'Ljubezen je pomanjkanje. Ljubimo dokler drugi ni v naši lasti. Dokler
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drugega povsem ne spoznamo.' V ljubezenskih zadevah je zelo pomembno, da se ljubimca

ne razkrijeta povsem drug drugemu. Da ostane vedno nekaj skrivnostnega. Ne drži, da je

v ljubezni treba vse povedati. Ker mi za drugega obstajamo le pod pogojem, da na nek

način čuti pomanjkanje, ker si nas popolnoma ne more lastiti. Ljubezen traja toliko časa

kot traja pomanjkanje. Grška vizija ljubezni je dokaj tragična, deluje kot da nič ni večno,

ne verjamejo v to, da je življenje večno. Ne verjamejo v večnost čustev, verjamejo pa, da

so čustva intenzivna. Intenziteta čustev pa je sorazmerna s pomanjkanjem in

nelastništvom stvari. « (Galimberti, 2009a).

»Kakšna je torej v tem kontekstu funkcija ljubezni? Platon pravi: 'Ljubezen napolni

neskončno praznino med ljudmi in bogovi. In ima nalogo, da interpretira besede bogov,

tako da jih bodo razumeli ljudje. In prevesti besede ljudi, da jih bodo razumeli bogovi.'

Tu Platon govori v kozmološkem smislu; človek in bog. Kaj se zgodi, če to prevedemo v

psihološki jezik in nadomestimo besedo človek z besedo Jaz in na mesto Boga damo

besedo norost (Ker bogovi so nori, so antecedens razuma. Ne sledijo principu identitete,

Zeus je oče bogov, ampak je tudi strela, krava, bik, je tudi dež ... Ni le ena stvar, kar je

tudi komponenta norosti). Tako Platon pravi, da v ljubezenskih zadevah Jaz interpretira

del nas, ki pripada norosti in prevede jezik naše norosti tako, da ga, če je to mogoče,

lahko razume tudi naš racionalni del. Do česa torej pride v ljubezenskih zadevah? Ne

pride do odnosa med dvema osebama, kot večinoma verjamemo. V ljubezenskih zadevah

se jaz, zahvaljujoč tebi, upam podati (pasti vanjo) v svojo noro komponento. In ti

zahvaljujoč meni, upaš pasti v svojo noro komponento. Zakaj zahvaljujoč tebi? Zakaj se

ne ljubimo s komerkoli in zakaj kdor to počne ne ljubi? Zato, ker za vstop v svojo noro

komponento, moram drugemu najprej zaupati do te mere, da vem, da me bo potegnil tudi

ven, ker ni rečeno, da sam lahko pridem ven. Kako preverimo, da smo nori? Dovolj je, da

zaspite in nekoliko zaprete okno racionalnosti in takoj se pojavijo sanje, ki so prostor

norosti. V sanjah ne drži princip nekontradiktornosti, princip identitete, v sanjah sem

otrok in starec, sem moški ali ženska, ne deluje načelo vzročnosti, ne delujeta časovna in

prostorska dimenzija, nič ni racionalnega v sanjah. Torej smo nori. Tu biva tudi ljubezen

in v ta del nimamo vstopa preko razuma. Tudi proces izobraževanja poteka vselej na

erotični osnovi, ne razumski. Nekdo se bo spravil za knjige, če bo fasciniran. Platon

pove, da se razumevanje zgodi na erotičnem nivoju. Vsi smo raje študirali predmete

profesorjev, ki smo jih imeli radi, kot ostale. Če profesor ni erotičen, zgreši poklic. Treba

je imeti pogum za erotizem. Racionalni proces vstopi potem, ko je eroticizem že v teku.
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Erotizem torej ni le nekaj seksualnega, ampak se nanaša tudi na vzgojo mladih. «

(Galimberti, 2009a).

»A vendar se vrnimo k partnerski ljubezni. Če torej ljubezenski odnos poteka le na

racionalni ravni in dimenziji ega, se pravzaprav nič ne zgodi. S tega vidika je ljubezen

nekaj težavnega, ni enostavna. Prav zaradi prepustitve lastni norosti, ki pa jo drugi

omogoči, so ljubezni edinstvene, ne večne, ampak edinstvene. Kaj pomeni se zaljubiti?

Jaz v tebi prepoznam osebo, ki mi omogoči stik, z mojim norim delom, ki je tudi center

kreativnosti, idejni center. Razum ni kreativen, je proceduralen, ni idejen, ampak

zasleduje pravila. Razum potrebujemo zato, da se med seboj razumemo, ne pa za

kreativnost, prav tako se preko razuma ne moremo spoznati. Razumsko smo vsi enaki,

norosti pa imamo različne. To je tudi razlog, da se ne zaljubimo v kogarkoli. Vendar

razum in norost nista povezana in zato potrebujeta mediatorja. Tudi Dante, ko se je

spuščal v pekel, je potreboval mediatorja – Virgilija. In samo zahvaljujoč njemu je lahko

prišel do pekla. Pekel je prav tako del nas. Kaj se zgodi, ko vstopiš v svojo noro sfero,

zahvaljujoč erotični mediaciji drugega? Pride do vstajenja, če vstaneš ponovno iz svoje

nore komponente, nisi več isti kot si bil prej. Kot pravi Platon: 'V ljubezenskih zadevah se

zgodi tisto, kar je moja mati počela z ženskami, ki so rodile.' Platonova mama je bila

babica in je ženskam pomagala pri porodu. Partnerja imata enako vlogo drug pri

drugem, vlogo babice. Torej v ljubezni vstopimo v svoj nori del, nakar iz njega izstopimo,

vendar nismo več takšni, kot smo bili prej, saj je bil Jaz kontaminiran z norostjo, ki nas

naseljuje. Dejstvo je, da kakršnakoli je ljubezenska zgodba in ne glede na to, kako se

konča, iz nje pridemo drugačni, kot smo bili. Ljubezen generira Jaz tistega, ki ljubi. Smo

ustvarjeni iz ljubezni. Freud pravi, da je edini življenjski pogoj – ljubezen (Eros), saj je

druga možnost le Thanatos – smrt. Smrt ne le kot biološka smrt, ampak razumljena tudi

kot Jaz (ki se oklepa samega sebe), ki si več ne dovoli vstopa v svojo noro komponento

torej se ne hrani več, zaradi česar umre. Umre kot kvaliteta življenja, kot ekspresija,

izguba naboja in fascinacije nad svetom.« (Galimberti, 2009a).

 

Tako kot je razvidno v Galimbertijevem odlomku, je tudi v Jungovem razmišljanju vloga

Erosa oziroma v tem primeru libida, večplastna in nikakor le reproduktivna. »Jung interpretira

Libido kot psihično energijo, motor katerekoli človeške manifestacije, ne samo seksualne. Ne

gre le za nagone in ne da se je povezati z vzroki. Transformacijo libida lahko po njegovem

razložimo na neskončno načinov« (Vita, 1985).
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»Ob upoštevanju evolucijskega razvoja tako nižjih kot višjih živalskih vrst lahko

ugotovimo, da številne kompleksne funkcije niso seksualne narave, pa čeprav izvirajo

neposredno iz reproduktivnega nagona. Ob spoznavanju zakonov evolucije postanemo

priče »zamiku principov oplajanja«. Reprodukcija se iz preprostega instinkta samega po

sebi vse bolj spreminja v »nagon po zanesljivi oploditvi in zaščiti legla«. Zgodi se torej

transformacija energije za produkcijo jajčec in semenske tekočine v korist energije za

evalvacijo telesne privlačnosti in zaščite legla. V naravi smo priče »kontinuiranemu

življenjskemu utripu, ki s svojo voljo po življenju ščiti posameznika in zato istočasno

poskrbi za ohranitev vrste«. Za Junga je libido energija, ki se manifestira preko

življenjskih procesov in ki jo zaznamo kot stremljenje, željo, življenjskega duha, duhovno

energijo. Libido je energija, ki zagotavlja vitalno aktivnost. Pri otroku ima poglavitno

vlogo v njegovi prehrambeni funkciji. »Z odraščanjem posameznika in ob razvoju

organov libida se vzporedno pojavijo nove potrebe in aktivnosti po njihovem zadoščenju.

Libido migrira preko diferenciranih energetskih aktivnosti v seksualno energijo. Zaradi

otroškega obdobja obravnavamo človeka kot »subjekta s perverzno – večobrazno

seksualnostjo«. V resnici libido preide s polja nutritivne funkcije na področje seksualne

funkcije. Vendar se tukaj ne ustavi. Libido prevzema tudi druge funkcije − veliko

kompleksnejše in tudi diferencirane in upravlja v celoti človekovo življenje. Kasneje se

libido izprazni svojega seksualnega naboja in počasi prevzame drugačno formo

življenjske, duhovne energije, ki vlada višjim življenjskim in duhovnim funkcijam vse do

najvišjih in človeški duhovnosti najbolj lastnih.« (Vita, 1985).

3.4 Odpuščanje

Težko si predstavljamo odnose brez odpuščanja. In čeprav smo pogosto tudi upravičeno

kritični do krščanstva, je pojem odpuščanja vneslo prav krščanstvo. Poleg splošno znanih

dejstev, da človek, ki ni sposoben odpustiti drugim, ne zmore odpustiti niti sebi in obratno,

sem želela pomen odpuščanja predstaviti v še globlji luči.

Recalcati pravi, da je bolna ljubezen tista, ki prevede absolutnost v željo po lastništvu, tista, ki

prekorači mejo. 

»In če se vprašamo, katero mejo prekorači? Če ob tem ne želimo biti tudi moralisti, lahko

rečemo, da je ta meja, ko nismo sposobni odpuščanja. Ljubezen, ki teži k absolutnemu.

Kot ljubezen fanta, ki je ubil punco v svoji nesposobnosti odpuščanja. Tu se torej odpre
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veliko vprašanje odpuščanja, kot najbrž najvišjo obliko človeške ljubezni. Znati odpustiti.

Kaj pa pomeni znati odpuščati? Filozof Jacques Derrida pravi, da odpuščanje, ki je

vredno te besede je vselej odpuščanje neodpustlivega. Tistega česar ne uspemo odpustiti.

Tako kot je bilo najbrž pri fantu, ki je bil prevaran in ga je to tako prizadelo, da je ubil

namesto, da bi odpustil. Odpuščanje je najvišja oblika ljubezni, ker prepozna drugega

kot neodpustlivega, kot drugačnega, drugega kot absolutno ločenega in prav zato, ker je

absolutno ločen od mene, me lahko tudi prevara, me lahko prizadene, me lahko duševno

ubije (ne fizično). Moč ljubezni uspe odpustiti neodpustljivo. V odpuščanju uspemo torej

prepoznati drugačnost drugega, ki ga ljubimo. Zato je za psihoanalizo mentalno stanje,

ki omogoča pristno ljubezen, povezano z zmožnost prenesti lastno osamljenost. Ko smo

sposobni prenesti lastno osamljenost, to, da smo bili krik v noči in da lahko živimo

izkušnje, ki nas povrnejo v to, da ponovno postanemo ta krik. Takrat se ne bomo oprijeli

in prilepili na drugega. In prav zato, ker se ne bomo prilepili na drugega, bomo sposobni

odpuščanja, torej drugemu odpustiti v vsej njegovi neodpustljivosti.« (Recalcati, 2013a).

Pa se dotaknimo ene bolj bolečih izkušenj v ljubezenskih zvezah. 

»Ko v partnerskem odnosu eden od dveh partnerjev reče 'med nama ni več tako, kot je

bilo' in odide, vnese travmo v življenje človeka, ki ga še vedno ljubi. Partner, ki ga želi

zapustiti, postane zanj v trenutku vir slabega, čeprav je bil pred tem vir dobrega. Bil je

osnova njegovega sveta, sedaj pa poruši vso stabilnost tega sveta. Kaj se zgodi, če se čez

nekaj časa partner, ki je odšel, želi vrniti nazaj in prosi za odpuščanje? Je mogoče

odpustiti po tem, ko smo bili zapuščeni ali prevarani? Odpustiti žalitev, odpustiti

prelomljeno obljubo? V psihoanalizi se beseda odpuščanje ne uporablja. Menim, da je v

njej neka globoka resnica, ki jo je treba ponovno osvojiti. Tisti, ki je prevaral, pogosto

tega ne obžaluje, se ne kesa. Lahko gre zgolj za preračunljivost. Laično bi odpuščanje

definiral kot slavje, ko do njega pride. In sicer gre za slavje, ker se dva človeka zopet

najdeta. Ljubezen, za katero je delovalo, da je umrla, ljubezen, ki je padla na kolena in

prevarala zaobljubo, je skozi proces odpuščanja (ki je vedno dolgotrajno; samo Bog

lahko odpusti že medtem, ko ga mučijo: 'Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo'. Človek za

to potrebuje čas. Odpuščanje je podobno žalovanju, ki prav tako potrebuje čas) ponovno

tu, se ponovno rodi. Slavje odpuščanja je slavje ponovnega srečanja. Gre za močno

čustvo in skrivnostno srečo. Zmožnost ponovnega začetka ne zato, ker se pozabi bolečina

ob travmi, odpuščanje ni amnezija in ni amnestija, rana ostane, ampak je moč in

transformira mrtvo življenje v živo življenje. Mrtvo ljubezen v živo ljubezen. Kot laik
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verjamem, da je edina izkušnja vstajenja, ki jo kot ljudje lahko doživimo, prav v

odpuščanju. Ko ljubezen ponovno vstane iz pepela. Seveda pa ima tudi nezmožnost

odpustiti enako dostojanstvo. Nekdo lahko tudi čuti, da zato, ker želi ostati zvest tisti

ljubezni, ne zmore odpustiti, kar ni povezano s ponosom in narcisoidnostjo, ampak ker

želi ostati zvest tisti ljubezni.« (Recalcati, 2015b).

»Ljubiti osebo pomeni:

jo imeti brez lastninjenja, ji ponuditi najboljše kar je v nas brez pričakovanja.

Si želeti biti pogosto z njo, a naj nas v to ne žene potreba, da bi omilili lastno samoto.

Se bati, da jo bomo izgubili, brez da bi bili ob tem ljubosumni.

Potrebovati osebo, ne pa biti odvisni od nje.

Ji pomagati, a ne pričakovati hvaležnosti.

Biti vezani nanjo in ob tem biti svobodni.

Biti eno z njo in ob tem ostati to, kar smo.

Ampak, če želimo biti uspešni v vsem tem, je najbolj pomembna stvar, ki jo moramo

narediti, ta, da jo sprejmemo; takšno, kot je, brez pričakovanja, da bo takšna, kot bi si

želeli.«

Omar Falworth (2006)

3.5 Svobodni tudi, da sovražimo

Alberto Alberti pa se sprašuje, ali obstaja svoboda, da sovražimo.

»Če smo do sedaj ugotavljali, da je človeško esenco tvori svoboda, da smo to, kar smo, ki

se identificira s svobodo izražanja lastnih pozitivnih čustev. Ali lahko potem obstaja tudi

negativna svoboda? Smo lahko svobodni v sovraštvu in izražanju negativnih čustev?

Lahko izrazimo torej prav vse, kar čutimo? Ne, mislim, da ne obstaja svoboda, da

sovražimo. Saj kdor je svoboden in se čuti svobodnega, ne more drugega kot ljubiti. Tako

kot se tisti, ki ljubi, lahko počuti le svobodnega. Sovraštvo se ne more poroditi iz

svobode, obratno, sovraštvo ima korenine v odtegnitvi svobode. Sovraštvo, tako kot

ostala negativna čustva (strah, jeza, žalost, zavist ...) so posledica in odziv na dolgo

obdobje ujetništva. Takšna čustva imajo korenine v odtegnitvi; izhajajo iz pomanjkanja

ali izgube svobode, da smo lahko to kar smo, kadar človek ne more svobodno izražati

samega sebe in svojih čustev. Svoboda je tako lahko nevarna le v primeru, ko gre za

osvoboditev po dolgem obdobju ujetništva. V takšnem primeru to svobodo izražanja

spremljajo zamere, revanšizem in močni destruktivni impulzi. S tega vidika ne moremo
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opravičevati mehanizme kontrole in opresije kot sredstva za nadzor nevarnosti svobode,

saj so prav ti mehanizmi tisti, ki povzročajo nevarnost.« (Alberti, n. d).

To delovanje lahko nekoliko povežemo tudi z Jungovim arhetipom Sence, »za katero

Jung pravi, da dokler oseba zavrača oziroma ne ozavesti manj zaželenih aspektov svoje

osebnosti je senca večinoma negativna. Lahko pa ostanejo skriti v „senci“ tudi pozitivni

aspekti osebe (predvsem pri ljudeh z nizkim mnenjem o sebi). V nasprotju s Freudovim

konceptom, se Jungova senca nanaša na vse kar je onstran zavestnega zaznavanja in je

lahko pozitivno ali negativno. Vsakdo nosi senco, je zapisal Jung, in manj je ta utelešena

v posameznikovem zavestnem življenju, bolj temna in intenzivna postane. Po Jungu je

senca s tem, ko je nagonska in iracionalna, nagnjena k projekciji: tako osebne

manjvrednosti obrne v moralne pomanjkljivosti nekoga drugega. Jung pravi, da če te

projekcije niso prepoznane, ima senca prosto pot in lahko uresniči svoj cilj (če ga ima).

Ali doseže kakšno drugo stanje značilno za njeno moč. Te projekcije izolirajo in pohabijo

posameznika, ki tvori vedno debelejšo meglo iluzije med egom in realnim svetom.

Postaviti osebo pred lastno senco, pomeni pokazati tudi, kar je v osebi svetlo (luč ). «

(Galimberti, c, n. d.).

3.6 Mit o sreči

Na življenje vsakega posameznika in na medsebojne odnose nedvomno vpliva tudi predstava

človeka o tem, kako naj bi življenje potekalo, kako razume pojem sreče in kaj ga pravzaprav

osrečuje, saj se na podlagi tega gradijo tudi različna pričakovanja do življenja in do ljudi, ki

so zanj pomembni. 

»Sreča obstaja, piše Salvatore Natoli, pa ne zato, ker bi imeli ljudje učinkovito zamisel,

kako jo doseči, temveč zato, ker jo včasih vendarle občutijo. 'Kajti, ko srečo enkrat

doživimo, je ne moremo več pozabiti, saj naša zavest zadrži v sebi tisto kar doživi. Čas ne

more izničiti doživete izkušnje, zato za človeka nič dokončno ne mine. Srečo lahko torej

izgubimo kot življenjsko stanje, nemogoče pa jo je izničiti kot izkušnjo in v tej obliki jo

vedno lahko poustvarimo'. Ker je sreča dogodek, ki nas ima v oblasti, je ne moremo

definirati, temveč jo lahko samo živimo. Zato Natoli piše, da 'sreče ni mogoče doseči po

poti premišljevanja', in zaradi tega tudi človek ne ve, da je srečen, temveč se počuti

srečnega. Tako spoznajmo zakaj se 'sreča v razporedu čustev radikalno razlikuje od

žalosti, čeprav človeka prav tako radikalno prevzame. Trpeči se v resnici ne sprašuje le o
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vzrokih za svoje trpljenje, temveč preko trpljenja povzdiguje samega sebe v središče

svojih težav in si ob tem zastavlja splošno vprašanje o smislu bivanja. Kdor je srečen,

bivanja ne dojema kot problem, ker je neločljivo spojen in v celoti sprijaznjen s svojo

usodo ter nima vzroka, da bi jo odklanjal. Zato trpljenje povzroči ločitev od samega sebe,

oddaljitev, razcep, ki ga sreča ne pozna. In vendar ostaja sreča tudi v trpljenju vedno

navzoča, v ozadju, kot možnost izhoda iz stiske. Prav ta oblika sreče, sreča kot možno

ozadje, manjka v žalosti depresivnega človeka, ki se ne zmore zazreti v prihodnost,

temveč je uprt v preteklost, v kateri spregleda vsako izkušnjo sreče kot izvorne bivanjske

razsežnosti« (Galimberti, 2011b).

»Depresija je prej kot bolezensko stanje popuščanje spomina, nezmožnost prenesti v

prihodnost izkušnjo sreče, ki jo pozna življenje zgolj kot trenutno občutje in ne kot

izvorno izkušnjo. Nepozabljena izkušnja sreče preide v nezavedni vzorec, ki nas

spodbuja, da jo iščemo vedno znova. Ta povezava med spominom na zadovoljitev in

iskanjem zadovoljitve je bistvo želje, to je tistega nezavednega mehanizma, ki je zmožen

preobraziti izkušnjo v obet prihodnosti. « (Galimberti, 2011b).

»Iskanje, ki ga poganja želja, morda ne prinaša polne sreče, vendar vsaj zadržuje bol.

Zato pa je treba v življenju pogosto omejiti zahteve. Komur to ne uspe, nastavlja vabo

neskončnemu poželenju, ki je pravi mehanizem duševne bolečine. Odsotnost popolne

sreče namreč mnogi dojemajo kot trpljenje, namesto da bi pristali na srečo, ki je sad

prave mere in nam bolj kot vse drugo pomaga, da se izognemo trpljenju. Kakor piše

Natoli, 'sreča tudi ne nagrajuje kreposti, tako kot trpljenje ni kazen za krivdo'. Zaradi

tega pomanjkanja doslednosti se zdi, da je izmenjavanje sreče in trpljenja zgolj

neusmiljena igra usode. 'Slepo udarjanje nesreče je v svoji nesmiselnosti primerljivo

samo s podarjenostjo sreče'. Vendar lahko prav ta poljubnost dogajanja pomaga dozoreti

bivanjski modrosti, ki se zaveda, da se na srečo sicer ni mogoče zanašati, vendar tudi

trpljenje nikoli ni dokončno dejstvo.« (Galimberti, 2011b).

»Od tod lahko sledimo Natoliju in opisujemo podobo sreče, ki je 'bodisi izkušnja bodisi

predstava. Kdor je srečen je v resnici srečen v skladu z neko predstavo o sreči'. Te

predstave so zgodovinsko pogojene. Za antične Grke je bilo bistvo sreče v tem, da človek

obvladuje svojo usodo. Izraz »eu-daimonia«, kot so imenovali Grki srečo, dobesedno

pomeni »dobri dajmon«; ta je bil deloma odvisen od srečnega naključja, deloma pa ga je

bilo mogoče pridobiti na svojo stran z življenjskim slogom, vrednim dobrohotne
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naklonjenosti usode. Nasprotno pa so kristjani prestavili srečo v drugi svet in verjamejo,

da je obljubljena tistemu, ki si jo s trpljenjem zasluži v tostranstvu. Brezpogojno

sprejemanje obstoječega stanja torej, v upanju na srečo v prihodnosti. Zdi se, da smo mi,

današnji ljudje, srečo navezali na izpolnitev osebnih zahtev, na samopotrjevanje, ki gre

tudi v škodo drugih, in brezpogojno uveljavljanje svobode, ki jo razumemo kot možnost

preklicati vsako izbiro. Gre torej zgolj za srečo posameznika, brezpogojni merili zanjo, ki

se jima nikakor ni mogoče odpovedati, pa sta možnost za zasebno uživanje blagostanja in

subjektivna predstava o dobrem. «

(Galimberti, 2011b).

»Ugotovitve nevroznanosti pa utegnejo zasenčiti predstave o sreči, ki jih je izoblikovala

filozofija. Po njeni razlagi je sreča posledica usklajenega delovanja treh ravni

možganov: plazilski možgani so umeščeni v področju hipotalamusa, ki uravnava vitalne

funkcije hranjenja, pitja, spanja in ljubljenja; limbični možgani krmilijo mehanizem za

uravnavanje dejavnosti, ki ni pod nadzorom zavesti, s kortikalnimi možgani pa mislimo,

računamo, slikamo, ustvarjamo glasbo ali poezijo. S pomočjo reduktivne metode,

značilne za eksaktne znanosti, se je Christian Boiron, ki je usklajenosti in neusklajenosti

treh možganskih sistemov posvetil razpravo »Vzroki za srečo«, morda dokopal do

definicije sreče, ki so jo filozofi tako prizadevno iskali. Vendar če velja, da si tisti, ki leta

visoko kot filozofi, lahko ožge krila, velja tudi, da bo tisti, ki leta prenizko, nazadnje našel

samo ideal sreče, ki ga v Nietzschejevem Zaratustri oznanjajo zadnji ljudje: »Imaš svoje

veseljce za čez dan in svoje veseljce za čez noč: vendar ceniš zdravje. Mi smo iznašli

srečo«, pravijo zadnji ljudje in mežikajo.« (Galimberti, 2011b).

»Naj bo sreča utopija ali pa resnična izkušnja, v vsakem primeru je eksistencialno stanje,

ki si ga vsi želijo doseči. Ko se izkaže, da tega niso sposobni pripisujejo neuspeh drugim,

okoliščinam zunanjega sveta, kakršne so ljubezen, zdravje, denar, zunanji videz, delovni

pogoji, starost in cela vrsta dejavnikov, ki jih ne moremo imeti pod nadzorom. Zato radi

spregledamo nalogo, da bi postali, če že ne srečni, pa vsaj pripravljeni na srečo, saj si

dopovedujemo, da ni mogoče ničesar storiti zoper okoliščine, ki niso odvisne od nas. In

vendar je odprtost za srečo dostopna kateremukoli človeškemu bitju ne glede na

bogastvo, družbeni položaj, umske sposobnosti, zdravstveno stanje. Sreča namreč ni

toliko odvisna od užitka, ljubezni, občudovanja drugih kot od polnega sprejemanja

samega sebe, ki ga je Nietzsche strnil v izrek: »Moraš postati tisti, ki si«. Zdi se kot nekaj

neogibnega, pa vendar se ne zgodi skoraj nikoli, kajti sreče ne merimo po
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samouresničitvi, ki je vir pozitivne energije za vse okoli nas, najsi bodo družinski člani,

sodelavci, znanci, temveč po naših željah, te pa oblikujemo ne da bi se menili za možnosti

njihove izpolnitve in lastne sposobnosti. Ne sprejemamo svojega telesa, svojega

zdravstvenega stanja, starosti, zaposlitve, svojih ljubezni, kakršne so, ker se uravnavamo

po drugih, če ne po svojih stereotipih, ki nam jih vsak dan ponuja oglaševanje. Tako

nepazljivi do sebe, da postajamo sami sebi popolni neznanci, poskušamo vsak dan doseči

nemogoče, da bi dosegli vzore sreče, ki smo jih prevzeli od zunaj, in vedno znova

doživimo brodolom. Ker so ti vzori najverjetneje kar se da nezdružljivi z našo osebnostjo,

se pomračimo in razširjamo slabo voljo. Ta negativna sila razkraja našo družino, družbo,

podjetje saj uničuje kohezijo in skladnost ter sili druge, da trošijo razumevajoče in

tolažilne besede zaradi usode, ki smo si jo naredili nesrečno sami, brez krivde drugih. Iz

tega zornega kota pripravljenost na srečo in z njo dobra volja nista več vprašanje

»razpoloženja«; upal bi si reči, da gre za resnično etično dolžnost, ne le zato, ker hrani

skupino, ki nas obdaja, s pozitivnimi silnicami, temveč tudi zato, ker je za njo potrebno

dobro poznavanje samega sebe, to pa samodejno omejuje nezmernost želja in dopušča

samo hotenja združljiva z našimi možnostmi. Za samouresničitev se je treba izuriti v

posebni kreposti: zmožnosti uživanja v dosegljivem, ne da bi si želeli nemogoče. Ponovno

naletimo na »pravo mero.« (Galimberti, 2011b).

V obrambo pred nesrečo, ki jo povzroča čezmerna želja, sta se kot pravi Galimberti rodili dve

morali, stoična in krščanska. 

»Tako eni kot drugi pa manjka »prava mera«, ki je po Aristotelu bistvena lastnost vsake

vrline, ker varuje človeka pred skrajnostmi in mu omogoča, da ostaja v zlati sredini, si

prizadeva za dosegljive dobrine in se odreče želji po nedosegljivem. Tako se sreča zrašča

s krepostjo; to sicer ne pomeni, da je sreča nagrada za krepostno življenje, temveč bi

lahko rekli, da osrečuje prav krepostno življenje v smislu grškega pojma arete, ki pomeni

zmožnost dati obliko lastni življenjski sili, razširiti življenje, do koder je mogoče, in se pri

tem držati prave mere (kata metron). V tem smislu lahko reče Aristotel, da je srečnost

(eudaimonia) »živeti dobro« (eu zen) in da je življenjski smisel v dobrem (in ne v večnem)

življenju.« (Galimberti, 2011b).
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3.7 Psihično nasilje

V poročilu o nacionalni raziskavi o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih iz leta

2009 (avtorice: Vesna Leskošek, Mojca Urek, Darja Zaviršek) so zajeli vzorec 3000 žensk,

starih med 18 in 80 let. Pri psihičnem nasilju so spraševali o naslednjih dejanjih, ki kažejo na

elemente psihičnega nasilja: 

»zmerjanje, grozi z orožjem, omejeval ali preprečeval (nadziral) stike s sorodniki,

omejeval ali preprečeval (nadziral) stike s prijatelji, izražal ljubosumje, vam namerno ni

nudil pomoči, ko ste imeli zdravstvene težave/ali v primeru telesne oviranosti, bolezni,

grozi, da bo poškodoval žival, na katero ste navezani, poniževanje v javnosti (pred

prijatelji, sorodniki), nadleguje vas na delovnem mestu, vas spravlja v neprijeten položaj

pred sodelavci in nadrejenimi, ogroža vašo zaposlitev, žaljivo izražanje glede vašega

zunanjega videza, vam govori, da ste predebeli, vam preprečuje, da bi zanosili, vam

govori, da ste neumni in nesposobni, podcenjuje vaše sposobnosti in mnenje, jezno in

glasno vpije tako, da vas prestraši in vam ne pusti do besede, ponoči vas zbuja, ne dovoli

vam spati, zmerja z vzdevki, ki so žaljivi in ponižujoči, namerno nevarno vozi avtomobil,

da vas zastraši, grozi otrokom, grozi bližnjim sorodnikom tako, da vas ne upajo braniti,

grozi, da vas bo ubil, če ga boste zapustili, grožnje, da se bo ubil ali kaj hudega naredil,

če ga boste zapustili.« (Leskošek et al, 2009).

»Raziskava je pokazala, da je odstotek psihičnega nasilja visok, in sicer je v zadnjih 12.

mesecih o njem poročala polovica vseh anketirank (49,9%). Najpogostejše je šlo za

zmerjanje, obtoževanje, ljubosumnost, žalitve in poniževanje. Zelo težke oblike

psihičnega nasilja so zastraševanje, razkazovanje orožja pred osebo, poškodovanje ali

povzročitev smrti živali na katero je oseba navezana in zasledovanje z avtomobilom. Med

zastraševanjem so tudi grožnje, da bodo partnerkam vzeli otroke, da bodo poškodovali

otroke ali sorodnike, da bodo ubili partnerko in otroke. Teh oblik psihičnega nasilja je

11,8 %. Največ psihičnega nasilja doživljajo ženske, stare od 50 do 59 let, ki jih je skupaj

kar četrtina in ženske v srednjih letih, ki jih je skupaj 40 %. Sledijo ženske v starosti od

60 do 69 let. Četrtina jih je končala srednjo šolo, ostala izobrazba je enakomerno

porazdeljena nižje in višje od srednje šole. Večina svoje zdravje ocenjuje bolje od

povprečnega. Primerjava med ženskami, ki doživljajo psihično nasilje in celotno

populacijo pokaže, da zdravje prvih ni slabše od zdravja celotne populacije. Štiri petine

povzročiteljev psihičnega nasilja je moških in petina žensk. 15 % povzročiteljev redno
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uživa alkohol, kar je manj, kot kažejo raziskave o čezmernih pivcih na celotni populaciji

slovenskih moških« (Leskošek et al., 2009).

3.8 Partnerstvo, svoboda in spoštovanje

Zdravi odnosi so zelo dinamični in izzivalni, pravi Katarina Kompan Erzar. 

»Zanje sta značilni odprta drža in ranljivost v nasprotju z obrambno in vase zaprto držo.

Obrambna drža ima tri glavne oblike: odpor (zavračanje odziva), izogibanje odnosu in

trma. Posameznik, ki je odprt, pa življenje vidi kot izziv in kot edinstveno priložnost za

iskanje osebnega smisla, temelja in vere. Tak posameznik ne sledi klišejem in zunanjim

pravilom, ampak je pripravljen tvegati in bo želel stalno poglabljati svoje odnose. Zaprt

posameznik pa se bo bal vsake spremembe, zatekal se bo k tvojim pravilom in klišejem ter

bežal pred osebno odgovornostjo. Kateri so torej temelji zdravega odnosa?« (Kompan

Erzar, 2013) 

3.8.1 Iskrenost in integriteta (Pokazati se tak, kot si)

»Pomembna lastnost vrednostnega sistema iskrenih ljudi je nesprejemanje neskladja med

lastnimi besedami in dejanji. Tak posameznik se bo drugim kazal tak, kot je, kar pa

pomeni, da je nekoč moral iti dovolj globoko vase, da je sploh ugotovil, kakšen in kdo je.

To pa nadalje pomeni, da je moral sprejeti tudi neprijetne dele sebe, se z njimi soočiti in

jih priznati. Osebe, ki imajo določeno stopnjo integritete, sebe ne bodo sovražile zaradi

svojih pomanjkljivosti, ampak bodo postopno delale na teh področjih, da bi lahko

sprejele svoje omejitve in navezale odnose z drugimi ljudmi prav v teh omejitvah ter se

naučile prositi ljudi za pomoč. Največje je nezadovoljstvo prav med partnerji, kjer

besedna in nebesedna raven odnosov močno odstopata druga od druge. To odstopanje

namreč pomeni, da nobeden izmed partnerjev ni v stiku s seboj, kar povzroči popolnoma

nepredvidljive obrate, nenapovedane odhode, nasilne reakcije in naredi odnos

nepredvidljiv in nevaren. Odnosi, ki temeljijo na taki “dvojni vezi”, ponavadi razpadejo.

»(Kompan Erzar, 2013) 
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3.8.2 Spoštovanje drugega, svoboda

»Veselimo se drugačnosti partnerja. V pravem ljubečem odnosu partnerja prepoznata, da

so motivi, želje in hrepenenja drugega enako pomembni kot njegovi. Zato tudi svoboda

enega izmed partnerjev ne izključuje svobode drugega. Ljubezen je sposobnost veseliti se

drugačnosti drugega in jo podpirati. Posamezniki, ki so razvili svojo lastno identiteto, se

veselijo drugačnosti partnerja, in to drugačnost doživljajo kot obogatitev odnosa.

Svoboda v odnosu pomeni, da sta partnerja lahko tako ranljiva drug pred drugim, da se

povežeta v temeljnih čutenjih in zato lahko podpirata različnost drugega ter se ne

prilagajata drug drugemu. Pogoj za tak odnos pa je seveda zvestoba. Šele ko sta se oba

svobodno sposobna odločiti za ta odnos v polnosti, lahko začneta graditi bogastvo

intime. Nemogoče je namreč zgraditi trden odnos, če se partnerja v odnosu ravnata samo

glede na to, kaj naredi ali česa ne naredi drugi. “Če boš ti naredila, bom zvest, sicer pa

ne.” Taki stavki kažejo na popolno nezrelost tistega, ki jih izreka. Zvestoba, odločitev za

odnos in posameznikova identiteta nikoli ne morejo biti odvisni od drugega. Pomanjkanje

neodvisnosti in samostojnosti se pri partnerjih kaže v tem, kako pretirana in nerealna so

pričakovanja, ki jih imata drug do drugega. Drugi seveda nikoli ne more napolniti

praznine, ki jo nekdo čuti v sebi. Nikoli ne more nadomestiti varnosti, ki jo je ta oseba

pogrešala kot otrok, lahko pa jo sliši v njeni stiski in bolečini in je v teh čutenjih, kakor

pravimo, ob njej. Veliko ljudi verjame, da si bodo s tem, ko se bodo podredili

dominantnemu partnerju in mu prepustili svojo individualnost, zagotovili večno varnost

in pripadnost. Po drugi strani bo to neravnotežje utrjevalo dominantnega partnerja v

njegovih iluzornih pričakovanjih in ga napolnilo z občutkom, da nadzira odnos in da je v

odnosu do življenja neranljiv. Ko se vzpostavi taka dinamika odnosa, se možnost za

enakovreden, spontan, pristen in prijateljski odnos izrazito zmanjša.« (Kompan Erzar,

2013) 

3.8.3 Empatija in razumevanje drugega

»Sprejeti drugega takega, kakršen je, in se o tem pogovarjati. Temelj zaupnega odnosa je

sposobnost empatije oziroma pristnega sočutja do drugega. Biti sposoben vživljanja v

drugega pomeni razviti sposobnost razumeti in sprejeti drugega takega, kakršen je, ter

hkrati ohraniti odprt dialog o podobnostih in različnostih čustvovanja in dojemanja

sveta, drugega in sebe. Sposobnost sočutja se razvije pri otroku, če so starši sposobni

slišati njegove potrebe in želje ter ga razumejo v njegovem čutenju. Če je bil ta odnos
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poln nerazumevanja, bo otrok odrasel tako, da bo tudi kasneje kot odrasel težko razumel

svoje potrebe in želje ter čustva pa tudi čustva, želje in potrebe drugih. Svet si bo

predstavljal popačeno, v skladu s popačeno sliko sebe, ki jo je dobil ob starših. Ta

popačenost se bo v zakonu pokazala kot iracionalna pričakovanja do partnerja in

popačeno dojemanje partnerja, ki bo bolj v skladu s posameznikovo predstavo o starših

kot z realnimi značilnostmi partnerja.« (Kompan Erzar, 2013) 

3.8.4 Odsotnost manipulacije, nadzorovanja in ustrahovanja

»Partnerja ne poskušamo držati v šahu. Naslednja značilnost zdravega odnosa je

odsotnost slehernega fizičnega, spolnega in čustvenega nasilja, ustrahovanja,

manipulacije ter nadzorovanja. Manipulacija v odnosih je zelo raznovrstna, kot npr.:

odkrito odvisniško vedenje, čustveni zlomi, kaznovanje drugega s tišino ali nadvlada

partnerja s pomočjo verbalnega ali fizičnega nasilja. Nekateri ljudje manipulirajo tudi s

pomočjo selektivnega dajanja informacij, ko namenoma izpuščajo pomembne detajle.

Veliko je tudi manipulacij s pomočjo igre moči, ko partner s svojo pasivnostjo, navidezno

nemočjo in pasivno agresivnostjo drugega drži v šahu. » (Kompan Erzar, 2013) 

3.8.5 Zvestoba, fizična privlačnost

» Spolnost je vedno svobodna odločitev obeh. Nežna čustva med partnerji, odkrito

besedno in telesno izražanje naklonjenosti do drugega so pozitivna znamenja odnosa in

predstavljajo pozitivno prognozo za razvoj trajnega in zrelega odnosa. Izmenjava

globokih čustev med partnerjema je značilna za odnose, v katerih telesna privlačnost in

spolnost, bodisi zaradi telesnih ali drugih ovir, nista osrednji vsebini odnosa. V teh

odnosih nežnost in čustven stik pomagata ohraniti izvorno bližino in povezanost med

partnerjema. Spolnost v zdravem odnosu predstavlja del odnosa, dar, ki pa ni prisila niti

ni najpomembnejši del odnosa in je vedno svobodna odločitev obeh. Na koncu moramo

ponoviti, da vse omenjene značilnosti zdravega odnosa pomenijo v prvi vrsti stalno

izzivanje nezavedne samopodobe obeh partnerjev in postopno spoznavanje te

samopodobe. Teh lastnosti se zato ne da naučiti zunaj odnosa pa tudi ne s kakšno

vedenjsko ali kognitivno tehniko. Šele aktivno in odgovorno življenje v trajnem odnosu je

zadostna podlaga za postopno sprejemanje nas samih in naše samopodobe, ki prav prek

tega procesa postaja drugačna in postaja bolj pravi odsev nas samih ter naše temeljne

poklicanosti k sprejemanju in dajanju ljubezni. » (Kompan Erzar, 2013). 
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3.8.6 Zasledovanje svobode v partnerski dinamiki

Psihologinja in psihoterapevtka Magda Maddalena Marconi v svojem zapisu 'Vzgoja k

svobodi v dinamiki para' izpostavlja pomen tega, da se posameznik oblikuje, še preden pride

do samega partnerstva. 

»Ta mora namreč najprej sam osebno izkusiti smisel svobode, saj je to predpogoj

mirnega in uravnovešenega življenja v dvoje. Kdaj se človek počuti svobodnega? Takrat,

kadar se ne čuti pogojevanega v svojih možnostih izbire. Svoboda nas namreč nenehno

postavlja pred odločitve, ki nas definirajo kot osebe in na podlagi katerih se razlikujemo.

V tem smislu je svoboda tesno povezana z možnostjo, več možnosti imam bolj svobodnega

se počutim. Torej se moramo izobraziti v tem kako razširiti svoje možnosti izbire in jih

prepoznati. Vzgoja k izbiri postane vzgoja k avtonomiji in odgovornosti, kjer postopoma

v konkretnih situacijah obstoja spoznavamo svoje prave notranje in zunanje prioritete.

Gre za vsakodnevni trening, ki se postopoma uresničuje s tem, ko zavzamemo neko

stališče in se odzovemo. Občutek odgovornosti hodi z roko v roki z občutkom svobode.

Tisti, ki v partnerstvu osvoji ta princip lahko drugemu partnerju pomaga v njegovem

iskanju smisla svobode, tudi če ga ta še ni odkril. « (Marconi n. d.).

Glede upoštevanja naučenih pravil in norm Marconijeva pravi, da se mora odrasla oseba

vprašati, če je ta pravila in norme osvojila, ker je dejansko obstajala želja »postati tista

norma«, tista vrednota ali princip, ali je to sprejela le zaradi oponašanja. 

