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POVZETEK

V Sloveniji je prekomerno uživanje alkohola razširjeno med vsemi generacijami, predvsem 

zato, ker je družbeno sprejemljivo. Odrasli otroci alkoholikov na svojih ramenih nosijo pato-

logijo primarnih družin in ne morejo izstopiti iz začaranega kroga trpljenja. Vzdušje, ki pre-

veva družino, kjer se prekomerno uživa alkohol, je pogosto prežeto s skrbjo, krivdo, strahom, 

sramom, ponižanjem, negotovostjo, žalostjo, osamljenostjo, jezo, užaljenostjo, konfliktom, 

agresijo, stresom, vse to pa slabo vpliva na razvoj otrok.in na razbitost vlog v družini. Otro-

ci pogosto igrajo vlogo odraslih in so starši svojim lastnim staršem. Ti otroci so čustveno 

preobremenjeni, prikrajšani za brezskrbno mladost. Vse omenjeno običajno vodi do številnih 

patologij pri odraslih otrocih alkoholikov in s tem povezanih miselnih napak. V nalogi smo 

raziskali vpliv miselnih napak na razmišljanje in vedenje odraslih otrok alkoholikov s pomočjo 

analize dnevnikov, ki jih pišejo v sklopu terapije kot terapevtsko sredstvo. V raziskavo je bilo 

vključenih 11 respondentov, odraslih otrok alkoholikov, starih od 27 do 51 let, obeh spolov (m 

= 5, ž = 6), članov terapevtske skupnosti Zavoda Mitikas, ki nudi pomoč ljudem po socialno-

-andragoški metodi za ljudi v stiski. Rezultati so pokazali, da se pri vseh sodelujočih pojavljajo 

miselne napake, najpogosteje etiketiranje in posploševanje. Od 11-ih udeležencev se pri 9-ih 

pojavlja več miselnih napak hkrati. Miselne napake jim tudi preprečujejo zavedanje lastnih 

potreb in mej.

KLJUČNE BESEDE: odrasli otroci alkoholikov, alkoholizem, miselne napake, avtomatske 

misli

ABSTRACT

In Slovenia is excessive tolerance of drinking alcohol and people are suffering from alcohol 

dependency in all generations. Heavy burden of many patologies from primary families is 

lying on shoulders of adult childrens of alcoholics and often they can not step off from vicius 

circle of suffering. Atmosphere in alcoholic family it is full of fear, guilt, worries, shame, 

sadness, humiliation, uncertancy, lonliness, conflicts, offendedness, agression ans stress and all 

this has bad influence on development of a child and in family roles are destroyed. Childrens 

often take the role of adults and they are parent to their parents. They are emotionaly overw-

helmed, their youth it is not carefree. All this often lead to many pathologies in adult children 



of alcoholics and to different cognitive distortions. Purpose of diploma paper was to show 

if there is influence of cognitive distortions on thinking and behaving of adult childrens of 

alcoholics, with analyse of diaries wich they are writing as part of social - andragogic therapy. 

The analysis has been performed on 11 respondents, adult childrens of alcoholics, 27 to 51 

years old, both gender (m=5, w=6 ) wich all are members of therapeutic group Zavod Mitikas, 

for helping people in crissis. The results did show that in all participant are present cognitive 

distortions. In 9 out of 11 there is more then one distortion which also blocked awerness of 

their own needs and boundaries.

Key Words: adult children of alcoholics, alcoholism, cognitive distortions, automatic thoughts
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1 UVOD

Perko (2011) navaja, da odrasli otroci alkoholikov na svojih ramenih nosijo patologijo primar-

nih družin in ne morejo izstopiti iz začaranega kroga trpljenja. Zavestno nadaljujejo scenarij 

svoje družine, se zapijejo ali rešujejo alkohola svoje može ali žene, prenašajo na otroke svojo 

ranjenost in razočaranje nad ljudmi in življenjem. Tragiko primarnih odnosov nosijo nehote 

naprej v nove odnose in tako zaznamujejo naslednjo generacijo.

Avtor nadalje navaja, da bi družina morala biti prostor, kjer se izražajo najgloblja čustva pripa-

dnosti, ljubezni in medsebojne povezanosti. Je prostor, kjer je otrok brezpogojno sprejet zaradi 

samega sebe. Je prostor njegove največje varnosti in gotovosti, vsega tega pa v patoloških 

družinah ni.

Avtor nadalje trdi, da se otroci alkoholikov tudi kot odrasli čutijo krive za stanje v primarni 

družini. Vedo, da je bilo pri njih doma vse narobe, vendar ne zmorejo s prstom pokazati na 

starše, češ, vi ste krivi! Ne, starši so nedotakljivi, dobri, požrtvovalni ... Dvojnost med kruto 

realnostjo, patologije v družini in sporočili staršev, da imajo otroke radi, jih na koncu zlomi. 

Življenje otrok v takšnih družinah lahko primerjamo samo še z življenjem ljudi v koncentra-

cijskih taboriščih.

“Vzdušje, ki preveva alkoholično družino, je pogosto prežeto s skrbjo, krivdo, strahom, 

sramom, ponižanjem, negotovostjo, žalostjo, osamljenostjo, jezo, užaljenostjo, konfliktom, 

agresijo, stresom, vse to pa slabo vpliva na razvoj otrok.” (Trtnik 2016, 197). Napeto, nepred-

vidljivo vzdušje v družini med družinske člane lahko vnaša nemir in jih oddaljuje od stika s 

sabo (Trtnik 2016).

Trtnik (2016, 197) nadalje v svojem članku zapiše, da se poraja vprašanje, kako sploh lahko 

otroci, ki so odraščali ob osebi odvisni od alkohola, vedo, kako imeti rad in kako prepoznati 

ljubezen. Kajti takšni otroci v mladosti niso dobili pravega ali trdnega zgleda ljubezni, saj 

so jih starši praviloma sramotili, poniževali. V svoji zmoti, pa so njihovi starši to imenovali 

ljubezen. V resnici pa so dali naprej le to, kar so sami dobili od svojih staršev ali skrbnikov. 

Avtorica nadalje navaja, da je tisto, kar odrasli otroci alkoholikov opisujejo kot ljubezen ali 

intimo, v resnici soodvisnost ali stroga kontrola. Navadno se je izraz odrasli otroci alkoholikov 
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uporabljalo za osebe, ki so odraščale v družinah, kjer je eden od staršev prekomerno užival 

alkohol, vendar avtorica opozarja, da imajo enake značilnosti kot odrasli otroci alkoholikov 

tudi osebe, ki so odraščale v nefumkcionalnih družinah, v katerih ni bilo težav z alkoholom, so 

pa bile navzoče zlorabe, sram, zapuščenost in zanemarjenost. 

“Kognitivna teorija poudarja pomen povezanosti mišljenja z osebnostjo posameznika. Tako 

za kognitivnega terapevta ni situacija tista, ki je bistvena za naše počutje in vedenje, temveč 

razumevanje situacije, torej zaznava in interpretacija dogodkov. Razumevanje in interpretacija 

sta odvisni od naših kognitivnih shem” Pastirk. (2011, 262). Avtor nadalje navaja, da se v 

kognitivni terapiji spontano pojavijo avtomatske misli. Avtomatska misel pa je miselni tok, 

ki teče ob manifestnem miselnem dogajanju (prav tam). Avtomatske misli so v skladu s posa-

meznikovimi individualnimi prepričanji in osnovnimi bazičnimi prepričanji. Tako mišljenje 

pomembno vpliva na to, kako se posameznik vede in odloča v življenju. Avtomatske misli 

so le najhitrejše dostopna »zgornja« plast kognicij, pod njimi so vmesna prepričanja, ki so 

sestavljena iz stališč, pravil in domnev. So nekoliko bolj prilagodljiva kot bazična prepričanja, 

čeprav jih je težko spreminjati. Pod vmesnimi so bazična prepričanja; so najbolj osnoven nivo 

prepričanj, so globalna, rigidna in generalizirana. Običajno se oblikujejo že v ranem obdobju, 

ko otrok vstopa v interakcijo z drugimi. Primeri bazičnih prepričanj vključujejo prepričanja 

o ranljivosti, socialni neustreznosti, nesposobnosti, revnosti, slabosti, nemoči, nezmožnosti, 

lahke kontrole s strani drugih, odgovornosti, sposobnosti, poštenosti, nedolžnosti, posebnosti, 

edinstvenosti, veličastnosti in mogočnosti. Anić in Janjušević (2007) navajata, da je Young 

kot osebnostne sheme ugotovil sledeče: teme neodvisnosti, podreditve, ranljivost za poškodbe 

ali bolezen, strah pred izgubo samokontrole, čustvene deprivacije, zanemarjanja, nezaupanja, 

manjvrednosti, socialne nezaželenosti, nesposobnosti, krivde, sramu, nepopustljiva merila, 

upravičenost.

V Sloveniji je prekomerno uživanje alkohola razširjeno med vsemi generacijami, predvsem 

zato, ker je družbeno sprejemljivo (Auer 2002). Strokovnjaki pravijo, da alkohol uničuje vsaj 

tretjino Slovencev, v resnici pa zaradi posledic prekomernega uživanja alkohola trpijo tudi 

tisti, ki so najožje povezani z njimi. Napeto, nepredvidljivo vzdušje v družini med družinske 

člane lahko vnaša nemir in jih oddaljuje od stika s sabo. Odrasli otroci alkoholikov na svojih 

ramenih nosijo patologijo primarnih družin in ne morejo izstopiti iz začaranega kroga trpljenja 

(Perko 2011). Zvesto nadaljujejo scenarij svoje družine, se zapijejo ali rešujejo alkohola svoje 



3

Perko, Martina. 2019. »Miselne napake odraslih otrok alkoholikov.« Diplomska naloga. 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

može ali žene, prenašajo na otroke svojo ranjenost in razočaranje nad ljudmi in življenjem. 

Tragiko primarnih odnosov nosijo nehote naprej v nove odnose in tako zaznamujejo naslednjo 

generacijo.

Vzdušje, ki preveva družino, kjer se prekomerno uživa alkohol, je pogosto prežeto s skrbjo, 

krivdo, strahom, sramom, ponižanjem, negotovostjo, žalostjo, osamljenostjo, jezo, užaljeno-

stjo, konfliktom, agresijo, stresom, vse to pa slabo vpliva na razvoj otrok (Perko 2011; Trtnik 

2016). Ramovš (1981) in Perko (2011) opozarjata na razbitost vlog v družini s staršem odvisnim 

od alkohola ter na različne vloge, ki jih otroci prevzemajo v takšni družini, saj otroci pogosto 

igrajo vlogo odraslih in so starši svojim lastnim staršem Ti otroci so čustveno preobremenjeni, 

prikrajšani za brezskrbno mladost. Vse omenjeno običajno vodi do številnih patologij pri od-

raslih otrocih alkoholikov in s tem povezanih miselnih napak (Ackerman 2002; Trtnik 2016; 

Sanda 2007; Anić in Janjušević 2007).

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

2.1 Alkoholizem

Odvisnost od alkohola navadno razumemo kot čezmerno pitje alkoholnih pijač. Odvisnost od 

alkohola ni samo osebna motnja posameznika, ampak je tudi družben pojav (Auer 2002; Perko 

2006). Vanj so vgrajene vse družbene norme, vrednote, navade, gospodarstva, politike, kulture 

in vse druge družbene razsežnosti. Alkoholizem je strokovni naziv za bolezenski sindrom, to je 

celosten splet motenj, ki so povezane s pitjem alkoholnih pijač (Perko 2006, 2013). V Sloveniji 

je prekomerno uživanje alkohola razširjeno med vsemi generacijami, predvsem zato, ker je 

družbeno sprejemljivo. Strokovnjaki pravijo, da alkohol uničuje vsaj tretjino Slovencev, v re-

snici pa zaradi posledic prekomernega uživanja alkohola trpijo tudi tisti, ki so najožje povezani 

z njimi (Marušič in Temnik, 2009; Perko 2011, 2013; Rugelj 2008).

Rugelj (2008) navaja, da oseba, odvisna od alkohola postane močno potrebna svoji okolici. 

Njen sestavni del je, da se ga okolica sramuje, toda brez njega ne more; da ga obsoja, a ga prav 

rada prenaša; se proti njemu bori, pa ga ne spusti stran; želi spremembo njegovega vedenja, 

a je ne dopušča. Ko ta okolica kaznuje njega, brez bolečin kaznuje samo sebe. Ko se okolica 
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boji svojega prekomernega uživanja alkoholnih pijač, je pripravljena žrtvovati nekaj svojih 

članov, da bodo odvisni od alkohola namesto nje.

2.1.1 Vzroki za nastanek odvisnosti od alkohola

Rugelj (2008) trdi, da je temeljni vzrok nastanka zasvojenosti od alkohola primarna (temeljna) 

in sekundarna (travmatična ali stresna) tesnoba. Primarna tesnoba se nanaša na dejstvo, da smo 

umrljivi in življenje ob tem spoznanju ni prijetno. Zlasti tedaj, ko realiteta življenja terja od 

nas, da se soočamo s smrtjo, saj je smrt poglavitni dejavnik opredelitve našega življenja. Prav 

zaradi smrti, ki lahko pride sleherni trenutek, moramo živeti zelo resno in odgovorno. Edina 

učinkovita obramba proti tragiki smrti je izpolnitev življenja v ustvarjalnosti, torej v ustvar-

jalni omami. Zares ustvarjalni ljudje so tako močno obsedeni (obsijani) s svojim ustvarjalnim 

delom, da nimajo več časa misliti na smrt. Sekundarna tesnoba ali travmatična tesnoba pa je 

vse, kar ovira naš psihosocialni razvoj oziroma razvoj naših potencialov, naše poklicanosti. 

Možni vzroki za razvoj sekundarne tesnobe so: (I) prirojeni defekti – osebe imajo občutja 

manjvrednosti, trpijo; (II) družinska patološkost – otroci običajno ne morejo razviti svoje ra-

dovednosti, zato v šoli slabše uspevajo in imajo občutja manjvrednosti; (III) razne nevrotične 

zavrtosti na področju uveljavljanja, spolnosti in posesivnosti; (IV) neustrezen poklic; (V) ne-

zaposlenost; (VI) nesrečno partnerstvo; (VII) razne nevšečnosti z otroki (npr. hiperaktivnost); 

(VIII) neugodne družbene razmere; (IX) slabe življenjske perspektive ipd.

Avtor nadalje trdi, da v kolikor v takšnem razpoloženju človek spije kozarec alkoholne pija-

če, zazna, da mu odleže, kar je odločilno in usodno. Z eno in drugo obremenjeni človek bo 

postal uživaški zmeren pivec, ki bo stopnjeval količino popitih alkoholnih pijač, zato se mu 

bo toleranca dvignila. Gre za nevrotičen mehanizem nastanka zasvojenosti, ki ga omogočajo 

številni obredi, ki si jih sploh predstavljati ne moremo brez alkoholnih pijač. Seveda so še 

številni drugi načini nastanka zasvojenosti od alkohola (prav tam): (I) redno pitje ob delu; (II) 

pijančevanje objestnih mladeničev; (III) razna praznovanja ipd.
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2.1.2 Faze odvisnosti od alkohola

Rugelj (2008) navaja, da se odvisnost od alkohola razvije pri posamezniku praviloma v dveh 

fazah. Prva faza je faza uničevanja družine, kjer odvisnik od alkohola navzven še skuša va-

rovati svoj ugled in prikriva zasvojenost od pijače. Doma pa tega ne zmore več, zato prihaja 

do sporov in spopadov ter slednjič do razpada družine. Druga faza je faza osebnostnega in 

socialnega propadanja, kjer je alkoholni bolnik že uničil svojo družino, izgubil zaposlitev, 

povsem odtujen samo še popiva, dela le še priložnostno, toliko da zasluži sprotno za pijačo. 