»Opaziti pri drugem določeno normo ali vrednoto in jo narediti za svojo determinira

svobodno odločitev, ki bo pogojevala prihodnje obnašanje, ki ga bosta partnerja živela v

odnosu Jaz-Ti. Izobraziti druge in samega sebe k doživljanju svobode je konstanten

proces, ki oblikuje človeški um. Oseba v takšni dinamiki ozavesti lastne omejitve in se

najprej začenja osvobajati predsodkov, ki omejujejo njeno izbiro in počasi začenja

prepoznavati svojo svobodo kot dejansko svobodno izbiro« (Marconi n. d.). 

Avtentično občutenje svobode torej zaživi z zavedanjem možnosti izbire, na kar je opozoril že

William Glasser s teorijo izbire.

»Partnerja morata zato ves čas ustvarjati prostor za dialog, saj se svoboda vsakega

posameznika nenehno spreminja glede na njegove in partnerjeve potrebe. Zato je treba

skušati najti rešitev ob vsaki krizi, vendar rešitev ne sme biti nikoli predlagana ali
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vsiljena, ampak jo mora odkriti posameznik, ki krizo doživlja. Drugi mu lahko pomaga le

tako, da v sebi aktivira lastne potenciale za razrešitev krize. V tem obojestranskem

iskanju rešitev za rešitev krize oba partnerja ponotranjita občutek odgovornosti, ki se s

časom prevede v svobodno partnerstvo. V dialogu Jaz-Ti mora biti vselej spoštovana

prioriteta izbire posameznika, brez podcenjevanja obojestranskih vrednot. Le tako lahko

dosežemo ravnovesje, ki oba partnerja žene k doseganju lastnih ciljev in ciljev para.  «

(Marconi n. d.).

4 METODOLOGIJA

4.1 Hipoteze raziskovanja in opis vzorca

Raziskovalni vprašanji se glasita:

1. V kolikšni meri stili navezanosti, pridobljeni v primarni družini, vplivajo na izbiro

partnerja ter na ponavljanje stilov navezanosti iz primarne družine v partnerskem odnosu

odraslih oseb?
2. Kakšno sporočilo o osebni svobodi izhaja iz različnih stilov navezanosti?

Cilj raziskovanja

Z raziskavo želim dokazati, da obstaja povezava med tem, kakšno sporočilo o osebni svobodi

oseba dobi v primarni družini in njeno odločitvijo za izbiro točno določenega partnerja ter

njenim nadaljnjim delovanjem v odnosu. Dokazati želim, da se stili navezanosti iz primarne

družine večinoma ponavljajo tudi v sekundarni družini oz. partnerskem odnosu odraslega

posameznika. Verjamem tudi, da se ljudje na splošno premalo zavedajo, da pride pogosto do

težav v medčloveških odnosih prav zaradi skromnega razumevanja pojma osebne svobode.

Diplomska naloga lahko prispeva k temu uvidu.

Opis vzorca

Opravila sem štiri intervjuje. Od tega so bile tri ženske in en moški. Ker gre za temo, ki je

prisotna v življenju vseh posameznikov, ni bilo posebnih omejitev pri izbiri sogovornikov.

Pomembno je bilo le, da so že imeli izkušnje s partnerskim odnosom in da so odraščali z vsaj
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enim od staršev. Število žensk je večje, ker so se ženske izkazale kot bolj odprte za tovrstni

pogovor. Vse osebe poznam in sem jih za pogovor prosila osebno. Imenovali jih bomo ženska

1, ženska 2 in ženska 3 ter moški.

Ženska 1 ima 65 let, je poročena 30 let in ima enega otroka. Ženska 2 ima 40 let, poročena je

10 let in ima dva otroka, ženska 3 je stara 23 let in je v zvezi, ki traja 4 leta, moški je star 37

let, trenutno je samski in je v pogovoru govoril o svojih izkušnjah iz preteklih partnerskih

zvez, posebej z zadnjo partnerico. Vsi, razen ženske 1, so odraščali z mamo in očetom.

Ženska 1 je od 10. leta dalje odraščala le z mamo, saj sta se starša ločila.

4.2 Tehnika zbiranja podatkov

Opravila sem štiri poglobljene polstrukturirane intervjuje. Vsak je trajal približno eno uro.

Polstrukturiran intervju sem izbrala zato, ker je bila določena struktura potrebna za ugotovitev

vzorcev delovanja v družini, po drugi strani pa tematika zahteva tudi odprta vprašanja, saj je

zgodba vsakega posameznika edinstvena. Prav tako razumevanje osebne svobode. Prednost

polstrukturiranega intervjuja je, da ob morebitnem pojavu nenavadnih ali nejasnih vsebin

ocenjevalec lahko z dodatnimi vprašanji razišče določen pojav, kar pri strukturirani obliki ni

mogoče. Prav tako lahko vprašanja prilagaja značilnostim konkretnega ocenjevanca, kar lahko

izboljša komunikacijo in sodelovanje. Polstrukturirani intervjuji dopuščajo določeno svobodo

in prožnost pri oblikovanju vprašanj in odgovorov. Po drugi strani pa imajo jasno strukturo, ki

omogoča standardizacijo in evaluacijo rezultatov. Moja raziskava je kvalitativna. Ker je

področje osebnih odnosov za vsakega posameznika edinstveno, je kvalitativna raziskava zelo

primerna, saj lahko le na takšen način zajamemo bistvo in se približamo resnici vsakega

posameznika in njegove življenjske zgodbe. 

4.3 Potek zbiranja gradiva

Sprva sem izbrala okvirno temo in opravila pregled literature. Na podlagi tega sem določila

temo raziskovanja in nato še raziskovalno vprašanje. Potem sem pripravila izhodiščna

vprašanja za polstrukturiran intervju. Nato sem stopila do posameznikov, ki jih osebno

poznam in se mi je zdelo, da bi bili pripravljeni na tovrsten pogovor. Nekaj ljudi me je

zavrnilo, na koncu sem pogovore opravila s štirimi osebami. Menim, da je za raziskovalno

nalogo dovolj, saj so bili intervjuji zelo poglobljeni in bi bila naloga v primeru večjega vzorca

preobsežna. Intervjuje sem nato kodirala in analizirala, ob tem sem pisala tudi teoretični del.
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Svojo nalogo sem sklenila s sklepnimi ugotovitvami. Podatke sem zbirala od začetka aprila

2015 do konca avgusta 2015, predvsem teoretični del. Intervjuje sem opravila v mesecu maju

2015. Diplomsko nalogo sem zaključila avgusta 2016.

4.4 Analiza gradiva

Gradivo sem analizirala na podlagi zastavljenega raziskovalnega vprašanja in izsledkov, ki so

me zanimali. Ker sem želela ugotoviti, v kolikšni meri se stili navezanosti iz primarne družine

ponovijo tudi v sekundarni družini, sem sogovornikom zastavila enaka vprašanja glede

najpomembnejših temeljnih potreb, ki jih mora posameznik zadovoljiti v družinskem oziroma

partnerskem odnosu, ki jih v knjigi Psihologija družine navaja Gabi Čačinovič-Vogrinčič.

Sprva so sogovorniki odgovarjali na vprašanja, vezana na primarno družino, nato na enaka

vprašanja vezana na trenutno (sekundarno) družino oziroma partnerski odnos. (Primer: Ste s

starši upali podeliti strah pred prizadetostjo? Ali s sedanjim partnerjem podelita strah pred

prizadetostjo?) Pravzaprav je šlo za podoben postopek kot pri Intervjuju navezanosti v

odraslosti, sogovorniki so namreč preko odgovorov o zadovoljevanju potreb pripovedovali

svoje življenjske zgodbe, pri čemer sem bila pozorna na vsa štiri Gliceova načela, ki jim

sledijo tudi pri analizi intervjuja navezanosti v odraslosti.

Vprašanja sem sestavila tako, da sem skušala zajeti vse najpomembnejše potrebe v odnosih;

potrebo po avtonomiji in potrebo po povezanosti, pravico do resničnosti, sposobnost za

pogajanje, sposobnost za ljubezen in Intimnost. Na koncu sem postavila še vprašanje glede

spolnosti. Sogovornikom sem zastavila še veliko dodatnih (kontrolnih) vprašanj, ki jih v

transkriptu nisem zapisala, saj bi bila naloga preobsežna, vendar so mi vprašanja pomagala,

da sem imela sama boljši uvid v njihovo situacijo in sem odgovore tako lahko pravilno

razumela. 

Na podlagi njihovih odgovorov sem za vsakega sogovornika ugotavljala, kakšen stil

navezanosti je izoblikoval v otroštvu in kakšnega v odraslosti. To sem storila tako, da sem

kodirala značilnosti vseh štirih stilov navezanosti v otroštvu in v odraslosti in ugotavljala,

kam sodi posameznik. Posredno sem iz stila navezanosti, ki ga je v odraslosti oblikoval moj

intervjuvanec/ka, lahko ugotavljala tudi stil navezanosti partnerja/ke mojega intervjuvanca/ke.

Pri kodiranju stila navezanosti v odraslosti sem poleg značilnosti različnih stilov navezanosti

upoštevala tudi Gliceova načela. 

Svoboda v stilih navezanosti
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Ob vsakem odgovoru sem »ocenjevala« v kolikšni meri je prisotna »svoboda« ali

»nesvoboda« v razmišljanju oziroma dejanju posameznika (intervjuvanca ali njegovih staršev,

partnerja). Torej, koliko je bilo pri vsaki potrebi in načinu komunikacije prisotnih kategorij,

kot so sprejemanje oziroma nesprejemanje, morebitnega obtoževanja, obsojanja,

nefleksibilnih prepričanj, stereotipov, psihičnega in fizičnega nasilja. Prisotnost fleksibilnih

oziroma nefleksibilnih prepričanj sem skušala opazovati v vseh odgovorih, sem pa

intervjuvancem postavila tudi direktno vprašanje o pojmu osebna svoboda, kjer sem želela

preveriti, kaj sami razumejo, ko govorimo o osebni svobodi.

Kadar v nadaljevanju navajam besedo obratno, želim povedati, da imajo bližnji takšen odnos

do sogovornika.

Za kodiranje sem določila naslednje kategorije svobode in kategorije nesvobode:

Kategorije svobode: 

− sprejemanje – (sogovornik se čuti sprejetega takšen kot je in sprejema druge), 
− empatija – (sogovornik se lahko vživi v druge ljudi in se z njimi identificira ter

obratno), 
− razumevanje/fleksibilna prepričanja- (sogovornik skuša razumeti drugega in se počuti

razumljenega), 
− bližina/intimnost − (sogovornik podeli čustva in strahove z bližnjimi in obratno), 
− odgovornost − (sogovornik čuti odgovornost do sočloveka in obratno).

Kategorije nesvobode (tudi kategorije psihičnega nasilja):

− nesprejemanje − (sogovornik se ne čuti sprejetega takšen kot je in ne sprejema

drugih),  
− neempatičnost − (sogovornik se ni sposoben vživeti v druge ljudi in se z njimi ne more

identificira ter obratno),
− nerazumevanje/rigidna prepričanja − (sogovornik ne skuša razumeti drugega in se ne

počuti razumljenega),  
− obsojanje/obtoževanje (sogovornik obsoja in obtožuje bližnjega in obratno),
− pomanjkanje bližine/intimnosti − (sogovornik ne podeli čustev in strahov z bližnjimi

in obratno), 
− posploševanje/stereotipi/ – (sogovornik posplošuje dejanja in čustva bližnjih, ima

stereotipen pogled nanje in obratno),
− brezbrižnost − zaprtost − (sogovornik kaže nezanimanje za drugega in je močno

introvertiran, osredotočen le nase),
− neodgovornost – (sogovornik ni odgovoren do drugega in do odnosa ter obratno),
− fizično nasilje – (sogovornik je fizično nasilen in obratno),
− tabu.
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Zavedam se, da je pojem svobode zelo kompleksen, vendar sem v kontekstu diplomske

naloge iskala predvsem morebitne dejavnike psihičnega ali celo fizičnega nasilja v odnosih.

Istočasno me je le zanimalo, če so pojem osebne svobode v družini obravnavali tudi v širšem

smislu, torej filozofskem, religioznem in socialnem kontekstu in kako so ga razumeli. Vse

skupaj sem skušala povezati v smiselne zaključke. Dobljene rezultate pri kodiranju svobode

sem nato primerjala s predhodno pridobljenimi rezultati o stilih navezanosti in tako skušala

ugotoviti, katere kategorije nesvobode ali svobode pripadajo v večji ali manjši meri

določenemu stilu navezanosti. 

5 PREDSTAVITEV REZULTATOV

5.1 Prvi pogovor – moški

Moški opisuje svojo izkušnjo osebne svobode v primarni družini kot veliko mero osebne

svobode, predvsem v tem, da s strani staršev ni imel večjih omejitev ali prepovedi, vendar

njegov opis zelo jasno pokaže tudi na veliko odsotnost staršev na čustvenem področju.

Večinoma jih ni zanimalo kaj počne, kar nakazuje na nezmožnost komunikacije in čustveno

odmaknjenost. V tem je bil kot otrok prepuščen samemu sebi. Po drugi strani pa je bil

predvsem s strani očeta deležen tudi žaljivk, kadar se je očetu zdelo, da ničesar ne počne. V

tem odnosu ni bilo intimnosti, tako kot je sogovornik ni zaznal med samima staršema. Je pa

med staršema zaznal pogosto vpitje na mamo s strani očeta in pogosto popravljanje mame,

češ, da nič ne naredi prav, da je nesposobna (diskreditacija). O svobodi so se doma

pogovarjali tako, da so obravnavali področje religije, predvsem krščanske in obdobje

komunizma. Oboje je bilo sogovorniku predstavljeno kot tipični prispodobi za omejevanje

osebne svobode. Pove, da so ga starši podpirali v njegovih načrtih, če je šlo za njegov denar.

Podrobnosti iz otroštva ne razlaga veliko. V odnosu do partnerice je zelo zaprt. Ima dokaj

rigidna prepričanja na različnih področjih. Morebitne prizadetosti ne deli, prav tako ima

močno izraženo željo po svobodi, po drugi strani je pasivno agresiven in ima na morebitno

varanje zelo rigiden in zelo obsojajoč pogled. Zaznala sem tudi določeno mero

kontradiktornosti v samem pogovoru. Ko govori o odnosu med staršema pove, da sta imela

spoštljiv odnos, po drugi strani pa pove, da je oče velikokrat vpil na mamo in jo diskreditiral,

da česa ni sposobna narediti. Vendar deluje, kot da se mu to ne zdi nič takšnega. Njemu je oče

znal reči, da je »gnoj«, ker je »visel« za računalnikom ali ležal v postelji. S starši se ni

pogajal, prav tako ni podelil prizadetosti ali strahu pred prizadetostjo. Umikal se je vase. To
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počne tudi pri partnerici. Za mamo meni, da bi iz sebe lahko naredila veliko več kot je. Za

očeta pove, da je naravoslovno radoveden, »je pa kolerik« (deluje kot, da ga je v resnici očeta

strah). V družini se ni čutil sprejetega. Spolnost je bila tabu. Starša nikoli nista izkazovala

nežnosti drug do drugega pred otroci. O osebni svobodi se intervjuvanec v partnerski zvezi ne

pogovarja. Pravi, da se sicer v zvezi pogovarja, če je potrebno pa stvari naredi po svoje. O

pomembnih vprašanjih se s partnerico ne pogaja. Tudi v partnerstvu se ne čuti sprejetega.

Pove, da ga moti nezaupanje brez podlage, nadzor nad telefonom in računalnikom. »Če bi

imeli možnost, da eden drugemu beremo misli, bi se verjetno med seboj ustrelili že dvakrat

preden bi se zjutraj sploh prvič zbudili. To je ena od osnov, ki se ji reče spoštovanje. Če ni

spoštovanja … to je pogoj, da partnerstvo sploh obstaja, če tega ni, ne gre. Kar se dogaja v

moji glavi, naj ostane v moji glavi,« pove sogovornik. Spolnost vidi kot zelo pomembno.

Kontrolna vprašanja se nahajajo v prilogi D. 

Kontrolna vprašanja so potrdila zgoraj opisane ugotovitve. Dodatno so razkrila, da se

psihičnega nasilja ne zaveda v celoti oziroma ga minimizira in opravičuje. 

Analiza kodiranja moški 1 – primarna družina stil navezanosti

Od desetih vprašanj se je v 10 primerih ponovila kategorija zaprtost, ki označuje odnos

staršev do intervjuvanca. V 6 od 10 vprašanj se je pojavila kategorija neempatičnosti v

odnosu staršev do intervjuvanca. V petih vprašanjih sem zabeležila kategorijo neodgovornost

staršev do intervjuvanca. Pri dveh odgovorih je prisoten strah intervjuvanca v odnosu s starši.

V sedmih od desetih vprašanj je prisotna kategorija pomanjkanje intimnosti. V enem

vprašanju sem zabeležila kategorijo preplavljenost starša; v tem primeru gre za odnos mame

do intervjuvanca. Ob kodiranju pa sta se glede intervjuvančevega vrednotenja staršev pojavili

tudi kategoriji uspešnost in neuspešnost, saj intervjuvanec na vprašanje, če mami in očetu

zaupa, odgovarja tako, da ocenjuje, kaj sta starša naredila iz sebe kot osebe. (Mama bi iz sebe

lahko naredila več, oče pa je naravoslovno radoveden.) Pri vprašanju glede zaupanja mami se

je pokazal tudi intervjuvančev odklonilen odnos do navezanosti. Na vprašanje, če zaupa

očetu, pa intervjuvanec pove, da je oče kolerik, pri čemer je razvidna kategorija strahu.

Materialna komponenta ter kategorija neuspešnosti posameznika se ponovi tudi pri vprašanju

kakšen je bil odnos med staršema (ko ni bilo denarja je bil oče jezen in se je s kričanjem

znašal nad mamo). Tu se pojavita tudi kategoriji nespoštovanja in psihičnega nasilja med

staršema, kar pa intervjuvanec ne ocenjuje tako in meni, da je spoštovanje bilo prisotno med

staršema. Tu lahko zaznamo kršenje Gliceovega načela, saj intervjuvanec nerealno presoja
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podatke. Na vprašanje o obravnavanju spolnosti v primarni družini izstopa kategorija tabu.

Iz tega sledi, da je bil moški v otroštvu izogibajoče navezan. 

Analiza kodiranja Moški 1 − stil navezanosti v odraslosti

Kategorija zaprtost je pojavi v dvanajstih odgovorih intervjuvanca. Neempatičnost

sogovornika pa pri devetih odgovorih. Pomanjkanje intimnosti sem ugotovila v sedmih

odgovorih. Navidezna samozadostnost sogovornika se je pokazala v štirih odgovorih. V

sedmih odgovorih je bil pri sogovorniku prisoten strah. Zabeležila sem tudi kategoriji

občutka nesprejetosti s strani partnerja in posesivnosti. Kategoriji neodgovornost izstopata

tako tako v odnosu očeta do intervjuvanca (žaljenje, da je gnoj), ponovi pa se tudi v odnosu

intervjuvanca do partnerke, ko postavlja prijatelje pred njo. V odnosu staršev do intervjuvanca

sem zabeležila tudi kategorijo psihičnega in fizičnega nasilja. Čeprav je slednje manj

izrazito in ni močno prisotno. V odgovoru sem zabeležila tudi kategorijo slaba samopodoba

intervjuvanca, ki izhaja iz odnosa s starši. 

Na podlagi kodiranja stila navezanosti v odraslosti lahko potrdim, da je moški 1

odklonilno/izogibajoče navezan. 

SVOBODA

Pri kodiranju »svobode« ugotavljam naslednje: 

V primarni družini se je kategorija nesprejemanja ponovila 10-krat. Prav tolikokrat tudi v

sekundarni družini. Obsojanje in obtoževanje se v primarni družini pojavi v štirih

odgovorih. V sekundarni družini pa 6-krat. Nerazumevanje je prisotno v sedmih odgovorih v

primarni družini in v desetih odgovorih v sekundarni družini. 10-krat sem v primarni družini

zabeležila pomanjkanje intimnosti, v sekundarni pa pri 12 odgovorih, torej vseh. Kategorija

Neodgovornost se je v primarni družini pojavila devetkrat, v sekundarni pa v enajstih

primerih. Brezbrižnost in zaprtost se v primarni družini pojavita pri sedmih odgovorih, v

sekundarni pa 11-krat. Neempatičnost se v primarni družini pojavi v sedmih odgovorih, v

sekundarni pa osemkrat. Kategorija posploševanje in stereotipi se v primarni družini pojavi

trikrat, v sekundarni pa sedemkrat. Kategorija tabu se v primarni družini pojavi dvakrat

(spolnost in religija). V sekundarni družini pa je odnos do spolnosti nekoliko ambivalenten. 
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Iz tega sledi, da izogibajoč stil navezanosti v otroštvu pri moškem 1 beleži najvišjo

komponento: 

Nesprejemanje (10x), pomanjkanje intimnosti (10x), neodgovornost (10x), brezbrižnost in

zaprtost (7x), nerazumevanje/rigidna prepričanja (7x), neempatičnost (7x), obsojanje in

obtoževanje (4x), posploševanje in stereotipi (3x), tabu (2x).

Odklonilno/izogibajoče navezan moški1 beleži najvišjo komponento: 

Pomanjkanje intimnosti (12x), neodgovornost (11x), brezbrižnost in zaprtost (11x),

nesprejemanje (10x), nerazumevanje/rigidna prepričanja (10x), neempatičnost (8x),

posploševanje in stereotipi (7x), obsojanje in obtoževanje (6x), tabu (1−2x)

5.2 Drugi pogovor – ženska 1

Sogovornica pove, da se o osebni svobodi v primarni družini niso spraševali. Sporočilo pa je

bilo, »da tvoja primarna svoboda ni nekaj, kar bi bilo znotraj družine pomembno. Nikdar se

nismo pogovarjali, da je nekaj pomembno za posameznika«. Ko je imela 10 let, sta se starša

ločila, odraščala je z mamo. Želje in načrte je izražala, pove, da je mama ob tem do določene

mere izražala razumevanje, pogosto pa tudi skepso. Z mamo se je tudi pogajala. Svoje

prizadetosti ni izražala, ampak se je umikala. Čustva so izražali v družini zelo malo,

postavljali so zidove. Mami je zaupala v preživetvenem smislu, svojih čustev in težav pa ne.

Očetu sploh ni zaupala. Ni se počutila sprejete  ne s strani mame ne s strani očeta. Starša sta

imela med seboj izrazito nekomunikativen, celo sovražen odnos. Med staršema je bilo

prisotno tako psihično kot fizično nasilje in to z obeh strani. Spolnosti sicer niso obravnavali,

vendar pravi, da je imel oče druge ženske, kar je mama obsojala; »Ampak mislim, da če bi bil

oče drugače dober do nje, ne bi bila tako izrazito rigorozna. Oče je bil pa izrazito klasičen

moški, kjer denimo varanje z ženske strani ni prišlo v poštev«. Mama je imela o moških zelo

slabo mnenje. S sedanjim možem, s katerim ima enega otroka, ženska 1 pravi, da se o osebni

svobodi sicer pogovarjata, vendar premalo. »On vedno od tega beži, oziroma zelo na kratko

zaključi, da imam jaz te svobode še preveč. Da tako ali tako delam vse, kar meni paše, kar pa

seveda ni res«. Pove, da se je mož včasih čutil ogroženega, če je sama kam odšla, zdaj to lažje

sprejema. Njo pa žalosti, da mož ne pokaže interesa, da bi skupaj kam šla, čeprav se kasneje

(po intervjuju) v pogovoru izkaže, da skupaj hodita na dopust in skupaj preživita veliko časa.

V odnosu je prisotna psihična agresija, včasih se pa tudi razumeta, pove sogovornica. S

partnerjem se vse manj pogaja, prizadetosti si večinoma ne delita. Pri njem jo moti

nespoštovanje, psihična agresija in netransparentnost. Ne počuti se sprejete. Spolnost vidi kot
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pomembno, z možem pa nimata odnosov že več let. Kontrolna vprašanja se nahajajo v prilogi

D. 

Kontrolna vprašanja so zopet potrdila zgornji opis. Dodatno pa so osvetlila, da je ženska 1 v

svojem partnerskem odnosu ponovila prav vzorec, ki ga ni želela ponoviti. To, da sta mama in

oče hodila okoli vsak zase, tudi sama sedaj to počne in toži nad tem, da je mož za skupno

druženje nezainteresiran. Enako je glede vzdrževanja moža. Sicer pa kontrolna vprašanja

potrdijo, da se zaveda pomena psihičnega nasilja in celo njegovih posledic.

Analiza kodiranja ženska 1 – primarna družina stil navezanosti

Od desetih vprašanj se je v 9 primerih ponovila kategorija zaprtost, ki označuje odnos staršev

do intervjuvanca. Pri enem odgovoru se je pojavila kategorija odprtost. V 8 od 10 vprašanj se

je pojavila kategorija neempatičnosti v odnosu staršev do intervjuvanca. V osmih vprašanjih

sem zabeležila kategorijo neodgovornost staršev do intervjuvanca. Pri dveh odgovorih je

prisoten strah intervjuvanca v odnosu s starši. V osmih od desetih vprašanj je prisotna

kategorija pomanjkanje intimnosti. Kategorija neodgovornost/samozadostnost (staršev) se

pojavi v petih od 10 vprašanj. 

V odgovorih intervjuvanke lahko zaznamo psihično in fizično nasilje v odnosu med

staršema. 

Na podlagi zgornjega kodiranja menim, da je bila ženska 1 v otroštvu izogibajoče navezana

(s posameznimi elementi ambivalence).

Analiza kodiranja ženska 1 − stil navezanosti v odraslosti 

Kategorija zaprtost je pojavi v 12 od 12 odgovorov ženske 1, enako število doseže kategorija

neempatičnost. Pomanjkanje intimnosti sem prav tako zabeležila v 12 odgovorih.

Kategorija samozadostnost se je pokazala v desetih odgovorih. Pri 12 odgovorih je bil

prisoten tudi strah. 8-krat se je ponovila tudi kategorija psihično nasilje (kot oblika

verbalnega nasilja). 

Za žensko 1 menim, da je v odraslosti izoblikovala plašljivo – izogibajoč stil navezanosti (s

posameznimi elementi ambivalence). 

SVOBODA
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Analiza pogovora ženska 1 – analiza kodiranja svobode izogibajočega stila navezanosti v

otroštvu in plašljivo-izogibajočega stila navezanosti v odraslosti ženske 1.

Izogibajoč stil navezanosti v otroštvu pri ženski 1 beleži najvišjo komponento: 

Pomanjkanje intimnosti (9x), neempatičnost (9x), nesprejemanje (8x), neodgovornost (8x),

brezbrižnost in zaprtost (8x), nerazumevanje/rigidna prepričanja (8x), posploševanje in

stereotipi (6x), obsojanje in obtoževanje (2x).

Pri kodiranju »svobode« ugotavljam naslednje: 

V primarni družini se je kategorija nesprejemanja ponovila 8- in 12-krat v sekundarni

družini. Obsojanje in obtoževanje se v primarni družini pojavi v dveh odgovorih. V

sekundarni družini pa devetkrat. Nerazumevanje je prisotno v osmih odgovorih v primarni

družini in v dvanajstih odgovorih v sekundarni družini. V vseh odgovorih sem v primarni

družini zabeležila pomanjkanje intimnosti, v sekundarni družini prav tako v vseh odgovorih.

Kategorija neodgovornost se je v primarni družini pojavila osemkrat, v sekundarni tudi

osemkrat. Brezbrižnost in zaprtost se v primarni družini pojavita pri osmih odgovorih, v

sekundarni pa 12-krat. Neempatičnost se v primarni družini pojavi v devetih odgovorih, v

sekundarni pa 13-krat. Kategorija posploševanje in stereotipi se v primarni družini pojavi 6-

krat, v sekundarni pa 7-krat. 

Odklonilno/izogibajoče navezana ženska 1 v sekundarni družini beleži najvišjo

komponento: 

Pomanjkanje intimnosti (13x), neempatičnost (13x), nesprejemanje (12x), brezbrižnost in

zaprtost (12x), nerazumevanje/rigidna prepričanja (12x), obsojanje in obtoževanje (9x),

neodgovornost (8x), posploševanje in stereotipi (7x).

5.3 Tretji pogovor – ženska 2

Sogovornica pove, da so se o osebni svobodi v primarni družini veliko pogovarjali. Že zgodaj

so ji pojasnil; »da je moja svoboda omejena s svobodo drugega«. Govorili so o spoštovanju

drugih in samega sebe. Ko je izražala svoje želje, so jo pri manj pomembnih stvareh sicer

podpirali, pri pomembnejših pa so ji rekli, »da ne moreš nečesa narediti, ker je tebi tako lažje,

ampak moraš delati stvari, ki so pravilne.« Sama to razume kot vzgojno metodo za

funkcionalno odraščanje. S starši se je pogajala. Pove, da je bila upornica, starši pa so to na

nek način podpirali. V družini si je upala podeliti prizadetost, je pa bil oče koleričen, tudi

nasilen. Ko je šlo za resne stvari pravi, da so se doma sicer pogovorili. Mami in očetu je
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zaupala. Sprejete pa se ni počutila, saj pove, »da nikoli ni čutila te brezpogojne ljubezni.

Ljubezen je bila vedno pogojevana«. Starša sta imela drug do drugega spoštljiv odnos, bila sta

sodelovalna in sta držala skupaj. Pove, da sta si pripadala in zaupala. O spolnosti so doma

govorili brez težav. Tudi starša sta imela na tem področju dober odnos. S svojim možem je

imela ženska 2 na začetku nekaj težav, ker se je bala občutka, da bi se nekomu popolnoma

predala, čeprav si je tega želela. Mož ji je pri tem pomagal. Pove, da imata z možem o osebni

svobodi podobno mnenje in se o tem rada in veliko pogovarjata. Svoje želje sedaj izražata, na

začetku pa sta imela s tem oba nekaj težav. On se je večinoma iz pogovora umikal, sama pa se

je kolerično kregala in občasno čustveno izsiljevala. Sedaj se s partnerjem tudi pogajata in si

veliko povesta ter zaupata, vendar sta na tem veliko delala. Oba si tudi upata podeliti

prizadetost. Zaupata drug drugemu in se počutita sprejeta. Vse bolj je tudi prisotno

spoštovanje. Oba vlogo spolnosti vidita kot pomembno. »Mislim, da gre za res lepo stvar, ki

je povezana z ljubeznijo, pripadnostjo in sprejemanjem, je pa pomembno, da par tega

segmenta z leti ne spregleda,« pove sogovornica. Kontrolna vprašanja se nahajajo v prilogi 4. 

Kontrolna vprašanja zopet potrdijo zgornji opis. Sogovornica se dobro zaveda psihičnega in

fizičnega nasilja ter njegovih posledic.

Analiza kodiranja ženska 2 – primarna družina stil navezanosti 

Pri sogovornici sem opazila še pomemben podatek, da je bila ljubezen doma pogojevana. 

Pri ženski 2 se v intervjuju primarne družine največkrat ponovi kategorija odprtost (7x),

sledita kategoriji odgovornost in ambivalenca (5x), kategoriji slaba samopodoba in strah

se ponovita (4x). V treh odgovorih se ponovijo kategorije zaprtost, neodgovornost in

neempatičnost,  2x pa kategorije empatija, nesvoboda in kontradiktornost − neresničnost.

Po 1x se pojavijo kategorije teatralnost, konfliktnost in posesivnost. V drugem delu

pogovora, ko je govora o fizičnem nasilju očeta (tega prvotno ne omeni), lahko zaznamo

kršenje Gliceovega načela, saj se pokažeta tudi kategoriji kontradiktornost in

neresničnost. 

Po kodiranju lahko ugotovim, da je bila ženska 2 v otroštvu ambivalentno navezana. 

Analiza kodiranja ženska 2 − stil navezanosti v odraslosti (najprej ambivalentna navezanost,

kasneje varna - avtonomna navezanost)
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Na začetku partnerskega odnosa:

Strah (2x), slaba samopodoba (2x), posesivnost (2x), nesvoboda (2x), ambivalenca (2x),

teatralnost (1x), konfliktnost (1x), zahteve (1x), zaprtost (1x).

Sedanji partnerski odnos:

Intima (9x), odprtost (9x), empatija (9x), svoboda (8x), samozavest (7x), zaupanje (3x),

opazila še: pomembno kršenje Gliceovih načel (neresničnost, delno neomenjanje) − fizično in

psihično nasilje v otroštvu.

Analiza kodiranja stila navezanosti v odraslosti ženske 2 je pokazala, da je bila ta na začetku

partnerskega odnosa ambivalentno navezana, sedaj pa ugotavljam avtonomno stanje uma. 

Na začetku partnerskega odnosa beležim kategorije:

2x se pojavijo kategorije strah, slaba samopodoba, posesivnost, nesvoboda in ambivalenca. po

1x pa kategorije; teatralnost, konfliktnost, zahteve, zaprtost. 

Sedanji partnerski odnos beleži kategorije:

Po 9x intimnost, odprtost in empatija, 8x svoboda, 7x samozavest in 3x zaupanje. 

SVOBODA

Pri kodiranju »svobode« ugotavljam naslednje: 

V primarni družini:

Kategorije svobode: sprejemanje (9x), bližina/intimnost (9x), empatija (8x), odgovornost

(8x), razumevanje/fleksibilna prepričanja (8x).              

Kategorije nesvobode: nesprejemanje (4x), neempatičnost (4x), nerazumevanje/rigidna

prepričanja (3x), posploševanje/stereotipi (3x), neodgovornost (3x), pomanjkanje

bližine/intimnosti (3x), obsojanje/obtoževanje (2x), brezbrižnost − zaprtost (0x), tabu (0x),

fizično nasilje (2x)  − vendar se pokaže v drugem delu intervjuja. 

V sekundarni družini (na začetku odnosa):

Kategorije nesvobode: 
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nesprejemanje (3x), neempatičnost (3x), nerazumevanje/rigidna prepričanja (3x),

pomanjkanje bližine/intimnosti (3x), neodgovornost (3x), posploševanje/stereotipi (2x),

obsojanje/obtoževanje (2x), brezbrižnost- zaprtost (1x), fizično nasilje (0x), tabu (0x)

Opombe: Sogovornica je navedla le kategorije ne-svobode.

V sekundarni družini (sedaj):

Kategorije svobode: sprejemanje (9x), empatija (9x), razumevanje/fleksibilna prepričanja

(9x), bližina/intimnost (9x), odgovornost (9x).    

Opombe: V trenutnem odnosu nisem zasledila kategorij ne-svobode.

5.4 Četrti pogovor − ženska 3

Sogovornica se je v primarni družini počutila dokaj svobodno in samostojno. Prisotno je bilo

zaupanje s strani staršev do nje. Svobodo so jemali zelo dobesedno, kot fizično svobodo.

Doma je dobila sporočilo, da ima vsak človek pravico biti svoboden: »Ne delaj drugim

tistega, česar ne želiš, da drugi delajo tebi.« Če narediš kaj krivičnega, pa moraš biti za to tudi

kaznovan. Nihče doma pa ni za smrtno kazen. Svoje želje je doma izražala in večinoma so

bile dobro sprejete, predvsem če so bile argumentirane. Oče je včasih rad dajal nasvete in nad

čim nekoliko nergal, za mamo pove, da je bila bolj politična, racionalna. Nikoli je niso silili,

da bi delala nekaj, kar bi bilo všeč staršem. S starši se je tudi pogajala, prizadetosti pa ni

delila, posebej z mamo ne. Takrat se je umikala. Tudi čustva so manj izražali. Mami zaupa

toliko, kolikor ve, da si zanjo želi le najboljše, ne zaupa pa ji svojih težav, ker je mama preveč

racionalna. Očetu zaupa, to zaupanje je obojestransko. Tudi sprejeto se počuti le s strani očeta.

Med staršema je bilo prisotno spoštovanje, nikoli se tudi nista kregala pred njo in sestro.

Spolnost je bila v družini velik tabu in se o njej niso nikoli pogovarjali. Starša sta si znala

izkazovati naklonjenost, sicer bolj poredko, ampak sta se recimo prijela za roko. S sedanjim

partnerjem sta skupaj štiri leta. On je bolj družinski človek, sama pa je zelo družabna. Zaradi

tega sta imela na začetku nekaj težav. Včasih je njega to motilo, zdaj je to sprejel. Sicer pa

zelo veliko stvari počneta skupaj. O osebni svobodi se pogovarjata na intelektualni ravni, na

čustveni pa ne. Želje izražata, se tudi skregata, vendar je ob tem prisotno spoštovanje. Oba se

tudi pogajata, on nekoliko manj. Čustva izražata. Sama izraža tudi prizadetost, medtem ko si

partner tega ne upa. Ona mu zaupa, on njej nekoliko manj, partner ima nekaj težav z

ljubosumjem. Sama se počuti sprejeto, partner pa ne povsem, saj včasih misli, da ni dovolj

dober. Spolnost sama vidi kot pomembno, ljubosumja pa ne mara. »On je mene že prevaral, v
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drugem mesecu najine zveze. Jaz mislim, da je to zelo odvisno od situacije. Jaz mislim, da

imam (in on isto) vrednotenje, da sem načeloma seveda proti varanju. In v teoriji lahko rečem,

da ne bi nikogar, ki prevara vzela nazaj, pa sem ga. Vem, da bi on naredil isto. Mislim, da bi

ljubezen do mene prevladala,« pove sogovornica.

Kontrolna vprašanja se nahajajo v prilogi D. 

Kontrolna vprašanja so potrdila zgoraj opisano. Dodatno so osvetlila, da se sogovornica

zaveda psihičnega nasilja, ki pa ga v družini ni zaznala (z izjemo čustvene nedostopnosti

mame), ga je pa zaznala v šoli. Dodatno osvetli odnos med staršema, ko pove, da je oče po

toliko letih še vedno zaljubljen v mamo, kar kaže na dober partnerski odnos, kjer verjetno

dobro funkcionirata tudi na področju spolnosti, kljub temu da je ta tema v družini tabu.

Dodatno se razkrije težava razvidnosti v družini. 

Analiza kodiranja ženska 3 – primarna družina stil navezanosti:

Odprtost (8x), intimnost (8x), empatija (7x), odgovornost (7x), varnost (5x), neodgovornost

(5x), pomanjkanje intimnosti (4x), neempatičnost (4x), zaprtost (4x), tabu (1x).

Analiza kodiranja - stil navezanosti v otroštvu ženske 3: 

Od dvanajstih vprašanj sta se v osmih primerih ponovili kategoriji odprtost in intimnost, ki

označujeta odnos staršev do intervjuvanca. Sedemkrat sta se ponovili kategoriji empatičnost

in odgovornost v odnosu staršev do intervjuvanca. V petih vprašanjih sem zabeležila

kategoriji neodgovornost staršev do intervjuvanca. Prav tako v petih premerih zabeležim

kategorijo varnosti. Pomanjkanje intimnosti v odnosu do otroka sem zabeležila v štirih

primerih, prav tolikokrat tudi kategoriji neempatičnost staršev in zaprtost. 

Žensko 3 sem v otroštvu umestila v Varno navezanost.

Analiza kodiranja ženska 3 − Stil navezanosti v odraslosti:

Ženska 3 je v pogovoru veliko povedala tudi o odzivih partnerja, zato sem lahko v tem

primeru kodirala tudi njegov stil navezanosti v odraslosti. 

ONA: odprtost (9x), intimnost (9x), odgovornost (9x), samozavest (8x), empatija (7x).
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ON: (partner): odprtost (4x), zaprtost (4x), intimnost (4x), pomanjkanje intimnosti (4x),

empatija (4x), odgovornost (4x), strah (4x), nizka samopodoba (4x), nesvoboda (4x), svoboda

(4x), ambivalenca (4x), posesivnost (3x), samozavest (2x).

Analiza kodiranja stila navezanosti v odraslosti Ženske 3:

Kategorije odprtost, intimnost in odgovornost v odnosu s partnerjem so se pri ženski 3

ponovile v devetih vprašanjih. Kategorija samozavest izstopa pri osmih vprašanjih, v sedmih

pa kategorija empatija. 

Pri partnerju ženske 3 je kategorij nekoliko več. Zanimivo je tudi, da sem po štirikrat

zabeležila kategorije odprtost, zaprtost, intimnost, pomanjkanje intimnosti, empatija,

odgovornost, strah, nizka samopodoba, nesvoboda, svoboda in ambivalenca. Pri treh

odgovorih sem zabeležila še kategorijo posesivnost, pri dveh pa kategorijo samozavest.

SVOBODA

Svoboda v primarni družini ženske 3: 

Kategorije svobode: sprejemanje (8x), empatija (8x), razumevanje/fleksibilna prepričanja

(8x), bližina/intimnost (8x), odgovornost (8x).

Kategorije ne-svobode: nesprejemanje (6x), neempatičnost (6x), nerazumevanje/rigidna

prepričanja (5x), pomanjkanje bližine/intimnosti (5x), posploševanje/stereotipi (5x),

neodgovornost (5x).

Svoboda v sekundarni družini ženske 3: 

Kategorije svobode: sprejemanje (10x), bližina/intimnost (10x), empatija (9x),

razumevanje/fleksibilna prepričanja (9x), odgovornost (9x). 

Kategorije ne-svobode: nerazumevanje/rigidna prepričanja (4x), pomanjkanje

bližine/intimnosti (4x), brezbrižnost − zaprtost (4x), nesprejemanje (3x), neempatičnost (3x),

posploševanje/stereotipi (3x), neodgovornost (3x).
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV IN UGOTOVITVE

6.1 Analiza pogovora 1 – moški

Na podlagi kodiranja stila navezanosti v otroštvu moškega menim, da je bil intervjuvanec v

otroštvu izogibajoče navezan.