Prispel je na rob družbe, nihče več ga ne mara, zato tudi ne more biti deležen prave pomoči. 

Propade in umre.

2.1.3 Vpliv odvisnosti od alkohola pri otrocih

Velika večina zasvojencev z alkoholom in njihovih zakoncev nikakor noče doumeti, da so 

svoje otroke zaradi popolnoma spridenega partnerskega in družinskega življenja usodno 

prikrajšali za bistvena pozitivna doživetja in da bodo otroci zaradi tega imeli probleme celo 

življenje (Perko 2011; Rugelj 2008). Rugelj (2008, 233-234) navaja, da vzgoja otrok poteka 

po mehanizmu identifikacije s starši. V kolikor so starši ljubeči, pošteni, skrbni, dobri, potem 

poteka istovetenje brez težav. Starši, ki prekomerno uživajo alkohol, pa imajo ravno obratne 

lastnosti. Oče, ki prekomerno uživa alkohol, je lahko v svojih obdobjih treznosti ljubeč, razu-

mevajoč in svoje otroke sprejema ter jim omogoči, da si oblikujejo lik dobrega očeta. Ko pa 

ga kasneje vidijo pod vplivom alkohola, razčlovečenega, se jim vse podre. Izpostavljeni so 

menjajočim se izkušnjam pretiranih upanj in skrajnih razočaranj. Avtor trdi, da lahko takega 

otroka primerjamo s poskusno živalco, ki jo lačno zapeljujemo s hrano in jo hkrati prizadeva-

mo z nepričakovanimi ovirami, da si ne upa vzeti grižljaja. Takšen proces pri poskusni živali 

povzroči lahko celo živčni zlom, odveč je opisovati, kako škodujejo podobna doživetja otroku.

Sin z očetom alkoholikom ne more doživeti močne identifikacije. Postane čustveno razdvojen, 

nevrotičen. Utegne se razviti ali v konformista ali pa postane kljubovalen (Rugelj 1977, 2008). 

Od tod pa v delinkvenco ali alkoholizem ni več dolga pot (Rugelj 2008). Na neki točki lastnega 

razkroja in odtujevanja sinu pride prav očetovo neodgovorno vedenje (zamujanje, izmikanje 

dolžnosti, predrznost, grobost), začne se izgovarjati na očetov greh (prav tam).
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Rugelj (1977, 2008) nadalje v svojih delih trdi, da se hči očeta, odvisnega od alkohola, pred-

vsem boji in ga sovraži, v njegovih treznih samoobtoževalnih in skesanih obdobjih pa se ji 

smili. Kako naj ji bo takšen oče vzor? Sledi čustvena razdvojenost, ki ima lahko zelo rizične 

posledice, nevrozo, neuspeh v šoli, nesposobnost za pristne odnose z fantom, odvisnost od 

alkohola itd.

Tudi trezna mati lahko škoduje otrokom – še bolj kot oče, ki prekomerno uživa alkohol (Perko 

2006, 2013; Rugelj 2008). Mati, ki ni deležna partnerske ljubezni, je tesnobna, nezadovoljna 

in vzkipljiva, če pa je poleg prikrajšanosti za seksualno in erotično ljubezen deležna še sitnobe, 

zaničevanja, žalitev, sovražnosti in nasilja moža, kar je pri prekomernih uživalcih alkohola 

prej pravilo kot izjema, potem se pri svojih odnosih z otroki ne uspe več obvladovati (Rugelj 

2008). Brez potrebe vzkipi, vpije, žali, udari, skratka do otrok je zelo krivična. Predvsem pa 

ni sposobna za brezpogojno ljubezen otroka. Zato še zdaleč ni zmožna primerno in preudarno 

ravnati z otrokom (prav tam).

Rugelj (2008) tudi trdi, da prekomerno uživanje alkohola matere deluje izredno razdiralno za 

vso družino. Neizogibni prepiri z možem hudo motijo otroka. Mati lahko zanemarja otroka, 

pušča ga mokrega, lačnega, morda ga udarja ali grobo stresa, postane napadalna, zahtevna pa 

spet solzava, hinavska, nenadoma pa ujedljiva in nergava. Vse to otroka čustveno iztirja. Ko oče 

po sili razmer prevzame komando in prične skrbeti za otroka, utegne mati alkoholičarka postati 

ljubosumna in kljubovalna in bo z očetom tekmovala za otrokovo naklonjenost. Po streznitvi 

jo bo sram, otroku se bo skušala oddolžiti z razvajanjem in pretiranim popuščanjem.

Rugelj (2008) tudi navaja, da so takšni otroci neprestano pod pritiskom: zdaj nasilnega očeta, 

zdaj pa objokane, žalostne ali pa jezne in vzkipljive matere, zato pravimo, da v družinah, 

kjer se prekomerno uživa alkohol, obstaja dvotirno uničevanje otrok. Otroke najbolj prizadene 

materino jezno ravnanje, očetovo nesramnost si lahko namreč razložijo z njegovim pijančeva-

njem, materine jeze pa ne razumejo. Če v opisanih razmerah otrok ni nikjer, denimo pri starih 

starših, deležen utehe, razumevanja in ljubezni ali zaščite, je nepopravljivo prizadet v svojem 

razvoju. Zaradi čustvene motenosti se v šoli ne more zbrati, šolski neuspeh pa nato še poglablja 

njegovo nevrozo, ki ga med puberteto zlahka požene v prestopništvo, skoraj vselej povezano 

z mladoletnim prekomernim uživanjem alkoholnih pijač. Ta dejstva se na žalost vse preveč 

zanemarja.
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Kognitivna terapija predpostavlja, da se prično posameznikova prepričanja oblikovati v 

zgodnjem otroštvu ter se razvijajo vse življenje. V zgodnjem otroštvu se razvijejo osnovne – 

bazične predpostavke o nas in svetu okoli nas. Kadar poteka razvoj ugodno, si izoblikujemo 

prepričanja v smislu »sem ljubljen« in »sem kompetenten«, ki vodijo k pozitivnem videnju 

sebe in sveta. V manj ugodnih razmerah oz. pri šibko strukturiranih posameznikih se lahko 

razvijejo prepričanja, kot so »sem neadekvaten« in » sem neljubljen.« (Anić in Janjušević 

2007; Žvelc, Možina in Bohak 2011). Ob kritičnih dogodkih – v obdobju psihičnih kriz – se 

aktivirajo naše kognitivne sheme, ki sprožijo negativne avtomatske misli. Tako se aktivira 

povezava misel – čustvo – vedenje – telesna reakcija (prav tam).

Anić in Janjušević (2007) in Žvelc idr. (2011) omenjajo, da najgloblji nivo kognicije predsta-

vljajo »zgodnje maladaptivne sheme«, ki so zelo stabilne in trajne. So brezpogojna prepričanja 

in občutja o sebi v odnosu do okolja. Razvijejo se na podlagi interakcije med otrokovim tem-

peramentom ter disfunkcionalnimi izkušnjami s starši, sorojenci in sovrstniki v prvih nekaj 

letih življenja. Te sheme v glavnem ne izhajajo iz izoliranih travmatičnih izkušenj, temveč iz 

pogostejših vsakdanjih travmatskih dogodkov, ki kumulativno ojačajo shemo. Do razvoja ma-

ladaptivnih shem pride, če starši določenih primarnih razvojnih potreb otroka niso zadovoljili.

2.1.4 Prikrito uvajanje otrok v odvisnosti od alkohola

Avtorja Perko (2011) in Rugelj (1977, 2008) navajata, da je v naravi same prekomernega 

uživanja alkohola, da sproti poskrbi za nove generacije odvisnih od alkohola. Oseba, ki preko-

merno uživa alkohol, nasploh nerad pije sama. Slehernega v svojem okolju skuša spraviti med 

pivce (da ne bi bil sam edini zaznamovan in v nevarnosti, da ga pokličejo na odgovornost). 

Tudi starši, ki prekomerno uživajo alkohol uvajajo otroke v alkoholizem s ponujanjem alko-

hola in s svojim zgledom. Tudi tisti starši, ki so zmerni pivci, poskrbijo, da njihovi otroci čim 

prej poizkusijo alkohol. Tisto, kar dobi otrok iz rok staršev, ima poseben čustven pomen. Zato 

se ustrezna izkušnja vsidra globoko v otrokovo zavest. Tako globoko, da je to komaj mogoče 

še kdaj spremeniti .
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2.1.5 Razvoj otroka v družini odvisni od alkohola

V družini, kjer je starš alkoholik, so običajno vloge razbite, otroci pa pogosto prevzemajo in 

igrajo odraslo vlogo in so pravzaprav starši svojim lastnim staršem (Ramovš, 1981). Nadalje 

avtor tudi navaja, da morajo taki otroci alkoholikov pogostomorajo skrbeti za družino, ker 

tega oče alkoholik ne zmore, poleg tega pa morajo še tolažiti mamo ter jo po potrebi tudi 

braniti pred pijanim očetom. “Ti otroci so čustveno preobremenjeni, prikrajšani za brezskrbno 

mladost in imajo zgolj dve izbiri: na hitro dozoreti ali pa omagati” (Ramovš 1981, 136-137).

Različne vloge, ki jih otroci prevzemajo v družini kjer se prekomerno uživa alkohol so (Perko 

2011, 24-37):

(I) družinski junak aki odgovorni. Skrbi za sorojence, saj starši tega ne zmorejo, zlasti pa skrbi 

za očeta, ki prekomerno uživa alkohol in mater, ki je pogosto ob takem možu nemočna. Vse 

napravi kot je treba, družini je v ponos, varnost in je običajno zelo uspešen. Ko odrastejo, so 

ti otroci odgovorni za vse in vsakogar, so nezmotljivi in pogosto postanejo v svojem zakonu 

zasvojeni ali pa so osamljeni; (II) žrtveno jagnje ali grešni kozel ali upornik, se upira, pretepa, 

kadi, pije, je neodgovoren in v šoli neuspešen. Je hitre jeze, negativističen, hitro užaljen in 

pogosto zasvojen z mamili ali alkoholom. Običajno so drugorojenci, z svojim obnašanjem pa 

pravzaprav poskrbijo da pridejo na dan vse zamolčane družinske skrivnosti. Ne prenesejo laži, 

hinavščine in skrivanja; (III) tešitelj ali čustven otrok je običajno tretji otrok. Je občutljiv in za-

zna ter reagira na vsak najmanjši družinski nemir in postane ogledalo odnosa med starši. Blaži 

družinske spore, drugim pomaga, da jih lažje prenašajo. V odrasli dobi svojo vlogo nadaljuje, 

žal pa svojih potreb in želja ni sposoben zaznati in jim slediti; (IV) družinska maskota prinaša 

v družini veselje s svojim humorjem, razelektri ozračje in skrbi za dobro razpoloženje. Vse to 

z namenom, da družina ostane skupaj. V bistvu pa je globoko v sebi preplašen in tesnoben z 

učnimi težavami in je hiperaktiven. Stresnih okoliščin ne obvlada in tudi on pogosto zapade 

kateri od zasvojenosti; (V) izgubljeni otrok je neopazen, ne dela nobenega nemira, ne povzroča 

nobenih problemov. Je prilagodljiv, mirnega značaja, nesamozavesten, v sebi pa se pogosto 

počuti neljubljenega, nevrednega in notranje praznega. Tudi ti otroci so podvrženi raznim obli-

kam zasvojenosti, najpogosteje motnjam hranjenja in duševnim zapletom, vse do psihoz; (VI) 

najmlajši otrok je navadno razvajen, saj mu vsi člani družine izkazujejo pozornost, v koliko pa 

je edinec, postane nosilec potrebnih vlog, da sistem ostane v ravnotežju.
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2.1.6 Odrasli otroci alkoholikov

Za zdrav razvoj družinskega sistema je potrebnih pet pogojev (Erzar, 2006; citirano v Perko 

2008, 150 ̶ 158):
• Pripadnost: je temeljna potreba družinskega sistema in tudi posameznika v njem, 

zlasti otroka. Starševstvo kot biološka vez je dano samo po sebi. To pa še ne zagotavlja 

emocionalne povezanosti in predvsem uglašenosti staršev na otrokove potrebe, zlasti 

matere v obdobju simbioze z otrokom. Prekinjanje stika z otrokom in njegovo zanemar-

jenje, zapuščanje, pogojevanje sprejetosti so najhujše zlorabe. Travmatične izkušnje 

prekinjanja pripadnosti se največkrat kažejo v razvojnih deficitih ega ali patološkega 

razvoja formiranja otrokove identitete, kar se kaže v narcističnih ranah. Moteno neu-

resničeno potrebo po pripadnosti mnogokrat opazimo pri alkoholikih in zasvojencih. 

Posameznik, ki ne sme biti odvisen od drugih, jim pripadati, ker je bila to zanj vedno 

boleča izkušnja zavrženosti, hitro zamenja pristen odnos z ljudmi z odnosom do raznih 

opojnih substanc. Potrebo po pripadnosti tako oblaži, če je že ne more realizirati.

• Zaupanje: je naslednji pogoj za zdrav razvoj otroka v družini. Gre za to, da otrok 

nekako čuti, da staršem lahko zaupa, da verjame, da se bodo starši pristno odzvali. 

Otrok mora ob tem prepoznati pristnost in nepristnost odzivov. Spoznati mora, kaj 

je varno in kaj ni varno in kaj je predvidljivo in kaj ne. Patologija odnosov staršev 

do otrok v družini se velikokrat kaže v strahu otrok, da staršem ne morejo zaupati. 

Tega si ne morejo dovoliti, ker so od njih odvisni in tako postane iskanje stika z njimi 

neka vrsta obrambe. Ta je nujna, da otrok zavrženost in nezaupanje ne doživlja preveč 

boleče. Kasneje v odraščanju patologiji odnosa, ki so ga posrkali preko staršev, ne 

morejo ubežati in posledice se kažejo v mnogih stiskah. Primer takšnega uničevanja 

zaupanja je t. i. dvojno sporočilo. Gre za čustveno manipulacijo otrok s strani staršev. 

Starši v odnosu z otroki zadovoljujejo lastne potrebe in ne otrokovih. Tako so znane 

zgodbe žena alkoholikov, ki otrokom sporočajo, da ostajajo v zakonu z očetom alkoho-

likom zaradi njih samih, da otrokom ne bo še slabše. Vzgajanje otrok preko občutkov 

krivde je pogosta manipulacija. Psihološko nasilje pa se kaže tudi v zahtevi staršev po 

pretirani hvaležnosti otrok.

• Kompetenca: Pomeni spoštovanje samega sebe, dostojanstvo. Temelj notranjega 

samospoštovanja se kaže v doživljanju otroka v družini kot uspešnega. Ni se mu treba 

boriti in dokazovati staršem, lahko se preprosto veseli svojih uspehov, brez ozadja do-

kazovanja. Dostojanstvo in kompetenca se razvijeta v tistih družinah, katerih člani so 
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se sposobni poslušati in tudi slišati želje in potrebe drug drugega. V takšnem ozračju 

se lahko otroci učijo, postajajo kompetentni in dostojanstveni ljudje.

• Prepoznavnost: V družini se prepoznavnost kaže v sposobnosti staršev, da otrokom 

prepustijo, da so to, kar so in da z njimi vzpostavijo edinstven svojski stik, ki je ob 

vsakem otroku drugačen. Vsak otrok postane samo toliko prepoznaven, koliko je slišan 

od staršev v svojih konkretnih potrebah in danosti.