Stil navezanosti v otroštvu moškega – izogibajoča navezanost:

Moški je v otroštvu razvil izogibajočo navezanost, saj je povedal, da se je ob stresnih

situacijah vselej umikal v samoto in da se starši niso veliko zanimali zanj. Nikoli staršem tudi

ni razlagal svojih notranjih stisk. Moški 1 pa je mamo na trenutke opisoval tudi kot pretirano

vsiljivo. »Do takšne navezanosti lahko pride tudi zaradi pretirano vsiljive, spodbujajoče

matere. Otrok se obrača stran od matere, ko so kapacitete za procesiranje informacij

preobremenjene (Cugmas, 1998, v Žvelc, 2011a, 97). 

Na podlagi kodiranja stila navezanosti v odraslosti lahko potrdim, da je moški

odklonilno/izogibajoče navezan. 

Stil navezanosti v odraslosti moškega – odklonilno navezan:

Moški sodi v odklonilno navezane odrasle. Pri njem sem opazila, da svojo izkušnjo

navezanosti ocenjuje kot nepomembno za svoj osebnostni razvoj. Prav tako mu je v otroštvu

primanjkovalo medosebne povezanosti. Tudi njegovi opisi dogodkov iz otroštva so bili dokaj

splošni in deloval je dezinteresirano. Prav tako se zdi moškemu nekaj običajnega, da so mu

drugi na razpolago, vendar se sam na druge ne naveže iz strahu pred izgubo svojega položaja,

osebne svobode. Izogiba se pristni intimnosti in se upira vsakršni obliki avtoritete. Želi dajati

vtis, da je popolnoma neodvisen. Vede se navidezno samozadostno. Prav tako moški relativira

pomen socialnih stikov in je usmerjen na bolj neosebne vidike življenja, kot so delo in

konjički, kar postavlja v ospredje. Ima kratke in površinske nezadovoljive zveze in nizko

raven za stisko in depresivne občutke. Če ima občutek, da je njegova neodvisnost ogrožena, to

doživi kot osebno grožnjo. Prav tako ne želi, da so drugi odvisni od njega. Partnerja pogosto

vidi v slabši luči kot sebe in je manj vključen v odnos kot njegova partnerka, kadar jo ima. Za

partnerske odnose odklonilno navezanih odraslih je značilno tudi pomanjkanje zaupnosti in

bližine, majhno izražanje čustev ter pomanjkanje intimnosti, kar je bilo mogoče opaziti tudi

pri moškem.
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Stil navezanosti iz otroštva se je ponovil tudi v partnerskem odnosu moškega.

Analiza pogovora 1 – moški; zaključki in primerjava zadovoljitve temeljnih potreb v primarni

in sekundarni družini

V prvem pogovoru z moškim sem tudi s pomočjo kodiranja ugotovila, da se je od devetih

vprašanj o zadovoljevanju temeljnih potreb vzorec v šestih primerih od devetih ponovil tudi v

partnerskem odnosu intervjuvanca. Pri treh vprašanjih je vzorec nekoliko odstopal, je pa

delno spominjal na vzorce iz primarne družine. Vzorec se je ponovil na področjih

obravnavanja osebne svobode, kjer prevladuje nezanimanje za osebo in pomanjkanje

komunikacije na področju pogajanja; tega ni bilo ne pri starših ne v trenutnem odnosu. Ponovi

se tudi na področju intime, kjer sogovornik ne podeli svoje prizadetosti s partnerko, tako kot

je ni podelil v primarni družini. Ponovil se je na področju zaupanja, kjer se je pokazala

odsotnost komunikacije tako pri starših kot v partnerskem odnosu. Tudi na področju

sprejetosti se vzorec ponovi; ni tako pri starših kot pri partnerici. Tudi na področju

spoštovanja se je vzorec iz primarne družine ponovil. Delno se je vzorec ponovil na področju

pogovora o osebni svobodi, s partnerko se o tem sploh ne pogovarjata, pokaže se tudi močna

potreba sogovornika po osebni svobodi, partnerice ni pripravljen spustiti zares blizu, torej se

pojavijo težave na področju intime. Določena podobnost se pokaže tudi na področju

dojemanja spolnosti. Ta je bila v primarni družini tabu, starša nista kazala naklonjenosti drug

drugemu. Sogovornik spolnost v partnerskem odnosu vidi kot zelo pomembno, celo bolj od

intimnega stika, ki ga dejansko ne vzpostavlja. 

Dejansko sem lahko ugotovila, da so v primeru mojega sogovornika trpela vsa za človeka in

odnose izjemno pomembna področja. Potreba po avtonomiji, po povezanosti, pravica do

resničnosti, sposobnost za pogajanje, sposobnost za ljubezen in intimnost.

SVOBODA

Zaključki glede prisotnosti »svobode« v izogibajočem stilu navezanosti v otroštvu:

V odnosu staršev do moškega 1 sem zabeležila največ nesprejemanja, neodgovornosti do

otroka in pomanjkanja intimnosti, zelo je bila prisotna tudi brezbrižnost in zaprtost staršev do

njega in posledično otroka do njih. Kar visoka je v odnosu stopnja nerazumevanja in rigidnih

prepričanj ter neempatičnosti. Nekaj manj, pa vendar dovolj je tudi obsojanja in obtoževanja

ter posploševanja in stereotipnega pogleda. Zabeležila sem tudi prisotnost tabuja. 

66



Kraljevič, Kaja. 2016. »Vpliv stila navezanosti na razumevanje osebne svobode«. Diplomsko delo., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Glede osebne svobode sem ugotovila, da so jo v primarni družini obravnavali zelo

površinsko. Ugotovim lahko tudi, da je bila močno okrnjena koalicija staršev,  »ki pomeni, da

starša drug drugega podpirata v svojih vlogah. Koalicije ni mogoče vzpostaviti tam, kjer se

starša ne spoštujeta. Otrok se prav preko koalicije staršev nauči razumeti zakon kot vir

vzajemne čustvene zadovoljitve in s tem kot lastni daljni cilj«  (Lidz, 1971, v Čačinovič

Vogrinčič, 1998, 53). Nespoštovanje v partnerskem odnosu staršev je moj sogovornik tako

prenesel tudi v svoj partnerski odnos, kjer prav tako ne uspe najti čustvene zadovoljitve. Tudi

na področju sprejemanja vloge lastnega spola, ki ga postavlja Lidz, so se pri mojem

sogovorniku pokazale posledice. »Gre za gotovost v spolni identiteti, za otroka je usodno, če

se en spol razvrednoti in ponižuje« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, 55) , kar je zaznati tudi v

odnosu sogovornikovega očeta do matere. V primarni družini pa sta bili najbolj okrnjeni prav

po L'Abatu sposobnost za pogajanje in sposobnost za ljubezen ter intima. »Gre za občutek

lastne vrednosti, ki daje posamezniku dovolj varnosti, da lahko tvega pogajanje« (v Čačinovič

Vogrinčič, 1998, 104). Moj sogovornik se v primarni družini ni pogajal, prav tako se ne

pogaja s partnerico. S tem je močno povezana tudi sposobnost za ljubezen.

Zaključki glede prisotnosti »svobode« v odklonilno-izogibajočem stilu navezanosti v

odraslosti moškega 1:

V odnosu s partnerico pri moškem 1 sem zabeležila močno prisotno kategorijo pomanjkanja

intimnosti, sledita neodgovornost za odnos in brezbrižno vedenje ter zaprtost. Močno sta

prisotni tudi kategoriji nesprejemanje v partnerskem odnosu in nerazumevanje oziroma

prisotnost rigidnih prepričanj. Prav tako beležim močno pomanjkanje empatije. Veliko je tudi

posploševanja in stereotipnih pogledov ter obsojanja in obtoževanja. Tudi v sekundarni

družini beležim prisotnost tabuja. Kategorij »svobode« v tem stilu navezanosti praktično

nisem zasledila. 

6.2 Analiza pogovora 2 – ženska 1

Stil navezanosti v otroštvu ženske 1 – izogibajoča navezanost:

»Za izogibajoče se otroke je značilno, da se v tuji situaciji izogibajo stikom z materjo, še

posebej takrat, ko občutijo stres. Ko se mama vrne v igralnico, ne kažejo nobenega

očitnega odziva in imajo odklonilni odnos do navezanosti. Izražajo nižjo stopnjo stresa

zaradi ločitve od matere in jo pri ponovnem snidenju ignorirajo (Cugmas, 1998).

Raziskave pa tudi kažejo, da pri tem pride do pomembne spremembe v živčnem sistemu

(sprememba bitja srca). Ainsworthova je ugotovila (Ainswort in dr., 1978), da je za odnos
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izogibajočega se otroka s starši značilna emocionalna distanca ter zavračanje in

brezbrižno vedenje staršev. Starši takih otrok so emocionalno nedostopni ter relativno

neobčutljivi na otrokovo čustveno stanje. Niso  občutljivi na otrokove potrebe in jih ne

zadovoljujejo učinkovito. Kasnejše študije so pokazale, da so za starše teh otrok značilne

težave pri čustvenem uglaševanju (Beebe in Lachman, 1988, 1994, v Siegel, 1999).

Težave imajo tudi pri spuščanju na otrokov razvojni nivo ter pri reflektiranju mentalnih

stanj sebe in drugih. Tako imajo taki otroci občutja, da jih matere odklanjajo (Cugmas,

1998)« (Žvelc, 2011a, 96–97). 

Menim, da zgornje trditve lahko povežemo z žensko 1. 

Sem pa pri ženski 1 zasledila tudi elemente ambivalentne navezanosti v otroštvu. Ti elementi

so naslednji: ženska 1 je v intervjuju pokazala določena ambivalenca do matere, saj je nihala

med zavračanjem matere ter iskanjem bližine z njo (to počne še danes). To se je pokazalo tudi

kot upiranje, ki se je kazalo v izražanju jeze do matere ter potiskanju matere stran od sebe

(ženska 1 se kot otrok ni hotela stisniti k materi in se z njo objeti). 

»Ainswort in sodelavci (1978) so v svojih opazovanjih na domu ambivalentnih otrok

ugotovili, da so starši teh otrok zelo nekonsistentni v nudenju skrbi. Taki starši so včasih

vsiljivi (npr. takšna mati je naenkrat brez opozorila pograbila zadovoljenega otroka pri igri in

ga zasula z objemi in poljubi. S tem je zmotila otrokovo pozornost in njegovo stanje uma.). Z

otrokom skušajo biti povezani, vendar na način, ki ni skladen s signali in potrebami otroka. «

(Siegel, 1998, v Žvelc 2011a, 98). 

»Značilno je tudi to, da čustva staršev in njihova mentalna stanja onemogočajo, da bi

konsistentno in pravilno zaznali otrokova čustva in potrebe. Zaradi tega otroci ostanejo

negotovi v to, ali bodo njihove potrebe zaznane in zadovoljene. Včasih so, včasih pa ne«

(Žvelc, 2011a, 98).

Ženska 1 denimo navede, kako je mamo skrbelo le-to, da bo deklica lepo oblečena, ne pa tudi,

kako se počuti. »Zaradi nekonsistentno skrbnih mater taki otroci razvijejo strategije, ki jim

pomagajo preživeti (Cugmas, 1998). Na vsak način skušajo pritegniti pozornost matere ter

izražajo pretirano odvisnost od nje (Siegel, 1999, v Žvelc, 2011a, 98).

68



Kraljevič, Kaja. 2016. »Vpliv stila navezanosti na razumevanje osebne svobode«. Diplomsko delo., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

»Ta stil navezanosti se torej razvije v primeru nedoslednih odzivov starša, zaradi katerega

otrok ne more razviti občutka varnosti in je zato tudi bolj previden pri raziskovanju sveta

okoli sebe. Starš se odziva, vendar se odziva v skladu s svojimi potrebami in ne kot odziv na

otrokovo komunikacijo. To pomeni, da so včasih otrokove potrebe ignoriranje oziroma

pogojevane, dokler ne konča neke druge dejavnosti.« (Žvelc, 2011a, 98). 

Kljub temu pa se je pri ženski 1 pokazalo več elementov izogibajoče navezanosti, saj je bilo

prisotnega veliko umikanja in osamljenosti, tako da je bilo posledično tudi zelo malo pristne

komunikacije. 

Stil navezanosti v odraslosti ženske 1 – plašljivo-izogibajoč stil navezanosti:

»Ljudje, za katere je značilen plašljivo-izogibajoč stil navezanosti v odraslosti, pri

navezovanju telesnih stikov z ljudmi niso sproščeni. Čeprav si želijo imeti telesne odnose

z drugimi, le težko zaupajo in se težko zanesejo na druge. Bojijo se, da bodo prizadeti, če

bi se jim kdo preveč približal. Po drugi strani pa bi si želeli biti bolj odprti in zaupljivi.

Sebe doživljajo kot nevredne ljubezni, druge ljudi pa kot zavračajoče in nevredne

zaupanja. Izogibanje bližine jim omogoči, da se varujejo pred pričakovano zavrnitvijo

drugih. So zelo ranljivi in čustveno manj izrazni. Njihovo samozaupanje je majhno. So

čustveno odvisni in zelo ljubosumni. Zanje je značilna separacijska anksioznost

(Bartolomew in Horowitz, 1991). Lahko imajo nekaj tesnejših prijateljev, vendar so ta

prijateljstva gradili več let. Počutijo se, da več dajejo v odnosu kot njihovi prijatelji.

Težko se spustijo v partnersko razmerje. Če se, prevzamejo pasivno vlogo, so zelo odvisni

in so bolj vpleteni v odnos kot njihov partner (Bartholomew, 2000). Plašljivo-izogibajoč

stil pogosto razvijejo osebe, ki so jih starši zavračali. Glede na to so zaključili, da so

drugi ljudje nevredni zaupanja in neskrbni ter da so tudi sami nevredni zaupanja.

Razvijejo torej negativni model sebe in drugega. Želijo si socialnih stikov in intimnosti,

vendar doživljajo nezaupanje in strah pred zavrnitvijo. So zelo pozorni in občutljivi na

to, kako se drugi odzivajo nanje in v kolikšni meri jih drugi sprejemajo. Taki posamezniki

se izogibajo socialnim situacijam, da bi se izognili možnosti zavrnitve. Ta stil najbolj

odgovarja opisu »izogibajočega« stila navezanosti Hazana in Shaverja (1987)«. (Žvelc

in Žvelc, 2006 b, 58).

Podobno kot pri stilu navezanosti v otroštvu pri Ženski 1 sem tudi pri stilu navezanosti v

odraslosti zasledila nekaj elementov preokupirane navezanosti, posebej v prvih letih odnosa z

možem. Ti elementi so: preokupirani odrasli si močno želijo bližine z drugo osebo in se

69



Kraljevič, Kaja. 2016. »Vpliv stila navezanosti na razumevanje osebne svobode«. Diplomsko delo., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

bojijo, da bi jo izgubili. Skrbi jih, da pomembni drugi ne bodo zadovoljili njihovih potreb, kar

je bilo mogoče opaziti tudi pri Ženski 1. Prav tako se je njena preteklost v marsičem

prepletala s sedanjostjo, pogosto je izkušnje s starši opisovala tudi kot primerjavo v

partnerskem odnosu. To pomeni, da jih večkrat preplavijo stari čustveni spomini, ki ovirajo

funkcioniranje tukaj in sedaj. Preokupirani odrasli so tudi nadpovprečno občutljivi na možne

vire stresa in groženj in kažejo visoko splošno raven tesnobe ter so pogosto preplavljeni z

občutki nevrednosti; nekaj tega sem zasledila tudi pri ženski 1. V prvih letih zakona je z

možem vzpostavila konfliktno in burno zvezo, še sedaj pa dvomi o razpoložljivosti partnerja.

Včasih od njega stvari zahteva tudi na precej buren in teatralen način. Strah jo je, da je partner

ne ljubi tako, kot ona njega. 

Sicer pa se je stil navezanosti iz otroštva pri ženski 1 ponovil tudi v njenem partnerskem

odnosu.

Zaključki glede prisotnosti »svobode« v izogibajočem stilu navezanosti v otroštvu ženske 1:

Odnos najbolj zaznamujeta kategoriji pomanjkanje intimnosti in neempatičnost. Zelo veliko

je tudi nesprejemanja, neodgovornosti do otroka, brezbrižnosti in zaprtosti ter rigidnih

prepričanj. Precej je tudi posploševanja in stereotipov, nekoliko manj v tem primeru beležim

obsojanja in obtoževanja. 

Zaključki glede prisotnosti »svobode« v odklonilno-izogibajočem stilu navezanosti v

odraslosti Ženske 1: Ta odnos najbolj zaznamujeta kategoriji pomanjkanje intimnosti in

neempatičnost. Posledično je zelo veliko nesprejemanja, brezbrižnosti oz. zaprtosti, močno pa

je prisotna tudi kategorija rigidnih prepričanj. Nekoliko manj, a še vedno veliko je obsojanja

in obtoževanja, neodgovornosti v odnosu ter posploševanja in stereotipov. 

Zaključki in primerjava zadovoljevanja temeljnih potreb v primarni in sekundarni družini

ženske 1:

Pri ženski 1 se je vzorec komunikacije in izpolnjevanja temeljnih potreb v odnosu iz primarne

družine v osmih od devetih primerov ponovil tudi v odnosu s sedanjim partnerjem. Ni se

ponovil le pri vprašanju sposobnosti za pogajanje, kjer se je izkazalo, da se je sogovornica v

primarni družini pogajala z mamo, s partnerjem pa naj bi se vedno manj. Težavno

komuniciranje se je izkazalo na prav vseh področjih. Morda bi v tem primeru izpostavila

L'Abatejevo razlago pripisovanju pomena sebi in drugim, kar povezuje s pravico do

resničnosti in s temeljnima potrebama družine po avtonomiji in povezanosti. V tem kontekstu
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opisuje definicijo štirih družinskih inačic pripisovanja pomena sebi in drugim. Mojo

sogovornico bi uvrstila v naslednjo definicijo: »otrok se nauči zanikati lastni pomen in

pritrditi pomenu drugega (jaz nisem pomemben, ti si pomembnejši od mene; ti zmagaš, jaz

izgubim). Izid je nesebičnost soodvisnih posameznikov, ki se definirajo v pojmih mučeništva,

žrtvovanja sebe za druge (Čačinovič Vogrinčič, 1998, 105)« . Povedala je, da se s partnerjem

vedno manj pogaja, prisotno je psihično nasilje, diskreditiranje, podobno kot v primarni

družini. V kontrolnem vprašanju česa ne bi ponovila iz zakona svojih staršev je denimo

povedala; »Kup stvari, pa sem jih nehote sama ponavljala. Ena od teh je bila točno ta, da sem

tudi jaz v veliki meri vzdrževala svojega moža. Razlika pa je, da je on vseeno neprimerno

boljši mož in oče«. Pogosto se intervjuvanka vidi kot žrtev, v odnosu ni zadovoljna, spolnosti

v njem že leta ni, čeprav je zanjo pomembna, a v odnosu vztraja.

6.3 Analiza pogovora 3 – ženska 3

Stil navezanosti v otroštvu – ambivalentna navezanost:

Žensko 2 bi v otroštvu uvrstila med ambivalentni stil navezanosti. »Takšni otroci se oklepajo

staršev z nepotešljivo potrebo po prepoznavanju in priznanju« (Bouwkamp, 2014, 33), kar je

bilo zaznati tudi iz opisa ženske 2. 

»Ta stil navezanosti se torej razvije v primeru nedoslednih odzivov starša, zaradi

katerega otrok ne more razviti občutka varnosti in je zato tudi bolj previden pri

raziskovanju sveta okoli sebe. Starš se odziva, vendar se odziva v skladu s svojimi

potrebami in ne kot odziv na otrokovo komunikacijo. To pomeni, da so včasih otrokove

potrebe ignorirane oziroma pogojevane, dokler ne konča neke druge dejavnosti. V tem

primeru bo otrok pretirano navezan na starša, saj je ob njenih/njegovih nedoslednih

odzivih negotov in tesnoben. Posledica je, da se otrok starša pretirano oklepa, najraje bi

se zlepil z njo/njim, po drugi strani pa starša zavrača, ko pride do interakcije « (Blaznik,

2013).

Ambivalentno navezani otroci »lahko kažejo ambivalenco do matere (oz. staršev), kar

pomeni, da nihajo med zavračanjem matere ter iskanjem bližine z njo. Lahko se pojavi

tudi upiranje, ki se kaže v izražanju jeze do matere ter potiskanju matere stran od sebe.

Kljub ponovni bližini matere se zaradi prejšnje ločitve težko potolažijo. Ainswort in

sodelavci (1978) so v svojih opazovanjih na domu ambivalentnih otrok ugotovili, da so

starši teh otrok zelo nekonsistentni v nudenju skrbi. Taki starši so včasih vsiljivi (npr.
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takšna mati je naenkrat brez opozorila pograbila zadovoljenega otroka pri igri in ga

zasula z objemi in poljubi. S tem je zmotila otrokovo pozornost in njegovo stanje uma.). Z

otrokom skušajo biti povezani, vendar na način, ki ni skladen s signali in potrebami

otroka (Siegel, 1998). Značilno je tudi to, da čustva staršev in njihova mentalna stanja

onemogočajo, da bi konsistentno in pravilno zaznali otrokova čustva in potrebe. Zaradi

tega otroci ostanejo negotovi v to, ali bodo njihove potrebe zaznane in zadovoljene.

Včasih so, včasih pa ne. Zaradi nekonsistentno skrbnih mater taki otroci razvijejo

strategije, ki jim pomagajo preživeti (Cugmas, 1998).« (Žvelc, 2011a, 97–98). 

Podobna dinamika se je odražala tudi v odnosu med žensko 2 in njenimi starši.

»Na vsak način skušajo pritegniti pozornost matere ter izražajo pretirano odvisnost od

nje. Obnašajo se lahko tudi manj zrelo, zaradi česar povečajo skrb mater za njih. Vsak

človek ima cikluse, v katerih včasih potrebuje povezanost, drugič pa ne. Ena od osnovnih

značilnosti uglaševanja je, da vemo, kdaj iti k drugi osebi in začeti komunikacijo ter kdaj

dati emocionalni prostor drugi osebi. Pri ambivalentni navezanosti pa gre za pomembno

nekonsistentnost v zmožnosti staršev pri zaznavanju in spoštovanju teh naravnih ritmov«

(Žvelc, 2011a, 97–98). 

Menim, da je bilo podobno pri ženski 2. Sama je s starši po eni strani iskala bližino, se je pa

tudi zelo upirala. Tudi starši so bili večinoma skrbni in odzivni, po drugi strani pa menim, da

je pogosto prihajalo prav do tega, da so nekonsistentno in večkrat napačno zaznavali njene

potrebe in čustva. Težava je bila torej pri uglaševanju otrokovih potreb in spoštovanju

naravnih ritmov. Prav tako ženska 2 pove, da je bila ljubezen pogojevana. 

»Ta stil navezanosti se torej razvije v primeru nedoslednih odzivov starša, zaradi

katerega otrok ne more razviti občutka varnosti in je zato tudi bolj previden pri

raziskovanju sveta okoli sebe. Starš se odziva, vendar se odziva v skladu s svojimi

potrebami in ne kot odziv na otrokovo komunikacijo. To pomeni, da so včasih otrokove

potrebe ignorirane oziroma pogojevane, dokler ne konča neke druge dejavnosti. V tem

primeru bo otrok pretirano navezan na starša, saj je ob njenih/njegovih nedoslednih

odzivih negotov in tesnoben. Posledica je, da se otrok starša pretirano oklepa, najraje bi

se zlepil z njo/njim, po drugi strani pa starša zavrača, ko pride do interakcije. Nezaupljiv

je do tujcev, tudi če so starši prisotni. « (Blaznik, 2013). 
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Ženska 2 med drugim pove, da je bila ljubezen do nje doma vedno pogojevana.

Stil navezanosti v odraslosti – osebe z avtonomnim stanjem uma (varna navezanost):

Žensko 2 sem glede stila navezanosti v odraslosti umestila v osebe z avtonomnim stanjem

uma oziroma v varno navezanost. Ženska 2 ceni svoje izkušnje navezanosti in medosebne

odnose. Ima dokaj uravnotežen pogled na svoje otroštvo in ga pretirano ne idealizira. Z

lahkoto se spominja avtobiografskih podatkov. Njena življenjska zgodba je notranje skladna.

Tudi starše opisuje uravnoteženo. »V to (varno navezano) skupino sodijo tudi posamezniki s

'prisluženim' varno navezanim statusom. Za njih je značilno, da so imeli otroštvo, ki po

navadi vodi v negotovo navezanost. Kasneje v življenju so imeli pomembno čustveno

razmerje z dobrim prijateljem, s partnerjem ali terapevtom, kar jim je omogočilo, da so prešli

iz negotove navezanosti v varno (Main, 1990; Pearson, Cohn, Cowan in Cowan, 1994; oboje

v Siegel, 1999) .» (v Žvelc in Žvelc, 2006b). 

Prav takšen je primer moje sogovornice, ki je varen stil navezanosti 'prislužila' v odnosu s

partnerjem. 

»Varno navezani odrasli zlahka navežejo zaupen stik in brez večjih problemov ohranjajo

ravnovesje med avtonomijo in povezanostjo. Zmožni so se zares povezati in biti zares

samostojni ter se pri tem svobodno odločati. Za njihove zveze je značilna visoka stopnja

zaupanja, povezanosti in zadovoljstva. Tudi raziskave kažejo, da je varna navezanost

povezana z zadovoljujočimi intimnimi odnosi, z veliko osebno sposobnostjo prilagajanja

in s sposobnostjo empatičnega odzivanja« (Weinfeld idr., 1999; Shaver in Mikulincer,

2002, v Bouwkamp, 2014, 28). 

Ženska 2 ustreza zgornjim navedbam.

Ženska 2 se tudi brez večjih težav poveže z drugimi. Zanese se na druge in ne moti je, ko

drugi računajo na njeno podporo. 

»Kot partnerji so odzivni, ljubeči in ni jih strah deliti svojih čustev, misli in reakcij.

Zadovoljni in varni se počutijo, kadar so v intimnem odnosu in kadar so sami. Ob

poglabljanju čustvenih stikov z drugo osebo se počutijo varne. Kljub povezanosti z drugimi

ljudmi ohranjajo svojo individualnost. Za partnerstva varno navezanih ljudi so značilni

intima, zaupanje in spoštovanje« (Blaznik, 2013). 
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V pogovoru z žensko 2 se je vse to tudi potrdilo.

S svojim možem je imela ženska 2 na začetku nekaj težav, ker se je bala občutka, da bi se

nekomu popolnoma predala, čeprav si je tega želela. Mož ji je pri tem pomagal. Pove, da

imata z možem o osebni svobodi podobno mnenje in se o tem rada in veliko pogovarjata.

Svoje želje sedaj izražata, na začetku pa sta imela s tem oba nekaj težav. On se je večinoma iz

pogovora umikal, sama pa se je kolerično prepirala in občasno čustveno izsiljevala. Sedaj se s

partnerjem tudi pogajata in si veliko povesta ter zaupata, vendar sta na tem veliko delala. Oba

si tudi upata podeliti prizadetost. Zaupata drug drugemu in se počutita sprejeta. Vse bolj je

tudi prisotno spoštovanje. Oba vidita tudi vlogo spolnosti kot pomembno. »Mislim, da gre za

res lepo stvar, ki je povezana z ljubeznijo, pripadnostjo in sprejemanjem, je pa pomembno, da

par tega segmenta z leti ne spregleda,« pove sogovornica.

V tem primeru se stil navezanosti iz otroštva ni ponovil, saj je ženska 2 s partnerjem uspela

vzpostaviti varno navezanost, takšno, kot je opisala, da sta jo imela njena starša. Je pa sama

potrdila, da sta imela s partnerjem v partnerskem odnosu na začetku vrsto težav in da sta si

»novo«, varno navezanost dejansko skupaj priborila.

Analiza kodiranja svobode v ambivalentnem stilu navezanosti v otroštvu ženske 2:

V primarni družini beležim več kategorij svobode kot kategorij nesvobode. Največkrat (9x) se

pojavita kategoriji sprejemanje in bližina/intimnost. Sledijo (8x) pa kategorije empatija,

razumevanje/fleksibilna prepričanja in odgovornost. Med kategorijami nesvobode dosežeta

najvišjo prisotnost (4x) kategoriji nesprejemanje in neempatičnost, po trikrat se ponovijo

kategorije nerazumevanje/rigidna prepričanja, posploševanje/stereotipi, neodgovornost in

pomanjkanje bližine/intimnosti . Po dvakrat sem zabeležila še kategorijo

obsojanje/obtoževanje. Prav tako po dvakrat tudi kategorijo fizično nasilje (v drugem delu

intervjuja, a se nanaša na primarno družino). V primarni družini sta odsotni le kategoriji tabu

in brezbrižnost/zaprtost. 

Analiza kodiranja prisotnosti »svobode« v sprva ambivalentnem stilu navezanosti v odraslosti

ženske 2, sedaj po avtonomnem stanju uma:

Svoboda v sekundarni družini ženske 2 (na začetku odnosa): sogovornica je navedla le

kategorije nesvobode. Te se po trikrat se ponovijo: nesprejemanje, neempatičnost,

nerazumevanje/rigidna prepričanja, pomanjkanje bližine/intimnosti in neodgovornost. Po

dvakrat se pojavita kategoriji posploševanje/stereotipi in obsojanje/obtoževanje, enkrat pa

brezbrižnost/zaprtost. Odsotni sta kategoriji fizično nasilje in tabu. 
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Svoboda v sekundarni družini ženske 2 (sedaj): sogovornica je navedla le kategorije svobode.

Po devetkrat so prisotne kategorije sprejemanje, empatija, razumevanje/fleksibilna

prepričanja, bližina/intimnost in odgovornost. 

Zaključki in primerjava zadovoljitve temeljnih potreb v primarni in sekundarni družini Ženske

2:

Tudi pri Ženski 2 sem zasledila, da se je vzorec delovanja in zadovoljevanja potreb iz

primarne družine ponovil v partnerskem odnosu v kar osmih od devetih vprašanj. Le da gre

tokrat za pozitivne vzorce, kjer je prisotno spoštovanje, odprtost v komunikaciji, pogajanje,

zaupanje strahu pred prizadetostjo ali prizadetost. Zanimivo je, da je imela sogovornica

tovrstne izkušnje kljub nasilju s strani očeta v primarni družini. Ne gre za konstantno nasilje,

vendar je oče kot »staromoden« vzgojni ukrep uporabljal celo pas. Prav tako je sogovornica

poročala o psihičnem nasilju s strani očeta, po drugi strani pa jo je tudi poslušal, kazal čustva,

skrbel zanjo in jo podpiral, zato pove, da mu je zaupala. Vsekakor pa je zatrdila, da sta imela

starša med seboj zelo spoštljiv, povezan in pripaden odnos, nista se žalila in tudi v spolnosti

sta po njenih pripovedih zelo dobro funkcionirala. Glede tega sta bila starša zelo odprta.

Čeprav je imela sama s partnerjem na začetku nekaj težav z občutkom predanosti in

komunikacijo, ki je bila z njene strani večkrat kolerična s pridihom čustvenega izsiljevanja,

sta uspela sčasoma to urediti in sedaj teh vzorcev v njunem odnosu ni zaznati.

»Funkcionalne družine znajo jasno razlikovati med problemi, ki so povezani z ljubeznijo

in intimnostjo, ki ne morejo biti predmet pogajanja, in problemi moči v družini, ki so

predmet pogajanja ... O problemih moči se funkcionalne družine pogajajo, v

disfunkcionalnih družinah pa se pogajanja o moči prepletajo, zamenjujejo s problemi

ljubezni ... Čustva ne morejo biti predmet pogajanja, kako pa se v družini čustva izražajo

in kažejo, to je predmet pogajanja, še posebej če se v družini zamenjujejo problemi

ljubezni s problemi moči.« (L'Abate, ibid citirano v Čačinovič Vogrinčič 1998, 106). 

Menim, da ta del lahko pripišem družini moje sogovornice, saj je sama izpostavila

problematiko, da je bila ljubezen pogojevana, zaradi česar se v primarni družini ni počutila

sprejete. Podobne težave je imela tudi na začetku svoje partnerske zveze, vendar sta z možem

skupaj premagala določene vzorce. 
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6.4 Analiza pogovora 4 – ženska 3

Stil navezanosti v otroštvu Ženske 3 – varna navezanost:

Kljub manjšim odstopanjem (zasledila sem namreč tudi nekaj ambivalence in izogibanja) sem

žensko 3 umestila med varno navezane otroke. Dokaj visoko so se namreč uvrstile kategorije

odprtost, intimnost, empatičnost in odgovornost staršev v odnosu do deklice. Kot deklica

je imela ženska 3 dober občutek o sebi in svojem okolju, zaupala je vase in v okolje ter je bila

pozorna na lastne potrebe in potrebe drugih. Izjema je bilo obdobje, ko je imela težave v šoli,

ker so se iz nje sošolci norčevali, vendar menim, da se je dobro odzvala prav zaradi prvotno

pridobljene varne navezanosti. Oba starša sta bila čustveno prisotna, čeprav je ženska 3 mamo

opisala kot nekoliko nedostopno, medtem ko je očetu popolnoma zaupala. Na vprašanje o

obravnavanju spolnosti v primarni družini pa pri Ženski 3 izstopa kategorija tabu. 

»Varen stil navezanosti se kaže v otrokovi predstavi, da je vreden ljubezni in varnosti, ter

da so drugi ljudje odgovorni. Varnost ima pomembno vlogo pri raziskovanju sveta, s

katerim začne otrok vstopati v svet in navezovati stike z drugimi. Tudi pri varni

navezanosti pride do nesoglasij in napak. Odnos je proces in naša različnost je tista, ki

odnose bogati in nas postavlja pred nove izzive. Ključ je, da znajo varno navezani starši

prekinjen stik z otrokom obnoviti. « (Blaznik, 2013). 

Menim, da se je prav to dogajalo tudi pri ženski 3.

Stil navezanosti v odraslosti ženske 3 – avtonomno stanje uma (varna navezanost):

Žensko 3 sem umestila med varno navezane odrasle, saj »ceni svoje izkušnje navezanosti in

medosebne odnose. Ima uravnotežen pogled na svoje otroštvo in ga pretirano ne idealizira. Z

lahkoto se spominja avtobiografskih podatkov. Njene življenjske zgodbe so notranje skladne.

Tudi starše opisujejo uravnoteženo« (Žvelc, 2011a, 104). S svojim partnerjem je navezala

zaupen stik in ohranja ravnovesje med avtonomijo in povezanostjo. V odnosu s partnerjem si

zaupata, sta povezana in zadovoljna. Sposobna sta empatičnega odziva in intimnosti, pove, da

je prisotno tudi spoštovanje. V partnerskem odnosu ju ni strah podeliti čustva in računata na

podporo drug drugega. Ženska 3 kljub povezanosti s partnerjem ohranja svojo individualnost. 

Pri njenem partnerju zaznavam mešanico varne navezanosti ter izogibajoče navezanosti in

ambivalence. Stil navezanosti v otroštvu se je pri ženski 3 ponovil tudi v odrasli dobi in

partnerskem odnosu.
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Zaključki in primerjava zadovoljitve temeljnih potreb v primarni in sekundarni družini ženske

3:

Pri ženski 3 se veliko kategorij glede primarnih potreb iz primarne družine ponovi tudi v

njenem partnerskem odnosu. Tudi v tem primeru je podobno kot pri ženski 2 več ’pozitivnih’

kategorij. Kategorije se ponavljajo na področju pogovora o osebni svobodi. V primarni

družini so se o tem pogovarjali posredno, podobno je sedaj v odnosu s partnerjem. Kategorija

se ponovi tudi glede izražanja svojih želja in načrtov, kjer so se v primarni družini vselej

dogovorili, enako je tudi v partnerstvu, podobnost je tudi v tem, da je v primarni družini oče

sogovornice včasih nekoliko nergal glede teh načrtov, enako se obnaša tudi sedanji partner.

Kategorija se povsem ponovi tudi pri pogajanju, kjer tako v primarni družini kot partnerski

zvezi ni zaznati strahu pred pogajanjem. Kategorija se dejansko ponovi tudi glede podelitve

prizadetosti ali strahu pred prizadetostjo, s tem, da si v primarni družini te prizadetosti ni

upala podeliti intervjuvanka, sedaj pa sama to s partnerjem počne, vendar je partner v tem bolj

zadržan in z njo težko podeli tovrstna čustva in občutja. Podobno zanimivo je tudi pri

vprašanju zaupanja in občutka sprejetosti, kjer se kategorija ponovno ponovi v obratni smeri.

Intervjuvanka je očetu zaupala in se z njegove strani počutila sprejeto, z materine pa ne in

posledično je bilo tudi zaupanje okrnjeno. Partnerju pa sama zaupa in se pri njem počuti

sprejeto, za partnerja pa pove, da njej ne zaupa povsem in se ne počuti povsem sprejetega. Gre

za podoben vzorec, ki smo ga lahko zaznali v odnosu do staršev, le v obratni smeri. Kategorija

se ponovi tudi glede spoštovanja, kjer ugotavljam spoštljiv odnos tako med staršema, kot v

partnerski zvezi ženske 3. Kategorija se le delno ponovi pri vprašanju razumevanja osebne

svobode, za primarno družino Ženska 3 pove, da se je počutila zelo svobodno in samostojno,

prisotno pa je bilo neko tiho zaupanje staršev do nje. Partner je imel s tem na začetku

nekoliko težav, saj je sama bolj družabna kot on, vendar intervjuvanka pove, da sta sedaj to

uredila in se je partner prilagodil in to razume. Edino vprašanje, kjer se kategorija iz primarne

družine ni ponovila, je področje spolnosti. Doma je bila spolnost velik tabu in se o njej niso

nikoli pogovarjali. V partnerski zvezi je to bolj sproščeno in sogovornica vidi spolnost kot

pomembno področje partnerstva. Tudi glede varanja imata s partnerjem podobne in dokaj

odprte poglede na tematiko. Pri ženski 3 lahko ugotovimo, da v negativnem pogledu izstopa

neudejanjena kategorija potrebe po intimnosti, ki je druga komponenta sposobnosti za

ljubezen. Gre za podelitev prizadetosti in strahu pred prizadetostjo. V primarni družini tega

sama ni izražala, posebej mami, prav to pa očita tudi svoji mami, za katero pravi, da je bila v

tem smislu zaprta. V sedanjem odnosu pa te potrebe ne izraža dovolj partner. 
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»Intimnost v družini je, če so člani emocionalno na razpolago drug drugemu tako, da nikomur

ni odvzeta možnost, da čuti in podeli bolečino in veselje. Človek se, kot pravi L'Abate, v

družini uči sposobnosti za ljubezen iz enega od štirih možnih položajev samovrednotenja ali

samospoštovanja (Čačinovič Vogrinčič, 1998, 107):

Jaz sem pomemben, ti si pomemben, oba potrebujeva zmago, dokler sva skupaj.

Jaz sem pomemben, ti nisi; jaz zmagam, ti izgubiš.

Jaz nisem pomemben, ti si pomembnejši od mene; ti zmagaš, jaz izgubim.

Ker nihče od naju ni pomemben, oba izgubiva.

»Roditelj, ki se je naučil, da sta oba z otrokom pomembna in, da oba potrebujeta zmago, bo

tako oblikoval vlogo otroka. Roditelj, ki se je najbolje naučil zanikati pravico do resničnosti,

otroku ne bo znal ponuditi izkušnje za samospoštovanje. V moji interpretaciji se v življenju

družine pojavljajo vse štiri različice, pomembno je, da prevladuje prva in pomembno je, da so

posamezni položaji razvidni, da jih je mogoče osvestiti. « (L'Abate, v Čačinovič Vogrinčič

1998, 107). 

Pri ženski 3 kljub odnosu z mamo in sedaj s partnerjem le prevladuje prva različica; jaz sem

pomemben, ti si pomemben. 

Analiza kodiranja svobode v stilu navezanosti ženske 3 v primarni družini (varna navezanost),

s prisotnostjo elementov ambivalentne in izogibajoče navezanosti:

V tem stilu navezanosti sem zasledila največ kategorij svobode. Sprejemanje, empatija,

razumevanje/fleksibilna prepričanja, bližina/intimnost in odgovornost so kategorije, ki so

se pojavile v osmih od desetih vprašanj. Med kategorijami nesvobode sta se največkrat, to je

po šestkrat pojavili kategoriji nesprejemanje in neempatičnost (včasih je bilo to s strani

očeta, večkrat pa z mamine strani). Za temi sledijo v enakem številu (po petkrat) kategorije,

k o t s o nerazumevanje/rigidna prepričanja, pomanjkanje bližine/intimnosti,

posploševanje/stereotipi in neodgovornost. 
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Analiza kodiranja svobode v stilu navezanosti ženske 3 v sekundarni družini (varna

navezanost – avtonomno stanje uma), prav tako s prisotnostjo elementov ambivalentne in

izogibajoče navezanosti (ta je prisotna s strani partnerja): 

Pri ženski 3 sem v njenem odnosu s partnerjem zabeležila izključno kategorije svobode. V

vseh desetih odgovorih sem pri njej zasledila kategoriji sprejemanje in bližina/intimnost, z

devetimi odgovori sledijo kategorije empatija, razumevanje/fleksibilna prepričanja in

odgovornost. 

Pri partnerju ženske 3 pa lahko poleg kategorij svobode zaznamo tudi kategorije nesvobode.

Pri štirih od desetih vprašanj sem pri njem zabeležila kategorije nerazumevanje/rigidna

prepričanja, pomanjkanje bližine/intimnosti, brezbrižnost/zaprtost. Po trikrat pa se

ponovijo kategorije nesprejemanje, neempatičnost, posploševanje/stereotipi in

neodgovornost. Kategorij, kot sta fizično nasilje in tabu, v partnerskem odnosu nisem

zasledila. 