• Sočutje: Je temelj vsakega zdravega sistema. Pomeni popolno iskrenost in resnico. 

Patološke družine svojo patologijo skrivajo, o njej se ne govori in je nekaj, kar ne 

obstaja.

Gostečnik (2008) navaja, da temeljni afekt, ki je ustvarjen na osnovi primarnega odnosa z ma-

terjo in očetom v otroštvu in predstavlja konstitutivni primarni odnos, nezavedno išče podobne 

ljudi in situacije. V teh situacijah in odnosih se lahko ponovno razvije in udejanji in na ta način 

regulira svoje notranje počutje ter odraža najgloblje hrepenenje po razrešenju. Tako lahko 

razumemo npr. hčere alkoholikov, ki v mnogih primerih izbirajo alkoholike za svoje partner-

je. Temeljna energija sistema, ki poganja njegovo dinamiko in usmerja razvoj, je torej afekt. 

Je nezavedna čustvena dinamika, ki najmočneje zaznamuje družino. Obstajajo različni pogledi 

na afekt in rabo pojmov v zvezi z afekti in čustvi (emocijami). Danes je gotovo najpomemb-

nejša raba termina temeljna čustva. Ta naj bi bila univerzalna, jasno razločena, z razločnimi 

izraznimi izrazi, morda celo z razločenimi nevrološkimi potmi oziroma krogotoki. Zajemala 

naj bi tako vedenjske, avtonomne, kognitivne in druge mentalne procese v najširšem pomenu, 

z izjemo visoko socializiranih emocij, kot so sram, krivda, ponos. Schore (2003) navaja, da so 

afekti temeljni povezovalec vsakega sistema in odnosa. Sprememba sistema ne pomeni uniče-

nje afekta, pač pa njegovo regulacijo. To pomeni, da se afekta zavedamo, da čutenje predelamo 

in tako zavestno gradimo drugačen, zdrav sistem (Gostečnik 2008). Avtor nadalje navaja, da je 

otrok zaradi travm v zgodnjih odnosih lahko čustveno in socialno zelo prikrajšan, saj ne zmore 

in ne zna regulirati afekta in nima subjektivnih čustvenih izkušenj. Ta travmatičen spomin se 

po navadi iz zgodnjega otroštva prenese v odraslo življenje in lahko postane ponavljajoč se 

način, kako se ta posameznik tudi v odrasli dobi odziva na določene zunanje dražljaje, ki lahko 

samo bledo spominjajo na originalno travmo (prav tam).
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2.2 Vedenjsko kognitivna terapija

2.2.1 Teoretske osnove kognitivnega modela

Pastirk (2011, 253) navaja, da je kognitivno vedenjska terapija sestavljena iz dveh različnih 

psihoterapevtskih pristopov. Vedenjskega, ki se osredotoča na človekovo vedenje, spreminja-

nje vedenja, ki je za posameznika in njegovo okolico nefunkcionalno ter kognitivnega, ki je 

usmerjeno v prepoznavanje posameznikovih načinov razmišljanja, stališč, predstav, prepričan 

in spreminjanje nefunkcionalnih misenih shem. Kognitivna terapija je aktiven, strukturiran, 

časovno omejen in naproblem usmerjen proces, ki predpostavlja, da čustva  in vedenje niso 

neposredno odvisni od zunanjih dogodkov, pač pa je pomembno, kakšen pomen imajo ti do-

godki za nas, kako jih dojemamo in doživljamo sebe v tej situaciji, torej od miselnih procesov. 

Vedenjska terapija pa predpostavlja, da je vedenje naučeno in se je mogoče vedenja odučiti 

in se naučiti bolj funkcionalnega vedenja. Avtor tudi opozori, da v kolikor prične posameznik 

razmišljati in delovati bolj realistično, se simptomi in vedenje spremenijo, pride do izboljšanja.

Alford in Beck (1997) povzemata osnovna načela kognitivne teorije v naslednjih točkah:

– Psihološko delovanje in prilagajanje je tesno povezano z ustvarjanjem pomenskih – 

 kognitivnih struktur (meaning – making structures), ki jih imenujemo sheme. »Pomen« odseva 

osebno interpretacijo in odnos posameznika do selfa v danem kontekstu.

– Funkcija »usmerjanja pomena« je v kontroli različnih psiholoških sistemov, kot so vedenje, 

čustvovanje, pozornost, spomin. Na ta način se aktivirajo strategije adaptacije.

– Povezanost med kognitivnim sistemom in ostalimi sistemi je vzajemna.

– Sam pomen s svojimi kategorijami vpliva na vzorce čustev, pozornosti, spomina in vedenja 

(cognitive content specificity).

– Pomen bolj ustvarja oseba kot pa obstoj realnosti. V povezavi s podanim kontekstom in ci-

ljem je ta pravilen ali pa ne. Kognitivne distorzije so nefunkcionalne ali maladaptivne. Pri tem 

lahko vključujejo kognitivne vsebinske napake (pomen) ali napake v kognitivnem procesiranju 

(oblikovanje pomena) ali pa kombinacijo obojega.
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– Posameznik poseduje predispozicijo za specifične kognitivne zmote (kognitivne distorzije). 

To imenujemo kognitivna vulnerabilnost. Kognitivna vulnerabilnost povzroča nagnjenost k 

specifičnim sindromom. Kognitivna specifičnost in vulnerabilnost sta medsebojno povezani.

– Maladaptivno prepričanje o sebi, okolju (izkušnje) in prihodnosti (cilji) imenujemo kogni-

tivna triada. Klinični sindromi imajo karakteristične maladaptivne pomene, povezane s kogni-

tivno triado.

– Govorimo o dveh ravneh pomena: 1. javni (objektivni) pomen, ki pomembno vpliva na po-

sameznika, 2. osebni oz. privatni pomenu. Osebni pomen se razlikuje od javnega in vključuje 

samoumevno, pomembno ali posplošeno posameznikovo izkušnjo dogodkov.

– Govorimo o treh ravneh kognicij: 1. nivo avtomatskih misli, ki so nenamerne, 2. zavestni 

nivo in 3. nivo metakognicij.

– Sheme se razvijajo, da bi olajšale adaptacijo posameznika v okolju. V tem smislu psihološko 

stanje samo po sebi ni adaptivno oz. maladaptivno, temveč ga pojmujemo zmeraj v širšem 

kontekstu socialnega in fizičnega okolja, v katerem je posameznik.

Anić in Janjušević (2007) navajata, da je recimo lahko shema – povezana z uspehom – cilj o 

potrebi biti zelo uspešen, tako da se sebe ne vidi kot zgube. To ozadje pri delu lahko vodi do 

sheme o zgubi, neuspehu (ali biti »povprečen«, kar se enači z zgubo), in to vodi v anksioznost 

in depresivnost. Ali pa recimo, da je shema povezana s posledicami zapuščenosti. Nekdo je 

lahko zelo ranljiv na vsak znak zavračanja in zapuščanja. Dokler gre v odnosih dobro, ni 

zaskrbljen, vendar zaradi sheme lahko skrbi, da bo zapuščen ali zavrnjen. Če se odnos prekine, 

to vodi do depresivnosti, ker ne zmore biti sam.

Anić (2009) navaja, da je neprestana konceptualizacija v kognitivnih terminih imenovana 

kognitivna konceptualizacija individualnega primera in je bistvena za kognitivno terapijo. Le-

-ta usmerja proces razvoja in razumevanja klienta in njegovih težav ter omogoča učinkovito 

vodenje terapije. Na podlagi pridobljenih informacij, običajno s strukturiranim kognitivno 

vedenjskim intervjujem, različnimi ocenjevalnimi lestvicami in drugimi psihodiagnostičnimi 

sredstvi, terapevt izoblikuje začetno konceptualizacijo v skladu s kognitivnim modelom. Tera-

pija teče ob neprestanem oblikovanju – konceptualizaciji klientovih težav, avtomatskih misli, 
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čustev, vedenja, telesnih reakcij, prehodnih prepričanj, bazičnih prepričanj, ki jih skušamo 

sistematično integrirati v kognitivni koncept. Klient se postopno uči kognitivne terminologije. 

Konceptualizacijo prilagajamo in spreminjamo glede na terapevtski proces, novopridobljene 

informacije, klientov odziv na terapevtske intervencije. Glede na potek terapije jo predsta-

vljamo, interpretiramo, razlagamo, soustvarjamo in preverjamo s klientom. Čvrst terapevtski 

odnos, kot pri drugih terapevtskih usmeritvah, je tudi v kognitivni terapiji izjemnega pomena 

(odnos klient – terapevt); le ob kvalitetnem terapevtskem odnosu je mogoč napredek terapije. 

Anić in Janjušević (2007) navajata, da ko Beck in drugi kognitivni avtorji opisujejo pomen 

terapevtskega odnosa, pogosto omenjajo nedirektivno (na klienta usmerjeno) terapijo Rogersa. 

Poudarja pomen topline, empatije in sprejemanja brez obsojanja.

Avtorica nadalje trdi, da kognitivna terapija izraziteje poudarja pomen sodelujočega odnosa in 

soodgovornosti. Prav tako je v primerjavi z analitično in nedirektivno usmerjenimi psihoterapi-

jami kognitivna terapija bolj aktivna pri opredeljevanju problemov, usmerjanju k pomembnim 

temam, predlogih za uporabo kognitivnih ali vedenjskih tehnik, načrtovanju nalog in evaluaciji 

terapije. V kognitivni terapiji skušamo doseči primeren terapevtski odnos s pazljivim poslu-

šanjem, empatičnimi opombami, pristnim terapevtovim zanimanjem, občasnim povzemanjem 

misli in občutij, realnim optimizmom. Ob zaključku srečanja pogosto prosimo klienta za po-

vratne informacije, s čimer preverimo, ali se klient počuti razumljeno, kakšen je njegov odnos 

do terapije in kakšno je njegovo razumevanje informacij (Anić in Janjušević 2007).

Pri klientih, ki imajo manj težav v vzpostavljanju delovne alianse, je primeren klasičen časov-

no omejen, strukturiran način kognitivno-vedenjske terapije. Klienti, ki pa imajo resne težave 

pri vzpostavljanju delovne alianse (npr. borderline osebnostne motnje), pa zahtevajo daljšo 

in prilagojeno terapijo (Anić in Janjušević 2007). Več avtorjev (Burns in Beck 1999; Anić in 

Janjušević, 2007; Beck 2011; Beck 2013) poudarjajo, da te skupine klientov zahtevajo veliko 

več napora pri izgradnji terapevtskega odnosa, ki omogoča primerno sodelovanje. Avtorji na-

dalje navajajo, da kognitivna terapija vključuje sodelovanje in aktivno klientovo participacijo; 

pogled na odnos klient–terapevt izrazito poudarja sodelovanje. Terapevt prinaša strokovno 

znanje o kognicijah, vedenju in čustvih, usmerja klienta k cilju terapij in prinaša različna možna 

sredstva za doseganje ciljev. Njegova prednost je tudi v relativni čustveni distanci do problema. 

Terapevt spodbuja klienta k aktivnemu sodelovanju, k skupnem delu. Klient prinaša gradivo 

(kognicije, čustva, vedenje), aktivno sodeluje pri določanju ciljev in je soodgovoren za spre-
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membe. Gre za proces soodločanja o vsebinah srečanja, terapevtskih nalogah, prepoznavanju 

miselnih distorzij … Terapevtski proces v kognitivni terapiji nekoliko spominja na znanstveno 

raziskovanje, kjer oba, klient in terapevt, testirata nove domneve. Pri tem uporabljamo način 

dela, ki ga imenujemo »vodeno raziskovanje« (guided discovery). V začetni fazi terapije je 

bolj aktiven terapevt, kasneje vedno bolj klient (Anić in Janjušević 2007).

Anić in Janjušević (2007) navajata, da je ciljna usmerjenost kognitivne terapije ena izmed 

pomembnih značilnosti tega pristopa. Tudi večina drugih terapevtskih modalitet na bolj ali 

manj jasen način oblikuje cilje terapije. Kognitivni terapevti so morda pri tem še posebej 

natančni, jasni, konkretni. O ciljih se dogovarjamo s klientom; hkrati uporabljamo različna 

sredstva, s katerimi merimo stopnjo doseganja ciljev. Klienta povabimo, da opredeli probleme 

ter specifične cilje terapije. Terapija je usmerjena h klientovim ciljem, ki so lahko kratkoročni 

ali dolgoročni. Pri tem je potrebno biti pozoren na to, da je cilj realen. Kognitivna terapija je 

edukativna. Njen cilj je naučiti klienta, da bo usvojil določena znanja, s katerimi si bo lahko 

pomagal tudi po zaključku terapije. Tako bo bolje opremljen za »samoterapijo« in zmanjšal 

možnosti ponovitve motnje ali pa se bo sam lažje spoprijel z motnjo. V uvodnih srečanjih 

poučimo klienta o naravi in poteku motnje, o procesu kognitivne terapije in o kognitivnem 

modelu. Med celotno terapijo ohranjamo edukativno vlogo. Pri tem uporabljamo psiho-eduka-

cijo, dajanje povratnih informacij, npr. klient posluša avdio kaseto srečanja, v primernem delu 

terapevtskega procesa pa priporočamo tudi različno literaturo.

Anić in Janjušević (2007) navajata, da naj bo kognitivna terapija čim krajša. Navadno traja 

kognitivna terapija enostavnih motenj (depresivne reakcije, panični napadi, socialne fobije) 

brez pridruženih motenj 12–20 seans. Terapevtska srečanja so običajno tedenska, razen pri 

specifičnih motnjah, npr. hudi depresiji, nevarnosti samomora, kjer se odločimo za pogostejša 

srečanja. Kasneje se s klientom srečujemo na dva tedna, da bi se klient postopno osamo-

svojil. Nato organiziramo še eno ali dve »spodbujevalni srečanji«, da bi spremljali in utrdili 

pridobljene veščine. Pogosto se dogovorimo še za dodatno srečanje čez pol leta ali leto po 

zaključku terapije. Pri mnogih klientih z rigidnimi disfunkcionalnimi prepričanji in vzorci 

vedenja, kronificiranimi občutki neugodja, terapija seveda ne poteka tako hitro in gladko. Pri 

teh klientih traja terapija tudi dve leti in več. Dolgotrajne terapije so običajne pri različnih 

oblikah osebnostnih motenj. Terapevtske seanse v kognitivni terapiji so strukturirane. Ne glede 

na diagnozo oz. stopnjo terapije se skušamo držati ustaljene strukture. Običajno ob pričetku 
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seanse klienta povprašamo o počutju, prosimo ga, da na kratko opiše pretekli teden, določimo 

dnevni red seanse, vprašamo o povratni informaciji o pretekli seansi, skupaj pregledamo tera-

pevtsko nalogo. Nato se usmerimo v glavno temo aktualne seanse, zastavimo novo terapevtsko 

nalogo, opravimo rekapitulacijo in pridobimo povratno informacijo. Vsak terapevt si seveda 

individualno nekoliko prilagodi strukturo, osnovni okvir pa v kognitivnem pristopu ostaja 

enak. Struktura omogoča večjo preglednost procesa, večjo razumljivost procesa, omogoča 

usmerjenost na bistvo terapije, optimalizira izrabo časa, omogoča konstantnost. Kognitivni 

terapevt uči klienta identifikacije, razlage in odgovora na disfunkcionalne misli in prepričanja. 

Terapevt usmeri klienta na problem in mu pomaga prepoznati nefunkcionalne misli. Klient 

evalvira pomembnost misli, razmisli o možnosti sprememb in načrtovanju akcije. Kognitivna 

terapija uporablja veliko različnih tehnik za spremembo misli, razpoloženj in vedenja. Morda je 

ta resnično široka paleta tehnik in kombinacij tehnik ena izmed posebnosti pristopa, vsekakor 

pa značilnost. Kljub številnim tehnikam, ki so nastale znotraj kognitivne terapije, kot je so-

kratsko spraševanje, tehnika kontinuuma, tehnika sestopa in mnoge druge, pa danes kognitivni 

terapevti praviloma uporabljajo kombinacijo kognitivnih, vedenjskih in doživljajskih tehnik.

2.2.2 Avtomatske misli

Sanda (2007) navaja, da so avtomatske misli značilne za vse ljudi, ne samo za tiste s psihičnimi 

motnjami. So miselni tok, ki je tik pod površjem zavestnega mišljenja, je naš notranji govor. 

V zavest prihajajo samodejno, avtomatsko. Največkrat se jih niti ne zavedamo, bolj se zave-

damo čustvenega doživljanja, ki te misli spremlja. Čustveni odziv ob nekem dogodku je bolj 

kot od avtomatskih misli odvisen od posameznikovih globljih plasti miselnega procesiranja. 

Govorimo o posameznikovih predpostavkah, pravilih in prepričanjih, ki si jih je oblikoval te-

kom življenja na osnovi bioloških predispozicij in izkušenj iz okolja. Ko spoznavamo posame-

znikova bazična prepričanja, postanejo avtomatske misli bolj predvidljive in bolj razumljive.

Nadalje Sanda (2007) trdi, da so avtomatske misli kratke misli. Pojavljajo se v besedni, slikovni 

(podobe) ali mešani obliki. Besedne avtomatske misli so lahko v vprašalni, vzklični, telegrafski 

obliki ali pa kot medmeti in zahtevajo natančnejšo opredelitev svojega pomena. Če se pojavlja-

jo v obliki podob (image), moramo biti nanje pozorni in jih obravnavati enako kot avtomatske 

misli v besedni obliki. Primer: klient je skupaj z avtomatsko mislijo »Zagotovo bom pisal test 

negativno,« videl sebe, ko pregleduje vrnjeni test. Na testu vidi veliko prečrtanega in z rdečim 
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napisano ni opravil. Avtomatske misli, ki se pojavljajo v skrajšani obliki, zahtevajo natančnej-

šo opredelitev pomena. Ob določenem dogodku se ljudem po navadi pojavlja več avtomatskih 

misli, ki se navezujejo ena na drugo. Ob prvi avtomatski misli se sproži cel sklop naslednjih 

avtomatskih misli. Beck (2013) in Daniel in Ellis (2009) navajajo, da kadar človek v intimni 

vezi občuti skrajna čustva, kot so bes, strah ali obup, je zelo verjetno, da bo začel razmišljati o 

skrajnostih. Seveda je položaj včasih dejansko skrajen in v tem primeru je čustven odziv prav 

mogoče ustrezen. Večinoma te prenapete reakcije temeljijo na izkrivljenih miselnih procesih. 

Nekateri delajo tipične napake v razmišljanju, kadar zaznajo, da so ogroženi življenjsko po-

membni vidiki njihovega življenja: varnost, gotovost in tesne vezi. Tako na primer pretiravajo 

glede posledic blažje bolezni družinskega člana – lahko se mu bolezen poslabša in bo umrl, si 

govorijo. Drugi napihujejo posledice zamujanja plačevanja računov – bojijo se bankrota. Spet 

tretji se prestrašijo, če se partner razjezi naje – takoj vidijo pred sabo konec zveze. Med temi 

mislimi so včasih priklicana že globlja prepričanja, predpostavke in pravila. (Sanda, 2007).

Sanda (2007) navaja, da avtomatske misli vrednotimo glede na veljavnost in resničnost (real-

nost). Tako so lahko avtomatske misli resnične, neresnične ali pa delno resnične. Vrednotimo 

jih tudi glede na koristnost. Zanima nas, kako določena avtomatska misel vpliva na naša čustva. 

S tega vidika ločimo funkcionalne in disfunkcionalne misli. Disfunkcionalne misli vzbujajo 

intenzivna negativna čustva in zavirajo konstruktivno vedenje posameznika. Izhajajoč iz na-

vedene opredelitve vidimo, da obstaja več vrst avtomatskih misli. Najpogostejše so tiste, ki so 

neresnične. Kljub običajno očitnim dokazom o nasprotnem so vedno rezultat posameznikove-

ga izkrivljenja realnosti. Druga vrsta so misli, ki so resnične in veljavne, vendar pa so napačni 

posameznikovi zaključki. Primer takšne misli: »Nisem naredil izpita (to se je res zgodilo), zato 

sem popoln nesposobnež (napačen zaključek).« Tretja vrsta so resnične misli, ki negativno 

vplivajo na čustveno doživljanje in vedenje posameznika, zato so disfunkcionalne. Primer 

takšne misli med učenjem: »Potrebovala bom ogromno časa za pisanje naloge, danes se bom 

s tem ukvarjala ves dan.« Možno je, da je misel v tem primeru resnična, vsekakor pa znižuje 

posameznikovo zbranost pri delu, zato je disfunkcionalna. V terapiji se ukvarjamo pretežno 

z negativnimi avtomatskimi mislimi, torej takšnimi, ki so neresnične, izkrivljene in nekori-

stne. Ljudje doživljamo v vsakodnevnem življenju zelo različne dogodke, med njimi tudi za 

nas negativne (npr. fizični napad, zavrnitev v socialnem odnosu, poklicni neuspeh). Ob teh 

dogodkih doživljamo različna negativna čustva, ki pa so v takšni situaciji povsem normalen 

odziv. Negativna čustva so tako kot pozitivna čustva del našega življenja in jih kot takšne tudi 
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sprejemamo, zato moramo to dejstvo v terapiji upoštevati. Ljudje s pomočjo miselne analize 

dogodkov rešujemo svoje čustvene probleme ter si tako pomagamo do ugodnejšega čustvene-

ga doživljanja. Osebe s psihičnimi težavami pa napačno interpretirajo bodisi zanje ogrožajoče, 

nevtralne in ugodne dogodke, ker zaradi svojih čustvenih težav ne zmorejo kritično analizirati 

problemov in najti ustreznejših rešitev.

Sanda (2007) tudi trdi, da je vsebina avtomatskih misli vedno v logični povezavi z občutki, 

ki jih ob tem doživljamo. Avtorica nadalje navaja, da razvojni vidik kognitivnega modela 

predpostavlja, da se prično posameznikova prepričanja oblikovati v zgodnjem otroštvu ter 

se razvijajo vse življenje. V zgodnjem otroštvu se razvijejo osnovne – bazične predpostavke 

o nas in svetu okoli nas. Kadar poteka razvoj ugodno, si izoblikujemo prepričanja v smislu 

»sem ljubljen« in »sem kompetenten«, ki vodijo k pozitivnemu videnju sebe in sveta. V manj 

ugodnih razmerah oz. pri šibko strukturiranih posameznikih se lahko razvijejo prepričanja, kot 

so »sem neadekvaten« in »sem neljubljen«. Ob kritičnih dogodkih – v obdobju psihičnih kriz 

se aktivirajo naše kognitivne sheme, ki sprožijo negativne avtomatske misli. Tako se aktivira 

povezava misel – čustvo – vedenje – telesna reakcija. Osebe z osebnostnimi motnjami lahko 

razvijejo neprestano aktiviranost bazičnih prepričanj. Pri osebah s temi motnjami je izjemno 

težavna sprememba kognitivnih shem. Terapevt mora skrbno presoditi, kdaj bo odprl temo 

bazičnih prepričanj glede na potek terapevtskega procesa in delovno alianso.

Kot primer Sanda (2007) navaja klientko, ki je bila izredno aktivna, uspešna v privatnem in 

poklicnem življenju, po prometni nesreči (kritičen dogodek) tega več ne zmore. Leto po nesre-

či jo napoti v obravnavo psihiater z napotno diagnozo mešana anksiozno-depresivna motnja, 

reakcija na stres in prilagoditvena motnja. Poroča o naslednjih avtomatskih mislih: »Nisem 

sposobna. Kaj bodo drugi mislili? Nisem vredna. Zgodila se mi je krivica.« Avtomatske mi-

sli poveže s čustvi: napetost – anksioznost, žalost (občutek izgube), občasno jeza (krivica). 

V vedenju se kaže socialna izolacija in občasna impulzivnost. Poroča o pogostih glavobolih in 

bolečinah (fiziološka reakcija). Klientka je aktivirala vmesna prepričanja »če nisem uspešna, 

nisem nič vredna,« in bazično prepričanje »nisem vredna.«
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2.2.3 Miselne napake

Miselna izkrivljenja ali kognitivne distorzije so sistematičen način posameznikovega miselne-

ga izkrivljenja resničnosti. Sanda (2007) navaja sledeče primere avtomatskih misli: »nikoli ne 

bom srečen/a«, »nihče me ne mara«, »za vse sem sam/a kriv/a«, »šef misli, da sem lenoba«. 

Navedene misli so lahko ob določeni situaciji za posameznika resnične, delno resnične ali pa 

napačne. Avtorica nadalje navaja, če so te misli glede na situacijo napačno izpeljani zaključki, 

govorimo o miselnih izkrivljenjih ali kognitivnih distorzijah. Z miselnimi izkrivljenji vredno-

timo določene situacije v skladu s našimi osnovnimi prepričanji in pravili, s čimer ohranjamo 

notranje čustveno ravnotežje. Gre za naučene miselne poti.

Miselne napake so (Sanda, 2007, Rakovec 2018):

• Vse ali nič mišljenje– črno-belo, polarizirano oz. dihotomno mišljenje – gre za mišljenje v 

samo dveh kategorijah ob neupoštevanju nians. Primer: »Vse mi gre narobe.«

• Napovedovanje prihodnosti – predvidevanje, da bodo dogodki v prihodnosti nevarni in vzne-

mirjujoči. Primer: »Ne bo mi uspelo dobiti službe.« – KATASTROFIZIRANJE –  pričakovanje 

najslabšega možnega izida v prihodnosti. Primer: »Ne bom prenesla, če padem na izpitu.«

• Izključitev pozitivnega – neupoštevanje pozitivnih kvalitet in izkušenj. Primer: »Tole, kar 

mi je uspelo, je bilo preveč enostavno, zato mi nič ne pomeni.«

• Emocionalno presojanje – presojanje na osnovi čustvenega doživljanja in ne dejanskih 

dokazov. Primer: »Čutim, da sem popolna zguba.«

• Etiketiranje – sebi in drugim »nalepimo etiketo«, brez upoštevanja drugih dokazov. Primer: 

»Moja sodelavka je pravi sebičnež.«

• Poveličevanje negativnega in minimaliziranje pozitivnega – nerealno poudarjanje nega-

tivnega in podcenjevanje pozitivnega. Primer: »Kar naprej delam same napake, le redko mi 

uspe.«
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• Mentalni filter – selektivna pozornost in abstrakcija, posvečanje celotne pozornosti samo 

določenim aspektom. Primer: »Veliko ljudi me ne mara.«

• Branje misli – predvidevanje, da vemo, kaj drugi mislijo. Primer: »Moja sošolka misli, 

da sem malo čez les.«

• Posploševanje – izvajanje daljnosežnih zaključkov na osnovi enega dejstva. Primer: »Ker 

sem v družbi bolj tiho, me imajo za posebneža.«

• Personalizacija – prenašanje razlogov za negativno vedenje okolice nase, prevzemanje polne 

odgovornosti nase. Primer: »Moj zakon ni uspel zaradi mene.«

• Postavljanje zahtev, »moram, moral bi« – predstava o tem, kako bi moralo biti in ne kako 

je. Primer: »Vedno moram narediti vse najboljše.«

• Enostransko (tunelsko) videnje – videnje le ene strani dogodka. Primer: »Samo mene kri-

vijo za prepire doma.«

• Nizka frustracijska toleranca – pretirano poudarjanje neugodja (težko je neznosno): »Tega 

ne bom zdržal, pretežko je. To je tako grozno, ne prenesem več.«

• Nepoštene primerjave – dogodke interpretiramo na nerealen način, primarno se osredoto-

čimo na ostale, ki stvari počnejo bolje od nas in se posledično počutimo manj vredne: »Bolj 

uspešna je kot jaz. Ostali so bili boljši na testu.«

Sanda (2007) navaja, da posamična avtomatska misel lahko vključuje več miselnih izkrivljenj 

hkrati. Primer: »Če grem na zabavo danes zvečer, si bo X mislila, da se vsiljujem.« V tej 

avtomatski misli gre za napovedovanje prihodnosti in branje misli. Na terapevtskem srečanju 

opredeli klient ob svojih primerih avtomatskih misli nekaj miselnih izkrivljenj. Uporabimo 

tudi primere iz literature ali pa tiste, ki si jih zapisujemo med srečanji. Pomembno je, da opre-

delimo le tista miselna izkrivljenja, ki so za klienta najbolj značilna. Če ponujamo primere z 

več različnimi izkrivljenji hkrati, bo klient zaradi težav pri prepoznavanju doživljal neuspeh. 

Poudariti je potrebno, da so nekatera izkrivljenja lahko delno ali povsem resnična. Npr. bra-

nje misli: »Nima me rada.« se včasih izkaže kot resnično. Učenje prepoznavanja miselnih 
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izkrivljenj v terapiji podkrepimo z domačo nalogo. Ob avtomatskih mislih s prejšnjih seans 

uvedemo dodatno rubriko za določanje miselnih izkrivljenj. Namen zadolžitev med srečanji je, 

da klient uvidi, kolikokrat določena izkrivljenja ponavlja (Anić in Janjušević, 2007).

2.3 Vedenje in vedenjski problemi

Naše akcije in reakcije, naše delovanje, sestavlja naše vedenje (Anić 2009). Avtorica nadalje 

navaja, da je s strani drugih vedenje ocenjeno glede na obstoječe kulturno, moralne, etične 

noramitve. Ustrezno vedenje nam pomaga do zastavljenega cilja, nefunkcionalno vedenje pa 

nas do zastavljenih ciljev oddaljuje in se običajno opredeljuje kot »vedenjski problem« (prav 

tam). Avtorica opredeli osnovne motivatorje vedenja: – Pridobitev pozornosti nekoga v okolju 

lahko vključuje tudi »moč« (da bi se postavil). Vedenje se pojavi, ko so prisotne določene 

osebe – vezano je na določeno osebo, ne na dogodek ali lokacijo. – Pridobiti nekaj otipljive-

ga – želja po specifičnem predmetu ali aktivnosti (priljubljena jed, denar, igrača, ogled videa 

…). Vedenje se pogosto pojavi, ko je nekaj prepovedano ali odvzeto – ni oseba ali dogodek. 

– Pridobiti senzorno zadovoljitev: vedenje zadovolji senzorno potrebo (toploto, če nekoga 

zebe, ali hlad, če je vroče; taktilne, vizualne, avditivne in druge zadovoljitve). Vedenje se 

pojavi kadarkoli, kjerkoli – ne glede na osebo, dogodek, lokacijo, vendar se pojavi pogosteje 

pod stresom. – Pobegniti ali izogniti se neprijetni situaciji. Taka vedenja so pogosto odgovor 

na zahteve ali anticipacijo zahtev pri delu, igri, pogovoru ali pomenijo izogibanje okoliščinam, 

ki imajo neprijetne dražljaje. Pobeg in izogibanje sta podobni potrebi, vendar ju je pomembno 

razlikovati, ker se lahko kažeta v različnih primerih.