6.5 Interpretacija rezultatov

Odgovori intervjuvancev so pokazali, da so v partnerskem odnosu navadno zadovoljili enake

potrebe kot v primarni družini, oziroma da so tiste potrebe, ki jih v primarni družini niso

zadovoljili, pogosto ostale nezadovoljene tudi v zdajšnjem partnerskem odnosu. Izjema v tem

je ženska 2, ki pa je povedala, da sta s partnerjem veliko delala na tem, da bi spremenila

prvotni način komunikacije, in jima je to tudi uspelo. Na podlagi odgovorov intervjuvancev

sem naknadno skušala določiti tudi, kakšen stil navezanosti so oblikovali v primarni družini

(merilo za določitev je bila prav teorija navezanosti Bowlbyja in Ainsworthove). Ugotavljala

sem, ali gre za varno, izogibajočo, ambivalentno ali dezorientirano navezanost.  

Posledično sem ugotovila, da se je stil navezanosti iz primarne družine ponovil tudi v odnosu

s partnerjem. Celo več, v treh od štirih primerov (kjer je bilo to iz pripovedi mogoče razbrati)

intervjuvancev sem zasledila, da se je stil navezanosti, ki sta ga izoblikovala v odnosu starša

mojega sogovornika, prenesel tudi na mojega sogovornika, ta pa je enak stil navezanosti

oblikoval s sedanjim partnerjem. (Torej si je poiskal partnerja, ki mu je omogočil, da nadaljuje

s »pridobljenim« stilom navezanosti). Le v enem primeru (ženska 2) deluje, kot da sta imela

starša v medsebojnem odnosu varen stil navezanosti, otrok (moja sogovornica) pa je v

otroštvu izoblikovala ambivalenten stil navezanosti. Kljub temu je kasneje s svojim

partnerjem izoblikovala varen stil navezanosti, takšnega, kot sta ga imela v odnosu njena
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starša. To me je potrdilo tudi hipotezo, da na otroka zelo močno vpliva in ga »zaznamuje«

odnos med staršema (kar opazuje v njunem odnosu). V primeru moje intervjuvanke še bolj

kot sam odnos staršev do nje. V tem primeru je bil namreč oče moje intervjuvanke zelo

avtoritaren, celo fizično nasilen (vendar le do otrok, nikoli do žene, s katero naj bi bila po

pripovedovanjih moje sogovornice zelo povezana). Sogovornica je bila kot otrok

ambivalentno navezana na starše, vendar je kasneje (morda prav zaradi vzora, ki ga je dobila

v starših) s partnerjem izoblikovala varen stil navezanosti, posebej je bilo namreč iz intervjuja

razvidno, da je na zakon svojih staršev gledala z občudovanjem. Pri ostalih sogovornikih sem

opazila, da so že kot otroci prevzeli stil navezanosti, ki sta ga imela v medsebojnem odnosu

tudi starša, enak stil navezanosti so izoblikovali tudi s sedanjim partnerjem. To se je zgodilo

pri moškem kot tudi pri ženski 1 in ženski 3. Pojem osebne svobode sem obravnavala na dva

načina. Preko kodiranja sem analizirala vse odgovore intervjuvancev (iz primarne in

sekundarne družine) in pri vsakem odgovoru (bilo jih je 20 pri vsakem intervjuvancu) skušala

oceniti, ali so v odgovoru prisotna svoboda odločanja, sprejemanje, empatija, intimnost,

fleksibilna prepričanja, odgovornost, odsotnost nasilja in obratno. Poleg tega pa sem jim

postavila tudi posebno vprašanje o tem, ali so se o osebni svobodi doma pogovarjali in ali se o

tem pogovarjajo s partnerjem. Zavedam se, da sam pogovor o svobodi v družini lahko konec

koncev še nič ne pomeni, saj ljudje včasih nekaj govorimo, delamo pa drugače. Res je pa tudi,

da pogovor o tem lahko vodi do določenega znanja in spoznanja, ki širi razumevanje svobode

tudi v praksi. Izkazalo se je, da je bil v varno navezanih družinah pojem osebne svobode tudi

v samem pogovoru bolj prisoten kot v ostalih družinah. O osebni svobodi so se ti posamezniki

doma pogovarjali, prav tako se je v odgovorih glede zadovoljitve temeljnih potreb izkazalo,

da so bile te potrebe bolj zadovoljene. Takšne družine so izkazovale več strpnosti,

spoštovanja, bolj so si zaupali in večkrat so med seboj podelili čustva.

Po kodiranju vseh štirih intervjuvancev se je izkazalo, da sta bila in sta še vedno moški in

ženska 1 izogibajoče navezana. Ženska 2 je bila v otroštvu ambivalentno navezana, sedaj pa

je varno navezana, Ženska 3 je ohranila varno navezanost iz otroštva. Nisem pa imela

sogovornika, ki bi bil dezorganizirano navezan, zato pri tem stilu navezanosti tudi nisem

mogla ugotavljati »svobode«. Hipoteza pa ostaja, da je najbrž najbolj nesvoboden stil prav

dezorganiziran stil navezanosti in je lahko predmet nadaljnjega raziskovanja. Med ostalimi

tremi stili navezanosti, ki sem jih analizirala, sem ugotovila, da je pričakovano svoboda

najbolj prisotna v varnem stilu navezanosti, sledi ji ambivalentna navezanost, najbolj

»nesvoboden« stil navezanosti med tremi pa je izogibajoča navezanost. Pri moškem in ženski

1, ki sta oba izogibajoče navezana, skorajda nisem zabeležila kategorij svobode, ampak so
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izstopale izključno kategorije nesvobode. Med temi so v izogibajočem stilu navezanosti

najbolj prisotne pomanjkanje intimnosti, nesprejemanje, brezbrižnost in zaprtost,

nerazumevanje/rigidna prepričanja, neempatičnost, neodgovornost in obsojanje/obtoževanje.

Nekoliko več svobode sem ugotovila pri ambivalentnem stilu navezanosti. Če sem pri

izogibajočem stilu navezanosti ugotovila, da so kategorije svobode skorajda povsem odsotne,

so pri ambivalentnem stilu navezanosti veliko bolj prisotne. Pri ženski 2, ki je bila v otroštvu

ambivalentno navezana, sem zabeležila relativno visoko stopnjo sprejemanja, intimnosti,

empatije, fleksibilnih prepričanj in odgovornosti, obenem pa je tudi precej kategorij

nesvobode (primer: devetkrat zabeležena kategorija sprejemanje in štirikrat zabeležena

kategorija nesprejemanje). Prav ta ambivalenca zaznamuje ambivalentni stil navezanosti, ki

pa se je kljub temu izkazal za bolj »svobodnega« od izogibajočega stila. Torej lahko

ugotovim, da je izkušnja svobode le boljša kot popolna odsotnost izkušnje svobode, kar

dokazuje prav ženska 2, ki ji je uspelo v odraslosti izoblikovati varno navezanost, medtem ko

moškemu in ženski 1 (oba izogibajoča) to zaenkrat ni uspelo. Še posebej je podatek zanimiv,

če ob tem upoštevamo dejstvo, da je bila ženska 2 v otroštvu izpostavljena tudi fizičnemu

nasilju, celo bolj kot moški in ženska 1. Iz pogovora z žensko 2 je namreč razvidno, da jo je

izkušnja svobode spodbudila k temu, da je tudi sama želela izboljšati komunikacijo in da je

verjela, da je to mogoče. Pri moškem in ženski 1 pa je iz pogovora razvidno, da v to »ne

verjameta kaj dosti«, morda prav zato, ker te izkušnje svobode nista doživela. Še bolj je ta

želja po svobodi v odnosu opazna pri ženski 3, ki je bila v otroštvu varno navezana, kar je

prenesla tudi v partnerski odnos. Pri njej sem tako v primarni družini kot v sekundarni

zabeležila najvišjo stopnjo kategorij svobode, z izjemo ženske 2, ki je v sedanjem odnosu z

možem prav tako izoblikovala varno navezanost in sem zabeležila sme kategorije svobode. 

Zavedam se, da moja raziskovalna naloga sicer ne prinaša novih odkritij, menim pa, da

dodatno osvetli, na kakšen način razumevanje pojma osebne svobode starša sovpada z

izoblikovanjem določenega stila navezanosti pri otroku. Prav tako s pomočjo oblikovanih

kategorij svobode in nesvobode nekoliko osvetli specifične značilnosti določenih stilov

navezanosti in povezavo s psihičnim in tudi fizičnim nasiljem. 

In če vemo, da se stil navezanosti lahko tudi spremeni, verjamem, da lahko več pogovorov o

tem, kako razumemo pojem osebne svobode tako v družinah, šolah, izobraževalnih ustanovah

kot v partnerskem odnosu in družbi nasploh, pripomore k vzpostavitvi bolj zdravih oziroma

varnih stilov navezanosti. Ne nazadnje sem v pogovorih z intervjuvanci zasledila, da nekateri

pojem osebne svobode razumejo zelo reduktivno (primer: »Nihče me ni omejeval, lahko sem
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hodil ven.«), pa čeprav je spoštovanje osebne svobode veliko širši pojem, ki se, kot je

pokazala moja raziskava, odraža pri zadovoljevanju prav vseh temeljnih potreb, ki naj bi jih

ljudje v odnosu zadovoljili. Morda želim z diplomsko nalogo opozoriti prav na nevarnost, da

se pojem osebne svobode v odnosih prevečkrat zanemari in posplošuje. Velikokrat se ga celo

povezuje le s fizičnim nasiljem ali fizičnim omejevanjem svobode, čeprav se morda veliko

večja ali bolj pogosta nevarnost skriva v psihičnem nasilju, ki je skoraj vedno posledica

kršenja osebne svobode. Želela sem opozoriti na pojem osebne svobode, ker menim, da je

pogosto obravnavan kot nekaj abstraktnega, neuporabnega v vsakdanjem življenju, morda v

določenih primerih celo nekaj slabšalnega, kot filozofski pojem, s katerim se večina ne želi

ukvarjati. 

Drži, da glede na to, da se stil navezanosti oblikuje že v zgodnjem otroštvu, težko govorimo o

vplivu razumevanja osebne svobode na stil navezanosti. Res je tudi, da stil navezanosti

oblikujemo na podlagi odnosa in izkušnje s starši, a ti svoje obnašanje do otroka oblikujejo na

podlagi svojega stila navezanosti, pa tudi na podlagi svojih prepričanj, izkušenj in svojega

razumevanja sveta, torej tudi na podlagi svojega odnosa do osebne svobode. In če vemo, da se

stil navezanosti lahko tudi spremeni, lahko s širšim razumevanjem osebne svobode skozi

življenje ali generacijo le spremenimo stil navezanosti, kar se tudi dogaja. Stil navezanosti

lahko spremenimo tudi, ko odrastemo; z medčloveškimi izkušnjami, s pomočjo psihoterapije

in novimi partnerskimi odnosi. Zato verjamem, da lahko pogovor o osebni svobodi vpliva na

nove izkušnje, morda na širitev obzorij med partnerjema in posledično na oblikovanje novega

stila navezanosti.

V sklopu raziskovanja prisotnosti svobode v odgovorih sem pri svojih sogovornikih posebej

preverjala njihove izkušnje s psihičnim ali celo fizičnim nasiljem ter njihovo razumevanje

psihičnega nasilja. Tudi v tem primeru je šlo za neke vrste kontrolno vprašanje, saj so

dejansko že ostala vprašanja dobro nakazovala morebitno prisotnost psihičnega nasilja,

vendar me je zanimalo, ali se sogovorniki v odnosih zavedajo psihičnega nasilja ali ne. Že

samo zavedanje psihičnega nasilja namreč kaže tudi na boljše razumevanje osebne svobode.  

7 ZAKLJUČKI IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE

Raziskovalno vprašanje se glasi:
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V kolikšni meri izkušnja osebne svobode in stili navezanosti, pridobljeni v primarni družini,

vplivajo na ponavljanje stilov navezanosti iz primarne družine v partnerskem odnosu odraslih

oseb? 

Pri moškem sem ugotovila, da se je vzorec glede zadovoljitve temeljnih potreb iz primarne

družine v šestih od devetih primerov ponovil tudi v partnerskem odnosu intervjuvanca. Prav

tako se je izogibajoč stil navezanosti iz otroštva nadaljeval tudi v odraslosti in v njegovem

partnerskem odnosu. Pri sogovornici ženski 1 se je vzorec komunikacije in zadovoljevanje

temeljnih potreb iz primarne družine v osmih od devetih primerov ponovilo tudi v odnosu s

sedanjim partnerjem. Tudi pri ženski 2 sem zasledila, da se je vzorec glede zadovoljitve

temeljnih potreb iz primarne družine ponovil tudi v partnerskem odnosu v kar osmih od

devetih vprašanj. Vendar se v tem primeru ni ponovil stil navezanosti, saj je bila kot otrok

ambivalentno navezana, s partnerjem pa je vzpostavila varno navezanost. Pri ženski 3 se je

vzorec temeljnih potreb iz primarne družine ponovil tudi v njenem partnerskem odnosu v

sedmih od devetih vprašanj. Ponovil pa se je tudi varen stil navezanosti.

Omenjene ugotovitve potrjujejo hipotezo, da stil navezanosti iz primarne družine prenesemo

tudi v odrasle partnerske odnose in da si izberemo partnerja, ki nam to tudi omogoča.

»Tako se pri svojem delu mnogokrat srečamo s pacienti, ki osnujejo svoj partnerski odnos na

podlagi frustracije arhetipske namere. Izberejo si partnerja, s katerim lahko podoživijo

psihično situacijo iz otroštva – vsakič na novo v upanju, da bo arhetipsko pričakovanje tokrat

zadovoljeno »(Kebe 2007). Moji intervjuvanci potrjujejo omenjeno trditev. Pri ženski 3 smo

namreč lahko opazili, da partner ne podeli prizadetosti ali strahu pred prizadetostjo, tako kot

tega v primarni družini ni počela njena mama oziroma tudi sama posledično ne. Ženska 3 na

drugih področjih v družini ni imela večjih težav in tudi v partnerskem odnosu je tako. Ženska

1 si je izbrala partnerja, ki je pogosto psihično nasilen, prav psihično nasilje je bilo pogosto

prisotno tudi v partnerskem odnosu njenih staršev in tudi do nje. Pove, da si iz svoje primarne

družine ne bi želela ponoviti dejstva, da partnerja hodita okoli vsak zase, prav to pa se ji

dogaja tudi v zdajšnjem partnerskem odnosu, kjer toži o moževi nezainteresiranosti, da bi šla

skupaj kam. Prav tako pove, da je oče zapravil ves denar in je družino preživljala mama,

vendar se je v njenem partnerskem odnosu ponovilo to, da družino vzdržuje ona, čeprav pove,

da je partner veliko boljši oče in mož kot je bil njen oče. Pa vendar se vzorec ponavlja prav

tam, kjer pravi, da si tega ne želi.
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Ženska 2 je navedla težavo v primarni družini, kjer ni bilo brezpogojnega sprejemanja,

ljubezen je bila pogojevana. Tudi sama se je pri sedanjem partnerju težko odprla, partner pa ni

veliko govoril o čustvih. Kot je pojasnila, sta se morala tega naučiti in sta nalogo dobro

opravila. Tudi ženska 2 je torej v partnerju iskala izziv, kjer je lahko razrešila primaren

občutek nesprejetosti.

Pri moškem je bila iz pogovora že zelo hitro razvidna nezainteresiranost staršev zanj, vsaj v

čustvenem smislu. Takšno nezainteresiranost sedaj tudi sam kaže do partnerke. V tem primeru

je bilo zame sicer najtežje oceniti vzorec, ker je o partnerki povedal malo. A vendar je pri

vprašanju, kaj ga moti na partnerki, poudaril, da sam ne prenese kontrole, pri čemer lahko

sklepamo, da si je izbral partnerko, ki ga kontrolirala, torej prav to, česar pri starših ni bilo.

Njega starši niso nadzirali. Vendar je iz pogovora razvidno, da je oče intervjuvanca nenehno

kontroliral mamo in ji govoril, kako mora kaj narediti.

Zanima nas še druga hipoteza, in sicer: Kakšno sporočilo o osebni svobodi izhaja iz različnih

stilov navezanosti?

Pri ženski 1, kjer so o osebni svobodi doma najmanj govorili, oziroma kot je povedala, se o

njej sploh niso spraševali, sem na vprašalniku zabeležila zelo negativen izid. Od 20 vprašanj,

na katera je odgovorila, sem zabeležila večino odgovorov, kjer ni prisotnih kategorij osebne

svobode ali občutka sprejemanja. Tako primarna družina kot sekundarna (predvsem odnos s

partnerjem) lahko označim za nefunkcionalni. Tako v primarni kot sekundarni družini je

močno prisotno psihično nasilje. Svobode je zelo malo. Menim, da je v odnosu prisoten

izogibajoč stil navezanosti. V tem stilu navezanosti je potemtakem osebna svoboda

posameznika zelo omejena. Zabeležila sem tudi vrsto nefleksibilnih prepričanj, veliko

stereotipov in veliko pomanjkanje empatije. Ženska 1 si je izbrala partnerja, ki se umika ali pa

jo želi usmerjati in se tako kot ona nato umakne. Jo tudi zmerja, diskreditira in predvsem je

pogosto intimno in seksualno odsoten. Pri Moškem so pojem osebne svobode v primarni

družini obravnavali skozi religijo in komunizem, vendar na način, da je bilo to neke vrste

tabu. O tem se doma niso sproščeno pogovarjali, ampak je bilo predstavljeno le kot neka

prisila in skrajno negativnega, o čemer se raje ne govori. Tudi če je bil namen dober, je to

morda ustvarilo pri otroku še večji občutek strahu, nečesa slabega in poglobilo občutek

nesvobode. Tudi sicer partnerski odnos med staršema ne kaže na svoboden odnos, tudi tu je

prisotno psihično nasilje s strani očeta do mame, pa tudi do dečka, kar se pozna tudi na

intervjuvancu, ki ima zelo težavne partnerske odnose, brez prave intime, zaupanja, sprejetosti
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in bližine. V 20 odgovorih sem zabeležila le en sam odgovor, ki je delno vseboval kategorijo

»svobode« in občutek sprejetosti, v vseh ostalih odgovorih ni bilo prisotnih kategorij svobode

in sprejetosti. V tem primeru bi odnose ocenila z izogibajočim stilom navezanosti. Podatka,

kakšne partnerice si moški izbira, nisem uspela pridobiti, saj je bil glede tega v svojih

odgovorih nejasen. Dejstvo pa je, da ne uspe vzpostaviti dolgotrajnega in zadovoljujočega

odnosa, kar je značilno za izogibajoč stil navezanosti. Tudi pri moškem sem zaznala vrsto

nefleksibilnih prepričanj, obsojajočega vedenja, pomanjkanja empatije in dokaj močan

egocentrizem. 

Ženska 3 opisuje relativno odprto družino, kjer so se sicer bolj posredno pogovarjali tudi o

osebni svobodi. Med staršema lahko prepoznamo spoštljiv in razmeroma svoboden odnos,

takšen je bil tudi odnos do otrok, z izjemo tega, da so v družini redko izražali čustva. V tem

kontekstu lahko zasledimo težave na področju intime (podelitev prizadetosti). Gre za drugo

komponento sposobnosti za ljubezen in v tem kontekstu je lahko prišlo do posledično

nekoliko zmanjšanega samospoštovanja, kar pa ni zelo očitno pri intervjuvanki. V primerjavi

z moškim in žensko 1 je samospoštovanje pri tej intervjuvanki neprimerno boljše. Tudi

partnerstvo je v tej družini med bolj spoštljivimi. V večini odgovorov ženske 3 lahko

zasledimo prisotnost občutka svobode in sprejetosti. Negativen izid sem zabeležila predvsem

pri potrebi pravica do resničnosti, intimnosti oziroma razvidnosti. Ker je mama zelo

racionalna, ni prišlo do zaupanja prizadetosti ali strahu pred prizadetostjo. Prav tako ima

sedanji partner ženske 3 s tem težave. Žensko 3 je to zelo motilo. A dejstvo, da pri njej to

izstopa, še ne pomeni, da je bilo huje kot v drugih družinah, ampak le, da se sama morda te

problematike bolj zaveda, Moški se denimo tega niti zaveda ne. Kar tudi kaže na to, da je bila

pri ženski 3 družina neprimerno bolj funkcionalna. Opisala bi jo kot relativno varno obliko

navezanosti, ki nakazuje na veliko višjo raven osebne svobode kot pri izogibajočem in

ambivalentnem stilu navezanosti. Ženska 3 je v partnerskem odnosu zadovoljna, s partnerjem

sta vzpostavila varno navezanost. Torej si je izbrala partnerja s podobnim razumevanjem

osebne svobode, kot ga ima sama, rahla odstopanja so seveda prisotna, vendar ne vplivajo

bistveno na njun odnos. Pri varni navezanosti tako lahko zasledimo veliko večjo prisotnost

osebne svobode, brez psihičnega nasilja.

Ženska 2 je prav tako povedala, da so se o osebni svobodi v primarni družini veliko

pogovarjali. Kar sedaj počneta tudi s partnerjem. Morda je med bolj zanimivimi primeri, saj

lahko opazimo, da je na vprašalniku dosegla zelo dobre rezultate, v večini odgovorov je

prisoten občutek svobode in sprejetosti. Kljub temu pa pove, da se doma ni počutila sprejete,
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ker je bila ljubezen pogojevana. Oče jo je celo fizično tepel (bil je tudi ljubeč, vendar je imel

»stare vzgojne metode«). A kljub temu je dosegla veliko boljše rezultate kot denimo ženska 1

in moški. Opisala je, da sta imela starša med seboj zelo lep, spoštljiv, ljubeč in pripaden

odnos, takšnega, kot ga je uspela z nekaj truda sedaj ustvariti tudi s svojim partnerjem. Odnos

med njenima staršema in pa odnos, ki ga je sedaj ustvarila s partnerjem, bi opisala z varno

navezanostjo.

Pri intervjuvancih, pri katerih sem zabeležila visoko stopnjo kategorij svobode, in kjer je bilo

večina potreb zadovoljenih, sem zasledila, da je bilo med staršema prisotno spoštovanje. Ob

tem se mi poraja zaključek, da je za otroke resnično pomembno, kakšen je odnos med

staršema. Tako ženska 2 kot ženska 3 sta imeli starše, ki so imeli spoštljiv odnos, brez

psihičnega nasilja in obe sta uspeli ta vzorec ponoviti v svojih partnerskih odnosih, medtem

ko sta imela moški in ženska 1 starše, ki so bili v psihično nasilnih in nespoštljivih partnerskih

odnosih, oba sta enake vzorce ponovila v svojih partnerstvih. Pri obeh so v družini tudi zelo

malo, slabo ali sploh niso obravnavali pojma osebne svobode. Pri ženski 2 se je izkazalo, da

je, čeprav jo je oče tudi tepel, uspela ustvariti dober odnos z možem. To, da si tudi »odrasli

otroci« želijo spoštovanja med staršema, čeprav tega morda ni pa morda dokazuje tudi izjava

moškega 1, ki je kljub vsemu, kar je povedal o odnosu med staršema, dejal, da sta imela

spoštljiv odnos. Morda v to celo verjame. 

Na podlagi teh štirih pogovorov lahko potrdim hipotezo, da so družine, kjer je pogovor o

svobodi prisoten, bolj funkcionalne, odprte in svobodne od tistih, kjer se o tem sploh ne

pogovarjajo, tudi posamezniki iz takšnih družin razvijejo več pozitivnih vedenjskih vzorce in

boljši, varen stil navezanosti. Glede na število odgovorov, kjer sem zasledila prisotnost

svobode, lahko sklepam, da je svoboda najbolj prisotna pri varni navezanosti, sledi ji

ambivalentna navezanost, najslabši rezultat pa sem zabeležila pri izogibajoči navezanosti. Za

dezorganizirano navezanost žal nisem uspela pridobiti podatkov, saj nihče od mojih

intervjuvancev ni bil dezorganizirano navezan. Iz izogibajočega stila navezanosti torej izhaja

sporočilo, da je osebna svoboda nekaj nepomembnega in nedosegljivega. Pri ambivalentni

navezanosti pa je sporočilo, da sicer obstaja, vendar je vedno pogojevana. Pri varni

navezanosti je sporočilo, da je osebna svoboda pomembna in mogoča. 

V moji raziskavi sta varno navezani ženska 2 in ženska 3. Zavedam se, da je za zgornje trditve

vzorec morda nekoliko majhen, vendar bi v primeru večjega števila sogovornikov bila moja

raziskava preobširna. Kljub temu pa verjamem, da predpostavka drži in da ne gre le za
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naključje primerno izbranih družin. Ne nazadnje že potreba družine, da se o svobodi

pogovarja in razmišlja, kaže na določeno mero odprtosti, razgledanosti in težnje k boljšemu

uvidu in razumevanju ter širjenju obzorij, kar je temelj svobode. Menim, da bi bilo v

nadaljevanju zanimivo opraviti tudi pogovore s partnerji mojih intervjuvancev, saj bi tako

dobila še bolj izčrpne in zanesljive podatke. Zakaj sem se odločila za pisanje o povezavi med

družino in svobodo, sem opisala že v uvodu. Gre za temo, ki zadeva vsakega izmed nas in je

prisotna skozi vse življenje ter v veliki meri vpliva na naš pogled na svet, na naše odločitve in

delovanje tako v družini kot v družbi. Menim, da se v družinah pogosto meša pojem svobode

z anarhijo. Občutek imam, da se zelo represivne družine bojijo »anarhije« in s tem začno

močno omejevati svobodo. Spet drugi ekstrem je permisivna vzgoja, kjer zopet svobodo

razumejo kot anarhijo, le da se v tem primeru odločijo zanjo. Srednja pot med represivno in

permisivno vzgojo je pa doslednost. Ob tem naj poudarim še stavek prof. Zdenke Zalokar, ki

sem si ga zapomnila iz prvega letnika študija, ko je dejala: »Vrednot se ne učimo, ampak jih

živimo.« Otrok opazuje starše, zato je pomemben zgled. Mislim, da v diplomski nalogi

izstopa dejstvo, da so dobri starši pristni starši. Tisti, ki znajo izraziti svoja čustva takšna, kot

so, pri čemer so pozorni na to, da svoje težave, jeze in skrbi ne projicirajo na otroka. Starši, ki

znajo izražati svoja čustva, bodo bolje tudi komunicirali, tako z otrokom kot s partnerjem in

ostalo okolico. Menim, da se v družinah tudi velikokrat pretirava s pretirano zaskrbljenostjo,

ki v resnici skriva strah. Zaščita da, nesvoboda ne. Kadar starši otroku izražajo svojo pretirano

zaskrbljenost, mu s tem sporočajo, da mislijo, da mu ne bo uspelo, da ni sposoben nečesa

narediti. Pa vendar je morda največ, kar lahko naredimo za svojega otroka, to, da mu ne

prenesemo lastnih strahov, skrbi, frustracij in pričakovanj. Vse to sem zasledila tudi pri

opravljenih pogovorih z mojimi štirimi sogovorniki. Ob tem se mi zdi zanimivo izpostaviti

razmišljanje psihoterapevta Jamesa Hillmana o vlogi starih staršev pri vzgoji otrok. 

»Stari starši imajo pred seboj manj 'življenja' kot starši, vendar imajo veliko več »časa«

kot ga imajo starši. Zato lahko otrokom pokažejo drugačen način življenja, z manj skrbi.

Starši so glede svojih otrok ves čas zaskrbljeni, mediji in novice jih pri tem podpirajo. Si

dober starš? Nisi? Preživiš z otrokom dovolj kvalitetnega časa? Kaj se mu lahko vse

zgodi na poti iz šole? Vse to povzroča nenehno zaskrbljenost staršev. Otrok se tako od

starša nauči zaskrbljenosti. In odide v svet paranoičen. Pri starih starših pa zaradi

njihovega načina življenja ni tako. Stara gospa gre umirjeno v trgovino z vrečko čez

ramena po prometni cesti in se ne obremenjuje. Obstaja nekakšen pogum in avanturizem,

ki je prisoten pri kar velikem številu starejših ljudi, ki živijo sami in se s tem soočajo vsak
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dan in ne sporočajo zaskrbljenosti, ampak zaupanje v življenje in lepoto dneva. In to je

za otroka velika stvar. « (Hillman, n. d.). 

Stari starši prikažejo življenje bolj brezskrbno, manj zaskrbljeno kot straši in strinjam se z

njim, da je to lepa popotnica za življenje. Menim, da so stari starši danes pogosto izključeni iz

družinskega življenja. Čeprav bi bilo za otroke zelo pozitivno, če bi imeli možnost nekaj časa

preživeti tudi s starimi starši, če so ti seveda tega sposobni. Predvsem sem želela izpostaviti

temo starih staršev, ker menim, da se o njihovi vlogi pri vzgoji otrok govori zelo malo v

današnjem času, pa ni povsem nepomembna za otroka, predvsem, ker se zopet dotika svobode

in lepote življenja. 

V svoji diplomski nalogi sem veliko prostora namenila poglavju o svobodi. Vanj sem skušala

umestiti tista področja, za katera menim, da so v družbi pogosto v ozadju, čeprav bistveno

vplivajo na medčloveške odnose. Recalcatijevo poglavje o pomenu odgovora (krik v noči) po

mojem mnenju lepo nakaže, kako pomembna je komunikacija za človeka in kakšne uničujoče

posledice prinaša odsotnost komunikacije ne le v otroštvu, ampak tudi v kasnejšem življenju.

Poglavje o odpuščanju je prav tako pomembno, saj večinoma ljudje odpuščamo premalo, pri

čemer to poglavje lepo nakaže, da pri odpuščanju pravzaprav ne gre za ponos – večini pa prav

ta povzroča težave. Odpuščanje je bilo zelo malo prisotno pri vseh stilih navezanosti mojih

sogovornikov, z izjemo varno navezanih posameznikov. Tudi razumevanje sreče je

pomembno poglavje, saj vsi ljudje želimo biti srečni, naša vizija in razumevanje sreče pa

močno vpliva na naše delovanje. Menim, da je pripravljenost na srečo, ki jo človek razume

kot etično dolžnost, zelo pomembna iztočnica za pozitivne medsebojne odnose. Prav tako kot

je pomembno iskanje pravega ravnovesja lastnih želja. Tudi Erosu in vprašanju »za vedno«

sem želela nameniti svoje poglavje. Današnja družba vlogo spolnosti in ne nazadnje

partnerstva po mojem mnenju prepogosto dojema zelo reduktivno, od tod tudi toliko

stereotipov in napačnih pričakovanj, ki pogosto ostanejo nepotešena in bolj ali manj vodijo v

prisilo, ne v ljubezenski odnos. Konec koncev, mar nismo najbliže večnosti v pristno

doživetem trenutku? 

V diplomski nalogi sem želela prikazati, da na tako različnih področjih človeškega življenja

razumevanje svobode bistveno vpliva na človeka, na njegov razvoj in njegovo okolico. Zato

verjamem, da je zelo pomembno, kakšno sporočilo glede svobode nam uspe dobiti v primarni

družini, saj to ključno vpliva na naše nadaljnje življenje.
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PRILOGE

Priloga 1: Usmeritvena vprašanja

Priloga 2: Transkript

Priloga 3: Kodiranje intervjujev

Priloga 4: Kontrolna vprašanja in odgovori



Priloga 1: Usmeritvena vprašanja

Polstrukturiran intervju

 

Vprašanja:

Kako ste se v primarni družini spoprijemali s pojmom osebne svobode.... kakšno sporočilo ste

dobili?

Ste se o tem doma kdaj pogovarjali?

Kako so starši reagirali kadar ste izrazili svoje želje in svoje načrte?

Ste se upali pogajati s starši?

Ste v družini skupaj iskali možne rešitve za nek problem?

Ste v družini upali podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Zaupate mami? (V čem ja, v čem ne?)

Zaupate očetu? (V čem ja, v čem ne?)

Ste se počutili sprejete?

Kako ste v družini obravnavali spolnost? Kako se je pri vas doma vrednotilo varanje? Kakšne

bi bile posledice morebitne prevare enega od partnerjev?

Sedanja družina - partnerstvo:

Kako vrednoti pojem osebne svobode danes?

Se s partnerjem kdaj pogovarjata o osebni svobodi?



Je prisotno spoštovanje?

Izražata svoje želje in svoje načrte?

Se upate pogajati s partnerjem?

Upata podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Si zaupata?

Se počutite sprejete?

Kakšen pomen ima spolnost? Kako vrednotita varanje? Kakšne bi bile posledice morebitne

prevare enega od partnerjev?

Kaj razumete pod psihično nasilje? Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem, morda

fizičnim?

Česa ne bi želeli ponoviti iz zakona vaših staršev in kaj vam je všeč?



Priloga 2: Transkript

Transkript štirih pogovorov

 

Pogovor 1 - Moški

1. Kako ste se v primarni družini spoprijemali s pojmom osebne svobode.... kakšno

sporočilo ste dobili?

Ko sem bil ful majhen sem bil kriv za vse, ker sem bil najstarejši. Potem pa nobena moja

odločitev ni bila v smislu, da tega ne smem. Vedno je bilo ok, kul. Ali se pa dejansko s tem

sploh niso ukvarjali. Če je bilo za podpirat, so me podpirali. Napake niso bile nikoli

kaznovane, v smislu, če so bile moje odločitve, ko je šlo za moj denar in moje investicije.  To

je bila moja stvar. Če je bil denar njihov, je bil odgovor -ni ga. Dejansko vse kar sem hotel

narediti sem moral sam. Dejansko zato mnoge moje fantazije niso šle skozi, ker jih sam nisem

mogel izvesti. Ko sem pa sam to lahko naredil, ni nihče rekel nič. Ko mi je kaj uspelo, so bili

presenečeni in navdušeni nad tem.

Ker sem prvi otrok in fant v mladosti ni bilo nobene omejitve. Lahko sem šel ven kadarkoli.

Do 18 leta sicer po svoji odločitvi nisem hodil ven. Bil sem bolj zaprt, asocialen. Potem sem z

internetom dobil družbo. Pri 16 sem hodil v Ljubljano na srečanja in sem to doma povedal.

Mama mi je dala denar za vlak in za prit nazaj. Ostalo sem imel denar kar mi je ostalo od

malice in sem dajal na stran. Ko sem šel na rave žurko, sem povedal, da grem s prijateljem in

bom prespal pri prijateljici. In sva šla. Mama je rekla naj se oglasim, ko prispem. To sem

naredil. Kaj konkretno pa sem tam počel ni zanimalo nikogar. Glavno je bilo, da sem prišel

živ domov.

2. Ste se o pojmu svoboda oziroma osebna svoboda doma kdaj pogovarjali?

Samo o religiji. To je edina oblika osebne svobode in omejevanja osebne svobode, ki obstaja

v družbi. No dve religiji sta. Religija religija – Krščanska in Komunizem. Samo o tem smo se.

In je bilo, da v času Jugoslavije nisi smel imeti vere. In smo vsi imeli knjižico in to je bilo pač

tako zaukazano in tako pač je. In tebi tega ni treba, ker to smo dali skozi. Religija pa je tvoja



izbira, nisi krščen, nisi nič. Če se boš odločil sam boš, drugače ne. To je tvoja stvar. Dejansko

mi niso niti kazali svoje vere. Jaz sem ugotovil, da so Kristijani zelo pozno. Da je moja babica

konkreten Kristijan sem ugotovil zelo zelo pozno. Da je moj dedek pravoslavec, sem ugotovil

pred njegovo smrtjo. Religija je bila pri nas zelo osebna stvar in nihče ni omejeval svobode

drugega z svojo. Če si ga vprašal ti je odgovoril, ni ti pa rekel, da je to edino prav ali pa tako

se počne.

3. Kako so starši reagirali kadar ste izrazili svoje želje in svoje načrte?

Jaz sem stvari enostavno naredil. Oni se s tem niso ukvarjali. Če so videli, da visim veliko za

računalnikom, so me vprašali kaj visiš za računalnikom? Kaj delaš? Če je zadeva ustvarila

strošek, so bili jezni. Ko sem naredil za 20.000 tolarjev računa mi je oče pobral modem. Če je

bil čas in denar moj, pa nihče ni rekel nič.

4. Ste se upali pogajati s starši?

Nisem tega počel.

5. Ste v družini upali podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Ne. Jaz sem se umaknil.

6. Zaupate mami? (V čem ja, v čem ne?)

Moja mama mi gre na živce, ker je radovedna in pa njena omejitev mi gre na živce, iz sebe bi

lahko naredila veliko več če bi hotela. Sprejemam jo.

7. Zaupate očetu? (V čem ja, v čem ne?)

Všeč mi je, da je naravoslovno radoveden, drugače je pa pač kolerik.

8. Ste se počutili sprejete?

Ne.



9. Je bilo prisotno spoštovanje med staršema?

Ja, je bilo. To sem potem ugotovil. Samo kot otrok ko rasteš, takrat bi rekel, da ni spoštovanja.

Vpitje je bilo več ali manj samo v eni smeri, oče je vpil na mamo. Nikoli ni bilo fizičnega

nasilja, samo veliko kričanja. On je kolerik, ima visok pritisk, je bil na dieti. Ampak odkar je

v penziji je ne potrebuje več. Zdaj je spet Hipy. Ko ni bilo denarja je bil pač jezen in se je

znašal nad mamo s kričanjem.

10. Kako ste doma obravnavali spolnost?

Tabu. Karkoli v zvezi s partnerstvom. Onadva si nista med seboj izražala ljubezni, pred nami

nikoli. Poljub na lica sta si dala za 50. obletnico pod prisilo družbe.  Pred otroci se nista niti

objela.

Partner:

1. Kako se spoprijemate s pojmom osebne svobode?

Če bi punca hotela, da vse počneva skupaj je nesprejemljivo zame. Ker moram sam na wc

(smeh). Ko sem za računalnikom ne maram, da me kdo nadzira. Ven... skupaj ja, ampak tudi

ne. Odvisno od situacije. Če imaš prijatelja, ki ga dolgo nisi videl in veš, da se ga bosta napila

in govorila neumnosti, je to pač moška družba. V neki tvoji stalni družbi pa je dobrodošla, če

je ona tej družbi všeč. Ona lahko »komot« hodi sama ven.

2. Se o tem pogovarjata s partnerjem?

Ne.

3. Kako partner reagira kadar izrazite svoje želje in svoje načrte?

Me posluša in se pogovoriva. Jaz naredim enako. Včasih se skregava in naredim po svoje.

4. Se pogajate s partnerjem?



Odvisno za kaj. Kar mi je res pomembno pač naredim, ne glede na to ali se strinja ali ne.

Zavese mi je pa vseeno kakšne barve so.

5. Upata podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Jaz se umaknem.

6. Zaupate parterju?

Delno.

7. On zaupa vam?

Ne dovolj.

8. Se počutite sprejete?

Ne.

9.  Je prisotno spoštovanje med vama?

Moti me nezaupanje brez podlage. To naredi paranojo na obeh straneh. Preverjanje

komunikacije in tako naprej. Človek avtomatično skrije telefon, računalnik, ker to je tako kot,

da mu pogledaš v možgane. Če bi imeli možnost, da eden drugemu beremo misli, bi se

verjetno med seboj ustrelili že dvakrat preden bi se zjutraj sploh prvič zbudili. To je ena od

osnov, ki se ji reče spoštovanje. Če ni spoštovanja... to je pogoj, da partnerstvo sploh obstaja,

če tega ni ne gre. Kar se dogaja v moji glavi, naj ostane v moji glavi.

10. Kako pomembna je za vas spolnost?

Dober seks v slabem odnosu, pomeni daljšo zgodbo, kot pa slab seks v najboljšem odnosu, ki

obstaja.



11. Kaj bi in kaj ne bi ponovili iz zakona vaših staršev?

Skupne firme. Ne »lulat« kjer ješ. Ne smeš imeti partnerja tam kjer delaš. Že tako je v službi

težko in prideš domov ter se zneseš nad partnerjem, ki je najbližja oseba. Če pa ga imaš še v

službi je tudi partner del krivde in dejansko se kregata. Če si ves čas v stiku si greš tudi na

živce. Ponovil pa bi to, da pustim otrokom, da počnejo kar želijo, poskrbel bi le da pridejo

domov celi in živi. In ga podpirat karkoli reče, da bo in mu ne govoriš kako se to naredi.

Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem? Kako ste se počutili?

A gnoj in to? To je bilo v najstniških letih s strani očeta. Ker sem cele dneve igral igrice na

računalniku in ležal v postelji. Bil sem ponižan, sem ga sovražil zakaj me ne razume.

Morda fizičnim?

Pogosto sem jih dobil od očeta po riti. Sestre nikoli. Vse moje fizično nasilje se je pa končalo

pri 12-ih letih. Vsakič sem si pa zaslužil, ker sem bil življenjsko ogrožen, drugič pa sem sestri

vrgel coklo v glavo.

Kako zdaj to dojemate?

Če vidim človeka, ki tam visi cele dneve, mi je lahko žal za njega ampak ga bom prej ali slej

začel poniževat.  Če družinski član nekje visi cele dneve, temu rečem tudi jaz da gnije. To je

res gnitje, je imel prav. Sem pa imel takrat težave, ker sem hodil pozno spat in sem bil malo

potrt nasploh.

Pogovor 2 – Ženska 1

1. Kako ste se v primarni družini  spoprijemali s pojmom osebne svobode.... kakšno

sporočilo ste dobili?



Sporočilo je bilo pač takšno, da tvoja primarna svoboda ni nekaj kar bi bilo znotraj družine

pomembno. Nikdar se nismo pogovarjali, da je nekaj pomembno za posameznika.. ampak

vedno je bilo... dobro bo zate ker.... ker so oni tako mislili, ne ker bi bil ti v to prepričan.

2. Ste se o tem doma kdaj pogovarjali?

Nismo ga nikdar obravnavali. In se o tem nismo niti spraševali.

3. Kako so starši reagirali kadar ste izrazili svoje želje in svoje načrte?

Seveda so poslušali. No, mama, očeta ni bilo. Če je to bilo v kontekstu tudi njihovih načrtov

je bilo toliko bolje, drugače so pa najmanj kar je pokazali skepso, do določene mere pa so

pokazali tudi neko razumevanje.

4. Ste se upali pogajati s starši?

Ja to ja. Vedno sem povedala kar me je res zanimalo in kar je bila moja želja. To sem

povedala.

5. Ste v družini upali podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Ne. Ko me je mama prizadela ali pa oče , sem se vedno umaknila. In tudi onadva sta to na tak

način naredila da sta res postavila pregrado. Zid. Vedela sem, da v tistem trenutku ne bi nič

pomagalo, če bi karkoli še rekla ali argumentirala. Tudi sicer smo čustva zelo malo izražali,

takrat ko pa bi, sem pa jaz pravzaprav bežala pred tem. Če se je mama hotela v postelji stisniti

k meni, sem jaz rekla ne. Pred fizičnim kontaktom sem vedno bežala. Nelagodno mi je bilo.  

6. Zaupate mami? (V čem ja, v čem ne?)

V kakšnem smislu zaupam? Ko je bila mlajša sem ji zaupala do določene mere v stvareh za

katere sem vedela, da ima tudi sama eno širino. V teh osnovnih preživetvenih stvareh je bila

ona dovolj realna, na čustvenem nivoju pa nisem mogla kaj dosti zaupat, ker sva imeli

popolnoma drugačne poglede na življenje.

7. Zaupate očetu? (V čem ja, v čem ne?)



Ne. Očetu nisem niti zaupala. V nobeni stvari.

8. Ste se počutili sprejete?

Pravzaprav se o tem nisem niti spraševala, šele v zrelih letih sem se o tem začela spraševati.

Mislim, da sem bila s strani mame sprejeta samo toliko kolikor je tudi njej odgovarjalo.

Kolikor se je to vklapljalo v njeno predstavo o meni. Mene osebno pa mislim, da moja mama

ne pozna. Pri očetu se nisem počutila sprejete.

9. Je bilo prisotno spoštovanje med staršema?

Ne. Odnos je bil izrazito nekomunikativen, sovražen na nek način. Absolutno nista bila prava

človeka drug za drugega. Oče ni bil družinski tip, ni bil skrben, oba sta žalila drug drugega.

Jaz sem se takrat počutila odveč in ponižano tudi jaz. Čeprav to takrat ni letelo name. Ves čas

sta se kregala, ker je mama vzdrževala familijo, oče je pa vse »zagonil«.

10. Kako ste doma obravnavali spolnost?

Mislim, da je imela mama glede tega kar širok diapazon. Mislim, da je sicer dojela da če si

srečen ne varaš. Oče je imel druge druge ženske, to je seveda obsojala, ampak mislim, da če

bi bil oče drugače dober do nje,  ne bi bila tako izrazito rigorozna. Oče je bil pa izrazito

klasičen moški, kjer denimo varanje z ženske strani ni prišlo v poštev.

Partner:

1. Kako se spoprijemate s pojmom osebne svobode....

Prav gotovo je ta pojem osebne svobode pri nas zdaj veliko bolj izrazit, pomembnejši. On se

je dolgo časa čutil zelo ogroženega, če sem sama kam šla, zdaj to lažje sprejema. Mene pa

žalosti, da ne pokaže interesa, da bi skupaj kam šla.

2. Se o tem pogovarjata s partnerjem?



Premalokrat in ne konkretno, tako da bi res ozavestila to. On vedno od tega beži, oziroma zelo

na kratko zaključi, da imam jaz te svobode še preveč. Da tako ali tako delam vse kar meni

paše, kar pa seveda ni res.

3. Kako partner reagira kadar izrazite svoje želje in svoje načrte?

Velikokrat tudi s psihično agresijo. Včasih pa tudi razumevajoče.

4. Se pogajate s partnerjem?

Vedno manj.

5. Upata podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Večinoma ne.

6. Zaupate parterju?

Moti me nespoštovanje, psihična agresija in netransparentnost kdo pravzaprav je? Ves čas

imam občutek, da ta človek nekaj skriva. Do neke mere se lahko zanesem nanj, čeprav me je

pa tudi pustil na cedilu, sem si zvila nogo in mi ni niti čaja prinesel, ker je bil jezen name, da

sem šla sama smučat, ko mi je on rekel naj ne hodim.  Všeč mi je pa da zna biti včasih

hudomušen.

7. On zaupa vam?

Mislim, da ne zares.

8. Se počutite sprejete?

Ne.

9.  Je prisotno spoštovanje med vama?



Do določene mere ja, ampak absolutno premalo. Kreganje je zelo prisotno. V kolikor mu

nekaj ne odgovarja me bo absolutno diskreditiral.

10. Kako pomembna je za vas spolnost?

Mislim, da je pomembna. Dokler sta si dva tudi duhovno blizu mislim, da je vse v redu tudi v

spolnosti, sicer pa ne. On zelo obsoja varanje. Ampak se pa o tem nikdar nisva zares

pogovarjala. Mislim, da me ne bi pustil, ampak bi me maltretiral. Nimava odnosov že več let.

11. Kaj bi in kaj ne bi ponovili iz zakona vaših staršev?

Kup stvari, pa sem jih nehote sama ponavljala. Ena od teh je bila točno ta, da sem tudi jaz v

veliki meri vzdrževala svojega moža. Razlika pa je, da je on vseeno neprimerno boljši mož in

oče. Teh prepirov, to da sta v bistvu vsak zase hodila okoli. Da je bilo tega družinskega

življenja rs minimum od minimuma. Ne spomnem se nič takega kar bi ponovila.

Kaj razumete pod psihično nasilje?

To, da te nekdo ves čas maltretira, da ti vsiljuje svoje mnenje, svoj način življenja, da ti stalno

nekaj pregrizne, odteguje. Da ti ves čas dopoveduje kaj je dobro in kaj ni dobro zate in te hoče

usmerjati. Kdaj iti k frizerju, kako se obleči... kup drobnih stvari, ki te dela za neumnega,

invalidnega, miselno nesvobodnega. In počasi to res postaneš ob takšni osebi. Ko se začneš

resnično bati najbolj normalnih stvari in samostojnosti. Postaneš depresiven in brez cilja in

volje do življenja.

Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem, morda fizičnim?

Imam dolgoletne izkušnje s psihičnim nasiljem.

Pogovor 3 – Ženska 2

1. Kako ste se v primarni družini spoprijemali s pojmom osebne svobode.... kakšno

sporočilo ste dobili?



Zelo zgodaj, že v osnovni šoli sem izvedela za varjanto, da je moja svoboda omejena s

svobodo drugega. In kaj to pomeni. Itak so družinske vrednote takšne, da gre vedno za

spoštovanje. Ni nujno povezano s svobodo. Za spoštovanje drugih in samega sebe.

2. Ste se o tem doma kdaj pogovarjali?

Ja veliko smo se o tem pogovarjali, predvsem, da je svoboda sicer zelo fajn, prinaša pa velike

omejitve. Torej ni samo privilegij je tudi dolžnost. In vse kar to potegne za sabo.

3. Kako so starši reagirali kadar ste izrazili svoje želje in svoje načrte?

Kar se tiče glede nekih neškodljivih svobodnih izbir, ki se vežejo na izgradnjo identitete,

recimo izbira oblek in imidža... v tem so me zelo podpirali. In to brezpogojno. Ko je šlo pa za

kakšne bolj resne zadeve, v smislu izbire (kar bi lahko resno vplivalo na moje življenje),

recimo izbira srednje šole, ko se mi je recimo zdelo fino, da je šla ena sošolka za frizerko, pa

sem še jaz mislila da bi šla, takrat so me pa seveda postavili malo na realna tla. Povedali so

mi, da ne moreš sedaj nečesa narediti, ker je tebi to lažje, ampak moraš delat stvari, ki so

pravilne. To funkcionalno odraslost so mi vcepljali v smislu in mi s tem seveda na nek način

omejevali svobodo izbire, pri stvareh, ki bi jih naredila čisto ojdipovsko.... Niso pa kritizirali

mojega načina kako kaj naredim, ampak kdaj naredim. Recimo po kosilu je treba takoj

pospravit mizo. To je mami bolj počela in je bila nasploh bolj prisotna kot oči.

4. Ste se upali pogajati s starši?

Ja, seveda. Velikokrat sem iz fore tudi skušala prestavljati meje. Neko uporništvo brez

razloga. In za vsak ne sem želela slišat argument. In na nek način sta naju starša s sestro v tem

spodbujala. Ful se pozna, da sta bila tudi sama precej upornika v mladih letih.

Smo se pa bolj pogovarjali o željah naju dveh s sestro in o skupnih željah staršev in o

familijarnih željah. O posameznih željah recimo od mami ali očija pa ne. Onadva sta sebe dala

zelo nazaj, sploh mami. Mami se je glede zadovoljevanja lastnih želja pustila precej povozit.

5. Ste v družini upali podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?



Ja, upala, obe s sestro. Mami pa je to velikokrat potlačila, kot da ni želela obremenjevati naju

s sestro, oči je pa itak moški... Pri banalnih stvareh je bil pogovor ponavadi zelo goreč in

koleričen. Ko pa je šlo za neke resne odločitve smo se pa znali več ali manj normalno

pogovoriti. Čustva smo pa precej intenzivno izražali.

6. Zaupate mami? (V čem ja, v čem ne?)

Ja.

7. Zaupate očetu? (V čem ja, v čem ne?)

Ja.

8. Ste se počutili sprejete?

Eno obdobje ne, v enem trenutku sem celo mislila, da sem posvojena, ker je oči delal velike

razlike med mano in starejšo sestro. Vedno je dal prav njej. Občutek sem imela, da njej bolj

pogleda skozi prste kot meni. Starejše kot sva, bolj se to potencira. On ima v bistvu tak

zaščitniški odnos do nje, ker je bil on tudi starejši otrok in je zato nastradal.... Svoje frustracije

je v tem smislu projeciral na sestro in ji hotel to olajšati in jo zaščititi. Je pa imela zato mami

mal kontra to, je balansirala. Nisem se pa počutila sprejete zato, ker pri nas, ne glede na to, da

se imamo zelo radi in čutimo neko pripadnost, ampak nikoli nisem čutila te brezpogojne

ljubezni. Ljubezen je bila vedno pogojevana. V bistvu sem bila sprejeta na najboljši možni

način, ki sta ga onadva bila sposobna dati. Samo to ne pomeni, da sem bila v popolnosti

sprejeta. Ker če enkrat pišeš v šolo pet, je sledilo vprašanje zakaj pa nimaš vseh predmetov

pet? Vse je bilo po tem vzorcu. Na zunaj je bilo kao vse ok, med nami je pa bilo vedno je

lahko še boljše.

9. Je bilo prisotno spoštovanje med staršema?

Ja. Tudi vedno sta držala skupaj, tudi glede vzgoje. Sta se sicer tudi kregala, tudi pred nama s

sestro, ampak večinoma  za neumnosti. Nista se pa žalila.  Veliko stvari sta tudi počela skupaj,

sta pa imela tudi svoje hobije in kakšne svoje prijatelje. Zaupala sta si.

10. Kako ste doma obravnavali spolnost in morebitno varanje?



O tem smo doma govorili in ni bilo težav. Tudi starša v tem nista imela težav, tudi med sabo

ne. (smeh) Varanje smo pa obsojali, sicer je bilo različno od primera, ampak o kroničnem

varanju nismo imeli dobrega mnenja. Če sem jaz gledala svoja starša, sta si onadva

brezpogojno pripadala. To ne pomeni, da drugih nista videla, ampak sta si brezpogojno

pripadala. Ne bom rekla, da se nista kdaj prevarala, oziroma mislim, da oče mamo je, ali je

vsaj bil na tem. Vem pa da mami je bila na tem, pa ni.

Partner:

1. Kako se spoprijemate s pojmom osebne svobode....

Na začetku sem imela jaz res precej težav s tem, da bi z nekom živela. Sem imela ful občutek,

da mi manjka ta neka svoboda. Ker sem bila navajena živeti sama. In že samo konstantna

fizična prisotnost nekoga, ki mi je bil sicer zelo drag in ljub, je mene navdajala z neko

paranojo, ker sem vedla, da to pelje v to, da enkrat se moraš pa tudi nekomu predat. In jaz sem

imela strah pred tem, da bi se odprla in predala v popolnosti, čeprav sem si v resnici prav to

želela. In ko sem njemu rekla, da me duši, mi je odgovoril, da če me duši, naj grem ven na

teraso na zrak, da on ne gre nikamor. (smeh). S tem mi je pomagal.

2. Se o tem pogovarjata s partnerjem?

Midva velikokrat takšne stvari debatirava.

3. Kako partner reagira kadar izrazite svoje želje in svoje načrte?

Na začetku sem jaz reagirala kolerično, se skregat.... čeprav on na te fore ni padel, on je imel

pa svoje frustre in je bil navajen, da se sploh ne kregaš in se narediš da gre mimo, kar je mene

še bolj podžgalo. Potem sem videla da pri njem deluje čustveno izsiljevanje in sem kdaj tudi

to zlorabljala, potem... bolj kot je zveza postajala čvrsta in bolj kot sva sproti reševala zadeve,

bolj sva se naučila poslušat in predebatirat stvari brez koleričnih izpadov in obtoževanj ali

žaljenja. To sva prav načrtno delala. Zdaj pa že spontano to narediva.

4. Se pogajata s partnerjem?



Ja, precej se trudiva nasploh da bi se pogovarjala in si zaupala stvari … ampak sva morala na

tem veliko oba delati.  Midva sva v zvezo stopila z že zelo izoblikovanima karakterjema in

navajena živeti sama. Zato je bilo najino skupno življenje na začetku polno kompromisov in

prilagajanj. Zato je potem prišel trenutek, ko sva oba izgubila samega sebe, sčasoma je to

preraslo v neko nezadovoljstvo in krizo in tako sva se potem naučila, da če si tudi teh stvari

kaj si kdo želi ne bova povedala, da bo kronično vsaj eden nezadovoljen. In zdaj si jih res zelo

na tekoči bazi poveva. Najprej je on težko izražal svoje želje, potem pa jaz. Zdaj si pa poveva.

5. Upata podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Da oba to počneva.

6. Zaupate parterju?

Ja.

7. On zaupa vam?

Mislim, da ja.

8. Se počutite sprejete, se partner počuti sprejetega?

Ja.

9.  Je prisotno spoštovanje med vama?

Ja, vse bolj. Na začetku so bili pa kolerični izpadi in kreganje. Sedaj se kregava vse manj.

Največkrat sva se kregala zaradi tretjih oseb.

10. Kako pomembna je za vas spolnost? Kaj menite o varanju?

Velika. Mislim, da je to zelo prvinska vez med partnerjema, ki jo je treba negovati in se ji je

treba posvetiti in je ne smeš zanemariti. Mislim, da pride pri vsakem paru obdobje, ko se malo



zanemari ta del, ker pač postanejo stvari samoumevne in je takrat velika nevarnost, da se par

oddalji. Bolj kot to opuščaš, lažje brez tega živiš. Če pa se par pravočasno tega zave, je to

super. Mislim, da gre za res lepo stvar, ki je povezana z ljubeznijo, pripadnostjo in

sprejemanjem.

Glede varanja pa odvisno komu se dogaja (smeh). Če gre za tretje osebe, mislim, da vsak živi

svoje življenje kot ga hoče in je treba imeti do tega neko zdravo distanco. Ne obsojam na prvo

žogo. Ker so ljudje v takšnih in drugačnih zvezah. Ko pa gledam iz sebe pa mislim, da je to

stvar spoštovanja in če nekoga ljubiš in ga prevaraš, moraš imeti pogum tudi nositi posledice

in prepustiti odločitev tistemu, ki je bil prevaran. Mož razmišlja podobno, menda ja (smeh).

11. Kaj bi in kaj ne bi ponovili iz zakona vaših staršev?

Podobna definitivno ta pripadnost in ta mana, ki sta jo imela. Ne bi si pa želela ponoviti tega,

da bi tepla svoje otroke.

Kaj razumete pod psihično nasilje?

Po moje, ki sem ga bila deležna že od malega. Včasih mi je bilo veliko hujše kot fizično

nasilje in sem si pri očetu recimo želela, dej raje me udari, da bo konec, kot pa da se še naprej

dereš nad mano in me maltretiraš, tako kot je on to znal. Oblik je ogromno od kričanja,

ignoriranja, preziranja, žaljenja....

Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem ali celo fizičnim?

Bogate. Oče me je tudi s pasom tepel.

Pogovor 4  – Ženska 3  

1. Kako ste se v primarni družini spoprijemali s pojmom osebne svobode.... kakšno

sporočilo ste dobili?



Jaz sem bila precej samostojna v svoji primarni družini. Nikoli nisem imela kakšnega

velikega problema s tem ali lahko kam grem, ali lahko kaj počnem, ker je bilo neko tiho

zaupanje. Zmeraj je sicer bilo, kam, zakaj, s kom, kdaj? Ampak, ja, lahko.

2. Ste se o tem doma kdaj pogovarjali?

Prav pogovarjali se nismo sploh ne na taki globoki ravni. Pri nas doma jo jemljemo zelo

dobesedno, torej če že gremo na pojem osebne svobode imamo v mislih fizično svobodo.

Imamo mnenje, da ima vsak človek pravico biti svoboden, ne delaj drugim tistega, kar ne

želiš, da drugi delajo tebi. Če narediš kaj krivičnega moraš biti za to tudi kaznovan. Če gremo

pa v ekstreme, nihče od nas ni za smrtno kazen – na primer.

3. Kako so starši reagirali kadar ste izrazili svoje želje in svoje načrte?

Zelo različno. Oči je bolj norel, dej dej dej, kaj si se ti zdaj to spravila delat. Naredi tako, jaz ti

povem kako je najboljše. Mami je pa bolj politična. Ona pa reče usedi se pa povej zakaj bi

to... in v bistvu pol tudi oči... če si imel dobre argumente in dobre razloge zakaj bi nekaj....

čisto konkretno... ko je moja sestra pri 24 letih rekla da bi šla v Ameriko.. je oče takoj začel

nergati, mami je pa vprašala zakaj bi šla tja? Kaj bi tam delala? In ker sestra ni imela jasnega

plana, je bil odgovor seveda ne. Ko pa prideš, jaz sem našla recimo to šolo in vidijo da imaš

jasen načrt, potem pa ni problema. Nikoli nas niso silili, da bi delali nekaj kar je njim všeč.

Pri malenkostih je pa veliko razlik med mano in sestro, njo so, mene ne. Če njo vprašaš, bo

rekla da ja. Jaz tega občutka popravljanja nisem čutila... kvečjemu je bil bolj kot nasvet.

4. Ste se upali pogajati s starši?

Ja. sem. Tudi sicer, ko ima nekdo neko željo, jaz ali sestra, se o tem pogovorimo, starša pa to

sama urejata.

5. Ste v družini upali podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Ne. To pa sploh ne. Nikoli. Če si bil zelo prizadet si planil v jok in si se umaknil. Čustva

izražamo bolj malo. Razen ko se ta čustva naberejo in izbruhnejo.



6. Zaupate mami? (V čem ja, v čem ne?)

Ne. Oziroma …. Odvisno kaj to pomeni. Svoje življenje ji zaupam, svojih problemov pa ne.

Vem, da ima zame najboljše interese v mislih, težav pa ji ne zaupam, ker dobim večkrat nazaj

pridigo oziroma nasvet kaj naj naredim, kot pa neko resno sprejemanje.

7. Zaupate očetu? (V čem ja, v čem ne?)

Ja. Midva sva pa zelo povezana. Mislim, da je velik razlog zakaj mami ne in očetu ja, ta da pri

očetu je to obojestransko. Jaz zaupam njemu, on zaupa meni. Jaz vem kaj se dogaja z njim,

medtem ko z mamo ne vem.

8. Ste se počutili sprejete?

Isti odgovor kot prej, pri očetu ja, pri mami ne.

9. Je bilo prisotno spoštovanje med staršema?

Ja. Načeloma se oba svobodno odločata in povesta kaj si mislita. Drugače imata pa po

področjih razdeljeno kje ima kdo več besede in jima to odgovarja. Nikoli se nista skregala

pred nami otroci. Tudi žaljenja ni bilo, vem da sta se tudi skregala, ker se čuti napetost med

dvema, ampak po zraku se pa stvari niso metale. Definitivno je pa bilo tudi pri kreganju

prisotno spoštovanje.

10. Kako ste doma obravnavali spolnost? Varanje?

Velik tabu in se o tem nismo nikoli pogovarjali. Na začetku me je to motilo, ko sem dobila

prvo menstruacijo nisem upala mami povedati, ker me je bilo sram. Zdaj mi pa to v bistvu

odgovarja in se tudi jaz z njima o tem ne želim pogovarjati. Sta si pa znala izkazovati

naklonjenost, bolj poredko, ampak sta se recimo prijela za roko in podobno.

Varanje pa zelo racionalno. Družinski prijatelj je to storil in ga nismo obsojali. Načeloma smo

proti, ampak odvisno od situacije.

Partner:



1. Kako se spoprijemate s pojmom osebne svobode....

Nekako mi je jasno, da je on bolj družinski človek kot jaz, kar pomeni, da je njemu bolj

pomembna partnerica, otrok, nek stanoviten dom in biti tam in z njo.... medtem, ko imam jaz

raje malo tam, malo tu, pa greva tja.... tu se malo loviva, ampak sva se v štirih letih oba

prilagodila in našla neko ravnotežje, ki nama odgovarja. Jaz bi si želela več socialnega

življenja, on pa pravi, da ga ima dovolj. Potem to sama včasih kompenziram. Včasih ga je to

motilo, zdaj je pa sprejel, da sem pač bolj socialna kot on. Sicer pa zelo veliko stvari počneva

skupaj. Gre pa on sam s kolegi na pivo in jaz sama s kolegicami.

2. Se o tem pogovarjata s partnerjem?

O osebni svobodi med nama niti ne. Imava pa več takih intelektualnih pogovorov o raznih

primerih. Ampak bolj na intelektualni ravni ne čustveni.

3. Kako partner reagira kadar izrazite svoje želje in svoje načrte?

Se svobodno odločava, včasih pa pač iščeva kompromise. Drugače če pa jaz ne popustim pri

kakšni stvari, ki mu je pomembna začne »trmariti« in pol začne malo brundati samemu sebi,

dokler jaz ne začnem zopet vrtati vanj. Potem se pa pomeniva. Kregava se zelo malo, pride pa

kakšen »bumbar« vmes, resne žaljivke pa ne. Če že zaradi banalnosti in traja 5 minut. Glede

resnih stvari se pogovoriva in ne kregava.

4. Se pogajate s partnerjem?

Seveda. On malo manj. Oba zelo veliko izražava svoje želje, čustva in svoje načrte.

5. Upata podeliti prizadetost ali strah pred prizadetostjo?

Jaz ja. On pa pokaže, da nekaj ni v redu, ne upa pa si povedati kaj. In potem moram jaz vrtat

in potem pove. Bolj se boji, da bom jaz jezna ali užaljena, ker je on prizadet.

6. Zaupate parterju?



Ja.

7. On zaupa vam?

Ne povsem. Mislim, da ima tako velik strah, da me bo zgubil, da je včasih malo preveč

ljubosumen.

8. Se počutite sprejete? Partner?

Ja. On pa ne vedno. Razlog je, da jaz povem vse, in recimo zmoti me da puščaš odprto omaro

ali kaj bolj resnega. On pa nikoli ne pove kaj ga moti. In ker jaz povem ima on občutek, da ni

dovolj dober.

9. Je prisotno spoštovanje med vama?

Ja.

10. Kako pomembna je za vas spolnost? Varanje?

Mislim da zelo, je temelj odnosa.

On je mene že prevaral, v drugem mesecu najine zveze. Jaz mislim, da je to zelo odvisno od

situacije. Jaz mislim, da imam (in on isto) vrednotenje, da sem načeloma seveda proti. In v

teoriji lahko rečem, da ne bi nikogar, ki prevara vzela nazaj, pa sem ga. Vem, da bi on naredil

isto. Mislim, da bi ljubezen do mene prevladala. Ljubosumja pa ne maram. Malo ja, bolj za

hec, pravo me pa moti, ker mislim, da ne zaupaš človeku. On pa je ljubosumen. In me moti,

da začne gledat moj telefon čim ima priložnost.

11. Kaj bi in kaj ne bi ponovili iz zakona vaših staršev?

Kar ne bi ponovila je da ne bi tako racionalno delala z otroci kot mami in ne bi tok stvari

skrivala pred otroci. Še pred nekaj leti sta se oba pretvarjala, da je vse v redu, tudi če ni bilo.

In to ni dober občutek, ker ti daje »kao« neko varnost, ki pol to ni več. Poznam dovolj našo

mamo tudi da vem, da ko pride do neke čustvene težave jo ona obravnava na racionalni ravni.



Jaz tega nočem. Jaz raje vidim, da se »zdereva« drug na drugega, pa da pride zadeva ven. Ker

moja dva se pa nikoli ne kregata.

Všeč mi je pa to, da je naš oče po 30-ih letih še vedno res zaljubljen v mamo.  

12. Kaj razumete pod psihično nasilje?

Jaz razumem dretje, žaljivke, ampak predvsem čustveno izsiljevanje, poniževanje.... recimo to

se mi je dogajalo v osnovni šoli, ki so me zmerjali …. doma nisem povedala, ker takrat se

tega ni jemalo tako resno. In doma se o takih stvareh nismo pogovarjali. Zelo slabe spomine

imam na osnovno šolo.

13. Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem ali celo fizičnim?

S fizičnim niti ne. S psihičnim pa zelo.

 



Priloga 3: Kodiranje intervjujev

Kodiranje in analiza

Metodološkega dela sem se lotila tako, da sem najprej kodirala značilnosti (lastnosti) različnih

stilov navezanosti, ki se lahko oblikujejo v otroštvu in nato še značilnosti različnih stilov

navezanosti v odraslosti. Tako sem dobila kategorije, ki so mi služile kot kompas pri

kodiranju ugotavljanja stila navezanosti pri Moškem 1 (v otroštvu in v odraslem obdobju). Na

takšen način sem ugotovila kakšen stil navezanosti je moški izoblikoval v otroštvu in

kakšnega kot odrasel posameznik. Nato sem posebej kodirala pogovor z Moškim 1, pri čemer

sem ugotavljala prisotnost svobode oziroma vrste nesvobode v njegovem stilu navezanosti.

Torej, koliko in kakšne vrste je bilo pri vsaki potrebi in načinu komunikacije v odnosu z

bližnjimi osebami prisotnega; sprejemanja oziroma nesprejemanja, morebitnega obtoževanja,

obsojanja, nefleksibilnih in rigidnih prepričanj, stereotipov, torej psihičnega pa tudi fizičnega

nasilja. Na takšen način sem dobila odgovor na vprašanje kolikšna je pristnost svobode v

različnih stilih navezanosti. 



KODIRANJE STILOV NAVEZANOSTI

STILI NAVEZANOSTI V OTROŠTVU – kodirane značilnosti različnih stilov

Stil navezanosti v otroštvu Varna navezanost

Enota Koda Kategorija

Varna navezanost: značilnosti Toplina Odprtost

Varnost Varnost

Odpiranje sveta Odprtost

Spuščanje sveta k sebi Odprtost

Iskanje bližine s starši Odprtost

Hitro pomirjeni Varnost

Vračanje k igri Odprtost

Dober občutek o sebi in drugih Odprtost

Učinkovito čustveno 

uglaševanje

Odprtost, empatija

Toplina starša Odprtost, empatija

Zainteresiranost in odziv starša Odprtost, empatija

Odgovornost za otroka Odgovornost

Starš na razpolago, ko ga otrok 

potrebuje

Odgovornost

Občutek vrednosti Odprtost

Odzivnos in uglašenost starša z

otrokovim notranjim svetom

Odprtost, empatija, 

odgovornost

Jaz sem v redu, ti si v redu Odprtost

Stil navezanosti v otroštvu Izogibajoča navezanost

Enota Koda Kategorija

Izogibajoča navezanost: 

značilnosti

Jaz nisem v redu in ti nisi v 

redu

Zaprtost

Izobibanje bližnjemu 

telesnemu stiku (otrok)

Zaprtost



Strah pred prizadetostjo (otrok) Zaprtost

Odklonilen odnos do 

navezanosti

Zaprtost

Nizka stopnja stresa zaradi 

ločitve (otrok)

Zaprtost

Ignoriranje (otrok) Zaprtost

Emocionalna distanca starša Zaprtost, 

neodgovornost

Zavračanje, brezbrižno vedenje

starša

Zaprtost, 

neodgovornost

Emocionalno nedostopni starši Zaprtost, 

neodgovornost

Starši neobčutljivi na otrokovo 

čustveno stanje, potrebe

Zaprtost, 

neodgovornost

Težave starša pri čustvenem 

uglaševanju

Zaprtost, 

neempatičnost

Neuporabnost starša za 

zadovoljevanje čustvenih 

potreb (otrok) – notranji model 

navezanosti

Zaprtost, 

neempatičnost

Fizično zlorabljeni otroci Zloraba

Emocionalno nekoritne matere Zaprtost, 

neempatičnost, 

neodgovornost

Pretirano vsiljive, spodbujajoče

matere

Neempatičnost, 

neodgovornost

Stil navezanosti v 

otroštvu

Ambivalentna navezanost

Enota Koda Kategorija

Ambivalentna 

navezanost: značilnosti

Strah druga stran nadzora Zaprtost



Jaz nisem v redu, ti si v redu Zaprtost, občutek 

manjvrednosti

Oklepanje starša, nezaupljivost do 

tujcev

Zaprtost, nezaupanje, 

posesivnost

Potreba po prepoznavanju in 

priznanju

Občutek manjvrednosti

Upiranje, ambivalenca Zaprtost, ambivalenca

Velik stres otroka ob zapustitvi Strah

Iščejo stik z materjo a niso 

pomirjeni

Strah, ambivalenca

Izražanje jeze, potiskanje matere 

stran

Strah, ambivalenca, zaprtost

Starši nekonsistentni v nudenju 

skrbi, nedosledni odzivi staršev

Neodgovornost, 

ambivalenca, neempatičnost

Vsiljivi starši, način ki ni skladen z

otrokovimi potrebami

Neodgovornost, 

neempatičnost

Negotovost otroka ali bodo 

njegove potrebe zadovoljene

Strah, ambivalenca

Odvisnost otroka Strah, občutek 

manjvrednosti

Iščejo pretirano pozornost Občutek manjvrednosti

STILI NAVEZANOSTI V ODRASLOSTI

AVTONOMNO STANJE UMA

Stili navezanosti v odraslosti Varna navezanost/avtonomno 

stanje uma

Enota Pojem Kategorija

Varna navezanost - značilnosti

Gliceova načela: Govoriti resnico in imeti dokaze 

za povedano

resničnost



Jedrnata vendar celostna pripoved Jedernatost, 

razumljivost

Relevantnost pripovedi, ki je 

predstavljena na razumljiv način

Razumljivost,

resničnost

Jasnost in urejenost pripovedi Jedernatost, 

razumljivost, 

resničnost

Druge lastnosti oz značilnosti: Cenijo svoje izkušnje navezanosti 

in medosebne odnose

Samozavest, 

empatija, 

odprtost

Uravnotežen pogled na otroštvo, 

ga pretirano ne idealizirajo

Resničnost

Z lahkoto se spomnijo 

avtobiografskih podatkov

Resničnost, 

jedernatost

Življenjske zgodbe so notranje 

skladne

Resničnost, 

razumljivost

Navežejo zaupen stik Zaupanje, 

odprtost

Ohranjajo ravnovesje med 

avtonomijo in povezanostjo

Odprtost, 

empatija

Svobodno odločanje Svoboda

Zadovoljujoči intimni odnosi Intima, 

odprtost, 

empatija

Sposobnost prilagajanja Odprtost, 

empatija

Sposobnost empatičnega 

doživljanja

Empatija, 

odprtost

Sposobnost povezovanja z 

drugimi

Odprtost, 

empatija

Ni strahu pred nesprejetostjo ali 

zapuščenostjo

Odprtost, 

samozavest, 



svoboda

zaupajo Odprtost

Odzivni, ljubeči partnerji Odprtost, 

empatija, 

svoboda, 

intima

Znajo podeliti čustva Intima, 

odprtost, 

empatija, 

svoboda

Počutije se varne kador so v 

intimnem odnosu in kadar so sami

Odprtost, 

samozavest

Kljub povezanosti z drugimi 

ohranjajo individualnost

Odprtost, 

samozavest, 

empatija

V partnerstvu značilna intima, 

zaupanje in spoštovanje

Intima,  

odprtost, 

empatija, 

samozavest

S t i l i n a v e z a n o s t i v

odraslosti

Odklonilna/izogibajoča

navezanost/neavtonomno

stanje uma

Enota Pojem Kategorija

Odklonilna/izogibajoča

navezanost- značilnosti:

Kršenje Gliceovih načel Neresničnost, nejedrnatost,

nerazumljivost,

nespominjanje

Svoje izkušnje navezanosti

ocenjujejo kot nepomembne

za njihov osebnostni razvoj

Zaprtost, odtujenost

Imajo težave pri spominjajo

otroštva

Nespominjanje



Dajejo zelo splošne opise

(moja mama je bila dobra)

Zaprtost, nespominjanje,

čustvena otopelost

Pričakujejo da so jim drugi

na razpolago, sami se na

druge ne navežejo iz strahu

pred izgubo svojega položaja

Zaprtost, strah, nesvoboda,

zahteve

Izogibajo se pristni intimnosti O d s o t n o s t i n t i m n o s t i ,

zaprtost, strah

Upirajo se avtoriteti Zaprtost, slaba samopodoba

Redko prsijo za pomoč,

probleme rešujejo sami

Zaprtost, neempatičnost

Navidezno samozadostni Z a p r t o s t , s t r a h ,

samozadostnost

Ne dajejo pobude za stike Samozadostnost, zaprtost

Pogosto ne kažejo veliko

čustev

Zaprtost, samozadostnost

Relativirajo pomen socialnih

stikov

Zaprtost, samozadostnost

U s m e r j e n i n a d e l o i n

konjičke (neosebni vidiki

življenja)

Zaprtost, samozadostnost,

strah

Pogosto kratke, površinske,

nezadovoljive zveze

Zaprtost, samozadostnost,

neempatičnost, strah

V i s o k a r a v e n

samospoštovanja in nizka

raven za stisko in depresivne

občutke

Zaprtost, samozadostnost,

neempatičnost

Ogrožena samostojnost-

čutijo kot osebno grožnjo

Zaprtost, nesvoboda, strah

Ne želijo da so drugi odvisni

od njih

Zaprtost, neempatičnost,

neodgovornost, strah



Pogosto zanikajo potrebo po

bližini s partnerjem, ki ga

pogosto vidijo v slabši luči

kot sebe

Samozadostnost, zaprtost,

neempatičnost, strah

Manj vklučeni v odnos kot

partner

Samozadostnost, zaprtost,

neempatičnost, strah

Za partnerski odnos značilno

pomanjkanje zaupnosti in

bližine

Samozadostnost, zaprtost,

neempatičnost, strah

Majhno izražanje čustev in

s e b e t e r p o m a n j k a n j e

intimnosti

Samozadostnost, zaprtost,

neempatičnost, strah

NEAVTONOMNO STANJE UMA:

Stili navezanosti v odraslosti Preokupirani 

odrasli/anksiozno 

ambivalenten stil/ 

neavtonomno stanje uma

Enota Pojem Kategorija

Preokupirani 

odrasli/anksiozno 

ambivalenten stil- značilnosti

Kršenje Gliceovih načel Neresničnost, nejedrnatost, 

nerazumljivost, 

nespominjanje

Močno si želijo bližine z 

drugo osebo in se bojijo 

izgube

Ambivalentnost, strah, slaba

samopodoba, posesivnost, 

nesvoboda

Skrbi jih, da pomembni 

ljudje ne bodo zadovoljili 

njihovih potreb

Strah, slaba samopodoba, 

posesivnost, nesvoboda

Njihova preteklost se zelo 

prepleta s sedanjostjo 

Ambivalenca, resničnost, 

objektivnost

Nadpovprečno občutljivi na 

možne vire stresa in groženj

Strah, slaba samopodoba, 

nesvoboda



Visoka stopnja tesnobe Zaprtost, nesvoboda, strah

Občutki nevrednosti Slaba samopodoba, zaprtost,

nesvoboda

Vzpostavljajo konfliktne in 

burne zveze

Teatralnost, konfliktnost, 

slaba samopodoba, 

nesvoboda, strah

Dvomijo o razpoložljivosti 

drugega in nanjo ves čas 

osredotočeni

Ambivalenca, strah, slaba 

samopodoba, zahteve, 

posesivnost

Zahtevajoč, teatralen, 

manipulativen način

Teatralnost, konfliktnost, 

slaba samopodoba, 

nesvoboda, strah

Ljubezen doživljajo kot 

obsesijo in se želijo 

popolnoma čustveno zbližati 

s partnerjem

slaba samopodoba, 

nesvoboda, strah, 

posesivnost

Dvomijo vase in se krivijo, 

če se jim zdi partner 

neodziven

slaba samopodoba, 

nesvoboda, strah, 

posesivnost

Strah jih je, da jih partner ne 

ljubi tako kot oni njega

slaba samopodoba, 

nesvoboda, strah, 

posesivnost

Intenzivni čustveni vzponi in 

padci, skrb

slaba samopodoba, 

nesvoboda, strah, 

posesivnost

Impulzivnost v odnosu slaba samopodoba, 

nesvoboda, strah

Kodiranje stila navezanosti pri Moškem 1 v otroštvu

Moški 1 – primarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem)  Kategorija



3. Kako so starši reagirali 

kadar ste izrazili svoje želje

in svoje načrte? 

Jaz sem stvari enostavno 

naredil. Oni se s tem niso 

ukvarjali. Če so videli, da 

visim za računalnikom, so me

vprašali kaj delaš? Če je 

zadeva ustvarila strošek so 

bili jezni. Če je bil čas in 

denar moj pa nihče ni rekel 

nič. 

Odsotnost spodbude staršev, 

nezainteresiranost staršev, 

brezbrižno vedenje starša, 

emocionalna distanca starša, 

težava starša pri uglaševanju, 

notranji model navezanosti

Zaprtost, neempatičnost, 

neodgovornost

4. Ste se upali pogajati s 

starši?

Tega nisem počel. 

Odsotnost pogajanja, strah 

pred prizadetostjo, 

ignoriranje, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb otroka 

(notranji model navezanosti)

Zaprtost, strah, 

neempatičnost

5. Ste v družini upali 

podeliti prizadetost ali 

strah pred prizadetostjo?

Ne. Jaz sem se umaknil. 

Umik, pomanjkanje 

intimnosti, emocionalno 

nedostopni starši, starši 

neobčutljivi na otrokovo 

čustveno stanje, potrebe

Zaprtost, neempatičnost , 

pomanjkanje intimnosti

6. Zaupate mami?

Mama mi gre na živce, ker je 

radovedna. Njena omejitev 

mi gre na živce. Iz sebe bi 

lahko naredila veliko več, če 

bi hotela. Sprejemam jo. 

Odsotnost zaupanja, 

pomanjkanje intimnosti, 

preveč radovedna mama 

(vtikanje v drugega – 

pretirano vsiljiva mama), ni 

naredila dovolj iz sebe, 

sprejemanje. (Zaupanje 

ocenjuje na podlagi lastne 

ocene 'uspešnosti' starša), 

Zaprtost, preplavljenost 

starša (mama),  

neuspešnost- , neempatičnost,

neodgovornost starša,  

odklonilen odnos do 

navezanosti, pomanjkanje 

intimnosti



odklonilen odnos do 

navezanosti - »sprejemam 

jo«)

7. Zaupate očetu?

Všeč mi je, da je 

naravoslovno radoveden. 

Drugače je pa kolerik. 

Kolerik - strah, naravoslovno 

radoveden - (Zaupanje 

ocenjuje na podlagi ocene 

'uspešnosti' starša), 

odtujenost

Zaprtost, jeza, uspešnost- , 

strah, pomanjkanje intimnosti

8. Ste se počutili sprejete?

Ne.

Nesprejemanje, emocionalna 

distanca starša, emocionalno 

nedostopni starši , starši 

neobčutljivi na otrokovo 

čustveno stanje, potrebe

Zaprtost, neodgovornost, 

neempatičnost, pomanjkanje 

intimnosti

9. Je bilo prisotno 

spoštovanje med staršema?

Ja je bilo. To sem potem 

ugotovil. Kot otrok pa bi 

rekel, da ni spoštovanja. 

Vpitje je bilo več ali manj 

bolj v eni smeri, oče je vpil 

na mamo. Ni bilo fizičnega 

nasilja, samo veliko kričanja. 

On je kolerik, ima visok 

pritisk. Ko ni bilo denarja je 

bil pač jezen in se je znašal s 

kričanjem nad mamo. 

Odsotnost spoštovanja, vpitje

očeta na mamo, pomanjkanje 

denarja, kolerik, visok 

pritisk, jeza. (Kljub temu to 

sedaj vidi kot spoštovanje), 

kontradiktornost, nerealno 

vrednotenje podatkov, 

poniževanje, psihično nasilje,

denar, nejedrnatost pripovedi,

zgodba ni notranje skladna

Nespoštovanje, psihično 

nasilje, neodgovornost,  

pomanjkanje intimnosti, 

finanče težave-neuspešnost 

(nesprejemanje),   

kontradiktornost, nerealno 

(vrednotenje podatkov – 

neresničnost - Gliceovo 

načelo ,  nerazumljivost 

(nerelevantnost - Gliceovo 

načelo ), zaprtost, jeza, 

(nejedrnatost pripovedi-  

Gliceovo načelo)



10. Kako ste doma 

obravnavali spolnost? 

Tabu. Onadva si med seboj 

nista izražala ljubezni, pred 

nami nikoli. Pred otroci se 

nista niti objela. 

Tabu, odsotnost izražanja 

ljubezni med staršema, 

izogibanje bližnjemu 

telesnemu stiku (starši)

Spolnost – tabu, zaprtost, 

pomanjkanje intimnosti

SVOBODA

1. Kako ste se v primarni 

družini spoprijemali s 

pojmom osebne svobode? 