Judith Beck (2011) pa navaja tri primere, kjer je terapevtova pozornost usmerjena v prete-

klost: – kadar klient izrazi željo po tem, – kadar delo na aktualnih problemih ne pripelje do 

kognitivne, vedenjske in emocionalne spremembe, – kadar terapevt presodi, da je pomembno 

spoznati, kako in kdaj so se pomembne disfunkcionalne misli pojavile in kako te misli danes 

vplivajo na klienta. Kadar so v ospredju osebnostne motnje, posvetimo več pozornosti razvoju, 

zgodovini in izvoru prepričanj in posledičnega vedenja.

Nadalje Andić (2009) trdi, da smo se negativnih shem naučili od svojih staršev, okolja in par-

tnerjev. Starši so morda prispevali k oblikovanju negativnih shem s tem, da smo se počutili, da 

nismo dovolj dobri, če nismo bili superiorni glede na druge, ko so nam govorili, da smo debeli 
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ali neprivlačni, in so nas primerjali z drugimi otroki, ki so bili »lepši«, ali so nam govorili, 

da smo sebični, ker imamo svoje potrebe, ali so nas zlorabljali, grozili s samomorom, ali po-

skušali samomor narediti, ali so nas zanemarjali. Veliko različnih načinov je, kako starši učijo 

otroke teh negativnih shem o sebi in drugih. Na primer, razmislimo o naslednjih izkušnjah, 

katerih so se spomnili nekateri o tem, kako so jih njihovi starši »naučili« njihovih negativnih 

shem (Andić, 2009): – »Lahko bi bil boljši – zakaj nisi dobil štirice?«: shema o potrebi biti 

perfekten, najboljši ali se izogniti manjvrednosti. »Tvoja stegna so predebela in tvoj nos je 

grd.«: shema o debelosti in grdoti. »Tvoj bratranec gre na fakulteto – zakaj mu ne moreš biti 

bolj podoben?«: shema o manjvrednosti in nesposobnosti. »Zakaj se vedno pritožuješ? Ne 

vidiš, da imam probleme s skrbjo za vas, otroke?«: shema o sebičnosti in izražanju potreb. 

»Morda bi vas morala pustiti, da skrbite sami zase.«: shema o bremenu in zapuščanju.

Avtorica nadalje trdi, da so lahko drugi izvori shem morda bratje ali sestre, ki so z nami grdo 

ravnali, nas vodili v oblikovanje shem zlorabe, nesprejetosti, zavračanja ali kontrole. Lahko 

nam je morda naš partner povedal, da nismo dovolj dobri, kar nas je vodilo v oblikovanje 

shem o neprivlačnosti, nevrednosti in neljubljenosti. Sprejemamo, internaliziramo celo sheme 

kulture, v kateri živimo, kot so sheme o vitkosti in lepoti, imeti popolno telo, o tem, kakšen bi 

moral biti pravi moški, o popolni spolnosti, o veliko denarja in o velikanskem uspehu. Te nere-

alistične predstave jačajo sheme o popolnosti, večvrednosti, neustreznosti in pomanjkljivosti.

Zaradi usodne prikrajšanosti in številnih travm so otroci alkoholikov vse življenje polni zamer 

(obremenjeni z raznimi resentimenti) do svojih staršev (Rugelj 2008). Trtnik (2016, 194) na-

vaja, da otroci, ki so odraščali ob staršu, ki je prekomerno užival alkohol, pogosto skrbijo za 

le te in opravljajo njihove naloge, zgodaj se tako naučijo skrbeti za druge. Naučijo se tudi, da 

ni prostora zanje in za njihove potrebe. Pogosto se pričnejo svojih potreb sramovati in se raje 

osredotočajo na potrebe drugih, ker tako dobijo nujno potreben stik. Isti vzorec preigravajo 

tudi v odraslosti, saj imajo občutek, da so lahko v odnosih le, v kolikor skrbijo za druge. 

Postanejo soodvisni in niso zmožni uvida v svoje težave. Ne vidijo, da dogajanje v njihovi 

primarni družini ni bilo zdravo, da so bili zanemarjeni in da bi sedaj morali začeti ozaveščati 

svoje lastne potrebe in želje. Prav tako, bi se morali  naučiti postavljati bolj zdrave meje glede 

odgovornosti za probleme drugih.
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Nekatere najpomembnejše skupne značilnosti odraslih otrok alkoholikov, ki nastanejo kot po-

sledica zanemarjenosti in sramu odraščanja ob zasvojenem staršu, so (Bradshaw 1996; citirano 

v Trtnik 2016, 194): 
(I) bojijo se ljudi, ki predstavljajo avtoriteto; (II) želijo ustreči drugim; (III) bojijo 

se jeznih ljudi in kritike; (IV) pogosto vstopijo v odnos z osebo, ki je odvisna od ne-

česa; (V) sami postanejo odvisni od alkohola ali drugega kompulzivnega vedenja; 

(VI) igrajo vlogo žrtve ali rablja; (VII) imajo čezmerno razvit občutek odgovornosti; 

(VII) imajo občutek krivde, kadar se postavijo zase; (VIII) zamenjujejo ljubezen z 

usmiljenjem in pomilovanjem (vstopajo v odnose z ljudmi, ki jih lahko pomilujejo, 

rešujejo ali popravljajo); (IX) neusmiljeno kritizirajo sebe in druge; (X) ne znajo 

izraziti svojega stališča in mnenja; (XI) tolerirajo neprimerno vedenje in v odnosu si 

dovoljujejo stvari, za katere si rečejo, da jih nikoli ne bodo dovolili; (XII) verjamejo, 

da je bilo zlorabljanje v njihovem otroštvu bolj ali manj normalno; (XIII) imajo nizko 

samozavest; (XIV) pogosto čutijo potrebo po dokazovanju in kontroli; (XV) imajo 

težave pri uresničevanju in dokončevanju projektov – od zamisli do konca ipd.

Anić (2009) navaja, da spreminjanje disfunkcionalnih prepričanj poteka tako, da v primernem 

obdobju terapije skupaj odkrijemo bazično prepričanje, ga postavimo pod vprašaj in testira-

mo z vedenjskim eksperimentom. Potem iščemo novo, bolj realistično prepričanje. Bazično 

prepričanje postavljamo pod vprašaj tako, da sprašujemo, kateri so dokazi za to prepričanje 

sedaj in vse za nazaj. Sprašujemo, če prepričanje ustreza zakonitostim sveta, ali je prepričanje 

realno, npr. neustrezno je prepričanje, da mora biti življenje vedno pošteno, če povsod vidimo, 

da ni tako. Potrebno je raziskati prednosti in pomanjkljivosti prepričanja. Visoka stopnja per-

fekcionizma vodi res v kvalitetno opravljeno delo, povzroča pa tudi visok nivo anksioznosti, 

kar lahko hromi dobro izvedbo, lahko pa vodi tudi v izogibanje izzivom.

Avtorica nadalje trdi, da nam včasih razumevanje, kako je prepričanje nastalo, omogoča do-

ločeno distanco do njega. Včasih dobimo podatke iz družinskih spominov in zgodb. Če otrok 

verjame, da je preživetje povezano s preprečevanjem materine zavrnitve, to ponavlja tudi v 

odnosih z drugimi. Pogosto bazično prepričanje je, da oseba ne more živeti sama. Takšno 

prepričanje se aktivira zlasti po izgubi ali zavrnitvi pomembne osebe. Takrat iščemo dokaze 

in protidokaze za bazično trditev. Pogosto odkrijemo obdobja, ko je oseba živela sama in bila 

pri tem uspešna. Potem s skrbnim planiranjem sedanjosti išče dokaze za ali proti trditvi, da ne 

more živeti sama, in skupaj planiramo aktivnosti, kjer bodo bazična prepričanja postavljena 
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pod vprašaj. Poglejmo ponovno primer A. Klientovo bazično prepričanje je bilo, da mora biti 

vedno perfekten in da mora vedno narediti vse sam, ne glede na ceno. Bazično prepričanje 

o perfekcionizmu smo postavili pod vprašaj s tehniko kognitivnega kontinuuma, ko na pre-

mici določimo najprej dva skrajna pola, na eni strani perfekcionizem, na drugi pa popolno 

nesposobnost, na sredini pa mora najti številne primere ljudi iz vsakdanjega življenja. Klient 

spoznava, da ljudje niso popolni, ob tem pa tudi niso popolnoma nesposobni. S to tehniko 

vplivamo na črno-belo gledanje. Temu sledi iskanje bolj realističnega prepričanja, npr. kot vsi 

ljudje opravim delo včasih bolje, drugič slabše. Nepošteno do mene je, da pričakujem, da bom 

vedno vse opravil perfektno. Novo prepričanje si napiše na kartico in jo nosi s seboj tako dolgo, 

da prepričanje osvoji. Ob tem prepričanje ves čas testira v vsakdanjem življenju. Prepričanja 

so globoko vsidrana, zato se ne spremenijo čez noč. Nova prepričanja je potrebno utrjevati v 

raznih situacijah. Pri tem lahko iščemo tudi podatke o tem, kakšni so standardi drugih ljudi, 

opazujemo njihovo vedenje in posledice tega vedenja (Anić 2009).

2.3.1 Obrambna vedenja

Andić (2009) pravi, da obrambno vedenje varuje posameznika pred neugodnimi občutki. 

Hkrati pa ob uporabi teh vedenj postane slika negativnih avtomatskih misli bolj nejasna. 

Varnostno obnašanje lahko manipuliramo v smeri upadanja ali naraščanja. Naraščanje varno-

stnega vedenja ojača telesne senzacije in napravi napačne interpretacije bolj jasne. Avtorica 

poda primer, kako lahko kompenziramo naše sheme. Če imamo shemo o določeni stvari, bomo 

morda kompenzirali ranljivost, povezano s tem. Na primer, če imamo shemo, da smo zguba, 

neuspešnež ali da je biti povprečen slabo, bomo morda pretirano trdo delali – poskušali bomo 

kompenzirati, nadomestiti svoje videnje, zaznavo, da bi nas morda videli kot manj sposobnega 

ali ne bi zmogli živeti po svojih popolnih standardih, merilih. Lahko bi kompenzirali s stalnim 

preverjanjem svojega dela. Posledično bi nas ljudje lahko videli kot pretiranega deloholika. 

Morda se nam bo težko sprostiti, ker bomo zaskrbljeni, da ne delamo dovolj, da bo nekaj ostalo 

neurejeno ali da izgubljamo svojo motivacijo. Če je naša shema vezana na zapuščenost, jo 

bomo morda nadomeščali s tem, da bomo ves svoj čas posvečali partnerju. Morda nas bo strah, 

da bi se postavili zase, ker se bojimo, da bi nas drugi zato zapustili. Ali pa morda iščemo stalno 

potrditev, zagotovitev partnerja, da se lahko počutimo varnejše, vendar potrditve ne delujejo 

na daljši rok, dolgoročno. Še vedno bomo stalno preverjali znake, če nas partner ne zapušča. 

Drugi način, kako lahko nadomestimo shemo o zapuščenosti, je, da ustvarimo odnose z ljudmi, 
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ki ne upoštevajo naših potreb, vendar se želimo z njimi vezati, ker ne želimo biti sami. Ali pa 

ostanemo v odnosu še dolgo po tem, kot se nam to zdi smiselno, ker mislimo, da ne moremo 

biti sami. Kot vidimo, poskusi nadomeščanja naših bazičnih shem lahko sami po sebi ustvarijo 

probleme. »Kompenzacija« nas lahko vodi v žrtvovanje naših potreb, obsedenost z delom, 

v iskanje neuspešnih razmerij ali odnosov, v zahteve po sigurnosti ali v druga vedenja, ki so 

problematična. Najpomembnejša stvar teh kompenzacij je, da se nikoli ne obrnejo, usmerijo 

na bazične sheme. Morda nismo nikoli preverjali svojega prepričanja, da moramo biti nekaj 

posebnega, večvredni, se izogibali tega, da bi bili povprečni, se izogibali, da bi bili sami itd. 

Dejansko nikoli nismo spremenili svoje sheme. Še vedno je tu – pripravljena, da se aktivira ob 

določenih situacijah, dogodkih. To je naša stalna ranljivost.

Avtorica nadalje poudari, da je drugi proces, ki ustvarja probleme, izogibanje shemam, kar 

pomeni, da se poskušamo izogniti vsakršnemu soočanju s kakršno koli stvarjo, povezano z 

našo shemo. Imamo npr. shemo o tem, da smo neuspešni; naš pogled je, da smo morda res 

nesposobni. Način, kako se lahko izognemo preizkušanju te sheme, je ta, da nikoli ne sprej-

memo nalog z izzivom ali jih prej ne zaključimo. Kako se bomo izognili soočanju s shemo 

o neljubljenosti ali neprivlačnosti? Se bomo izogibali druženju z ljudmi, za katere mislimo, 

da nas ne sprejemajo? Morda zmenkom? Se bomo izogibali kontaktom s prijatelji, ker bomo 

predpostavljali, da mislijo, da jim ne moremo ničesar nuditi? Recimo, da nas je strah, da bomo 

zapuščeni. Te sheme se lahko izogibamo tako, da si ne dovolimo bližine z drugimi, ali v odnosu 

z osebo prej prekinemo, da ne bi bili morda zavrnjeni. Avtorica nadalje navaja , da so še drugi 

možni način, kako se ljudje izogibajo svojih shem – kakršne koli so že – je čustveni pobeg v 

zlorabo psihoaktivnih snovi ali ekstremna vedenja, kot je na primer pretirano pitje alkohola, 

zloraba drog, prostitucija … Morda bomo začutili, da je ukvarjanje s svojimi mislimi in čustvi 

tako boleče, da se moramo izogniti temu ali pobegniti v odvisnost. Ta vedenja »skrivajo« naše 

bazične, globoke strahove pred samim seboj, nenazadnje to, zakaj pijemo, se drogiramo. Se-

veda se slaba čustva vedno vračajo, ker v resnici ne raziskujemo in ne izzivamo naših bazičnih 

shem. In, ironično, ta vedenja, odvisnosti, vstopajo v naše negativne sheme in povzročajo, 

da se počutimo v odnosu do samega sebe še slabše.
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1 Namen in cilj raziskave

V Sloveniji je prekomerno uživanje alkohola razširjeno med vsemi generacijami, predvsem 

zato, ker je družbeno sprejemljivo. Strokovnjaki pravijo, da alkohol uničuje vsaj tretjino 

Slovencev, v resnici pa zaradi sindroma odvisnosti od alkohola trpijo tudi tisti, ki so najožje 

povezani z njimi. Napeto, nepredvidljivo vzdušje v družini med družinske člane lahko vnaša 

nemir in jih oddaljuje od stika s sabo. Odrasli otroci alkoholikov na svojih ramenih nosijo 

patologijo primarnih družin in ne morejo izstopiti iz začaranega kroga trpljenja (Perko, 2011). 

Zvesto nadaljujejo scenarij svoje družine, se zapijejo ali rešujejo alkohola svoje može ali žene, 

prenašajo na otroke svojo ranjenost in razočaranje nad ljudmi in življenjem. Tragiko primarnih 

odnosov nosijo nehote naprej v nove odnose in tako zaznamujejo naslednjo generacijo. Vzduš-

je, ki preveva družino, kjer se prekomerno uživa alkohol, je pogosto prežeto s skrbjo, krivdo, 

strahom, sramom, ponižanjem, negotovostjo, žalostjo, osamljenostjo, jezo, užaljenostjo, kon-

fliktom, agresijo, stresom, vse to pa slabo vpliva na razvoj otrok (Perko 2011, Trtnik 2016).