Kakšno sporočilo ste 

dobili? 

Ko sem bil majhen sem bil 

kriv za vse, ker sem bil 

najstarejši. Potem nobena 

moja odločitev ni bila 

prepovedana. Ali se pa 

dejansko s tem sploh niso 

ukvarjali. Napake niso bile 

nikoli kaznovane, dokler je 

šlo za moj denar. Če pa je bil 

denar njihov, je bil odgovor- 

da ga ni.  Vse kar sem hotel 

narediti sem moral sam. Ker 

sem fant in prvi otrok nisem 

imel omejitev, lahko sem 

hodil ven kadarkoli. Do 18. 

leta po svoji odločitvi nisem 

hodil ven, bil sem bolj zaprt, 

asocialen. Potem sem z 

Krivda, samota, asocialnost, 

uspešnost – denar, 

materialnost, 

nezainteresiranost, zaprtost, 

brezbrižno vedenje staršev, 

notranji model navezanosti

Zaprtost, materializem,  

neempatičnost, 

neodgovornost



internetom dobil družbo. 

Mama mi je dala denar za 

vlak, za ostalo sem moral 

sam poskrbeti. Kaj konkretno

sem zunaj počel jih ni 

zanimalo, glavno, da sem 

prišel živ domov. 

2. Ste se o pojmu svoboda 

oz. Osebna svoboda doma 

kdaj pogovarjali? 

Samo o religiji in 

komunizmu. Kot dveh 

oblikah omejevanja osebne 

svobode. Tako pač je. Tebi 

tega ni treba, ker to smo dali 

skozi. Religija je tvoja izbira.

Religija je bila pri nas zelo 

osebna stvar in nihče ni 

omejeval svobode drugega z 

svojo. 

Religija, komunizem, 

nesvoboda, pomanjkanje 

intimnosti, politični in verski 

koncept predstavljena kot 

omejavalca svobode, 

nezaupljivost, splošen opis

Zaprtost, pomanjkanje 

intimnosti, nezaupljivost, 

(splošen opis – Gliceovo 

načelo)

Kodiranje stila navezanosti pri Moškem 1 v odraslosti

Moški 1 – sekundarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija



3. Kako partner reagira 

kadar izražate svoje želje in

svoje načrte? Kako 

reagirate vi?

Me posluša in se pogovoriva.

Jaz naredim enako. Včasih se

skregava in naredim po svoje.

kreganje, samosvojost, 

odsotnost komunikacije,  

ogrožena samostojnost – 

osebna grožnja, pomanjaknje 

intimnosti

Zaprtost, neempatičnost

4. Se pogajate s 

partnerjem?

Odvisno za kaj. Kar mi je res 

pomembno pač naredim. Ne 

glede na to ali se strinja ali 

ne. Zavese mi je pa vseeno 

kakšne barve so. 

Odsotnost pogajanja, 

samosvojost, odsotnost 

komunikacije, brezbrižnost, 

ogrožena samostojnost – 

osebna grožnja, pomanjkanje 

intimnosti

Zaprtost, neempatičnost, 

pomanjkanje intimnosti, 

navidezna samozadostnost

5. Upata podeliti 

prizadetost ali strah pred 

prizadetostjo?

Jaz se umaknem

Umik, odsotnost 

komunikacije, pomanjkanje 

intimnosti, navidezna 

samozadostnost, odtujenost, 

majhno izražanje čustev in 

sebe, pomanjkanje zaupnosti 

in bližine 

Zaprtost, strah, pomanjkanje 

intimnosti, 

6. Zaupate partnerju?

Delno

Pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljiva zveza 

Pomanjkanje intimnosti,  

zaprtost

7. On zaupa vam?

Ne dovolj. 

Pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljiva zveza

Pomanjkanje intimnosti,  

zaprtost

8. Se počutite sprejete?

Ne.

Pomanjkanje intimnosti, 

nesprejetost

Pomanjkanje intimnosti, 

nesprejetost



9. Je prisotno spoštovanje 

med vama?

Moti me nezaupanje brez 

podlage. Preverjanje 

komunikacije in tako naprej. 

Človek avtomatično skrije 

telefon, računalnik... ker to je

tako kot da mu pogledaš v 

možgane. Če bi imeli 

možnost, da eden drugemu 

beremo misli, bi se verjetno 

med seboj ustrelili že dvakrat

preden bi se zjutraj sploh 

prvič zbudili. Spoštovanje je 

pogoj, da partnerstvo sploh 

obstaja. Kar se dogaja v moji 

glavi, naj ostane v moji glavi.

Nezaupanje, nadzor, 

posesivnost, strah, 

pomanjkanje komunikacije, 

pomanjkanje intimnosti, 

nespoštovanje, ogrožena 

samostojnost, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine, 

nezadovoljiva zveza

Zaprtost, neempatičnost, 

strah, pomanjkanje 

intimnosti, posesivnost, 

10. Kako pomembna je za 

vas spolnost?

Dober seks v slabem odnosu, 

pomeni daljšo zgodbo kot pa 

slab seks v najboljšem 

odnosu, ki obstaja. 

Izogibanje pristni intimnosti, 

skromno izražanje čustev, 

površinskost, navidezna 

samozadostnost, manj 

vključen v odnos kot partner, 

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine

Pomanjkanje intimnosti, 

zaprtost, strah, navidezna 

samozadostnost



11. Kaj bi in kaj ne bi 

ponovili iz zakona vaših 

staršev?

Ne smeš imeti partnerja tam 

kjer delaš. Če ga imaš v 

službi je tudi partner del 

krivde in se kregata. Če si ves

čas v stiku si greš tudi na 

živce. Ponovil pa bi to, da 

pustim otrokom, da počnejo 

kar želijo. Poskrbel bi le da 

pridejo domov živi. Bi ga 

podpiral v tem kar želi biti in 

mu ne bi govoril kako se kaj 

naredi. 

Splošen opis, usmerjen na 

delo, ogrožena samostojnost-

osebna grožnja, ne želi si da 

je drugi odvisen od njega, 

zanikanje potrebe po bližini s

partnerjem, ki ga vidi v slabši

luči kot sebe, manj vključen 

v odnos, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine, 

pomanjkanje intimnosti, 

brezbrižnost

Zaprtost, samozadostnost, 

neempatičnost, strah, 

nesvoboda

12. Kakšne so vaše izkušnje

s psihičnim nasiljem? Kako

ste se počutili?

A gnoj in to? To je bilo v 

nastniških letih s strani očeta.

Ker sem cele dneve igral 

igrice na računalniku in ležal 

v postelji. Bil sem ponižan in 

sem ga sovražil, ker me ne 

razume. 

Ponižan, jaz nisem v redu-ti 

nisi v redu, strah pred 

prizadetostjo, emocionalna 

distanca starša, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb, psihično 

nasilje

Zaprtost, odtujenost, strah, 

neodgovornost, 

neempatičnost, psihično 

nasilje

13. Morda fizičnim? 

Pogosto sem jih dobil od 

očeta po riti. Sestre nikoli. 

Fizično nasilje se je končalo 

pri 12-ih letih. Vsakič sem si 

Fizično nasilje Fizično nasilje



zaslužil, ker sem bil 

življenjsko ogrožen, drugič 

pa sem sestri vrgel coklo v 

glavo. 

14. Kako zdaj to dojemate?

Če vidim človeka ki visi cele 

dneve, mi je lahko žal za 

njega, ampak ga bom prej ali 

slej začel poniževati. Če 

nekdo visi cele dneve, temu 

tudi jaz rečem da gnije. To je 

res gnitje, je imel prav. Sem 

pa imel takrat težave, ker sem

hodil pozno spat in sem bil 

nasploh malo potrt. 

Svoje izkušnje navezanosti 

ocenjuje kot nepomembne za 

svoj osebnostni razvoj, 

visoka raven 

samospoštovanja in nizka 

raven za stisko in depresivne 

občutke, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine, 

obtoževanje, krivda, slaba 

samopodoba

Obtoževanje, zaprtost, 

neempatičnost, strah, slaba 

samopodoba

SVOBODA

1. Kako se zdaj 

spoprijemate s pojmom 

osebne svobode?

Če bi punca hotela, da vse 

počneva skupaj je zame 

nesprejemljivo. Ko sem za 

računalnikom ne maram, da 

me kdo nadzira. Ven skupaj 

ja, ampak tudi ne. Če imaš 

prijatelja, ki ga dolgo nisi 

videl in veš, da se ga bosta 

skupaj napila, je to pač 

moška družba. V neki moji 

stalni družbi pa je 

Sam se ne naveže na 

partnerko iz strahu pred 

izgubo svojega položaja, 

izogibanje intimnosti, ne 

kaže veliko čustev, 

nezadovoljiva zveza, 

ogrožena samostojnost-

osebna grožnja, ne želi da so 

drugi odvisni od njega, manj 

vključen v odnos kot 

partnerka, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine

Zaprtost, strah, nesvoboda, 

zahteve, odsotnost intimnosti,

samozadostnost, 

neempatičnost, 

neodgovornost



dobrodošla, če je ona moji 

družbi všeč. Ona lahko 

komot hodi sama ven. 

2. Se s partnerjem o tem 

pogovarjata?

Ne. 

Zaprtost, pomanjkanje 

intimnosti, komunikacije, 

bližine,  nesvoboda

Zaprtost, nesvoboda

SVOBODA

Moški 1 – primarna družina

Enota Koda ( Pomen-pojem)  Kategorije ne- svobode

3. Kako so starši reagirali 

kadar ste izrazili svoje želje

in svoje načrte? 

Jaz sem stvari enostavno 

naredil. Oni se s tem niso 

ukvarjali. Če so videli, da 

visim za računalnikom, so me

vprašali kaj delaš? Če je 

zadeva ustvarila strošek so 

bili jezni. Če je bil čas in 

denar moj pa nihče ni rekel 

nič. 

Odsotnost spodbude staršev, 

nezainteresiranost staršev, 

brezbrižno vedenje starša, 

emocionalna distanca starša, 

težava starša pri uglaševanju, 

notranji model navezanosti

 

  

nesprejemanje

obsojanje

nerazumevanje 

obtoževanje

odsotnost bližine/intimnosti  

neodgovornost  

brezbrižnost- zaprtost

neempatičnost              

4. Ste se upali pogajati s 

starši?

Tega nisem počel. 

Odsotnost pogajanja, strah 

pred prizadetostjo, 

ignoriranje, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb otroka 

(notranji model navezanosti)

nesprejemanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

neodgovornost 

brezbrižnost-zaprtost



5. Ste v družini upali 

podeliti prizadetost ali 

strah pred prizadetostjo?

Ne. Jaz sem se umaknil. 

Umik, pomanjkanje 

intimnosti, emocionalno 

nedostopni starši, starši 

neobčutljivi na otrokovo 

čustveno stanje, potrebe

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

6. Zaupate mami?

Mama mi gre na živce, ker je 

radovedna. Njena omejitev 

mi gre na živce. Iz sebe bi 

lahko naredila veliko več, če 

bi hotela. Sprejemam jo. 

Odsotnost zaupanja, 

pomanjkanje intimnosti, 

preveč radovedna mama 

(vtikanje v drugega – 

pretirano vsiljiva mama), ni 

naredila dovolj iz sebe, 

sprejemanje. (Zaupanje 

ocenjuje na podlagi lastne 

ocene 'uspešnosti' starša), 

odklonilen odnos do 

navezanosti - »sprejemam 

jo«)

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

neodgovornost

 

7. Zaupate očetu?

Všeč mi je, da je 

naravoslovno radoveden. 

Drugače je pa kolerik. 

Kolerik - strah, naravoslovno 

radoveden - (Zaupanje 

ocenjuje na podlagi ocene 

'uspešnosti' starša), 

odtujenost

 nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

neodgovornost



8. Ste se počutili sprejete?

Ne.

Nesprejemanje, emocionalna 

distanca starša, emocionalno 

nedostopni starši , starši 

neobčutljivi na otrokovo 

čustveno stanje, potrebe

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

neodgovornost

 

zaprtost

9. Je bilo prisotno 

spoštovanje med staršema?

Ja je bilo. To sem potem 

ugotovil. Kot otrok pa bi 

rekel, da ni spoštovanja. 

Vpitje je bilo več ali manj 

bolj v eni smeri, oče je vpil 

na mamo. Ni bilo fizičnega 

nasilja, samo veliko kričanja. 

On je kolerik, ima visok 

pritisk. Ko ni bilo denarja je 

bil pač jezen in se je znašal s 

kričanjem nad mamo. 

Odsotnost spoštovanja, vpitje

očeta na mamo, pomanjkanje 

denarja, kolerik, visok 

pritisk, jeza. (Kljub temu to 

sedaj vidi kot spoštovanje), 

kontradiktornost, nerealno 

vrednotenje podatkov, 

poniževanje, psihično nasilje,

denar, nejedrnatost pripovedi,

zgodba ni notranje skladna

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

 neodgovornost

 

 

10. Kako ste doma 

obravnavali spolnost? 

Tabu. Onadva si med seboj 

nista izražala ljubezni, pred 

nami nikoli. Pred otroci se 

nista niti objela. 

Tabu, odsotnost izražanja 

ljubezni med staršema, 

izogibanje bližnjemu 

telesnemu stiku (starši)

nesprejemanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

 

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

 

tabu

SVOBODA



1. Kako ste se v primarni 

družini spoprijemali s 

pojmom osebne svobode? 

Kakšno sporočilo ste 

dobili? 

Ko sem bil majhen sem bil 

kriv za vse, ker sem bil 

najstarejši. Potem nobena 

moja odločitev ni bila 

prepovedana. Ali se pa 

dejansko s tem sploh niso 

ukvarjali. Napake niso bile 

nikoli kaznovane, dokler je 

šlo za moj denar. Če pa je bil 

denar njihov, je bil odgovor- 

da ga ni.  Vse kar sem hotel 

narediti sem moral sam. Ker 

sem fant in prvi otrok nisem 

imel omejitev, lahko sem 

hodil ven kadarkoli. Do 18. 

leta po svoji odločitvi nisem 

hodil ven, bil sem bolj zaprt, 

asocialen. Potem sem z 

internetom dobil družbo. 

Mama mi je dala denar za 

vlak, za ostalo sem moral 

sam poskrbeti. Kaj konkretno

sem zunaj počel jih ni 

zanimalo, glavno, da sem 

prišel živ domov. 

Krivda, samota, asocialnost, 

uspešnost – denar, 

materialnost, 

nezainteresiranost, zaprtost, 

brezbrižno vedenje staršev, 

notranji model navezanosti

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

 

 

 



2. Ste se o pojmu svoboda 

oz. Osebna svoboda doma 

kdaj pogovarjali? 

Samo o religiji in 

komunizmu. Kot dveh 

oblikah omejevanja osebne 

svobode. Tako pač je. Tebi 

tega ni treba, ker to smo dali 

skozi. Religija je tvoja izbira.

Religija je bila pri nas zelo 

osebna stvar in nihče ni 

omejeval svobode drugega z 

svojo. 

Religija, komunizem, 

nesvoboda, pomanjkanje 

intimnosti, politični in verski 

koncept predstavljena kot 

omejavalca svobode, 

nezaupljivost, splošen opis

nesprejemanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

tabu

Moški 1 – sekundarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako partner reagira 

kadar izražate svoje želje in

svoje načrte? Kako 

reagirate vi?

Me posluša in se pogovoriva.

Jaz naredim enako. Včasih se

skregava in naredim po svoje.

Komunikacija, kreganje, 

samosvojost, odsotnost 

komunikacije,  ogrožena 

samostojnost – osebna 

grožnja, pomanjkanje 

intimnosti

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

neodgovornost

4. Se pogajate s 

partnerjem?

Odvisno za kaj. Kar mi je res 

pomembno pač naredim. Ne 

glede na to ali se strinja ali 

ne. Zavese mi je pa vseeno 

Odsotnost pogajanja, 

samosvojost, odsotnost 

komunikacije, brezbrižnost, 

ogrožena samostojnost – 

osebna grožnja, pomanjkanje 

intimnosti

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost



kakšne barve so.  neodgovornost

5. Upata podeliti 

prizadetost ali strah pred 

prizadetostjo?

Jaz se umaknem

Umik, odsotnost 

komunikacije, pomanjkanje 

intimnosti, navidezna 

samozadostnost, odtujenost, 

majhno izražanje čustev in 

sebe, pomanjkanje zaupnosti 

in bližine 

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost

6. Zaupate partnerju?

Delno

Pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljiva zveza 

nesprejemanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

neodgovornost

brezbrižnost-zaprtost

7. On zaupa vam?

Ne dovolj. 

Pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljiva zveza

nesprejemanje

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

neodgovornost

brezbrižnost-zaprtost

8. Se počutite sprejete?

Ne.

Pomanjkanje intimnosti, 

nesprejetost

nesprejemanje

nerazumevanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost-zaprtost

9. Je prisotno spoštovanje 

med vama?

Moti me nezaupanje brez 

podlage. Preverjanje 

komunikacije in tako naprej. 

Človek avtomatično skrije 

telefon, računalnik... ker to je

Nezaupanje, nadzor, 

posesivnost, strah, 

pomanjkanje komunikacije, 

pomanjkanje intimnosti, 

nespoštovanje, ogrožena 

samostojnost, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine, 

nezadovoljiva zveza

nesprejemanje

nerazumevanje

 neodgovornost

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

zaprtost

 



tako kot da mu pogledaš v 

možgane. Če bi imeli 

možnost, da eden drugemu 

beremo misli, bi se verjetno 

med seboj ustrelili že dvakrat

preden bi se zjutraj sploh 

prvič zbudili. Spoštovanje je 

pogoj, da partnerstvo sploh 

obstaja. Kar se dogaja v moji 

glavi, naj ostane v moji glavi.

10. Kako pomembna je za 

vas spolnost?

Dober seks v slabem odnosu, 

pomeni daljšo zgodbo kot pa 

slab seks v najboljšem 

odnosu, ki obstaja. 

Izogibanje pristni intimnosti, 

skromno izražanje čustev, 

površinskost, navidezna 

samozadostnost, manj 

vključen v odnos kot partner, 

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine

nesprejemanje

neempatičnost

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

 

11. Kaj bi in kaj ne bi 

ponovili iz zakona vaših 

staršev?

Ne smeš imeti partnerja tam 

kjer delaš. Če ga imaš v 

službi je tudi partner del 

krivde in se kregata. Če si ves

čas v stiku si greš tudi na 

živce. Ponovil pa bi to, da 

pustim otrokom, da počnejo 

kar želijo. Poskrbel bi le da 

pridejo domov živi. Bi ga 

podpiral v tem kar želi biti in 

mu ne bi govoril kako se kaj 

naredi. 

Splošen opis, usmerjen na 

delo, ogrožena samostojnost-

osebna grožnja, ne želi si da 

je drugi odvisen od njega, 

zanikanje potrebe po bližini s

partnerjem, ki ga vidi v slabši

luči kot sebe, manj vključen 

v odnos, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine, 

pomanjkanje intimnosti, 

brezbrižnost

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

 

 neodgovornost



12. Kakšne so vaše izkušnje

s psihičnim nasiljem? Kako

ste se počutili?

A gnoj in to? To je bilo v 

nastniških letih s strani očeta.

Ker sem cele dneve igral 

igrice na računalniku in ležal 

v postelji. Bil sem ponižan in

sem ga sovražil, ker me ne 

razume. 

Ponižan, jaz nisem v redu-ti 

nisi v redu, strah pred 

prizadetostjo, emocionalna 

distanca starša, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb, psihično 

nasilje

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

13. Morda fizičnim? 

Pogosto sem jih dobil od 

očeta po riti. Sestre nikoli. 

Fizično nasilje se je končalo 

pri 12-ih letih. Vsakič sem si 

zaslužil, ker sem bil 

življenjsko ogrožen, drugič 

pa sem sestri vrgel coklo v 

glavo. 

Fizično nasilje Fizično nasilje

14. Kako zdaj to dojemate?

Če vidim človeka ki visi cele 

dneve, mi je lahko žal za 

njega, ampak ga bom prej ali 

slej začel poniževati. Če 

nekdo visi cele dneve, temu 

tudi jaz rečem da gnije. To je 

res gnitje, je imel prav. Sem 

pa imel takrat težave, ker sem

hodil pozno spat in sem bil 

nasploh malo potrt. 

Svoje izkušnje navezanosti 

ocenjuje kot nepomembne za 

svoj osebnostni razvoj, 

visoka raven 

samospoštovanja in nizka 

raven za stisko in depresivne 

občutke, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine, 

obtoževanje, krivda, slaba 

samopodoba

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

 

 neodgovornost



SVOBODA

1. Kako se zdaj 

spoprijemate s pojmom 

osebne svobode?

Če bi punca hotela, da vse 

počneva skupaj je zame 

nesprejemljivo. Ko sem za 

računalnikom ne maram, da 

me kdo nadzira. Ven skupaj 

ja, ampak tudi ne. Če imaš 

prijatelja, ki ga dolgo nisi 

videl in veš, da se ga bosta 

skupaj napila, je to pač 

moška družba. V neki moji 

stalni družbi pa je 

dobrodošla, če je ona moji 

družbi všeč. Ona lahko 

komot hodi sama ven. 

Sam se ne naveže na 

partnerko iz strahu pred 

izgubo svojega položaja, 

izogibanje intimnosti, ne 

kaže veliko čustev, 

nezadovoljiva zveza, 

ogrožena samostojnost-

osebna grožnja, ne želi da so 

drugi odvisni od njega, manj 

vključen v odnos kot 

partnerka, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

 

 

2. Se s partnerjem o tem

pogovarjata?

Ne. 

Z a p r t o s t , p o m a n j k a n j e

intimnosti, komunikacije,

bližine,  nesvoboda

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost

SVOBODA

Ob vsakem odgovoru sem »ocenjevala« v kolikšni meri je prisotna »svoboda « ali

»nesvoboda« v razmišljanju oziroma dejanju posameznika (intervjuvanca ali njegovih

staršev). Torej, koliko je bilo pri vsaki potrebi in načinu komunikacije prisotnega; sprejemanja

oziroma nesprejemanja, morebitnega obtoževanja, obsojanja, nefleksibilnih prepričanj,

stereotipov, psihičnega in fizičnega nasilja. Prisotnost fleksibilnih oziroma nefleksibilnih

prepričanj sem skušala opazovati v vseh odgovorih, sem pa intervjuvancem postavila tudi



direktno vprašanje o pojmu osebna svoboda, kjer sem želela preveriti kaj sami razumejo, ko

govorimo o osebni svobodi.

Kadar v nadaljevanju navajam besedo Obratno želim povedati, da imajo bližnji takšen odnos

do sogovornika) 

Kategorije svobode: 

sprejemanje – (sogovornik se čuti sprejetega takšen kot je in sprejema druge) 

empatija – (sogovornik se lahko vživi v druge ljudi in se z njimi identificira ter obratno) 

razumevanje/fleksibilna prepričanja - (sogovornik skuša razumeti drugega in se počuti

razumljenega) 

bližin/intimnost  - (sogovornik podeli čustva in strahove z bljižnjimi in obratno) 

odgovornost  - (sogovornik čuti odgovornost do sočloveka in obratno) 

Kategorije ne-svobode: (tudi kategorije psihičnega nasilja)

nesprejemanje - (sogovornik se ne čuti sprejetega takšen kot je in ne sprejema drugih)    

neempatičnost - (sogovornik se ni sposoben vživeti v druge ljudi in se z njimi ne more

identificira ter obratno)

nerazumevanje/rigidna prepričanja - (sogovornik ne skuša razumeti drugega in se ne počuti

razumljenega)     

obsojanje/obtoževanje (sogovornik obsoja in obtožuje bližnjega in obratno) 

pomanjkanje bližine/intimnosti - (sogovornik ne podeli čustev in strahov z bljižnjimi in

obratno) 

posploševanje/stereotipi/ – (sogovornik poslošuje dejanja in čustva bližnjih, ima stereotipen

pogled nanje in obratno)

brezbrižnost- zaprtost - ( sogovornik kaže nezanimanje za drugega in je močno introvertiran,

osredotočen le nase)

neodgovornost – (sogovornik ni odgovoren do drugega in do odnosa ter obratno)

fizično nasilje – (sogovornik je fizično nasilen in obratno)

tabu

Kodiranje – Ženska 1

Primarna družina - stil navezanosti



Ženska 1 – primarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako so starši reagirali 

kadar ste izrazili svoje želje

in svoje načrte? 

Seveda so poslušali. No, 

mama, očeta ni bilo. Če je to 

bilo v kontekstu tudi njihovih

načrtov je bilo toliko bolje, 

drugače so pa najmanj kar je 

pokazali skepso, do določene

mere pa so pokazali tudi 

neko razumevanje.

Emocionalna distanca starša,

delno zavračanje, 

emocionalno nedostopni 

starši, starši neobčutljivi na 

otrokovo čustveno stanje, 

potrebe, težave starša pri 

čustvenem uglaševanju, 

neuporabnost starša pri 

zadovoljevanju čustvenih 

potreb, 

Zaprtost, neodgovornost, 

neempatičnost, 

4. Ste se upali pogajati s 

starši?

Ja to ja. Vedno sem povedala 

kar me je res zanimalo in kar 

je bila moja želja. To sem 

povedala.

Odpiranje sveta, potreba po 

prepoznavanju in priznanju

Odprtost

5. Ste v družini upali 

podeliti prizadetost ali 

strah pred prizadetostjo?

Ne. Ko me je mama prizadela

ali pa oče , sem se vedno 

umaknila. In tudi onadva sta 

to na tak način naredila da sta

res postavila pregrado. Zid. 

Vedela sem, da v tistem 

Jaz nisem v redu in ti nisi v 

redu, izogibanje bližnjemu 

telesnemu stiku (otrok), 

emocionalna distanca starša,

emocionalno nedostopni 

starši, staši neobčutljivi na 

otrokovo čustveno stanje, 

potrebe, težave starša pri 

čustvenem uglaševanju, 

neuporabnost starša za 

zaprtost, neodgovornost, 

neempatičnost, odsotnost 

intimnosti, strah, 

samozadostnost



trenutku ne bi nič pomagalo, 

če bi karkoli še rekla ali 

argumentirala. Tudi sicer smo

čustva zelo malo izražali, 

takrat ko pa bi, sem pa jaz 

pravzaprav bežala pred tem. 

Če se je mama hotela v 

postelji stisniti k meni, sem 

jaz rekla ne. Pred fizičnim 

kontaktom sem vedno bežala.

Nelagodno mi je bilo.  

zadovoljevanje čustvenih 

potreb- notranji model 

navezanosti, emocionalno 

nekoristni starši, ignoriranje, 

izogibanje pristni intimnosti 

(otrok), redko prosi za 

pomoč-probleme rešuje 

sama, ne daje pobude za 

stike, ne kaže veliko čustev

6. Zaupate mami?

V kakšnem smislu zaupam? 

Ko je bila mlajša sem ji 

zaupala do določene mere v 

stvareh za katere sem vedela, 

da ima tudi sama eno širino. 

V teh osnovnih preživetvenih

stvareh je bila ona dovolj 

realna, na čustvenem nivoju 

pa nisem mogla kaj dosti 

zaupat, ker sva imeli 

popolnoma drugačne poglede

na življenje.

odklonilen odnos do 

navezanosti, emocionalna 

distanca starša, emocionalno 

nedostopni starši, staši 

neobčutljivi na otrokovo 

čustveno stanje, potrebe, 

težave starša pri čustvenem 

uglaševanju, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb- notranji 

model navezanosti, 

emocionalno nekoristni 

starši, ignoriranje, navidezna 

samozadostnost

zaprtost, neodgovornost, 

neempatičnost, strah, 

samozadostnost, 

pomanjkanje intimnosti



7. Zaupate očetu?

Ne. Očetu nisem niti zaupala.

V nobeni stvari.

odklonilen odnos do 

navezanosti, emocionalna 

distanca starša, emocionalno 

nedostopni starši, staši 

neobčutljivi na otrokovo 

čustveno stanje, potrebe, 

težave starša pri čustvenem 

uglaševanju, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb- notranji 

model navezanosti, 

emocionalno nekoristni 

starši, ignoriranje,navidezna 

samozadostnost

zaprtost, neodgovornost, 

neempatičnost,  

samozadostnost, 

pomanjkanje intimnosti

8. Ste se počutili sprejete?

Pravzaprav se o tem nisem 

niti spraševala, šele v zrelih 

letih sem se o tem začela 

spraševati. Mislim, da sem 

bila s strani mame sprejeta 

samo toliko kolikor je tudi 

njej odgovarjalo. Kolikor se 

je to vklapljalo v njeno 

predstavo o meni. Mene 

osebno pa mislim, da moja 

mama ne pozna. Pri očetu se 

nisem počutila sprejete.

odklonilen odnos do 

navezanosti, emocionalna 

distanca starša, emocionalno 

nedostopni starši, staši 

neobčutljivi na otrokovo 

čustveno stanje, potrebe, 

težave starša pri čustvenem 

uglaševanju, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb- notranji 

model navezanosti, 

emocionalno nekoristni 

starši, ignoriranje,navidezna 

samozadostnost

zaprtost, neodgovornost, 

neempatičnost,  

samozadostnost, 

pomanjkanje intimnosti

9. Je bilo prisotno 

spoštovanje med staršema?

Ne. Odnos je bil izrazito 

nekomunikativen, sovražen 

staši neobčutljivi na otrokovo

čustveno stanje, potrebe, 

težave starša pri čustvenem 

uglaševanju, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

zaprtost, neodgovornost, 

neempatičnost, čustvena 

otopelost, pomanjkanje 

intimnosti



na nek način. Absolutno nista

bila prava človeka drug za 

drugega. Oče ni bil družinski 

tip, ni bil skrben, oba sta 

žalila drug drugega. Jaz sem 

se takrat počutila odveč in 

ponižano tudi jaz. Čeprav to 

takrat ni letelo name. Ves čas 

sta se kregala, ker je mama 

vzdrževala familijo, oče je pa

vse »zagonil«.

čustvenih potreb- notranji 

model navezanosti, 

emocionalno nekoristni 

starši, splošni opis starša (oče

je vse zagonil)

10. Kako ste doma 

obravnavali spolnost? 

Mislim, da je imela mama 

glede tega kar širok 

diapazon. Mislim, da je sicer 

dojela da če si srečen ne 

varaš. Oče je imel druge 

ženske, to je seveda obsojala,

ampak mislim, da če bi bil 

oče drugače dober do nje,  ne

bi bila tako izrazito 

rigorozna. Oče je bil pa 

izrazito klasičen moški, kjer 

denimo varanje z ženske 

strani ni prišlo v poštev.

splošen opis- oče je bil 

klasičen moški, relativiranje 

pomena socialnih stikov (če 

bi bil oče drugače dober do 

nje, ne bi bila tako izrazito 

rigorozna)

zaprtost, samozadostnost, 

pomanjkanje intimnosti

SVOBODA



1. Kako ste se v primarni 

družini spoprijemali s 

pojmom osebne svobode?

Kakšno sporočilo ste 

dobili?

Sporočilo je bilo pač takšno, 
da tvoja primarna svoboda ni 
nekaj kar bi bilo znotraj 
družine pomembno. Nikdar 
se nismo pogovarjali, da je 
nekaj pomembno za 
posameznika.. ampak vedno 
je bilo... dobro bo zate ker.... 
ker so oni tako mislili, ne ker 
bi bil ti v to prepričan.

staši neobčutljivi na otrokovo
čustveno stanje, potrebe, 
težave starša pri čustvenem 
uglaševanju, neuporabnost 
starša za zadovoljevanje 
čustvenih potreb- notranji 
model navezanosti, 
emocionalno nekoristni 
starši, 

zaprtost, neodgovornost, 
neempatičnost, pomanjkanje 
intimnosti

2. Ste se o pojmu svoboda 

oz. Osebna svoboda doma 

kdaj pogovarjali? 

Nismo ga nikdar obravnavali.
In se o tem nismo niti 
spraševali.

staši neobčutljivi na otrokovo
čustveno stanje, potrebe, 
težave starša pri čustvenem 
uglaševanju, neuporabnost 
starša za zadovoljevanje 
čustvenih potreb- notranji 
model navezanosti, 
emocionalno nekoristni starši

zaprtost, neodgovornost, 
neempatičnost, pomanjkanje 
intimnosti

Sekundarna družina - stil navezanosti v odraslosti

Ženska 1 – sekundarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako partner reagira 

kadar izražate svoje želje in

svoje načrte? Kako 

reagirate vi?

Velikokrat tudi s psihično 

agresijo. Včasih pa tudi 

razumevajoče.

Površinska, nezadovoljiva 

zveza, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine v 

partnerskem odnosu

neempatičnost, strah, 

samozadostnost, zaprtost, 

pomanjkanje intimnosti, 

psihično nasilje



4. Se pogajate s 

partnerjem?

Vedno manj.

Površinska, nezadovoljiva 

zveza, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine v 

partnerskem odnosu

neempatičnost, strah, 

samozadostnost, zaprtost, 

pomanjkanje intimnosti

5. Upata podeliti 

prizadetost ali strah pred 

prizadetostjo?

Večinoma ne.

Površinska, nezadovoljiva 

zveza, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine v 

partnerskem odnosu, 

izogibanje pristni intimnosti, 

ne daje pobude za stike

neempatičnost, strah, 

samozadostnost, zaprtost, 

odsotnost intimnosti

6. Zaupate partnerju?

Moti me nespoštovanje, 

psihična agresija in 

netransparentnost kdo 

pravzaprav je? Ves čas imam 

občutek, da ta človek nekaj 

skriva. Do neke mere se 

lahko zanesem nanj, čeprav 

me je pa tudi pustil na cedilu,

sem si zvila nogo in mi ni niti

čaja prinesel, ker je bil jezen 

name, da sem šla sama 

smučat, ko mi je on rekel naj 

ne hodim.  Všeč mi je pa da 

zna biti včasih hudomušen.

psihično nasilje (partner- čaj),

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti

samozadostnost, zaprtost, 

neempatičnost, strah, 

pomanjkanje intimnosti, 

psihično nasilje 

7. On zaupa vam?

Mislim, da ne zares.

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti

samozadostnost, zaprtost, 

neempatičnost, strah, 

pomanjkanje intimnosti

8. Se počutite sprejete?

Ne.

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljujoč partnerski 

samozadostnost, zaprtost, 

neempatičnost, strah, 

pomanjkanje intimnosti



odnos

9. Je prisotno spoštovanje 

med vama?

Do določene mere ja, ampak 

absolutno premalo. Kreganje 

je zelo prisotno. V kolikor 

mu nekaj ne odgovarja me bo

absolutno diskreditiral.

psihično nasilje - 

diskreditacija, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine s 

partnerjem, pomanjkanje 

intimnosti, nezadovoljujoč 

partnerski odnos

samozadostnost, zaprtost, 

neempatičnost, strah, 

pomanjkanje intimnosti, 

psihično nasilje

10. Kako pomembna je za 

vas spolnost?

Mislim, da je pomembna. 

Dokler sta si dva tudi 

duhovno blizu mislim, da je 

vse v redu tudi v spolnosti, 

sicer pa ne. On zelo obsoja 

varanje. Ampak se pa o tem 

nikdar nisva zares 

pogovarjala. Mislim, da me 

ne bi pustil, ampak bi me 

maltretiral. Nimava odnosov 

že več let.

diskreditacija, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine s 

partnerjem, pomanjkanje 

intimnosti, nezadovoljujoč 

partnerski odnos

zaprtost, neempatičnost, 

strah, pomanjkanje 

intimnosti,  psihično nasilje

11. Kaj bi in kaj ne bi 

ponovili iz zakona vaših 

staršev?

Kup stvari, pa sem jih nehote

sama ponavljala. Ena od teh 

je bila točno ta, da sem tudi 

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljujoč partnerski 

odnos

zaprtost, neempatičnost, 

strah, pomanjkanje 

intimnosti,  samozadostnost



jaz v veliki meri vzdrževala 

svojega moža. Razlika pa je, 

da je on vseeno neprimerno 

boljši mož in oče. Teh 

prepirov, to da sta v bistvu 

vsak zase hodila okoli. Da je 

bilo tega družinskega 

življenja res minimum od 

minimuma. Ne spomnem se 

nič takega kar bi ponovila.

12. Kakšne so vaše izkušnje

s psihičnim nasiljem? Kako

ste se počutili?

To, da te nekdo ves čas 

maltretira, da ti vsiljuje svoje 

mnenje, svoj način življenja, 

da ti stalno nekaj pregrizne, 

odteguje. Da ti ves čas 

dopoveduje kaj je dobro in 

kaj ni dobro zate in te hoče 

usmerjati. Kdaj iti k frizerju, 

kako se obleči... kup drobnih 

stvari, ki te dela za 

neumnega, invalidnega, 

miselno nesvobodnega. In 

počasi to res postaneš ob 

takšni osebi. Ko se začneš 

resnično bati najbolj 

normalnih stvari in 

samostojnosti. Postaneš 

depresiven in brez cilja in 

volje do življenja.

psihično nasilje, pomanjkanje

zaupnosti in bližine s 

partnerjem, pomanjkanje 

intimnosti, nezadovoljujoč 

partnerski odnos

zaprtost, neempatičnost, 

strah, pomanjkanje 

intimnosti,  psihično nasilje



13. Morda fizičnim? 

Imam dolgoletne izkušnje s 

psihičnim nasiljem.

psihično nasilje psihično nasilje

SVOBODA

1. Kako se zdaj 

spoprijemate s pojmom 

osebne svobode?

Prav gotovo je ta pojem 

osebne svobode pri nas zdaj 

veliko bolj izrazit, 

pomembnejši. On se je dolgo 

-časa čutil zelo ogroženega, 

če sem sama kam šla, zdaj to 

lažje sprejema. Mene pa 

žalosti, da ne pokaže interesa,

da bi skupaj kam šla.

Delno pričakuje, da so drugi 

na razpolago, sama pa se ne 

naveže iz strahu pred izgubo 

položaja, partnerja vidi v 

slabši luči kot sebe, psihično 

nasilje, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine, majhno 

izražanje čustev in sebe, 

pomanjkanje intimnosti

zaprtost, strah, nesvoboda, 

zahteve, samozadostnost, 

neemptičnost, psihično 

nasilje, pomanjkanje 

intimnosti

2. Se s partnerjem o tem 

pogovarjata?

Premalokrat in ne konkretno, 

tako da bi res ozavestila to. 

On vedno od tega beži, 

oziroma zelo na kratko 

zaključi, da imam jaz te 

svobode še preveč. Da tako 

ali tako delam vse kar meni 

paše, kar pa seveda ni res.

Delno pričakuje, da so drugi 

na razpolago, sama pa se ne 

naveže iz strahu pred izgubo 

položaja, partnerja vidi v 

slabši luči kot sebe, psihično 

nasilje, pomanjkanje 

zaupnosti in bližine, majhno 

izražanje čustev in sebe, 

pomanjkanje intimnosti

zaprtost, strah, nesvoboda, 

zahteve, samozadostnost, 

neemptičnost, psihično 

nasilje, pomanjkanje 

intimnosti

SVOBODA



Kategorije svobode: 

sprejemanje – (sogovornik se čuti sprejetega takšen kot je in sprejema druge) 

empatija – (sogovornik se lahko vživi v druge ljudi in se z njimi identificira ter obratno) 

razumevanje/fleksibilna prepričanja  - (sogovornik skuša razumeti drugega in se počuti

razumljenega) 

bližin/intimnost  - (sogovornik podeli čustva in strahove z bljižnjimi in obratno) 

odgovornost  - (sogovornik čuti odgovornost do sočloveka in obratno)  

Kategorije ne-svobode: (tudi kategorije psihičnega nasilja)

nesprejemanje - (sogovornik se ne čuti sprejetega takšen kot je in ne sprejema drugih)    

neempatičnost - (sogovornik se ni sposoben vživeti v druge ljudi in se z njimi ne more

identificira ter obratno)

nerazumevanje/rigidna prepričanja - (sogovornik ne skuša razumeti drugega in se ne počuti

razumljenega)     

obsojanje/obtoževanje (sogovornik obsoja in obtožuje bližnjega in obratno) 

pomanjkanje bližine/intimnosti - (sogovornik ne podeli čustev in strahov z bljižnjimi in

obratno) 

posploševanje/stereotipi/ – (sogovornik poslošuje dejanja in čustva bližnjih, ima stereotipen

pogled nanje in obratno)

brezbrižnost- zaprtost - ( sogovornik kaže nezanimanje za drugega in je močno introvertiran,

osredotočen le nase)

neodgovornost – (sogovornik ni odgovoren do drugega in do odnosa ter obratno)

fizično nasilje – (sogovornik je fizično nasilen in obratno)

tabu

Ženska 1 – primarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorije ne- svobode



3. Kako so starši reagirali 

kadar ste izrazili svoje želje

in svoje načrte?

Seveda so poslušali. No, 
mama, očeta ni bilo. Če je to 
bilo v kontekstu tudi njihovih
načrtov je bilo toliko bolje, 
drugače so pa najmanj kar je 
pokazali skepso, do določene 
mere pa so pokazali tudi neko
razumevanje.

emocionalna distanca starša,  
nesprejemanje, odsotnost 
čustvenega uglaševanja

nesprejemanje
neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

 

4. Ste se upali pogajati s 

starši?

Ja to ja. Vedno sem povedala 
kar me je res zanimalo in kar 
je bila moja želja. To sem 
povedala.

paradoksalen odgovor glede 
na naslednji odgovor (št.4), 
kjer pove, da ni upala podeliti
prizadetosti ali strahu pred 
prizadetostjo. 

neresničnost - Gliceovo 
načelo 
 

5. Ste v družini upali 

podeliti prizadetost ali 

strah pred prizadetostjo?

Ne. Ko me je mama prizadela
ali pa oče , sem se vedno 
umaknila. In tudi onadva sta 
to na tak način naredila da sta
res postavila pregrado. Zid. 
Vedela sem, da v tistem 
trenutku ne bi nič pomagalo, 
če bi karkoli še rekla ali 
argumentirala. Tudi sicer smo
čustva zelo malo izražali, 
takrat ko pa bi, sem pa jaz 
pravzaprav bežala pred tem. 
Če se je mama hotela v 
postelji stisniti k meni, sem 
jaz rekla ne. Pred fizičnim 
kontaktom sem vedno bežala.
Nelagodno mi je bilo.  

emocionalna distanca starša,  
nesprejemanje, odsotnost 
čustvenega uglaševanja, 
umik, bežanje, majhno 
izražanje čustev, bežanje pred
intimnostjo

nesprejemanje
neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

 

pomanjkanje

bližine/intimnosti

 

brezbrižnost- zaprtost

 

 neodgovornost

 



6. Zaupate mami?

V kakšnem smislu zaupam? 
Ko je bila mlajša sem ji 
zaupala do določene mere v 
stvareh za katere sem vedela, 
da ima tudi sama eno širino. 
V teh osnovnih preživetvenih
stvareh je bila ona dovolj 
realna, na čustvenem nivoju 
pa nisem mogla kaj dosti 
zaupat, ker sva imeli 
popolnoma drugačne poglede
na življenje.

emocionalna distanca starša,  
nesprejemanje, odsotnost 
čustvenega uglaševanja, 
umik, bežanje, majhno 
izražanje čustev, bežanje pred
intimnostjo

nesprejemanje
neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost

7. Zaupate očetu?

Ne. Očetu nisem niti zaupala.
V nobeni stvari.

emocionalna distanca starša,  
nesprejemanje, odsotnost 
čustvenega uglaševanja, 
umik, bežanje, majhno 
izražanje čustev, bežanje pred
intimnostjo

nesprejemanje
neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

8. Ste se počutili sprejete?

Pravzaprav se o tem nisem 
niti spraševala, šele v zrelih 
letih sem se o tem začela 
spraševati. Mislim, da sem 
bila s strani mame sprejeta 
samo toliko kolikor je tudi 
njej odgovarjalo. Kolikor se 
je to vklapljalo v njeno 
predstavo o meni. Mene 
osebno pa mislim, da moja 
mama ne pozna. Pri očetu se 
nisem počutila sprejete.

emocionalna distanca starša,  
nesprejemanje, odsotnost 
čustvenega uglaševanja, 
umik, bežanje, majhno 
izražanje čustev, bežanje pred
intimnostjo

nesprejemanje
neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost



9. Je bilo prisotno 

spoštovanje med staršema?

Ne. Odnos je bil izrazito 
nekomunikativen, sovražen 
na nek način. Absolutno nista
bila prava človeka drug za 
drugega. Oče ni bil družinski 
tip, ni bil skrben, oba sta 
žalila drug drugega. Jaz sem 
se takrat počutila odveč in 
ponižano tudi jaz. Čeprav to 
takrat ni letelo name. Ves čas 
sta se kregala, ker je mama 
vzdrževala familijo, oče je pa
vse »zagonil«.

emocionalna distanca,  
nesprejemanje, odsotnost 
čustvenega uglaševanja, 
umik, bežanje pred 
intimnostjo, psihično nasilje

nesprejemanje
neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost

 

10. Kako ste doma 

obravnavali spolnost? 

Mislim, da je imela mama 
glede tega kar širok diapazon.
Mislim, da je sicer dojela da 
če si srečen ne varaš. Oče je 
imel druge ženske, to je 
seveda obsojala, ampak 
mislim, da če bi bil oče 
drugače dober do nje,  ne bi 
bila tako izrazito rigorozna. 
Oče je bil pa izrazito klasičen
moški, kjer denimo varanje z 
ženske strani ni prišlo v 
poštev.

emocionalna distanca,  
nesprejemanje, odsotnost 
čustvenega uglaševanja, 
umik, bežanje, majhno 
izražanje čustev, bežanje pred
intimnostjo

nesprejemanje
neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost

SVOBODA

1. Kako ste se v primarni 

družini spoprijemali s 

pojmom osebne svobode?

Kakšno sporočilo ste 

dobili?

Sporočilo je bilo pač takšno, 

emocionalna distanca,  

nesprejemanje, odsotnost 

čustvenega uglaševanja, 

umik, bežanje, majhno 

izražanje čustev, bežanje pred

intimnostjo, spregledanost

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi



da tvoja primarna svoboda ni 

nekaj kar bi bilo znotraj 

družine pomembno. Nikdar 

se nismo pogovarjali, da je 

nekaj pomembno za 

posameznika.. ampak vedno 

je bilo... dobro bo zate ker.... 

ker so oni tako mislili, ne ker 

bi bil ti v to prepričan.

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost

2. Ste se o pojmu svoboda 

oz. Osebna svoboda doma 

kdaj pogovarjali?

Nismo ga nikdar obravnavali.

In se o tem nismo niti 

spraševali.

emocionalna distanca,  

nesprejemanje, odsotnost 

čustvenega uglaševanja, 

umik, bežanje, majhno 

izražanje čustev, bežanje pred

intimnostjo

neempatičnost

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

posploševanja - stereotipi

Ženska 1 - sekundarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako partner reagira 

kadar izražate svoje želje in

svoje načrte? Kako 

reagirate vi?

Velikokrat tudi s psihično 

agresijo. Včasih pa tudi 

razumevajoče.

emocionalna distanca,  

nesprejemanje, odsotnost 

čustvenega uglaševanja, 

odsotnost intimnosti, 

psihično nasilje

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

4. Se pogajate s 

partnerjem?

Vedno manj.

emocionalna distanca,  

nesprejemanje, odsotnost 

čustvenega uglaševanja, 

umik, bežanje, majhno 

izražanje čustev, bežanje pred

nesprejemanje

neempatičnost

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost



intimnostjo samozadostnost

5. Upata podeliti 

prizadetost ali strah pred 

prizadetostjo?

Večinoma ne.

emocionalna distanca,  

nesprejemanje, odsotnost 

čustvenega uglaševanja, 

umik, bežanje, majhno 

izražanje čustev, bežanje pred

intimnostjo

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje  

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

6. Zaupate partnerju?

Moti me nespoštovanje, 

psihična agresija in 

netransparentnost kdo 

pravzaprav je? Ves čas imam 

občutek, da ta človek nekaj 

skriva. Do neke mere se 

lahko zanesem nanj, čeprav 

me je pa tudi pustil na cedilu,

sem si zvila nogo in mi ni niti

čaja prinesel, ker je bil jezen 

name, da sem šla sama 

smučat, ko mi je on rekel naj 

ne hodim.  Všeč mi je pa da 

zna biti včasih hudomušen.

psihično nasilje (partner- čaj),

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

7. On zaupa vam?

Mislim, da ne zares.

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje  

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost



neodgovornost

8. Se počutite sprejete?

Ne.

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje  

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

9. Je prisotno spoštovanje 

med vama?

Do določene mere ja, ampak 

absolutno premalo. Kreganje 

je zelo prisotno. V kolikor 

mu nekaj ne odgovarja me bo

absolutno diskreditiral.

kontradiktornost v odgovoru 

- 

govori o delnem spoštovanju,

kljub temu, da je predhodno 

opisovala diskreditacijo in 

psihično nasilje. pomanjkanje

zaupnosti in bližine s 

partnerjem, pomanjkanje 

intimnosti

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

(določena kontradiktornost)

10. Kako pomembna je za 

vas spolnost?

Mislim, da je pomembna. 

Dokler sta si dva tudi 

duhovno blizu mislim, da je 

vse v redu tudi v spolnosti, 

sicer pa ne. On zelo obsoja 

varanje. Ampak se pa o tem 

nikdar nisva zares 

pogovarjala. Mislim, da me 

ne bi pustil, ampak bi me 

maltretiral. Nimava odnosov 

že več let.

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost



11. Kaj bi in kaj ne bi 

ponovili iz zakona vaših 

staršev?

Kup stvari, pa sem jih nehote 

sama ponavljala. Ena od teh 

je bila točno ta, da sem tudi 

jaz v veliki meri vzdrževala 

svojega moža. Razlika pa je, 

da je on vseeno neprimerno 

boljši mož in oče. Teh 

prepirov, to da sta v bistvu 

vsak zase hodila okoli. Da je 

bilo tega družinskega 

življenja res minimum od 

minimuma. Ne spomnem se 

nič takega kar bi ponovila.

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljiva zveza, ne želi 

da so drugi odvisni od nje, 

partnerja vidi v slabši luči kot

sebe

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost

navidezna samozadostnost

 

12. Kakšne so vaše izkušnje

s psihičnim nasiljem? Kako

ste se počutili? Morda 

fizičnim?

Imam dolgoletne izkušnje s 

psihičnim nasiljem.

psihično nasilje nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje  

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

13. Kaj razumete pod 

psihično nasilje? Kako zdaj

to dojemate?

To, da te nekdo ves čas 

maltretira, da ti vsiljuje svoje 

mnenje, svoj način življenja, 

da ti stalno nekaj pregrizne, 

psihično nasilje, 

diskreditacija, 

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljiva zveza,  

partnerja vidi v slabši luči kot

sebe

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi



odteguje. Da ti ves čas 

dopoveduje kaj je dobro in 

kaj ni dobro zate in te hoče 

usmerjati. Kdaj iti k frizerju, 

kako se obleči... kup drobnih 

stvari, ki te dela za 

neumnega, invalidnega, 

miselno nesvobodnega. In 

počasi to res postaneš ob 

takšni osebi. Ko se začneš 

resnično bati najbolj 

normalnih stvari in 

samostojnosti. Postaneš 

depresiven in brez cilja in 

volje do življenja.

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

SVOBODA

1. Kako se zdaj 

spoprijemate s pojmom 

osebne svobode?

Prav gotovo je ta pojem 

osebne svobode pri nas zdaj 

veliko bolj izrazit, 

pomembnejši. On se je dolgo 

časa čutil zelo ogroženega, če

sem sama kam šla, zdaj to 

lažje sprejema. Mene pa 

žalosti, da ne pokaže interesa,

da bi skupaj kam šla.

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljiva zveza 

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

brezbrižnost- zaprtost

 neodgovornost

2. Se s partnerjem o tem 

pogovarjata?

 

pomanjkanje zaupnosti in 

bližine s partnerjem, 

nesprejemanje

neempatičnost

nerazumevanje - rigidna



Premalokrat in ne konkretno, 

tako da bi res ozavestila to. 

On vedno od tega beži, 

oziroma zelo na kratko 

zaključi, da imam jaz te 

svobode še preveč. Da tako 

ali tako delam vse kar meni 

paše, kar pa seveda ni res.

pomanjkanje intimnosti, 

nezadovoljiva zveza, 

navidezna samozadostnost

prepričanja

obsojanje/obtoževanje

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

brezbrižnost- zaprtost

neodgovornost

Kodiranje – Ženska 2 

Stil navezanosti v otroštvu

Ženska 2 – primarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako so starši reagirali 

kadar ste izrazili svoje želje

in svoje načrte? 

Kar se tiče glede nekih 

neškodljivih svobodnih izbir, 

ki se vežejo na izgradnjo 

identitete, recimo izbira 

oblek in imidža... v tem so 

me zelo podpirali. In to 

brezpogojno. Ko je šlo pa za 

kakšne bolj resne zadeve, v 

smislu izbire (kar bi lahko 

resno vplivalo na moje 

življenje), recimo izbira 

srednje šole, ko se mi je 

recimo zdelo fino, da je šla 

ena sošolka za frizerko, pa 

Zainteresiranost in odziv 

starša, odgovornost za otroka

Odprtost, odgovornost



sem še jaz mislila da bi šla, 

takrat so me pa seveda 

postavili malo na realna tla. 

Povedali so mi, da ne moreš 

sedaj nečesa narediti, ker je 

tebi to lažje, ampak moraš 

delat stvari, ki so pravilne. To

funkcionalno odraslost so mi 

vcepljali v smislu in mi s tem

seveda na nek način 

omejevali svobodo izbire, pri 

stvareh, ki bi jih naredila 

čisto ojdipovsko.... Niso pa 

kritizirali mojega načina kako

kaj naredim, ampak kdaj 

naredim. Recimo po kosilu je

treba takoj pospravit mizo. 

To je mami bolj počela in je 

bila nasploh bolj prisotna kot 

oči.

4. Ste se upali pogajati s 

starši?

Ja, seveda. Velikokrat sem iz 

fore tudi skušala prestavljati 

meje. Neko uporništvo brez 

razloga. In za vsak ne sem 

želela slišat argument. In na 

nek način sta naju starša s 

sestro v tem spodbujala. Ful 

se pozna, da sta bila tudi 

sama precej upornika v 

mladih letih. Smo se pa bolj 

Zainteresiranost in odziv 

starša,  starš na razpolago, ko

ga otrok potrebuje, odzivnost 

in uglašenost starša z 

otrokovim notranjim svetom, 

učinkovito čustveno 

uglaševanje, odgovornost za 

otroka, manj učinkovito 

čustveno uglaševanje med 

staršema, upiranje 

-ambivalenca

Odprtost, odgovornost, 

empatija, med staršema 

(zaprtost, neempatičnost- 

mama potlači lasne želje - 

neodgovornost, slaba 

samopodoba ), ambivalenca



pogovarjali o željah naju 

dveh s sestro in o skupnih 

željah staršev in o 

familijarnih željah. O 

posameznih željah recimo od 

mami ali očija pa ne. Onadva 

sta sebe dala zelo nazaj, 

sploh mami. Mami se je 

glede zadovoljevanja lastnih 

želja pustila precej povozit.

5. Ste v družini upali 

podeliti prizadetost ali 

strah pred prizadetostjo?

Ja, upala, obe s sestro. Mami 

pa je to velikokrat potlačila, 

kot da ni želela 

obremenjevati naju s sestro, 

oči je pa itak moški... Pri 

banalnih stvareh je bil 

pogovor ponavadi zelo goreč 

in koleričen. Ko pa je šlo za 

neke resne odločitve smo se 

pa znali več ali manj 

normalno pogovoriti. Čustva 

smo pa precej intenzivno 

izražali.

Zainteresiranost in odziv 

starša,  starš na razpolago, ko

ga otrok potrebuje, odzivnost 

in uglašenost starša z 

otrokovim notranjim svetom, 

učinkovito čustveno 

uglaševanje, odgovornost za 

otroka, manj učinkovito 

čustveno uglaševanje med 

staršema, posploševanje (oče 

je itak moški), koleričnost 

(vsiljivi starši - način, ki ni 

skladen z otrokovimi 

potrebami), ambivalenca, 

teatralen, manipulativen  - 

koleričen način

Odprtost, odgovornost, 

empatija, med staršema 

(zaprtost, neempatičnost- 

mama potlači lasne želje), 

neodgovornost, 

neempatičnost, ambivalenca, 

teatralnost, konfliktnost, 

slaba samopodoba, 

nesvoboda, strah

6. Zaupate mami?

Ja.

Spuščanje sveta k sebi, 

iskanje bližine s starši

Odprtost

7. Zaupate očetu?

Ja.

Spuščanje sveta k sebi, 

iskanje bližine s starši

Odprtost



8. Ste se počutili sprejete?

Eno obdobje ne. V enem 

trenutku sem celo mislila, da 

sem posvojena, ker je oči 

delal velike razlike med 

mano in starejšo sestro. 

Vedno je dal prav njej. 

Občutek sem imela, da njej 

bolj pogleda skozi prste kot 

meni. Starejše kot sva, bolj se

to potencira. On ima v bistvu 

tak zaščitniški odnos do nje, 

ker je bil on tudi starejši 

otrok in je zato nastradal.... 

Svoje frustracije je v tem 

smislu projeciral na sestro in 

ji hotel to olajšati in jo 

zaščititi. Je pa imela zato 

mami mal kontra to, je 

balansirala. Nisem se pa 

počutila sprejete zato, ker pri 

nas, ne glede na to, da se 

imamo zelo radi in čutimo 

neko pripadnost, ampak 

nikoli nisem čutila te 

brezpogojne ljubezni. 

Ljubezen je bila vedno 

pogojevana. V bistvu sem 

bila sprejeta na najboljši 

možni način, ki sta ga onadva

bila sposobna dati. Samo to 

ne pomeni, da sem bila v 

zavračanje, brezbrižno 

vedenje starša, težave starša 

pri čustvenem uglaševanju, 

nekonsistentni starši, 

nedosledni odzivi staršev, 

negotovost otroka ali bodo 

njegove potrebe zadovoljene,

kontradiktornost s prejšnjimi 

odgovori glede zaupanja 

očetu, vsiljivi starši (ljubezen

pogojevana)

zaprtost, neodgovornost, 

neempatičnost, ambivalenca, 

strah, neresničnost, ljubezen 

pogojevana, slaba 

samopodoba



popolnosti sprejeta. Ker če 

enkrat pišeš v šoli pet, je 

sledilo vprašanje zakaj pa 

nimaš vseh predmetov pet? 

Vse je bilo po tem vzorcu. Na

zunaj je bilo kao vse ok, med 

nami je pa bilo vedno lahko 

še boljše.

9. Je bilo prisotno 

spoštovanje med staršema?

Ja. Tudi vedno sta držala 

skupaj, tudi glede vzgoje. Sta

se sicer tudi kregala, tudi 

pred nama s sestro, ampak 

večinoma  za neumnosti. 

Nista se pa žalila.  Veliko 

stvari sta tudi počela skupaj, 

sta pa imela tudi svoje hobije 

in kakšne svoje prijatelje. 

Zaupala sta si.

spoštovanje, toplina, 

odprtost, konsistentnost

spoštovanje, toplina, 

odprtost, konsistentnost, 

odgovornost

10. Kako ste doma 

obravnavali spolnost? 

O tem smo doma govorili in 

ni bilo težav. Tudi starša v 

tem nista imela težav, tudi 

med sabo ne. (smeh) Varanje 

smo pa obsojali, sicer je bilo 

različno od primera, ampak o

kroničnem varanju nismo 

imeli dobrega mnenja. Če 

sem jaz gledala svoja starša, 

sta si onadva brezpogojno 

kontradiktoren - neresničen 

opis (starša brezpogojno 

pripadala, obsojala varanje, a 

oče najbrž prevaral mamo), 

odgovor bi lahko kazal na to, 

da Ženska 2 pretirano 

idealizira odnos - 

“brezpogojno pripadala” - 

Ljubezen doživlja kot 

obsesijo in vizijo popolnega 

zbližanja med partnerjema. 

kontradiktornost-

neresničnost, slaba 

samopodoba, nesvoboda, 

strah, posesivnost, 

ambivalenca



pripadala. To ne pomeni, da 

drugih nista videla, ampak sta

si brezpogojno pripadala. Ne 

bom rekla, da se nista kdaj 

prevarala, oziroma mislim, da

oče mamo je, ali je vsaj bil na

tem. Vem pa da mami je bila 

na tem, pa ni.

SVOBODA

1. Kako ste se v primarni 

družini spoprijemali s 

pojmom osebne svobode?

Kakšno sporočilo ste 

dobili? 

Zelo zgodaj, že v osnovni 

šoli sem izvedela za varjanto,

da je moja svoboda omejena 

s svobodo drugega. In kaj to 

pomeni. Itak so družinske 

vrednote takšne, da gre vedno

za spoštovanje. Ni nujno 

povezano s svobodo. Za 

spoštovanje drugih in samega

sebe.

odpiranje sveta odprtost, odgovornost

2. Ste se o pojmu svoboda 

oz. Osebna svoboda doma 

kdaj pogovarjali? 

Ja veliko smo se o tem 

pogovarjali, predvsem, da je 

svoboda sicer zelo fajn, 

odpiranje sveta, strah 

(omejitve)

odprtost, ambivalenca, strah



prinaša pa velike omejitve. 

Torej ni samo privilegij je 

tudi dolžnost. In vse kar to 

potegne za sabo.

Stil navezanosti v odraslosti

Ženska 2 – sekundarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako partner reagira 

kadar izražate svoje želje in

svoje načrte? Kako 

reagirate vi?

Na začetku sem jaz reagirala 

kolerično, se skregat.... 

čeprav on na te fore ni padel, 

on je imel pa svoje frustre in 

je bil navajen, da se sploh ne 

kregaš in se narediš da gre 

mimo, kar je mene še bolj 

podžgalo. Potem sem videla 

da pri njem deluje čustveno 

izsiljevanje in sem kdaj tudi 

to zlorabljala, potem... bolj 

kot je zveza postajala čvrsta 

in bolj kot sva sproti reševala

zadeve, bolj sva se naučila 

poslušat in predebatirat stvari

brez koleričnih izpadov in 

obtoževanj ali žaljenja. To 

sva prav načrtno delala. Zdaj 

na začetku odnosa: 

nadpovprečno občutljiva na 

možne vire stresa in grožnje, 

konfliktna in burna zveza, 

dvomi o razpoložljivosti 

partnerja in je nanj ves čas 

osredotočena, intenzivni 

čustveni vzponi in padci, 

skrb, impulzivnost

partner pa: izogibajoč

odnos v sedanjosti: 

zadovoljujoč intimni odnos, 

sposobnost prilagajanja, 

sposobnost povezovanja z 

drugim

strah, slaba samopodoba, 

posesivnost, nesvoboda, 

teatralnost, konfliktnost, 

ambivalenca, zahteve, 

nesvoboda

sedaj:

intima, odprtost, empatija



pa že spontano to narediva.

4. Se pogajate s 

partnerjem?

Ja, precej se trudiva nasploh 

da bi se pogovarjala in si 

zaupala stvari … ampak sva 

morala na tem veliko oba 

delati.  Midva sva v zvezo 

stopila z že zelo 

izoblikovanima karakterjema 

in navajena živeti sama. Zato 

je bilo najino skupno 

življenje na začetku polno 

kompromisov in prilagajanj. 

Zato je potem prišel trenutek,

ko sva oba izgubila samega 

sebe, sčasoma je to preraslo v

neko nezadovoljstvo in krizo 

in tako sva se potem naučila, 

da če si tudi teh stvari kaj si 

kdo želi ne bova povedala, da

bo kronično vsaj eden 

nezadovoljen. In zdaj si jih 

res zelo na tekoči bazi 

poveva. Najprej je on težko 

izražal svoje želje, potem pa 

jaz. Zdaj si pa poveva.

zadovoljujoč intimni odnos, 

sposobnost prilagajanja, 

sposobnost povezovanja z 

drugim, svobodno odločanje, 

odzivni partnerji, zaupen stik,

znata podeliti čustva, kljub 

povezanosti ohranjata 

individualnost, spoštovanje

intima, odprtost, empatija, 

svoboda, zaupanje, 

samozavest

5. Upata podeliti 

prizadetost ali strah pred 

prizadetostjo?

Da oba to počneva.

intima, zaupanje, 

spoštovanje, znata podeliti 

čustva

intima, odprtost, empatija, 

samozavest, svoboda



6. Zaupate partnerju?

Ja.

intima, zaupanje, spoštovanje intima, odprtost, empatija, 

samozavest, svoboda

7. On zaupa vam?

Mislim, da ja.

intima, zaupanje, spoštovanje intima, odprtost, empatija, 

samozavest, svoboda

8. Se počutite sprejete?

Ja.

ni strahu pred nesprejetostjo 

ali zapuščenostjo, intima, 

zaupanje, spoštovanje

odprtost, samozavest, 

svoboda, intima, empatija

9. Je prisotno spoštovanje 

med vama?

Ja, vse bolj. Na začetku so 

bili pa kolerični izpadi in 

kreganje. Sedaj se kregava 

vse manj. Največkrat sva se 

kregala zaradi tretjih oseb.

intima, zaupanje, spoštovanje intima, odprtost, empatija, 

samozavest, svoboda

10. Kako pomembna je za 

vas spolnost?

Velika. Mislim, da je to zelo 

prvinska vez med 

partnerjema, ki jo je treba 

negovati in se ji je treba 

posvetiti in je ne smeš 

zanemariti. Mislim, da pride 

pri vsakem paru obdobje, ko 

se malo zanemari ta del, ker 

pač postanejo stvari 

samoumevne in je takrat 

velika nevarnost, da se par 

oddalji. Bolj kot to opuščaš, 

lažje brez tega živiš. Če pa se

ceni svoje izkušnje 

navezanosti in medsebojne 

odnose, ohranja ravnovesje 

med avtonomijo in 

povezanostjo, svobodno 

odločanje, zadovoljujoč 

intimni odnos, sposobnost 

prilagajanja in empatije, 

sposobnost povezovanja, 

zaupanje, odzivno ljubeče 

partnerstvo, spoštovanje

samozavest, empatija, 

odprtost,  , zaupanje, 

svoboda, intima



par pravočasno tega zave, je 

to super. Mislim, da gre za 

res lepo stvar, ki je povezana 

z ljubeznijo, pripadnostjo in 

sprejemanjem. Glede varanja 

pa odvisno komu se dogaja 

(smeh). Če gre za tretje 

osebe, mislim, da vsak živi 

svoje življenje kot ga hoče in 

je treba imeti do tega neko 

zdravo distanco. Ne obsojam 

na prvo žogo. Ker so ljudje v 

takšnih in drugačnih zvezah. 

Ko pa gledam iz sebe pa 

mislim, da je to stvar 

spoštovanja in če nekoga 

ljubiš in ga prevaraš, moraš 

imeti pogum tudi nositi 

posledice in prepustiti 

odločitev tistemu, ki je bil 

prevaran. Mož razmišlja 

podobno, menda ja (smeh).

11. Kaj bi in kaj ne bi 

ponovili iz zakona vaših 

staršev?

Podobna definitivno ta 

pripadnost in ta mana, ki sta 

jo imela. Ne bi si pa želela 

ponoviti tega, da bi tepla 

svoje otroke.

fizično nasilje v otroštvu kršenje Gliceovih načel

(neresničnost, delno 

nespominjanje)

12. Kakšne so vaše izkušnje

s psihičnim nasiljem? Kako

fizično in psihično nasilje v 

otroštvu  (tudi tu se pokaže 

kršenje Gliceovih načel

(neresničnost, delno 



ste se počutili? Morda 

fizičnim?

S psihičnim, bogate. Oče pa 

me je tudi s pasom tepel.

kontradiktornost v oceni 

otroštva)

nespominjanje)

13. Kako zdaj to dojemate?

Glede psihičnega…. po moje,

ki sem ga bila deležna že od 

malega. Včasih mi je bilo 

veliko hujše kot fizično 

nasilje in sem si pri očetu 

recimo želela, dej raje me 

udari, da bo konec, kot pa da 

se še naprej dereš nad mano 

in me maltretiraš, tako kot je 

on to znal. Oblik je ogromno 

od kričanja, ignoriranja, 

preziranja, žaljenja....

fizično in psihično nasilje v 

otroštvu  (tudi tu se pokaže 

kontradiktornost v oceni 

otroštva)

kršenje Gliceovih načel 

(neresničnost, delno 

nespominjanje)

SVOBODA

1. Kako se zdaj 

spoprijemate s pojmom 

osebne svobode?

Na začetku sem imela jaz res 

precej težav s tem, da bi z 

nekom živela. Sem imela ful 

občutek, da mi manjka ta 

neka svoboda. Ker sem bila 

navajena živeti sama. In že 

samo konstantna fizična 

prisotnost nekoga, ki mi je bil

na začetku odnosa: 

Močno si je želela bližine z 

drugo osebo in se obenem 

bala izgube, visoka stopnja 

tesnobe, impulzivnost v 

odnosu

ambivalentnost, strah, slaba 

samopodoba, posesivnost, 

nesvoboda, zaprtost



sicer zelo drag in ljub, je 

mene navdajala z neko 

paranojo, ker sem vedla, da 

to pelje v to, da enkrat se 

moraš pa tudi nekomu predat.

In jaz sem imela strah pred 

tem, da bi se odprla in 

predala v popolnosti, čeprav 

sem si v resnici prav to 

želela. In ko sem njemu 

rekla, da me duši, mi je 

odgovoril, da če me duši, naj 

grem ven na teraso na zrak, 

da on ne gre nikamor. (smeh).

S tem mi je pomagal.

2. Se s partnerjem o tem 

pogovarjata?

Midva velikokrat takšne 

stvari debatirava.

intimnost, znata podeliti 

čustva, povezanost

samozavest, empatija, 

odprtost,  zaupen stik, 

zaupanje, svoboda, intima

SVOBODA

Ženska 2 – primarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorije ne- svobode

3. Kako so starši reagirali 

kadar ste izrazili svoje želje

in svoje načrte?

Kar se tiče glede nekih 

neškodljivih svobodnih izbir, 

ki se vežejo na izgradnjo 

identitete, recimo izbira 

Zainteresiranost in odziv 

starša, odgovornost, (ne delaš

stvari, ker je tebi lažje, 

ampak ker so pravilne) - 

rigidna prepričanja, 

nesprejemanje

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                                           K



oblek in imidža... v tem so 

me zelo podpirali. In to 

brezpogojno. Ko je šlo pa za 

kakšne bolj resne zadeve, v 

smislu izbire (kar bi lahko 

resno vplivalo na moje 

življenje), recimo izbira 

srednje šole, ko se mi je 

recimo zdelo fino, da je šla 

ena sošolka za frizerko, pa 

sem še jaz mislila da bi šla, 

takrat so me pa seveda 

postavili malo na realna tla. 

Povedali so mi, da ne moreš 

sedaj nečesa narediti, ker je 

tebi to lažje, ampak moraš 

delat stvari, ki so pravilne. To

funkcionalno odraslost so mi 

vcepljali v smislu in mi s tem

seveda na nek način 

omejevali svobodo izbire, pri 

stvareh, ki bi jih naredila 

čisto ojdipovsko.... Niso pa 

kritizirali mojega načina kako

kaj naredim, ampak kdaj 

naredim. Recimo po kosilu je

treba takoj pospravit mizo. 

To je mami bolj počela in je 

bila nasploh bolj prisotna kot 

oči.

ategorije ne-svobode: 

nesprejemanje 

neempatičnost 

nerazumevanje/rigidna

prepričanja      

posploševanje/stereotipi

neodgovornost 

 

4. Ste se upali pogajati s 

starši?

sprejemanje, intimnost, 

razumevanje, odprtost, morda

manj prostora za želje 

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija



Ja, seveda. Velikokrat sem iz 

fore tudi skušala prestavljati 

meje. Neko uporništvo brez 

razloga. In za vsak ne sem 

želela slišat argument. In na 

nek način sta naju starša s 

sestro v tem spodbujala. Ful 

se pozna, da sta bila tudi 

sama precej upornika v 

mladih letih. Smo se pa bolj 

pogovarjali o željah naju 

dveh s sestro in o skupnih 

željah staršev in o 

familijarnih željah. O 

posameznih željah recimo od 

mami ali očija pa ne. Onadva 

sta sebe dala zelo nazaj, 

sploh mami. Mami se je 

glede zadovoljevanja lastnih 

želja pustila precej povozit.

staršev, predvsem mama) - 

neempatičnost, pomanjkanje 

intimnosti

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                                           K

ategorije ne-svobode: 

nesprejemanje

neempatičnost 

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

5. Ste v družini upali 

podeliti prizadetost ali 

strah pred prizadetostjo?

Ja, upala, obe s sestro. Mami 

pa je to velikokrat potlačila, 

kot da ni želela 

obremenjevati naju s sestro, 

oči je pa itak moški... Pri 

banalnih stvareh je bil 

pogovor ponavadi zelo goreč 

in koleričen. Ko pa je šlo za 

neke resne odločitve smo se 

sprejemanje, intimnost, 

razumevanje, odprtost, morda

manj prostora za želje 

staršev, predvsem mama) - 

neempatičnost, pomanjkanje 

intimnosti, posploševanje 

(oči je itak moški), 

nesprejemanje, obtoževanje 

(koleričnost -“intenzivno 

izražanje čustev”) 

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                                           K

ategorije ne-svobode: 

nesprejemanje 

neempatičnost 

nerazumevanje/rigidna

prepričanja      



pa znali več ali manj 

normalno pogovoriti. Čustva 

smo pa precej intenzivno 

izražali.

obsojanje/obtoževanje 

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

neodgovornost 

6. Zaupate mami?

Ja.

zaupanje ustvarjeno Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

7. Zaupate očetu?

Ja.

zaupanje ustvarjeno Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

8. Ste se počutili sprejete?

Eno obdobje ne, v enem 

trenutku sem celo mislila, da 

sem posvojena, ker je oči 

delal velike razlike med 

mano in starejšo sestro. 

Vedno je dal prav njej. 

Občutek sem imela, da njej 

bolj pogleda skozi prste kot 

meni. Starejše kot sva, bolj se

to potencira. On ima v bistvu 

tak zaščitniški odnos do nje, 

ker je bil on tudi starejši 

zavračanje, brezbrižno 

vedenje starša, težave starša 

pri čustvenem uglaševanju, 

nekonsistentnost, nedosledni 

odzivi staršev, negotovost 

otroka ali bodo njegove 

potrebe zadovoljene, 

kontradiktornost s prejšnjimi 

odgovori glede zaupanja 

očetu, vsiljivi starši (ljubezen

pogojevana)

Kategorije ne-svobode: 

nesprejemanje 

neempatičnost 

nerazumevanje/rigidna

prepričanja      

obsojanje/obtoževanje 

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

neodgovornost 

 



otrok in je zato nastradal.... 

Svoje frustracije je v tem 

smislu projeciral na sestro in 

ji hotel to olajšati in jo 

zaščititi. Je pa imela zato 

mami mal kontra to, je 

balansirala. Nisem se pa 

počutila sprejete zato, ker pri 

nas, ne glede na to, da se 

imamo zelo radi in čutimo 

neko pripadnost, ampak 

nikoli nisem čutila te 

brezpogojne ljubezni. 

Ljubezen je bila vedno 

pogojevana. V bistvu sem 

bila sprejeta na najboljši 

možni način, ki sta ga onadva

bila sposobna dati. Samo to 

ne pomeni, da sem bila v 

popolnosti sprejeta. Ker če 

enkrat pišeš v šolo pet, je 

sledilo vprašanje zakaj pa 

nimaš vseh predmetov pet? 

Vse je bilo po tem vzorcu. Na

zunaj je bilo kao vse ok, med 

nami je pa bilo vedno je 

lahko še boljše.

9. Je bilo prisotno 

spoštovanje med staršema?

Ja. Tudi vedno sta držala 

skupaj, tudi glede vzgoje. Sta

se sicer tudi kregala, tudi 

prisotna bližina in intimnost 

med staršema, spoštovanje, 

sprejemanje, empatija, 

svoboda, zaupanje. 

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   



pred nama s sestro, ampak 

večinoma  za neumnosti. 

Nista se pa žalila.  Veliko 

stvari sta tudi počela skupaj, 

sta pa imela tudi svoje hobije 

in kakšne svoje prijatelje. 

Zaupala sta si.

odgovornost            

                                            

10. Kako ste doma 

obravnavali spolnost? 

O tem smo doma govorili in 

ni bilo težav. Tudi starša v 

tem nista imela težav, tudi 

med sabo ne. (smeh) Varanje 

smo pa obsojali, sicer je bilo 

različno od primera, ampak o

kroničnem varanju nismo 

imeli dobrega mnenja. Če 

sem jaz gledala svoja starša, 

sta si onadva brezpogojno 

pripadala. To ne pomeni, da 

drugih nista videla, ampak sta

si brezpogojno pripadala. Ne 

bom rekla, da se nista kdaj 

prevarala, oziroma mislim, da

oče mamo je, ali je vsaj bil na

tem. Vem pa da mami je bila 

na tem, pa ni.

Zaupanje, spoštovanje, 

intimnost, odsotnost tabuja, 

morda nekaj idealizma

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                                            

 

SVOBODA

1. Kako ste se v primarni 

družini spoprijemali s 

pojmom osebne svobode?

spoštovanje, prisotnost 

svobode, odgovornost, 

fleksibilna prepričanja, 

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija



Kakšno sporočilo ste 

dobili?

Zelo zgodaj, že v osnovni 

šoli sem izvedela za varjanto,

da je moja svoboda omejena 

s svobodo drugega. In kaj to 

pomeni. Itak so družinske 

vrednote takšne, da gre vedno

za spoštovanje. Ni nujno 

povezano s svobodo. Za 

spoštovanje drugih in samega

sebe.

intimnost, empatija razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                                            

2. Ste se o pojmu svoboda 

oz. Osebna svoboda doma 

kdaj pogovarjali?

Ja veliko smo se o tem 

pogovarjali, predvsem, da je 

svoboda sicer zelo fajn, 

prinaša pa velike omejitve. 

Torej ni samo privilegij je 

tudi dolžnost. In vse kar to 

potegne za sabo.

morda je lahko razumljeno 

kot nekoliko kontradiktorno 

sporočilo. (omejitve)

Kategorije svobode:

sprejemanje  

bližina/intimnost

odgovornost     

nefleksibilna prepričanja

posploševanje

       
                                            

Ženska 2 - sekundarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako partner reagira 

kadar izražate svoje želje in

svoje načrte? Kako 

reagirate vi?

Na začetku odnosa:

ona: koleričnost, 

obtoževanje, neempatičnost, 

čustveno izzsiljevanje, 

Sedaj: 

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna



Na začetku sem jaz reagirala 

kolerično, se skregat.... 

čeprav on na te fore ni padel, 

on je imel pa svoje frustre in 

je bil navajen, da se sploh ne 

kregaš in se narediš da gre 

mimo, kar je mene še bolj 

podžgalo. Potem sem videla 

da pri njem deluje čustveno 

izsiljevanje in sem kdaj tudi 

to zlorabljala, potem... bolj 

kot je zveza postajala čvrsta 

in bolj kot sva sproti reševala

zadeve, bolj sva se naučila 

poslušat in predebatirat stvari

brez koleričnih izpadov in 

obtoževanj ali žaljenja. To 

sva prav načrtno delala. Zdaj 

pa že spontano to narediva.

nezaupanje, nespoštovanje, 

pomanjkanje intimnosti, 

nefleksibilna prepričanja

on: neempatičnost, zaprtost, 

pomanjkanje intimnosti

Sedaj:

intimnost, odprtost, 

spoštovanje, sprejemanje, 

empatija, zaupanje

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

N a z a č e t k u o d n o s a :

Kategorije ne-svobode: 

nesprejemanje 

neempatičnost 

nerazumevanje/rigidna

prepričanja      

obsojanje/obtoževanje 

pomanjkanje

bližine/intimnosti

b r e z b r i ž n o s t - z a p r t o s t

neodgovornost 

4. Se pogajate s 

partnerjem?

Ja, precej se trudiva nasploh 

da bi se pogovarjala in si 

zaupala stvari … ampak sva 

morala na tem veliko oba 

delati.  Midva sva v zvezo 

stopila z že zelo 

izoblikovanima karakterjema 

in navajena živeti sama. Zato 

je bilo najino skupno 

življenje na začetku polno 

kompromisov in prilagajanj. 

Sedaj: 

intimnost, empatija, 

zaupanje, odprtost, 

spoštovanje, fleksibilna 

prepričanja

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                                            



Zato je potem prišel trenutek,

ko sva oba izgubila samega 

sebe, sčasoma je to preraslo v

neko nezadovoljstvo in krizo 

in tako sva se potem naučila, 

da če si tudi teh stvari kaj si 

kdo želi ne bova povedala, da

bo kronično vsaj eden 

nezadovoljen. In zdaj si jih 

res zelo na tekoči bazi 

poveva. Najprej je on težko 

izražal svoje želje, potem pa 

jaz. Zdaj si pa poveva.

5. Upata podeliti 

prizadetost ali strah pred 

prizadetostjo?

Da oba to počneva.

intimnost, empatija, 

zaupanje, svoboda, 

spoštovanje

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

6. Zaupate partnerju?

Ja.

intimnost, empatija, 

zaupanje, svoboda, 

spoštovanje

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

7. On zaupa vam?

Mislim, da ja.

intimnost, empatija, 

zaupanje, svoboda, 

spoštovanje

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   



odgovornost            

8. Se počutite sprejete?

Ja.

intimnost, empatija, 

zaupanje, svoboda, 

spoštovanje

Sedaj:

9. Je prisotno spoštovanje 

med vama?

Ja, vse bolj. Na začetku so 

bili pa kolerični izpadi in 

kreganje. Sedaj se kregava 

vse manj. Največkrat sva se 

kregala zaradi tretjih oseb.

Na začetku odnosa:

koleričnost, nespoštovanje, 

nezaupanje, neempatičnost, 

zaprtost, pomanjkanje 

intimnosti

Sedaj:

zaupanje, razumevanje, 

odprtost, intimnost, empatija,

spoštovanje

Sedaj:

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                   

Na začetku odnosa: 

               

Kategorije ne-svobode: 

nesprejemanje 

neempatičnost 

nerazumevanje/rigidna

prepričanja      

obsojanje/obtoževanje 

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

neodgovornost 

10. Kako pomembna je za 

vas spolnost?

Velika. Mislim, da je to zelo 

prvinska vez med 

partnerjema, ki jo je treba 

negovati in se ji je treba 

posvetiti in je ne smeš 

odprtost, empatija, fleksibilna

prepričanja, intimnost, 

zaupanje, spoštovanje

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                                            



zanemariti. Mislim, da pride 

pri vsakem paru obdobje, ko 

se malo zanemari ta del, ker 

pač postanejo stvari 

samoumevne in je takrat 

velika nevarnost, da se par 

oddalji. Bolj kot to opuščaš, 

lažje brez tega živiš. Če pa se

par pravočasno tega zave, je 

to super. Mislim, da gre za 

res lepo stvar, ki je povezana 

z ljubeznijo, pripadnostjo in 

sprejemanjem. Glede varanja 

pa odvisno komu se dogaja 

(smeh). Če gre za tretje 

osebe, mislim, da vsak živi 

svoje življenje kot ga hoče in 

je treba imeti do tega neko 

zdravo distanco. Ne obsojam 

na prvo žogo. Ker so ljudje v 

takšnih in drugačnih zvezah. 