Namen naloge je raziskati vpliv miselnih napak na razmišljanje in vedenje odraslih otrok 

alkoholikov.

Cilj raziskave je s pomočjo analize dnevnikov odraslih otrok alkoholikov poiskati vpliv misel-

nih napak na razmišljanje in vedenje odraslih otrok alkoholikov.

3.2 Raziskovalna vprašanja

Raziskovalna vprašanja so:

Raziskovalno vprašanje (RV1):

Katere so najpogostejše miselne napake odraslih otrok alkoholikov?

Raziskovalno podvprašanje (RPV1):

Ali se pri odraslih otrocih alkoholikov pojavlja več miselnih napak hkrati?
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Raziskovalno podvprašanje (RPV2):

Ali miselne napake odraslim otrokom alkoholikov preprečujejo zavedanje lastnih potreb in 

mej?

4 METODOLOGIJA

4.1 Vzorec

V raziskavo je bilo vključenih 11 respondentov, odraslih otrok alkoholikov, starih od 27 do 

51 let, obeh spolov (m = 5, ž = 6), članov terapevtske skupnosti Zavoda Mitikas, ki nudi 

pomoč ljudem po socialno-andragoški metodi za ljudi v stiski. Rugelj (2008) navaja , da je 

socialno-andragoška metoda zelo intenzivna in modificirana inačica Hudolinovega modela, 

ki vključuje poleg eklektično oblikovane skupinske psihoterapije še številna vzgojna tera-

pevtska sredstva, kot so: biblioterapija, planinarjenje, tek, redno pisanje dnevnikov in raznih 

spisov in utrinjanj na skupinska srečanja in prebrane knjige, planinske pohode itd. Namenjena 

je družino, kjer se prekomerno uživa alkohol, njihovim svojcem in drugim ljudem v stiski. 

Rugelj (2008) opiše pomen pisanja v socialno-andragoškem programu, kjer nenehno poteka 

avtoanaliza lastne preteklosti in sedanjosti ter opredeljevanje za bližnje in daljne cilje. Avtor 

nadalje navaja, da ima ustvarjalno pisanje v (psihoterapevtskem) procesu poglabljanja uvida 

in duhovnosti izreden pomen. Na tak način so člani trajno povezani s terapevtom in on z 

njimi. Sistem dela po socialno-andragoški metodi je zelo heretičen in zahteva dokumentacijo 

dela, kjer so razvidni raznoteri pojavi in življenjsko delovanje posameznega člana programa 

(transfer, odpori, obrambni mehanizmi, spreminjanje, krize itn.).

4.2 Način zbiranja podatkov

V okviru kvalitativne raziskave smo uporabili metodo zbiranja empiričnega gradiva z izkori-

ščanjem dokumentarnih virov (Mesec in Lamovec 1998). V raziskavi smo uporabili osebne 

neuradne dokumente v obliki dnevnikov. S privoljenjem sodelujočih smo preko Zavoda Miti-

kas imeli vpogled v osebne dnevnike odraslih otrok alkoholikov, ki so sodelovali v raziskavi.
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4.3 Analiza podatkov

Osnovno empirično gradivo smo uredili in zapisali. Besedilo, ki smo ga analizirali, smo raz-

členili na sestavne dele in tako dobili enote kodiranja. Pri določitvi kodnih enot smo smiselno 

določili enote (Mesec 1998). Tako smo za enoto izbrali smiselno zaključene dele besedila. 

Pri kodiranju smo uporabili deduktivni pristop, ki raziskovalcu omogoča sistematičnost in 

analitičnost. To pomeni, da smo kategoriji določili vnaprej, glede na raziskovalno vprašanje. 

Pri tem smo upoštevali načelo, da mora biti deduktivni pristop prožen, saj je smiselno, da ima 

raziskovalec tudi med potekom analize možnost oblikovati nove kode, ki niso bile predvidene 

vnaprej.

5 REZULTATI IN RAZPRAVA

Analiza dnevniških zapisov respondenta 1:

Tabela 1 (glej prilogo) opisuje 51-letnega klienta, poročenega moškega, zdravljenega odvisni-

ka od alkohola. Iz prebranih dnevnikov je razvidno, da je odraščal z očetom, ki je prekomerno 

užival alkohol in materjo, kateri je bil nadomestni partner. Miselne napake, ki smo jih zasledili, 

so: (I) Katastrofiziranje, katerega spremljajoče mišljenje je: »Mame ne smem doma pustiti 

same«. Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ko jo je oče pretepal, sem mislil, da jo 

bom lahko zaščitil, zato sem jo tudi kasneje s težavo puščal samo. S težavo sem odhajal na 

pot ali počitnice. Večkrat sem raje ostajal doma.« Sklepamo lahko, da je klientovo bazično 

prepričanje odgovornost za mamo in njeno počutje. S svojim preventivnim vedenjem želi ob-

varovati mamo pred njeno morebitno stisko, tako kot je to počel kot otrok, vse to pa na račun 

zanemarjanja svojih potreb in potreb svoje družine. (II) Posploševanje, katerega spremljajoče 

mišljenje je: »Vedno sem se počutil krivega.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Če 

sem kaj storil ali pa ko nisem storil nič.« Sklepamo lahko, da je eno izmed njegovih bazičnih 

prepričanj tudi, da ni vreden, saj nikoli ne uspe zadovoljiti pričakovanj in potreb drugih, pa če 

se še tako trudi. (III) Personalizacija, spremljajoče mišljenje je: »Mislil sem in občutek sem 

imel, da lahko nadomestim pijanega očeta.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Vse 

odgovornosti sem prevzel nase, ker je bila mama razočarana ob vinjenem možu.« (IV) Po-

stavljanje zahtev, spremljajoče mišljenje, je: »Moram najprej pomagati svoji materi«. Čustva 
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oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Čeprav sem imel doma v najini hiši dela čez glavo, sem 

odhitel pomagati mami.« Bazično prepričanje je lahko, da nisem pomemben. (V) Etiketiranje, 

emocionalno presojanje, s spremljajočim mišljenjem: »V alkoholu sem začutil, da sem pravi 

dec, kajti če nekaj ne spiješ, si reva.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 2:

Tabela 2 (glej prilogo) opisuje klienta, poročenega 46-letnega moškega, zdravljenega odvi-

snika od alkohola. Iz prebranih dnevnikov je razvidno, da je prav tako kot prvi klient odraščal 

z očetom, ki je prekomerno užival alkohol in bil materi nadomestni partner. Miselne napake, 

ki smo jih zasledili, so: (I) posploševanje, spremljajoče mišljenje je: »Še tega nisem naredil, 

kot je treba.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Samomor mi ni uspel.« Lahko 

sklepamo, da je njegovo bazično prepričanje to, da ni sposoben. (II) Enostransko videnje, za 

katerega je značilno mišljenje, ki se pojavlja pri klientu: »Lažje se je odločiti narobe.« Čustva 

oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Bilo je veliko situacij, kjer bi se moral odločiti drugače, 

pa se nisem in to sem tudi dobro vedel.« (III) Branje misli, katerih spremljajoče mišljenje je: 

»Kaj si drugi mislijo o meni?« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, pa je: »Nekako mi 

je nerodno, bojim se, kakšen bo odziv«. (IV) Etiketiranje s spremljajočim mišljenjem: »Sem 

veliko premajhen.« Čustva in vedenje, ki spremljajo mišljenje, pa so: »Nisem niti slučajno 

kompetenten, da bi komentiral njeno izpoved ali karkoli pametnega dodal. Zato sem raje tiho.« 

(V) Poveličevanje negativnega in minimaliziranje pozitivnega z spremljajočim mišljenjem: 

»Sam sebe se sramujem.« Ob tem je bilo vedenje in čustvovanje sledeče: »Vse sem prepuščal 

ženi, da nisem bil za nobeno stvar nič kriv.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 3:

Tabela 3 prikazuje klientko, staro 43 let, poročeno. Iz prebranih dnevnikov je razvidno, da je 

odraščala z očetom odvisnim od alkohola. V zakonu je z možem odvisnim od alkohola. Mi-

selne napake, ki smo jih zasledili, so: (I) Postavljanje zahtev z spremljajočim mišljenjem: »Da 

moram kazati veselje, da je njej lažje.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Svoja 

prva čustva potegnem v sebe samo zato, da je njej dobro.« (II) Emocionalno presojanje, spre-

mljajoče mišljenje, je: »Da ne čutim prav, da nimam pravice do svojih čutenj, do svojega 

bistva.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja: »Zato čakam, da mi drugi povejo, kaj sem 
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in kaj je dobro zame.« (III) Poveličevanje negativnega in minimaliziranje pozitivnega, ki se 

kaže v mišljenju: »Nisem vredna.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Vredna sem 

bila le, če sem stregla drugim, kot so želeli. Prepoznavala njihove potrebe, še preden so jih 

izrazili, in jim ustregla.« (IV) Posploševanje z mišljenjem: »Vse je brez veze.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlj,a je: »Samo tlačim svoje želje, svoja čustva in jih ne izrazim.« (V) 

Katastrofiziranje, spremljajoče mišljenje je: »Strah me je zavrnitve«. Čustva in vedenje, ki ga 

spremlja, je: »Ustvarim monolog in si nalagam krivdo in razloge za zavrnitev. Prehajam od 

čustev nezadovoljstva, do jeze in umika v sebe.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 4:

Tabela 4 (glej prilogo) opisuje klienta, starega 43 let, poročenega. Iz prebranih dnevnikov je 

razvidno, da je odraščal z očetom odvisnim od alkohola. Miselne napake, ki smo jih zasledili, 

so: (I) Etiketiranje, emocionalno presojanje, ki se kažejo v mišljenju: »Sovražim se. Ne maram 

tega človeškega skrpucala, v katerega sem se spremenil. Spaka in čudak po volji ostalih.« Ču-

stva oziroma vedenje, ki ga spremlja je: »Jaz nisem odrasel, ker sem bežal v fantazije, kjer sem 

bil nekdo drug, kjer sem odvrgel vso to posvinjano zunanjost svojega jaza.« (II) Emocionalno 

presojanje, etiketiranje, spremljajoče mišljenje je: »Večkrat me preplavi občutek, da kršim 

neki nezapisan zakon, ki prepoveduje, da bi taka šema, kot sem sam, okrog raztresala svoje 

umotvore in dognanja«. Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »V govorjenju samem 

vidim nekaj strašno ogrožujočega, nekaj, kar ne bi smelo biti del mene, nekaj, kar me plaši in 

prepogosto postavlja v mučen položaj.« (III) Posploševanje, spremljajoče mišljenje je: »Vedno 

sem prenašal vedenje svojega šefa, ker je bil nezanesljiv, bežal je v alkohol, prelagal odgovor-

nost.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Vsega tega sem bil vajen, iz otroštva mi 

je bilo tako domače, da me to sploh ni motilo.« (IV) Personalizacija, spremljajoče mišljenje: 

»Oče je bil odmaknjen, to sem seveda razumel, kot da je nekaj narobe z mano, če je oče raje v 

gostilni kot z mano.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je:« Da sem prizadet, si upam 

priznati le sedaj, prej sem to zanikal.« (V) Etiketiranje, branje misli, spremljajoče mišljenje: 

»Bil sem mamin sinček, ker mi je bilo vcepljeno, da sem narejen za nekaj več.« Čustva oziro-

ma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ves čas sem pričakoval, da me bo kdo opazil, prepoznal moj 

talent, me povabil v mednarodno ekipo. Počel sem nevsakdanje poklice, delo na višini, hribi, 

težko dostopnih krajih, nedosegljivo. Prelagal sem odgovornost na druge-starše.«
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Analiza dnevniških zapisov respondenta 5:

Tabela 5 (glej prilogo) opisuje klientko ženskega spola, staro 41 let, poročeno. Iz prebranih 

dnevnikov je razvidno, da je odraščala z očetom odvisnim od alkohola. Miselne napake ki smo 

jih zasledili, so: (I) Enostransko videnje, branje misli, spremljajoče misli so: »Nisem dovolj 

močna, da bi uspela. Če bi uspela, bi premagala svojo mamo in to se ni smelo zgoditi.« Čustva 

oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Zato imam vedno napad manjvrednosti pred velikimi 

dogodki.« (II) Postavljanje zahtev, spremljajoče misli so: »Ne smem uspeti, ker bo mama 

trpela.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ravnala sem ravno prav, da nisem bila 

preveč dobra ali preveč slaba.« (III) Enostransko videnje, spremljajoče misli: »Ne zaupam 

moškim.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ocenjujem moževo mimiko, geste, 

preverjam, če je zrak čist. To mi je ostalo še od življenja z očetom, ko je bilo treba biti stalno v 

pripravljenosti.« (IV) Enostransko videnje, spremljajoče misli so: »Sem slaba mama.« Čustva 

oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ves čas sem zasanjana, otožna in težko dostopna.« (V) 

Poveličevanje negativnega in minimaliziranje pozitivnega, posploševanje, personalizacija, 

spremljajoče misli so: »Vedno sem kriva, če kaj storim ali ne storim ničesar.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlja, je: »Ko je nekdo slabe volje, prepisujem odgovornost sebi. Izogibam 

se jeznim, avtoritativnim ljudem, pred njimi zmrznem, izginem.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 6:

Tabela 6 (glej prilogo) opisuje klientko ženskega spola, staro 40 let, poročeno. Iz prebranih 

dnevnikov je razvidno, da je odraščala z očetom odvisnim od alkohola. Miselne napake, ki smo 

jih zasledili, so: (I) Posploševanje, etiketiranje, spremljajoče misli so: »Nimam poguma se po-

staviti zase, povedati svoje mnenje«. Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ne upam si 

spregovoriti , ker mi je bilo večkrat rečeno, da naj bom tiho in se ne oglašam, da nimam prav.« 

(II) Etiketiranje, emocionalno presojanje, spremljajoče misli so: »Občutek imam, da sem ve-

lika prevarantka«. Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Vse sem počela na skrivaj in 

na ta način sem se spremenila v neko vrste lažnivko.« (III) Vse ali nič, spremljajoče mišljenje 

je: »Navado imam, da se umikam; če mi kdo/kaj ni všeč, se umaknem.« Čustva oziroma vede-

nje, ki ga spremlja, je: »Ob vsakem pijančevanju moža sem se umaknila, ni važno, kam, tudi 

v sanjarjenje. Ni me bilo. Najinega zakona ni bilo.« (IV) Postavljanje zahtev, spremljajoče 

misli so: »V sebi sem vedno imela neko gonilo, da se človeka ne pušča na cedilu.« Čustva 
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oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Zvesto sem ostajala in vztrajala v vzorcu rešiteljice.« (V) 

Etiketiranje, spremljajoče mišljenje je: »Rada bi živela, zadihala, saj menim, da kot reševalka 

sploh ne dovolim izraziti svojih želja in svoje prave narave.« Čustva oziroma vedenje, ki ga 

spremlja, je: »Prevzemam pričakovanja drugih in se trudim ugoditi vsem.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 7:

Tabela 7 (glej prilogo) opisuje klientko ženskega spola, staro 38 let, poročeno. Iz prebranih 

dnevnikov je razvidno, da je odraščala z očetom alkoholikom. Miselne napake, ki smo jih 

zasledili, so: (I) Mentalni filter, spremljajoče mišljenje je: »Nisem vredna.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlja, je: »Hlastajoča sem po nazivih, uspehih, potrditvah, ker upam, da mi 

bodo slednje napolnile tisto globoko vrzel.« (II) Emocionalno presojanje, etiketiranje, spre-

mljajoče mišljenje je: »Pukla na ven, pukla na noter.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, 

je: »Teža vsega sranja je bila pretežka, da bi obdržala pokončno držo.« (III) Napovedovanje 

prihodnosti, katastrofiziranje, spremljajoče mišljenje je : »Gotovo ne bom tako priljubljena, če 

bom mislila drugače in bom izobčena iz družb.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: 

»Svoje mnenje sem redko izdavila, če pa že, sem ga takoj vzela nazaj.« (IV) Posploševanje, 

spremljajoče mišljenje je : »Sploh ne vem, kdo sem, ljudje me ne cenijo in me le izkoriščajo«. 

Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Jaz pa samo čakam kot kuža, čakam potrditev, 

pohvalo, sprejetost.« (V) Posploševanje, spremljajoče mišljenje je: »Funkcioniram le takrat, 

ko igram igro zadovoljevanja potreb drugih ljudi.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: 

»Izbiram si za prijatelje zelo zahtevne, dominantne ljudi.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 8:

Tabela 8 (glej prilogo) opisuje klientko ženskega spola, staro 27 let, samsko. Iz prebranih 

dnevnikov je razvidno, da je odraščala z očetom odvisnim od alkohola. Miselne napake, ki 

smo jih zasledili, so: (I) Enostransko videnje, posploševanje, spremljajoče misli so: »Ljudje 

me ne cenijo in me le izkoriščajo«. Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Spoštovanje 

si gradim le tako, da skušam pomagati in ustreči drugim.« (II) Posploševanje, etiketiranje, 

spremljajoče misli so: » Moje mnenje se mi večkrat zdi bedasto, ničvredno.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlja, je: »Prisoten je strah, da se mi bodo drugi smejali. Zato sem se temu 

prilagodila z obrambnim mehanizmom laganja oziroma prikrivanja resnice. Večkrat se tako 
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kar nekaj izmislim, namesto da bi povedala tako, kot je. To že naredim spontano in je grozno 

vsakokrat, ko kaj takšnega izustim.« (III) Postavljanje zahtev, spremljajoče misli so: »Moram 

biti boljša, če ne najboljša, da sem nekaj vredna«. Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: 

»Če do tega ne pride, zamenjam okolje.« (IV) Poveličevanje negativnega in minimaliziranje 

pozitivnega, etiketiranje, spremljajoče misli so: »Sem tisti, ki koleba.« Čustva oziroma vede-

nje, ki ga spremlja, je: »Sem tisti, ki je raje v ozadju in ki se nevrotično prestopa na mestu, na-

mesto da bi se za nekaj odločila (vedeti, kaj želim) in sprejela odgovornost za svoje življenje.« 

(V) Enostransko videnje, spremljajoče misli so: »Ne znam reči ne slabim ljudem, stvarem, 

dogodkom, ker sem naivna, kot sem bila pri svojih starših, ki so z mano manipulirali.« Čustva 

oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Medlo hodim po svetu in sprejemam nase vse, kar mi 

drugi nalagajo. Verjetno je tukaj izvor moje nedefiniranosti.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 9:

Tabela 9 (glej prilogo) opisuje klienta moškega spola, star 45 let, poročenega, prekomernega 

uživalca alkoholnih pijač. Iz prebranih dnevnikov je razvidno, da je odraščal z očetom odvisnim 

od alkohola. Miselne napake, ki smo jih zasledili, so: (I) Emocionalno presojanje, spremljajoče 

mišljenje je: »V meni pa je bila do nedavnega velika, res velika praznina, neizmeren sram in 

strah pred vsem in vsakomur, moje delo je prezrto in nič vredno.« Čustva oziroma vedenje, 

ki ga spremlja, je: »Večkrat se nisem spravil med ljudi, ker se mi je zdelo, da me ne marajo, 

nekateri me res niso imeli, ampak ne zaradi mene, tako sem jim bil že v naprej predstavljen.« 

(II) Etiketiranje, mentalni filter, spremljajoče mišljenje je: »Predvsem pa se mi zdi, da smo 

bili vsi preveč napihnjeni, ampak tako smo bili naučeni, če tudi nisem hotel tega pokazati, 

se je pokazalo samo in problem je nastal, ker nisem več vedel, kaj si ljudje sploh mislijo o 

meni, enostavno nisem več znal razbrati, začutiti, niti sam sebe.« Čustva oziroma vedenje, ki 

ga spremlja, je: »No, sedaj se to počasi ureja, odkar sem z očetom prekinil stike in razčistil z 

njim, sam pri sebi seveda, ker z njim se ne da in se nikoli ne bo dalo, sem lahko uvidel, kaj 

konec koncev sem, kakšen in kje začeti. Ugotovil sem, da sem bil čisto navaden napihnjenec, 

navzven grča, v sebi pa čustveno uničen človek, ki ne ve, kaj in kako naj.« (III) Etiketiranje, 

spremljajoče mišljenje je: »Izpadem kot otrok, na katerega se ne da zanesti.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlja, je: »Jokajoč v iskanju pomilovanja in objema.« (IV) Posploševanje, 

spremljajoče mišljenje je: »Nič moški nisem.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: 

»Pobegnem v omamo, distanciranje od drugih, pomilovanje samega sebe.« (V) Posploševanje, 
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spremljajoče mišljenje je: »Sem želel povedati kaj pametnega, pa so me gledali, kot da sem z 

Marsa padel.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Hitro sem spil dva kozarca in se 

delal norca kot ostali.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 10:

Tabela 10 (glej prilogo) opisuje klientko ženskega spola, staro 38 let, samsko. Iz prebranih 

dnevnikov je razvidno, da je odraščala z očetom odvisnim od alkohola. Miselne napake, 

ki smo jih zasledili, so: (I) Postavljanje zahtev, emocionalno presojanje, spremljajoče mišlje-

nje je: »Na vsake toliko še vedno čutim tisti občutek dolžnosti, da pa kljub vsemu so moja 

družina in da stik moram imeti.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Zato pokličem in 

grem vsake toliko pogledat. Ampak veliko veliko manj kot v preteklosti, ko sem bila zvezana 

z njimi. Zdaj vikende preživljam popolnoma po svoje. Včasih zadaj ugrizne misel, a to si 

lahko hitro izbijem iz glave, ko samo pomislim, kako narobe je bilo, da sem bila v okovih.« 

(II) Posploševanje, personalizacija, katastrofiziranje, spremljajoče mišljenje je: »Mene vedno 

nekaj skrbi zanje!! Zakaj že!? Kot da napol umirajo, pa sploh ni tako hudo.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlja, je: »Včeraj sem jo poklicala. Zaboli, še vedno. Najprej se sliši halo, 

potem sliši, da sem jaz in prestavi na užaljen glas in tiho sporočilo, kako je žrtev. Jaz takoj že 

s kepo v srcu, vklopi se avtomatika in vprašam, kako ste kaj, kako si? Postavljam vprašanje, 

ki ga sama NIKOLI ne dobim.« (III) Etiketiranje, spremljajoče mišljenje je: »Očitno sem res 

črna ovca v družini.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Včasih, ko sem jezna, ne 

vidim smisla v tem, da stike vzdržujem.« (IV) Emocionalno presojanje, spremljajoče mišljenje 

je: »Včasih pride, da se počutim sama v življenju.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, 

je: »Zvečer sem v postelji malo zajokala – kot majhen otrok.« (V) Posploševanje, spremljajoče 

mišljenje je: »Kako sem, kako živim, moj svet nje ne zanima, moj svet ne obstaja, ni vreden.« 

Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Slaba vest zaradi odmika, očitno ni hujšega, kar 

lahko naredim svoji družini. Ni najlepše biti tujec med svojimi, a to sem sprejela.«

Analiza dnevniških zapisov respondenta 11:

Tabela 11 (glej prilogo) opisuje respondenta moškega spola, starega 37 let, poročenega, 

prekomernega uživalca alkohola. Iz prebranih dnevnikov je razvidno, da je odraščal z oče-

tom odvisnim od alkohola. Miselne napake, ki smo jih zasledili, so: (I) Postavljanje zahtev, 
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spremljajoče mišljenje je: »Nisem smel imeti svojega jaza.« Čustva oziroma vedenje, ki ga 

spremlja, je: »Stresal sem vice in zabaval vse okoli sebe, da bi začutil svojo vrednost.« (II) 

Etiketitranje, napovedovanje prihodnosti, spremljajoče mišljenje je: »Odvisnik sem bil in 

odvisnik bom ostal.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ves čas me nekaj spremlja, 

alkohol, cigareti, marihuana, odnosi, hrana. Česarkoli se lotim, pretiravam.« (III) Persona-

lizacija, spremljajoče mišljenje je: »Poniknem, da ne prizadenem drugih.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlja, je: »Ker iz mene bruha jeza, ki bi vse pobila, in takrat se ustavim, kro-

tim svojo nebrzdano energijo.« (IV) Posploševanje, personalizacija, etiketiranje spremljajoče 

mišljenje je: »Vem, da sem vsega kriv sam, nisem pokončen«. Čustva oziroma vedenje, ki ga 

spremlja, je: »Obmolknem in ne znam zagovarjati svojega videnja sveta.« (V) Izključevanje 

pozitivnega, katastrofiziranje, spremljajoče mišljenje je: »Ko hočem nekaj narediti, zakrknem, 

da ja ne bi vsega porušil«. Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »In čakam na druge, da 

bi naredili namesto mene.«

Skupna interpretacija:

Rezultati naše raziskave so pokazali, da se pri vseh odraslih otrocih alkoholikov, ki so sodelo-

vali v naši raziskavi, pojavljajo miselne napake. Na podlagi te ugotovitve lahko odgovorimo 

na raziskovalno vprašanje (RV1): Katere so najpogostejše miselne napake odraslih otrok alko-

holikov? Najpogostejše miselne napake so etiketiranje in posploševanje.

Odgovorimo lahko tudi na raziskovalno podvprašanje (RPV1): Ali se pri odraslih otrocih 

alkoholikov pojavlja več miselnih napak hkrati? Od 11-ih udeležencev se pri 9-ih pojavlja 

več miselnih napak hkrati. Raziskovalno podvprašanje (RPV2): Ali miselne napake odraslim 

otrokom alkoholikov preprečujejo zavedanje lastnih potreb in mej? Tudi na to vprašanje lahko 

odgovorimo pritrdilno, saj imajo odrasli otroci alkoholikov močno razvite obrambne meha-

nizme pred bolečino. K tem obrambnim mehanizmom lahko pripišemo tudi posploševanje, 

npr.: Vse je brez veze. Samo tlačim svoje želje, svoja čustva in jih ne izrazim. Naše ugotovitve 

lahko podkrepimo z ugotovitvami Trtnikove (2016), da imajo odrasli otroci alkoholikov neka-

tere skupne značilnosti, kot so:

(I) Bojijo se ljudi, ki predstavljajo avtoriteto. Poveličevanje negativnega in minimaliziranje 

pozitivnega, posploševanje, personalizacija (klientka – tabela 5), spremljajoče misli so: »Ve-
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dno sem kriva, če kaj storim ali ne storim ničesar.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, 

je: »Ko je nekdo slabe volje, prepisujem odgovornost sebi. Izogibam se jeznim, avtoritativnim 

ljudem, pred njimi zmrznem, izginem.« Opisano vedenje se sklada tudi z navedbami Mrlakove 

(2016), da otroci, ki so odraščali v družinah, kjer se je prekomerno uživalo alkohol, pogosto 

odraščajo z občutkom popolne nemoči. Postopoma dobijo nadzor v življenju s prepričanjem, 

da so oni odgovorni za vedenje drugih ljudi, namesto da bi se vedli kot žrtve vedenja drugih. 

Krivijo sebe, namesto da bi krivdo pripisali odraslemu skrbniku, ki ga je vzgajal;

(II) Želijo ustreči drugim. Poveličevanje negativnega in minimaliziranje pozitivnega 

(klientka – tabela 7), ki se kaže v mišljenju: »Nisem vredna.« Čustva oziroma vedenje, ki 

ga spremlja, je: »Vredna sem bila le, če sem stregla drugim, kot so želeli. Prepoznavala sem 

njihove potrebe, še preden so jih izrazili, in jim ustregla.« Posploševanje s spremljajočim 

mišljenjem je: »Funkcioniram le takrat, ko igram igro zadovoljevanja potreb drugih ljudi.« 

Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Izbiram si za prijatelje zelo zahtevne, dominantne 

ljudi.«; (Mrlak 2016) navaja, da odrasli otroci alkoholikov razvijejo močno potrebo po ugaja-

nju drugim kot sredstvo, da bo se izognili bolečemu zapuščanju.

(III) Bojijo se jeznih ljudi in kritike. Posploševanje, etiketiranje (klient – tabela 11), spre-

mljajoče misli so: » Moje mnenje se mi večkrat zdi bedasto, ničvredno.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlja, je: »Prisoten je strah, da se mi bodo drugi smejali. Zato sem se temu 

prilagodila z obrambnim mehanizmom laganja oziroma prikrivanja resnice. Večkrat se tako 

kar nekaj izmislim, namesto da bi povedala tako, kot je. To že naredim spontano in je grozno 

vsakokrat, ko kaj takšnega izustim.« Mrlakova (2016) navaja, da se zaradi izkušenj odraščanja 

v družini kjer se je prekomerno uživalo alkohol bojijo jeze ali groženj z nasiljem, kar jih 

je obkrožalo v otroštvu, nadalje se bojijo izražati lastno jezo, bojijo pa se tudi jeznih ljudi. 

Avtorica tudi navaja, da lahko odrasel otrok alkoholika prejme veliko pohval in le eno kritiko, 

vendar se bo osredotočal predvsem na slednjo, ali pa bo trdil, da kritika ni upravičena, medtem 

ko se bo v sebi počutil neuspešnega.

(IV) Pogosto vstopijo v odnos z osebo, ki je odvisna od nečesa. Vse ali nič (klientka – 

tabela 6), spremljajoče mišljenje je: »Navado imam, da se umikam, če mi kdo/kaj ni všeč, se 

umaknem.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ob vsakem pijančevanju moža sem 

se umaknila, ni važno kam, tudi v sanjarjenje. Ni me bilo. Najinega zakona ni bilo.« Omenjeno 



36

Perko, Martina. 2019. »Miselne napake odraslih otrok alkoholikov.« Diplomska naloga. 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

vedenje bi lahko tudi opredelili, kot navaja Mrlakova (2016), da se odrasli otroci alkoholikov 

nenehno sprašujejo, kaj je normalno in kaj ne. Nimajo izkušenj, kaj je normalno vedenje, saj 

jih skozi odraščanje niso mogli dobiti. Pogosto si zgradijo vzporedni fantazijski svet, kakšen 

bi bil, če eden od staršev ne bi pil – te fantazije so mu nekoč pomagale preživeti, hkrati pa 

prispevale k zmedenosti. Ustvarili so si popoln svet, realnost pa ni popolna (Mrlak 2016).

(V) Sami postanejo odvisni od alkohola ali drugega kompulzivnega vedenja. Etiketitranje, 

napovedovanje prihodnosti (klient – tabela 11), spremljajoče mišljenje je: »Odvisnik sem bil in 

odvisnik bom ostal.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ves čas me nekaj spremlja, 

alkohol, cigareti, marihuana, odnosi, hrana. Česarkoli se lotim, pretiravam.« V primeru moških 

vidimo, da so vsi sodelujoči tudi sami postali odvisni od alkohola in tako se lahko v polnosti 

strinjamo z navedbami Trtnikove (2016), da postanejo odrasli otroci alkoholikov pogosto tudi 

sami odvisni od alkohola.