Ko pa gledam iz sebe pa 

mislim, da je to stvar 

spoštovanja in če nekoga 

ljubiš in ga prevaraš, moraš 

imeti pogum tudi nositi 

posledice in prepustiti 

odločitev tistemu, ki je bil 

prevaran. Mož razmišlja 

podobno, menda ja (smeh).

11. Kaj bi in kaj ne bi 

ponovili iz zakona vaših 

staršev?

odprtost, spoštovanje, 

zaupanje, intimnost

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija



Podobna definitivno ta 

pripadnost in ta mana, ki sta 

jo imela. Ne bi si pa želela 

ponoviti tega, da bi tepla 

svoje otroke.

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            

                                            

12. Kakšne so vaše izkušnje

s psihičnim nasiljem? Kako

ste se počutili? Morda 

fizičnim?

Bogate. Oče me je tudi s 

pasom tepel.

fizično in psihično nasilje primarna družina: fizično

in psihično nasilje

13. Kako zdaj to dojemate?

Po moje, ki sem ga bila 

deležna že od malega. Včasih

mi je bilo veliko hujše kot 

fizično nasilje in sem si pri 

očetu recimo želela, dej raje 

me udari, da bo konec, kot pa

da se še naprej dereš nad 

mano in me maltretiraš, tako 

kot je on to znal. Oblik je 

ogromno od kričanja, 

ignoriranja, preziranja, 

žaljenja....

fizično in psihično nasilje primarna družina : fizično

in psihično nasilje

                                            

SVOBODA

1. Kako se zdaj 

spoprijemate s pojmom 

osebne svobode?

nesprejemanje, pomanjkanje 

intimnosti, strah, nezaupanje,

Na začetku odnosa:        

                                           K

ategorije ne-svobode: 

nesprejemanje 



Na začetku sem imela jaz res 

precej težav s tem, da bi z 

nekom živela. Sem imela ful 

občutek, da mi manjka ta 

neka svoboda. Ker sem bila 

navajena živeti sama. In že 

samo konstantna fizična 

prisotnost nekoga, ki mi je bil

sicer zelo drag in ljub, je 

mene navdajala z neko 

paranojo, ker sem vedla, da 

to pelje v to, da enkrat se 

moraš pa tudi nekomu predat.

In jaz sem imela strah pred 

tem, da bi se odprla in 

predala v popolnosti, čeprav 

sem si v resnici prav to 

želela. In ko sem njemu 

rekla, da me duši, mi je 

odgovoril, da če me duši, naj 

grem ven na teraso na zrak, 

da on ne gre nikamor. (smeh).

S tem mi je pomagal.

neempatičnost 

nerazumevanje/rigidna

prepričanja      

pomanjkanje

bližine/intimnosti

posploševanje/stereotipi

neodgovornost 

 

2. Se s partnerjem o tem 

pogovarjata?

Midva velikokrat takšne 

stvari debatirava.

odprtost, fleksibilna 

prepričanja, intimnost, 

spoštovanje

Kategorije svobode:

sprejemanje                            

empatija

razumevanje/fleksibilna

prepričanja                        

bližina/intimnost   

odgovornost            



Kodiranje – Ženska 3

Stil navezanosti v otroštvu

Ženska 3 – primarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako so starši reagirali 

kadar ste izrazili svoje želje

in svoje načrte? 

Zelo različno. Oči je bolj 

norel, dej dej dej, kaj si se ti 

zdaj to spravila delat. Naredi 

tako, jaz ti povem kako je 

najboljše. Mami je pa bolj 

politična. Ona pa reče usedi 

se pa povej zakaj bi to... in v 

bistvu pol tudi oči... če si 

imel dobre argumente in 

dobre razloge zakaj bi 

nekaj.... čisto konkretno... ko 

je moja sestra pri 24 letih 

rekla da bi šla v Ameriko.. je 

oče takoj začel nergati, mami 

je pa vprašala zakaj bi šla tja?

Kaj bi tam delala? In ker 

sestra ni imela jasnega plana, 

je bil odgovor seveda ne. Ko 

pa prideš, jaz sem našla 

Zainteresiranost in odziv 

starša, odgovornost za otroka,

iskanje bližine s starši, starš 

na razpolago, ko ga otrok 

potrebuje, varnost, morda 

rahla pretirana vsiljivost 

starša (oče- jaz vem kako to 

narediti in v povezavi s 

sestro), 

Odprtost, empatija, 

odgovornost, varnost, 

intimnost, neempatičnost, 

neodgovornost



recimo to šolo in vidijo da 

imaš jasen načrt, potem pa ni 

problema. Nikoli nas niso 

silili, da bi delali nekaj kar je 

njim všeč.  Pri malenkostih je

pa veliko razlik med mano in 

sestro, njo so, mene ne. Če 

njo vprašaš, bo rekla da ja. 

Jaz tega občutka popravljanja

nisem čutila... kvečjemu je 

bil bolj kot nasvet.

4. Ste se upali pogajati s 

starši?

Ja. sem. Tudi sicer, ko ima 

nekdo neko željo, jaz ali 

sestra, se o tem pogovorimo, 

starša pa to sama urejata.

iskanje bližine s starši, 

zainteresiranost in odziv 

starša, zaupanje, intimnost

Odprtost, empatija, 

odgovornost, varnost, 

intimnost

5. Ste v družini upali 

podeliti prizadetost ali 

strah pred prizadetostjo?

Ne. To pa sploh ne. Nikoli. Če

si bil zelo prizadet si planil v 

jok in si se umaknil. Čustva 

izražamo bolj malo. Razen ko

se ta čustva naberejo in 

izbruhnejo.

Strah pred prizadetostjo, 

pomanjkanje intimnosti, 

izogibanje, emocionalna 

distanca starša, nedostopnost,

težava starša pri čustvenem 

uglaševanju

zaprtost, pomanjkanje 

intimnosti, neodgovornost, 

neempatičnost

6. Zaupate mami?

Ne. Oziroma …. Odvisno kaj

to pomeni. Svoje življenje ji 

zaupam, svojih problemov pa

Ambivalenca (odgovor v 

nasprotju z odgovorom na 

prvo vprašanje glede mame ),

neuglašenost starša pri 

čustvenem uglaševanju, 

ambivalenca, neempatičnost, 

neodgovornost, pomanjkanje 

intimnosti, zaprtost



ne. Vem, da ima zame 

najboljše interese v mislih, 

težav pa ji ne zaupam, ker 

dobim večkrat nazaj pridigo 

oziroma nasvet kaj naj 

naredim, kot pa neko resno 

sprejemanje.

pretirano vsiljiva-

spodbujajoča mama, 

nesprejemanje, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb

7. Zaupate očetu?

Ja. Midva sva pa zelo 

povezana. Mislim, da je velik

razlog zakaj mami ne in 

očetu ja, ta da pri očetu je to 

obojestransko. Jaz zaupam 

njemu, on zaupa meni. Jaz 

vem kaj se dogaja z njim, 

medtem ko z mamo ne vem.

Ambivalenca - pri prvem 

odgovoru očeta opiše 

drugače), 

iskanje bližine s staršem, 

učinkovito čustveno 

uglaševanje, zaupanje, 

intimnost, zainteresiranost in 

odziv starša, starš na 

razpolago

ambivalenca, odprtost, 

empatija, intimnost, 

odgovornost

8. Ste se počutili sprejete?

Isti odgovor kot prej, pri 

očetu ja, pri mami ne.

neuglašenost starša pri 

čustvenem uglaševanju, 

pretirano vsiljiva-

spodbujajoča mama, 

nesprejemanje, neuporabnost 

starša za zadovoljevanje 

čustvenih potreb

iskanje bližine s staršem, 

učinkovito čustveno 

uglaševanje, zaupanje, 

intimnost, zainteresiranost in 

odziv starša, starš na 

razpolago

neempatičnost, 

neodgovornost, pomanjkanje 

intimnosti, zaprtost, 

neodgovornost

odprtost, empatija, intimnost,

odgovornost

9. Je bilo prisotno 

spoštovanje med staršema?

spoštovanje, odgovornost, 

intimnost, empatija, varnost

odgovornost, intimnost, 

odprtost, empatija, varnost



Ja. Načeloma se oba 

svobodno odločata in povesta

kaj si mislita. Drugače imata 

pa po področjih razdeljeno 

kje ima kdo več besede in 

jima to odgovarja. Nikoli se 

nista skregala pred nami 

otroci. Tudi žaljenja ni bilo, 

vem da sta se tudi skregala, 

ker se čuti napetost med 

dvema, ampak po zraku se pa

stvari niso metale. 

Definitivno je pa bilo tudi pri

kreganju prisotno 

spoštovanje.

10. Kako ste doma 

obravnavali spolnost? 

Velik tabu in se o tem nismo 

nikoli pogovarjali. Na 

začetku me je to motilo, ko 

sem dobila prvo menstruacijo

nisem upala mami povedati, 

ker me je bilo sram. Zdaj mi 

pa to v bistvu odgovarja in se

tudi jaz z njima o tem ne 

želim pogovarjati. Sta si pa 

znala izkazovati 

naklonjenost, bolj poredko, 

ampak sta se recimo prijela 

za roko in podobno.

pomanjkanje zaupnosti, 

intimnosti (menstruacija), 

težave starša pri čustvenem 

uglaševanju

tabu, pomanjkanje intimnosti,

zaprtost, neempatičnost, 

neodgovornost



Varanje pa zelo racionalno. 

Družinski prijatelj je to storil 

in ga nismo obsojali. 

Načeloma smo proti, ampak 

odvisno od situacije.

odprtost odprtost

SVOBODA

1. Kako ste se v primarni 

družini spoprijemali s 

pojmom osebne svobode?

Kakšno sporočilo ste 

dobili? 

Jaz sem bila precej 

samostojna v svoji primarni 

družini. Nikoli nisem imela 

kakšnega velikega problema 

s tem ali lahko kam grem, ali 

lahko kaj počnem, ker je bilo 

neko tiho zaupanje. Zmeraj je

sicer bilo, kam, zakaj, s kom, 

kdaj? Ampak, ja, lahko.

Odpiranje sveta, spuščanje 

sveta k sebi, odgovornost za 

otroka, varnost, zaupanje, 

starš na razpolago, dober 

občutek o sebi in drugih, 

odzivnost in uglašenost starša

z otrokovim notranjim 

svetom

odprtost, odgovornost, 

varnost, empatija, intimnost

2. Ste se o pojmu svoboda 

oz. Osebna svoboda doma 

kdaj pogovarjali? 

Prav pogovarjali se nismo 

sploh ne na taki globoki 

ravni. Pri nas doma jo 

jemljemo zelo dobesedno, 

torej če že gremo na pojem 

osebne svobode imamo v 

Odpiranje sveta, spuščanje 

sveta k sebi, odgovornost za 

otroka, varnost, zaupanje, 

starš na razpolago, (če 

narediš kaj krivičnega moraš 

biti za to kaznovan) - težava 

z interpretacijo pomena 

stavka - kdo kaznuje, kakšna 

je kazen???? 

odprtost, odgovornost, 

varnost, empatija



mislih fizično svobodo. 

Imamo mnenje, da ima vsak 

človek pravico biti svoboden,

ne delaj drugim tistega, kar 

ne želiš, da drugi delajo tebi. 

Če narediš kaj krivičnega 

moraš biti za to tudi 

kaznovan. Če gremo pa v 

ekstreme, nihče od nas ni za 

smrtno kazen – na primer.

Stil navezanosti v odraslosti

Ženska 3 – sekundarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako partner reagira 

kadar izražate svoje želje in

svoje načrte? Kako 

reagirate vi?

Se svobodno odločava, 

včasih pa pač iščeva 

kompromise. Drugače če pa 

jaz ne popustim pri kakšni 

stvari, ki mu je pomembna 

začne »trmariti« in pol začne 

malo brundati samemu sebi, 

dokler jaz ne začnem zopet 

vrtati vanj. Potem se pa 

pomeniva. Kregava se zelo 

malo, pride pa kakšen 

»bumbar« vmes, resne 

žaljivke pa ne. Če že zaradi 

Ohranjanje ravnovesja med 

avtonomijo in povezanostjo, 

svobodno odločanje, 

zadovoljujoč intimen odnos, 

sposobnost prilagajanja, 

sposobnost povezovanja

Odprtost, empatija, svoboda, 

intimnost, odgovornost, 

samozavest



banalnosti in traja 5 minut. 

Glede resnih stvari se 

pogovoriva in ne kregava.

4. Se pogajate s 

partnerjem?

Seveda. On malo manj. Oba 

zelo veliko izražava svoje 

želje, čustva in svoje načrte.

zaupen stik, zadovoljujoči 

intimni odnosi, sposobnost 

povezovanja z drugimi, 

odzivni ljubeči partnerji, 

spoštovanje

zaupanje, odprtost, intimnost,

empatija, svoboda, 

samozavest, odgovornost

5. Upata podeliti 

prizadetost ali strah pred 

prizadetostjo?

Jaz ja. On pa pokaže, da 

nekaj ni v redu, ne upa pa si 

povedati kaj. In potem 

moram jaz vrtat in potem 

pove. Bolj se boji, da bom jaz

jezna ali užaljena, ker je on 

prizadet.

On:

zaprtost, skrbi ga da 

pomembni ljudje ne bodo 

zadovoljili njegovih potreb, 

dvom o razpoložljivosti 

drugega a nanjo osredotočen, 

zahteve

Ona: odprtost, zaupen stik, 

sposobnost povezovanja z 

drugimi, ni strahu pred 

nesprejetostjo, zna podeliti 

čustva

ON: zaprtost, strah, nizka 

samopodoba, posesivnost, 

nesvoboda, ambivalenca, 

pomanjkanje intimnosti

ONA: odprtost, zaupanje, 

empatija, samozavest, 

svoboda, intimnost, 

odgovornost

6. Zaupate partnerju?

Ja.

zaupanje, intimnost, odprtost,

samozavest, svoboda

zaupanje, intimnost, odprtost,

samozavest, svoboda, 

empatija, odgovornost

7. On zaupa vam?

Ne povsem. Mislim, da ima 

tako velik strah, da me bo 

zgubil, da je včasih malo 

preveč ljubosumen.

ON: zaprtost, skrbi ga da 

pomembni ljudje ne bodo 

zadovoljili njegovih potreb, 

dvom o razpoložljivosti 

drugega a nanjo osredotočen, 

močno si želijo bližine z 

ON: zaprtost, strah, nizka 

samopodoba, posesivnost, 

nesvoboda, zahteve, 

pomanjkanje intimnosti, 

ambivalenca



drugo osebo in se bojijo 

izgube

8. Se počutite sprejete?

Ja. On pa ne vedno. Razlog 

je, da jaz povem vse,  recimo 

zmoti me da puščaš odprto 

omaro ali kaj bolj resnega. 

On pa nikoli ne pove kaj ga 

moti. In ker jaz povem ima 

on občutek, da ni dovolj 

dober.

ONA: 

zaupanje, intimnost, odprtost,

samozavest, svoboda

ON: 

zaprtost,  občutki 

nevrednosti, nadpovprečno 

občutljiv na možne vire 

stresa in groženj, 

pomanjkanje intimnosti , (jaz 

nisem v redu,ti si v redu)?

ONA: 

zaupanje, intimnost, odprtost,

samozavest, svoboda, 

odgovornost

ON: zaprtost, nizka 

samopodoba, nesvoboda, 

strah, pomanjkanje 

intimnosti, (ambivalenca)?

9. Je prisotno spoštovanje 

med vama?

Ja.

spoštovanje odprtost, samozavest, 

odgovornost, svoboda, 

empatija, intimnost

10. Kako pomembna je za 

vas spolnost?

Mislim da zelo, je temelj 

odnosa. On je mene že 

prevaral, v drugem mesecu 

najine zveze. Jaz mislim, da 

je to zelo odvisno od 

situacije. Jaz mislim, da 

imam (in on isto) 

vrednotenje, da sem 

načeloma seveda proti. In v 

teoriji lahko rečem, da ne bi 

nikogar, ki prevara vzela 

ONA:

Ceni svoje izkušnje 

navezanosti in medosebne 

odnose, zaupen stik, 

intimnost, sposobnost 

prilagajanja, emaptija, 

povezovanje, odzivna, 

ljubeča, spoštovanje

ON: 

zaprtost,  občutki 

nevrednosti, nadpovprečno 

občutljiv na možne vire 

ONA: samozavest, empatija, 

odprtost, zaupanje, intimnost,

svoboda, odgovornost

ON 

zaprtost, nizka samopodoba, 

posesivnost, nesvoboda, 

strah, pomanjkanje 

intimnosti, (ambivalenca)?



nazaj, pa sem ga. Vem, da bi 

on naredil isto. Mislim, da bi 

ljubezen do mene prevladala. 

Ljubosumja pa ne maram. 

Malo ja, bolj za hec, pravo 

me pa moti, ker mislim, da ne

zaupaš človeku. On pa je 

ljubosumen. In me moti, da 

začne gledat moj telefon čim 

ima priložnost.

stresa in groženj, 

pomanjkanje intimnosti , (jaz 

nisem v redu,ti si v redu)?

 

11. Kaj bi in kaj ne bi 

ponovili iz zakona vaših 

staršev?

Kar ne bi ponovila je da ne bi

tako racionalno delala z 

otroci kot mami in ne bi tok 

stvari skrivala pred otroci. Še

pred nekaj leti sta se oba 

pretvarjala, da je vse v redu, 

tudi če ni bilo. In to ni dober 

občutek, ker ti daje »kao« 

neko varnost, ki pol to ni več.

Poznam dovolj našo mamo 

tudi da vem, da ko pride do 

neke čustvene težave jo ona 

obravnava na racionalni 

ravni. Jaz tega nočem. Jaz 

raje vidim, da se »zdereva« 

drug na drugega, pa da pride 

zadeva ven. Ker moja dva se 

pa nikoli ne kregata.

PRIMARNA DRUŽINA:

pomanjkanje intimnosti, 

zaprtost, ambivalenca (na 

zunaj varno, v resnici 

nevarno), neempatičnost, 

neodgovornost

odprtost, zaupanje, svoboda, 

intimnost, spoštovanje

pomanjkanje intimnosti, 

zaprtost, ambivalenca, 

neempatičnost, 

neodgovornost

odprtost, zaupanje, svoboda, 

intimnost, spoštovanje, 

odgovornost



Všeč mi je pa to, da je naš 

oče po 30-ih letih še vedno 

res zaljubljen v mamo.  

12. Kakšne so vaše izkušnje

s psihičnim nasiljem?  

Morda fizičnim?

S fizičnim niti ne. S 

psihičnim pa zelo.

psihično nasilje - v šoli psihično nasilje - v šoli

13. Kako zdaj to dojemate?

Jaz razumem dretje, žaljivke, 

ampak predvsem čustveno 

izsiljevanje, poniževanje.... 

recimo to se mi je dogajalo v 

osnovni šoli, ki so me 

zmerjali …. doma nisem 

povedala, ker takrat se tega ni

jemalo tako resno. In doma 

se o takih stvareh nismo 

pogovarjali. Zelo slabe 

spomine imam na osnovno 

šolo.

pomanjkanje intimnosti 

(primarna družina)

pomanjkanje intimnosti 

(primarna družina)

SVOBODA

1. Kako se zdaj 

spoprijemate s pojmom 

osebne svobode?

Nekako mi je jasno, da je on 

bolj družinski človek kot jaz, 

kar pomeni, da je njemu bolj 

pomembna partnerica, otrok, 

ohranjanje ravnovesja med 

avtonomijo in povezanostjo, 

svobodno odločanje, 

zadovoljujoč intimni odnos, 

sposobnost prilagajanja, 

sposobnost empatičnega 

doživljanja, sposobnost 

povezovanja z drugimi, 

odprtost, empatija, svoboda, 

intimnost, samozavest, 

odgovornost



nek stanoviten dom in biti 

tam in z njo.... medtem, ko 

imam jaz raje malo tam, malo

tu, pa greva tja.... tu se malo 

loviva, ampak sva se v štirih 

letih oba prilagodila in našla 

neko ravnotežje, ki nama 

odgovarja. Jaz bi si želela več

socialnega življenja, on pa 

pravi, da ga ima dovolj. 

Potem to sama včasih 

kompenziram. Včasih ga je to

motilo, zdaj je pa sprejel, da 

sem pač bolj socialna kot on. 

Sicer pa zelo veliko stvari 

počneva skupaj. Gre pa on 

sam s kolegi na pivo in jaz 

sama s kolegicami.

zaupanje, spoštovanje, 

odziven - ljubeč partner, 

kljub povezanosti ohranjata 

individualnost

2. Se s partnerjem o tem 

pogovarjata?

O osebni svobodi med nama 

niti ne. Imava pa več takih 

intelektualnih pogovorov o 

raznih primerih. Ampak bolj 

na intelektualni ravni ne 

čustveni.

težko opredeljiv odgovor…..

SVOBODA

Ženska 3 – primarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorije ne- svobode

3. Kako so starši reagirali 

kadar ste izrazili svoje želje

oče: Kategorije ne-svobode:

nesprejemanje  



in svoje načrte?

Zelo različno. Oči je bolj 

norel, dej dej dej, kaj si se ti 

zdaj to spravila delat. Naredi 

tako, jaz ti povem kako je 

najboljše. Mami je pa bolj 

politična. Ona pa reče usedi 

se pa povej zakaj bi to... in v 

bistvu pol tudi oči... če si 

imel dobre argumente in 

dobre razloge zakaj bi 

nekaj.... čisto konkretno... ko 

je moja sestra pri 24 letih 

rekla da bi šla v Ameriko.. je 

oče takoj začel nergati, mami 

je pa vprašala zakaj bi šla tja?

Kaj bi tam delala? In ker 

sestra ni imela jasnega plana, 

je bil odgovor seveda ne. Ko 

pa prideš, jaz sem našla 

recimo to šolo in vidijo da 

imaš jasen načrt, potem pa ni 

problema. Nikoli nas niso 

silili, da bi delali nekaj kar je 

njim všeč.  Pri malenkostih je

pa veliko razlik med mano in 

sestro, njo so, mene ne. Če 

njo vprašaš, bo rekla da ja. 

Jaz tega občutka popravljanja

nisem čutila... kvečjemu je 

bil bolj kot nasvet.

(v manjši meri pri očetu 

lahko zaznamo najprej; 

nesprejemanje, 

neempatičnost, rigidna 

prepričanja, pomanjkanje 

intimnosti, neodgovornost)

mama:

več sprejemanja, empatije, 

razumevanja, intimnosti, 

odgovornosti

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

 neodgovornost  

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       

 

4. Ste se upali pogajati s prisotno sprejemanje, Kategorije svobode: 



starši?

Ja. sem. Tudi sicer, ko ima 

nekdo neko željo, jaz ali 

sestra, se o tem pogovorimo, 

starša pa to sama urejata.

empatija,razumevanje, 

intimnost, odgovornost sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližin/intimnost                 

odgovornost       

5. Ste v družini upali 

podeliti prizadetost ali 

strah pred prizadetostjo?

Ne. To pa sploh ne. Nikoli. Če

si bil zelo prizadet si planil v 

jok in si se umaknil. Čustva 

izražamo bolj malo. Razen ko

se ta čustva naberejo in 

izbruhnejo.

majhno izražanje čustev, 

osamljenost, nesprejemanje, 

neempatičnost, pomanjkanje 

bližine/intimnosti  

b r ezb r i žnos t - z ap r to s t ,

neodgovornost

Kategorije ne-svobode:

nesprejemanje  

neempatičnost  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

brezbrižnost- zaprtost  

neodgovornost  

 

6. Zaupate mami?

Ne. Oziroma …. Odvisno kaj

to pomeni. Svoje življenje ji 

zaupam, svojih problemov pa

ne. Vem, da ima zame 

najboljše interese v mislih, 

težav pa ji ne zaupam, ker 

dobim večkrat nazaj pridigo 

oziroma nasvet kaj naj 

naredim, kot pa neko resno 

sprejemanje.

mama: nesprejemanje, 

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

 neodgovornost  

 Kategorije ne-svobode:

nesprejemanje  

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

 neodgovornost  

 

7. Zaupate očetu?

Ja. Midva sva pa zelo 

povezana. Mislim, da je velik

oče:  sprejemanje                   

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            



razlog zakaj mami ne in 

očetu ja, ta da pri očetu je to 

obojestransko. Jaz zaupam 

njemu, on zaupa meni. Jaz 

vem kaj se dogaja z njim, 

medtem ko z mamo ne vem.

bližina/intimnost                 

odgovornost  

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       

8. Ste se počutili sprejete?

Isti odgovor kot prej, pri 

očetu ja, pri mami ne.

mama: zaprtost, 

nesprejemanje, 

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

 neodgovornost  

oče:  sprejemanje                   

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost  

Kategorije ne-svobode:

nesprejemanje  

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

 zaprtost 

neodgovornost  

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližin/intimnost                 

odgovornost       

9. Je bilo prisotno 

spoštovanje med staršema?

Ja. Načeloma se oba 

svobodno odločata in povesta

kaj si mislita. Drugače imata 

pa po področjih razdeljeno 

kje ima kdo več besede in 

jima to odgovarja. Nikoli se 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližin/intimnost                 

odgovornost

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližin/intimnost                 

odgovornost       



nista skregala pred nami 

otroci. Tudi žaljenja ni bilo, 

vem da sta se tudi skregala, 

ker se čuti napetost med 

dvema, ampak po zraku se pa

stvari niso metale. 

Definitivno je pa bilo tudi pri

kreganju prisotno 

spoštovanje.

 

10. Kako ste doma 

obravnavali spolnost? 

Velik tabu in se o tem nismo 

nikoli pogovarjali. Na 

začetku me je to motilo, ko 

sem dobila prvo menstruacijo

nisem upala mami povedati, 

ker me je bilo sram. Zdaj mi 

pa to v bistvu odgovarja in se

tudi jaz z njima o tem ne 

želim pogovarjati. Sta si pa 

znala izkazovati 

naklonjenost, bolj poredko, 

ampak sta se recimo prijela 

za roko in podobno.

Varanje pa zelo racionalno. 

Družinski prijatelj je to storil 

in ga nismo obsojali. 

Načeloma smo proti, ampak 

odvisno od situacije.

spolnost: 

nesprejemanje  

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

obsojanje/obtoževanje  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

brezbrižnost- zaprtost  

neodgovornost   

tabu

varanje:

fleksibilna

prepričanja(prijatelja niso

obsojali), empatija, intimnost,

odgovornost (načeloma proti)

, sprejemanje

Kategorije ne-svobode:

nesprejemanje  

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

obsojanje/obtoževanje  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

brezbrižnost- zaprtost  

neodgovornost  

tabu

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližin/intimnost                 

odgovornost   

SVOBODA



1. Kako ste se v primarni 

družini spoprijemali s 

pojmom osebne svobode?

Kakšno sporočilo ste 

dobili?

Jaz sem bila precej 

samostojna v svoji primarni 

družini. Nikoli nisem imela 

kakšnega velikega problema 

s tem ali lahko kam grem, ali 

lahko kaj počnem, ker je bilo 

neko tiho zaupanje. Zmeraj je

sicer bilo, kam, zakaj, s kom, 

kdaj? Ampak, ja, lahko.

zaupanje, sprejemanje, 

fleksibilnost, intimnost, 

odprtost, empatičnost

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližin/intimnost                 

odgovornost       

 

2. Ste se o pojmu svoboda 

oz. Osebna svoboda doma 

kdaj pogovarjali?

Prav pogovarjali se nismo 

sploh ne na taki globoki 

ravni. Pri nas doma jo 

jemljemo zelo dobesedno, 

torej če že gremo na pojem 

osebne svobode imamo v 

mislih fizično svobodo. 

Imamo mnenje, da ima vsak 

človek pravico biti svoboden,

ne delaj drugim tistega, kar 

ne želiš, da drugi delajo tebi. 

Če narediš kaj krivičnega 

moraš biti za to tudi 

kaznovan. Če gremo pa v 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost    

pomislek le pri stavku (če

narediš kaj krivičnega, moraš

biti za to tudi kaznovan…

kdo kaznuje?, kakšna je

kazen? - morda prisotnost;

r i g i d n i h p r e p r i č a n j ,

nesprejemanja, obsojanja,

posploševanja,

neempatičnosti 

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližin/intimnost                 

odgovornost       

Kategor i je ne-svobode:

(morda) ?

nesprejemanje  

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

obsojanje/obtoževanje    



ekstreme, nihče od nas ni za 

smrtno kazen – na primer.

posploševanje/stereotipi/    

 

Ženska 3 - sekundarna 

družina

Enota Koda ( Pomen-pojem) Kategorija

3. Kako partner reagira 

kadar izražate svoje želje in

svoje načrte? Kako 

reagirate vi?

Se svobodno odločava, 

včasih pa pač iščeva 

kompromise. Drugače če pa 

jaz ne popustim pri kakšni 

stvari, ki mu je pomembna 

začne »trmariti« in pol začne 

malo brundati samemu sebi, 

dokler jaz ne začnem zopet 

vrtati vanj. Potem se pa 

pomeniva. Kregava se zelo 

malo, pride pa kakšen 

»bumbar« vmes, resne 

žaljivke pa ne. Če že zaradi 

banalnosti in traja 5 minut. 

Glede resnih stvari se 

pogovoriva in ne kregava.

svobodno odločanje, 

kompromisi, spoštovanje, 

empatičnost, intimnost

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       

 

4. Se pogajate s 

partnerjem?

Seveda. On malo manj. Oba 

zelo veliko izražava svoje 

želje, čustva in svoje načrte.

pogajanje, intimnost, 

empatičnost, odprtost, 

fleksibilnost

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  



bližina/intimnost                 

odgovornost       

5. Upata podeliti 

prizadetost ali strah pred 

prizadetostjo?

Jaz ja. On pa pokaže, da 

nekaj ni v redu, ne upa pa si 

povedati kaj. In potem 

moram jaz vrtat in potem 

pove. Bolj se boji, da bom jaz

jezna ali užaljena, ker je on 

prizadet.

Ona: intimnost, odprtost

On: pomanjkanje intimnosti, 

zaprtost, pomanjkanje 

samozavesti, 

Kategorije svobode: 

sprejemanje

bližina/intimnost                 

 

Kategorije ne-svobode:

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

zaprtost,

nerazumevanje/rigidna

prepričanja, zaprtost

6. Zaupate partnerju?

Ja.

zaupanje Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       

7. On zaupa vam?

Ne povsem. Mislim, da ima 

tako velik strah, da me bo 

zgubil, da je včasih malo 

preveč ljubosumen.

nezaupanje, ljubosumje, 

nesamozavest, zaprtost, 

nefleksibilnost, pomanjkanje 

intimnosti

 Kategorije ne-svobode:

nesprejemanje  

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    



brezbrižnost- zaprtost  

neodgovornost  

8. Se počutite sprejete?

Ja. On pa ne vedno. Razlog 

je, da jaz povem vse, in 

recimo zmoti me da puščaš 

odprto omaro ali kaj bolj 

resnega. On pa nikoli ne pove

kaj ga moti. In ker jaz povem

ima on občutek, da ni dovolj 

dober.

sprejemanje in 

nesprejemanje,odprtost in 

zaprtost, zaupanje in 

nezaupanje, intimnost in 

pomanjkanje intimnosti

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       

Kategorije ne-svobode:

nesprejemanje  

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

obsojanje/obtoževanje  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

brezbrižnost- zaprtost  

neodgovornost  

9. Je prisotno spoštovanje 

med vama?

Ja.

spoštovanje Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       

10. Kako pomembna je za Ona: zaupanje, fleksibilnost, Kategorije svobode: 



vas spolnost?

Mislim da zelo, je temelj 

odnosa.

On je mene že prevaral, v 

drugem mesecu najine zveze.

Jaz mislim, da je to zelo 

odvisno od situacije. Jaz 

mislim, da imam (in on isto) 

vrednotenje, da sem 

načeloma seveda proti. In v 

teoriji lahko rečem, da ne bi 

nikogar, ki prevara vzela 

nazaj, pa sem ga. Vem, da bi 

on naredil isto. Mislim, da bi 

ljubezen do mene prevladala. 

Ljubosumja pa ne maram. 

Malo ja, bolj za hec, pravo 

me pa moti, ker mislim, da ne

zaupaš človeku. On pa je 

ljubosumen. In me moti, da 

začne gledat moj telefon čim 

ima priložnost.

odprtost, svoboda, intimnost, 

odgovornost, empatija

On: delno;  nezaupanje, 

nefleksibilnost, zaprtost, 

pomanjkanje intimnosti, 

pomanjkanje empatije, 

nesvoboda, neodgovornost

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       

Kategorije ne-svobode:

nesprejemanje  

neempatičnost  

nerazumevanje/rigidna

prepričanja  

obsojanje/obtoževanje  

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

posploševanje/stereotipi/    

brezbrižnost- zaprtost  

neodgovornost  

 

11. Kaj bi in kaj ne bi 

ponovili iz zakona vaših 

staršev?

Kar ne bi ponovila je da ne bi

tako racionalno delala z 

otroci kot mami in ne bi tok 

stvari skrivala pred otroci. Še

pred nekaj leti sta se oba 

Njeno doživljanje;

svobodno, odprto, empatično,

fleksibilno, intimnost, manj 

racionalnosti več bližine, 

nepretvarjanje, iskrenost, 

varnost, spontanost, zaupanje

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       



pretvarjala, da je vse v redu, 

tudi če ni bilo. In to ni dober 

občutek, ker ti daje »kao« 

neko varnost, ki pol to ni več.

Poznam dovolj našo mamo 

tudi da vem, da ko pride do 

neke čustvene težave jo ona 

obravnava na racionalni 

ravni. Jaz tega nočem. Jaz 

raje vidim, da se »zdereva« 

drug na drugega, pa da pride 

zadeva ven. Ker moja dva se 

pa nikoli ne kregata.

Všeč mi je pa to, da je naš 

oče po 30-ih letih še vedno 

res zaljubljen v mamo.  

 

12. Kakšne so vaše izkušnje

s psihičnim nasiljem?  

Morda fizičnim?

S fizičnim niti ne. S 

psihičnim pa zelo.

psihično nasilje v šoli  psihično nasilje v šoli

13. Kako zdaj to dojemate? 

(Kaj razumete pod psihično

nasilje?)

Jaz razumem dretje, žaljivke, 

ampak predvsem čustveno 

izsiljevanje, poniževanje.... 

recimo to se mi je dogajalo v 

osnovni šoli, ki so me 

zmerjali …. doma nisem 

doma: nismo se pogovarjali o

tem - zaprtost, pomanjkanje 

bližine, intimnosti

K a t e g o r i j e n e -

svobode(nanaša se na šolo in

primarno družino):

pomanjkanje

bližine/intimnosti  

brezbrižnost- zaprtost  

neodgovornost  



povedala, ker takrat se tega ni

jemalo tako resno. In doma 

se o takih stvareh nismo 

pogovarjali. Zelo slabe 

spomine imam na osnovno 

šolo.

SVOBODA

1. Kako se zdaj 

spoprijemate s pojmom 

osebne svobode?

Nekako mi je jasno, da je on 

bolj družinski človek kot jaz, 

kar pomeni, da je njemu bolj 

pomembna partnerica, otrok, 

nek stanoviten dom in biti 

tam in z njo.... medtem, ko 

imam jaz raje malo tam, malo

tu, pa greva tja.... tu se malo 

loviva, ampak sva se v štirih 

letih oba prilagodila in našla 

neko ravnotežje, ki nama 

odgovarja. Jaz bi si želela več

socialnega življenja, on pa 

pravi, da ga ima dovolj. 

Potem to sama včasih 

kompenziram. Včasih ga je to

motilo, zdaj je pa sprejel, da 

sem pač bolj socialna kot on. 

Sicer pa zelo veliko stvari 

počneva skupaj. Gre pa on 

sam s kolegi na pivo in jaz 

Ona (delno tudi on): odprtost,

radovednost, zaupanje, 

družabnost, empatija, 

intimnost, samozavest

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       

 



sama s kolegicami.

2. Se s partnerjem o tem 

pogovarjata?

O osebni svobodi med nama 

niti ne. Imava pa več takih 

intelektualnih pogovorov o 

raznih primerih. Ampak bolj 

na intelektualni ravni ne 

čustveni.

odprtost, empatija, intimnost,

zaupanje, svoboda, 

fleksibilnost, radovednost, 

sprejemanje, odgovornost

Kategorije svobode: 

sprejemanje

empatija                            

razumevanje/fleksibilna

prepričanja  

bližina/intimnost                 

odgovornost       



Priloga 4: Kontrolna vprašanja in odgovori

1. Moški 

Ker sem želela preveriti odgovore svojih intervjuvancev, sem jim postavila še naslednja
kontrolna vprašanja na katera je Moški takole odgovoril:

11. Kaj bi in kaj ne bi ponovili iz zakona vaših staršev?

Skupne firme. Ne »lulat« kjer ješ. Ne smeš imeti partnerja tam kjer delaš. Že tako je v službi
težko in prideš domov ter se zneseš nad partnerjem, ki je najbližja oseba. Če ga imaš še v
službi je tudi partner del krivde in dejansko se kregata. Če si ves čas v stiku si greš tudi na
živce. Ponovil pa bi to, da pustim otrokom, da počnejo kar želijo, poskrbel bi le da pridejo
domov celi in živi. In bi podpiral otroka karkoli reče, da bo in mu ne bi govoril kako se to
naredi.

Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem? Kako ste se počutili?

A »gnoj« in to? To je bilo v najstniških letih s strani očeta. Ker sem cele dneve igral igrice na
računalniku in ležal v postelji. Bil sem ponižan, sem ga sovražil zakaj me ne razume.

Kako zdaj to dojemate?

Če vidim človeka, ki »visi« cele dneve, mi je lahko žal za njega ampak ga bom prej ali slej
začel poniževati.  Če družinski član nekje visi cele dneve, temu rečem tudi jaz da gnije. To je
res gnitje, je imel prav. Sem pa imel takrat težave, ker sem hodil pozno spat in sem bil malo
potrt nasploh.

Morda fizičnim?

Pogosto sem jih dobil od očeta po riti. Sestre nikoli. Vse moje fizično nasilje se je pa končalo
pri 12-ih letih. Vsakič sem si pa zaslužil, ker sem bil življenjsko ogrožen, drugič pa sem sestri
vrgel coklo v glavo.

2. Ženska 1 - Kontrolna vprašanja in odgovori Ženske 1 :

11. Kaj bi in kaj ne bi ponovili iz zakona vaših staršev?

Kup stvari, pa sem jih nehote sama ponavljala. Ena od teh je bila točno ta, da sem tudi jaz v

veliki meri vzdrževala svojega moža. Razlika pa je, da je on vseeno neprimerno boljši mož in



oče. Teh prepirov, to da sta mama in oče v bistvu vsak zase hodila okoli. Da je bilo tega

družinskega življenja res minimum od minimuma. Ne spomnem se nič takega kar bi ponovila.

Kaj razumete pod psihično nasilje?

To, da te nekdo ves čas maltretira, da ti vsiljuje svoje mnenje, svoj način življenja, da ti stalno

nekaj pregrizne, odteguje. Da ti ves čas dopoveduje kaj je dobro in kaj ni dobro zate in te hoče

usmerjati. Kdaj iti k frizerju, kako se obleči... kup drobnih stvari, s čimer te dela za neumnega,

invalidnega, miselno nesvobodnega. In počasi to res postaneš ob takšni osebi. Ko se začneš

resnično bati najbolj normalnih stvari in samostojnosti. Postaneš depresiven in brez cilja in

volje do življenja.

Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem, morda fizičnim?

Imam dolgoletne izkušnje s psihičnim nasiljem.

3. Ženska 2 - Kontrolna vprašanja in odgovori Ženske 2:

11. Kaj bi in kaj ne bi ponovili iz zakona vaših staršev?

Želim, da bi bila podobna ta pripadnost in ta mana, ki sta jo imela starša. Ne bi si pa želela

ponoviti tega, da bi tepla svoje otroke.

Kaj razumete pod psihično nasilje?

Po moje, ki sem ga bila deležna že od malega, je včasih veliko hujše kot fizično nasilje.

Večkrat sem si pri očetu recimo želela, dej raje me udari, da bo konec, kot pa da se še naprej

dereš nad mano in me maltretiraš, tako kot je on to znal. Oblik je ogromno od kričanja,

ignoriranja, preziranja, žaljenja....

Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem ali celo fizičnim?

Bogate. Oče me je tudi s pasom tepel.

3. Ženska 3 - Kontrolna vprašanja in odgovori Ženske 3:

11. Kaj bi in kaj ne bi ponovili iz zakona vaših staršev?

Kar ne bi ponovila je, da ne bi tako racionalno delala z otroci kot mami in ne bi toliko stvari

skrivala pred otroci. Še pred nekaj leti sta se oba, oče in mama, pretvarjala, da je vse v redu,



tudi če ni bilo. In to ni dober občutek, ker ti daje »kao« neko varnost, ki pol to ni več. Poznam

dovolj našo mamo tudi da vem, da ko pride do neke čustvene težave jo ona obravnava na

racionalni ravni. Jaz tega nočem. Jaz raje vidim, da se »zdereva« drug na drugega, pa da pride

zadeva ven. Ker moja dva se pa nikoli ne kregata. Všeč mi je pa to, da je naš oče po 30-ih

letih še vedno res zaljubljen v mamo.  

Kaj razumete pod psihično nasilje?

Jaz razumem »dretje«, žaljivke, ampak predvsem čustveno izsiljevanje, poniževanje.... recimo

to se mi je dogajalo v osnovni šoli, ko so me zmerjali. Doma nisem povedala, ker takrat se

tega ni jemalo tako resno. In doma se o takih stvareh nismo pogovarjali. Zelo slabe spomine

imam na osnovno šolo.

Kakšne so vaše izkušnje s psihičnim nasiljem ali celo fizičnim?

S fizičnim niti ne. S psihičnim pa kot rečeno zelo.
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