(VI) Igrajo vlogo žrtve ali rablja. Posploševanje (klientka – tabela 7) spremljajoče mišljenje 

je: »Sploh ne vem, kdo sem, ljudje me ne cenijo in me le izkoriščajo«. Čustva oziroma vedenje, 

ki ga spremlja, je: »Jaz pa samo čakam kot kuža, čakam potrditev, pohvalo, sprejetost.«

(VII) Imajo čezmerno razvit občutek odgovornosti. Posploševanje, personalizacija, kata-

strofiziranje (klientka – tabela 10), spremljajoče mišljenje je: »Mene vedno nekaj skrbi zanje!! 

Zakaj že!? Kot da napol umirajo, pa sploh ni tako hudo.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spre-

mlja, je: »Včeraj sem jo poklicala. Zaboli, še vedno. Najprej se sliši halo, potem sliši, da sem 

jaz in prestavi na užaljen glas in tiho sporočilo, kako je žrtev. Jaz takoj že s kepo v srcu, vklopi 

se avtomatika in vprašam, kako ste kaj, kako si? Postavljam vprašanje, ki ga sama NIKOLI 

ne dobim. Mrlak (2016) navaja, da odrasli otroci alkoholikov lahko v otroštvu ponotranijo, 

da si morajo zaslužiti pravico, da lahko bivajo na tem svetu, zato se nenehno trudijo, da bi si 

izboljšali lastno vrednost s tem, da se močneje trudijo pri svojem delu, so še bolj ustrežljivi, 

prevzemajo skrb za druge, vse samo, da bi bili ljubljeni. Mrlak (2016) navaja, da mnogi OOA 

namesto staršev nakupujejo, poslušajo starša, ki ima težave z zasvojenim partnerjem, vzgajajo 

sorojence, čeprav so še sami otroci in skrbijo za stvari, ki jim niso dorasli. Obupujejo z občut-

kom, da karkoli bodo naredili, nikoli ne bo dovolj dobro, zato bodo kot odrasli na primer, poleg 

svojega dela, opravili še delo sodelavcev. Nadalje navaja, da imajo prekomerno razvit občutek 

odgovornosti, se ukvarjajo z drugimi, da se jim ni potrebno soočati s samim seboj.
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(VII) Imajo občutek krivde, kadar se postavijo zase. Posploševanje (klient – tabela 10), 

spremljajoče mišljenje je: »Kako sem, kako živim, moj svet nje ne zanima, moj svet ne obstaja, 

ni vreden.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Slaba vest zaradi odmika, očitno ni 

hujšega, kar lahko naredim svoji družini. Ni najlepše biti tujec med svojimi, a to sem sprejela.«

(X) Zamenjujejo ljubezen z usmiljenjem in pomilovanjem. Vstopajo v odnose z ljudmi, 

ki jih lahko pomilujejo, rešujejo ali popravljajo.

(XI) Neusmiljeno kritizirajo sebe in druge. Posploševanje, etiketiranje (klientka – tabela 8), 

spremljajoče misli so: »Moje mnenje se mi večkrat zdi bedasto, ničvredno.« Čustva oziroma 

vedenje, ki ga spremlja, je: »Prisoten je strah, da se mi bodo drugi smejali. Zato sem se temu 

prilagodila z obrambnim mehanizmom laganja oziroma prikrivanja resnice. Večkrat se tako 

kar nekaj izmislim, namesto da bi povedala tako, kot je. To že naredim spontano in je grozno 

vsakokrat, ko kaj takšnega izustim.« Mrlakova navaja, da so bili odrasli otroci alkoholikov kot 

otroci nenehno kritizirani s strani staršev in so verjeli, da bi bilo družini bolje brez njih, saj so 

mislili, da so ravno oni vzrok težav, kritiko so ponotranjili kot negativen lasten občutek, zato je 

za njih skoraj nemogoče, da bi dosegli v otroštvu ponotranjena merila popolnosti (prav tam);

(XII) Ne znajo izraziti svojega stališča in mnenja. Posploševanje, etiketiranje (klientka – 

tabela 6), spremljajoče misli so: »Nimam poguma se postaviti zase, povedati svoje mnenje«. 

Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ne upam si spregovoriti, ker mi je bilo večkrat 

rečeno, da naj bom tiho in se ne oglašam, da nimam prav.« Posploševanje, personalizacija, 

etiketiranje (klient – tabela11), spremljajoče mišljenje je: »Vem, da sem vsega kriv sam, nisem 

pokončen.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Obmolknem in ne znam zagovarjati 

svojega videnja sveta.« Mrlak (2016) navaja, da se otroci iz družin, kjer se prekomerno uživa 

alkohol, že zgodaj naučijo, kako biti ustrežljivi in sprejemljivi v družbi (zaigrana podoba), 

s tem pa potlačijo svoj pravi jaz. Do takšnega razkola med tem, kar odrasli otroci alkoholikov 

občutijo, in med tem, kar kažejo navzven, pride, ker se bojijo, da ne bi bili sprejeti oziroma, 

da jih ljudje ne bi marali, če bi jih resnično poznali. Na podlagi ugotovitev lahko pritrdimo 

obema avtoricama, saj je iz naših podatkov razvidno, da jim je že od malega rečeno, da nimajo 

prav. Iz navedenega lahko sklepamo, daje njihovo bazično prepričanje, da so nesposobni in 

nekompetentni.
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(XIII) Tolerirajo neprimerno vedenje in v odnosu si dovoljujejo stvari, za katere si rečejo, 

da jih nikoli ne bodo dovolili. Enostransko videnje (klientka – tabela8), spremljajoče misli 

so: »Ne znam reči ne slabim ljudem, stvarem, dogodkom, ker sem naivna, kot sem bila pri 

svojih starših, ki so z mano manipulirali.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Medlo 

hodim po svetu in sprejemam nase vse, kar mi drugi nalagajo. Verjetno je tukaj izvor moje 

nedefiniranosti.«

(XIV) Verjamejo, da je bilo zlorabljanje v njihovem otroštvu bolj ali manj normalno. 

Enostransko videnje (klientka – tabela 5), spremljajoče misli: »Ne zaupam moškim.« Čustva 

oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ocenjujem moževo mimiko, geste, preverjam, če je zrak 

čist. To mi je ostalo še od življenja z očetom, ko je bilo treba biti stalno v pripravljenosti.« 

Napisano se popolnoma sklada s trditvami Mrlakove (2016), da so boleča čustva in spomini 

pogosti spremljevalec odraslih otrok alkoholikov. Velikokrat se zdi, da njihova boleča prete-

klost zanje nima posebnega pomena, nato pa se lahko hipoma vse spremeni. Že neki določen 

vonj, zvok, poteza lahko sproži občutke in spomine iz preteklosti, ki so bili globoko potlačeni. 

Nenadoma ti občutki in spomini prevzemajo vedenje v sedanjosti, tukaj in zdaj. Tako lahko 

na primer povsem otrpnejo ali pa se lahko razjezijo, ko v pomembnem drugem spoznavajo 

vedenje staršev. Slednje je lepo razvidno pri klientki v tabeli 5.

(XIV) Imajo nizko samozavest. Etiketiranje (klient – tabela 2), s spremljajočim mišljenjem: 

»Sem veliko premajhen.« Čustva in vedenje, ki spremljajo mišljenje, pa so: »Nisem niti slu-

čajno kompetenten, da bi komentiral njeno izpoved ali karkoli pametnega dodal. Zato sem 

raje tiho.« Otroci ponotranjijo prepričanja drugih o njih samih (Mrlak 2016). Avtorica nadalje 

pravi, da se v družinah z zasvojenostjo otroci pogosto krivijo za dejanja svojih skrbnikov. Ču-

tijo se odgovorni za njihovo pitje, čustveno ali fizično zlorabo, zapuščanje, ki so ga doživeli z 

njihove strani. Posledično so izredno samokritični ter ponotranjijo strah in sram zaradi zlorabe.

(XV) Pogosto čutijo potrebo po dokazovanju in kontroli. Mentalni filter (klientka – tabela 

7), spremljajoče mišljenje je: »Nisem vredna.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: 

»Hlastajoča sem po nazivih, uspehih, potrditvah, ker upam, da mi bodo slednje napolnile 

tisto globoko vrzel.« (Mrlak 2016) navaja, da odrasli otroci alkoholikov razvijejo strah pred 

tem, da ne bi naredili česa narobe, zato stremijo k popolnosti. Lahko opravljajo samo tisto, v 

čemer blestijo. Popolnost lahko povezujejo z ljubeznijo v smislu, če bodo popolni, jih bodo 
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drugi imeli radi. Avtorica nadalje navaja, da imajo močno potrebo po nadzoru svojega okolja. 

To vključuje ljudi, delo, fizični prostor ali karkoli drugega. Temeljno prepričanje, da morajo 

imeti vse pod nadzorom, sicer se jim bo podrl svet. Zato se pogosto zdi, da želijo vse po njiho-

vo in nič drugače. Ta potreba po nadzoru je povezana z njihovim odraščanjem v nepredvidljivi 

in čustveno nezreli družini z zasvojenostjo.

(XVI) Imajo težave pri uresničevanju in dokončevanju projektov – od zamisli do konca 

ipd. Enostransko videnje, branje misli (klientka – tabela5), spremljajoče misli so: »Nisem 

dovolj močna, da bi uspela. Če bi uspela, bi premagala svojo mamo in to se ni smelo zgo-

diti.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Zato imam vedno napad manjvrednosti 

pred velikimi dogodki.« Postavljanje zahtev, spremljajoče misli so: »Ne smem uspeti, ker bo 

mama trpela.« Čustva oziroma vedenje, ki ga spremlja, je: »Ravnala sem ravno prav, da nisem 

bila preveč dobra ali preveč slaba.« Pri naši klientki se kažejo omenjene težave predvsem v 

relaciji glede mame, kot je razvidno iz zapisanega. Težave pri uresničevanju in dokončavanju 

projektov pa so pri odraslih otrocih alkoholikov lahko tudi plod odraščanja v družini, kjer se 

je prekomerno uživalo alkohol, kjer so bile predvsem obljube, naredilo pa se je bore malo, 

prekomerni uživalec alkohola pa je pogosto pričakoval pohvalo že za samo idejo ali namero, 

ki pa seveda ni bila nikoli realizirana (Mrlak 2016).

Mermolja (2015, 30) navaja, da se bazična prepričanja izoblikujejo v otroštvu, ob prvih inte-

rakcijah otroka z okoljem. V kolikor so izkušnje ugodne, oseba razvije pozitivna bazična pre-

pričanja, nasprotno pa se formirajo negativna bazična prepričanja, ki lahko osebo v življenju 

omejujejo. Negativna prepričanja so lahko vezana z nemočjo ali pa z neljubljenostjo. Nadalje 

avtorica trdi, da so bazična prepričanja najbolj osnovni nivo prepričanj, saj so rigidna, genera-

lizirana in globalna, in vplivajo na oblikovanje vmesnih življenskih pravil. Vmesna življenska 

pravila, je sicer težko spreminjati, vendar so bolj prilagodljiva kot bazična prepričanje.

Mermolja (2015) nadalje tudi navaja, da po kognitivno vedenjski teoriji izhajamo iz dejstva, 

da misli lahko opazujemo in spreminjamo, kar vpliva na vedenje in čustvovanje. V svetoval-

nem procesu je ključno, da klienta podučimo, kako lahko svoje misli in čustva prepoznava, se 

jih zaveda in opazuje katera okoliščina je pripeljala do le teh. Ko klient razume, da ga misli 

privedejo do čustvenih in vedenjskih reakcij se lahko prične učiti kako te misli spreminjati.
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6 ZAKLJUČEK

Pri analizi dnevnikov smo se osredotočili na vplive odraščanja otrok z staršem, ki prekomerno 

uživa alkohol in posledice, ki se lahko kažejo kot miselne napake in vplivajo na kvaliteto 

življenja v odrasli dobi. Rezultati so pokazali, da imajo vsi odrasli otroci alkoholikov prisotne 

miselne napake, večina tudi več njih. Najpogostejše miselne napake so etiketiranje in posplo-

ševanje. Rezultati naše raziskave so pokazali, da se pri vseh odraslih otrocih alkoholikov, ki so 

sodelovali v naši raziskavi, pojavljajo miselne napake. Na podlagi te ugotovitve lahko odgo-

vorimo na raziskovalno vprašanje (RV1): Katere so najpogostejše miselne napake odraslih 

otrok alkoholikov? Najpogostejše miselne napake so etiketiranje in posploševanje. Analiza 

dnevnikov je tudi pokazala, da miselne napake odraslim otrokom alkoholikov preprečujejo za-

vedanje lastnih potreb in mej ter da imajo le-ti močno razvite obrambne mehanizme predvsem 

pred bolečino. K tem obrambnim mehanizmom lahko pripišemo tudi posploševanje, npr.: Vse 

je brez veze. Samo tlačim svoje želje, svoja čustva in jih ne izrazim. Naše ugotovitve lahko 

primerjamo z ugotovitvami Trtnikove (2016) in Mrlakove (2016), da imajo odrasli otroci al-

koholikov nekatere skupne značilnosti, kot so npr. strah pred ljudmi, ki imajo avtoriteto, strah 

pred jeznimi ljudmi, željo po ustrežljivosti, bojijo se kritike, pogosto sami vstopajo v odnose z 

odvisnimi osebami, imajo sami slabo samozavest in postanejo tudi sami odvisniki. Slednje se 

je pokazalo kot resnično na celem vzorcu moških, ki so odraščali v alkoholični družini, ko so 

odrasli, pa so sami postali alkoholiki. Zanimiv je tudi podatek, da preostali, ženski del vzorca, 

ni razvil odvisnosti, so se pa vse poročile ali imele razmerja z osebami, ki prekomerno uživajo 

alkohol..

V bodoče bi bilo smiselno zajeti večji vzorec in primerjati odrasle otroke alkoholikov s skupi-

no odraslih otrok nealkoholikov, ki so odraščali v ugodnem družinskem vzdušju, in vključiti 

še druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na razvoj miselnih napak. Nedvomno je iz pregleda 

dnevnikov razvidno, da ima odraščanje v družini, kjer se prekomerno uživa alkohol številne 

negativne posledice za otroke, ki razvijejo vrsto patologij in neprimernih vedenj. Posledično 

doživljajo v odrasli dobi obilo stisk in težav na vseh pomembnih življenjskih področjih, krivdo 

pa pogosto zaradi neznanja in nezavedanja (mislijo, da je to, kar se jim je dogajalo v otroštvu, 

normalno, kar je glede na porabo in zlorabo alkohola v Sloveniji dokaj resnična realnost, 

v kolikor jo preverjajo v sosednjih družinah) nosijo sami. Sami se ne zavedajo svojih miselnih 
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napak in posledic le-teh na njihovo vedenje. Z nalogo smo opozorili na pomemben segment 

dejavnikov, ki vplivajo na življenje odraslih otrok alkoholikov, na pomembnost tematike in z 

željo, da bi psihosocialni delavci s poglobljenim znanjem pristopali do žrtev alkohola. Pred-

vsem pa, da bi odrasli otroci alkoholikov z zavedanjem in odpravljanjem miselnih napak lahko 

sčasoma zaživeli bolj kvalitetno življenje.
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PRILOGA

Tabela 1:

Spol: M 
Status: poročen 
Starost: 51 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Katastrofiziranje Mame ne smem doma 

pustiti same.
Ko jo je oče pretepal, sem 
mislil, da jo bom lahko 
zaščitil, zato sem jo tudi 
kasneje s težavo puščal 
samo. Z težavo sem odhajal 
na pot ali počitnice. Večkrat 
sem ostajal raje doma.

Posploševanje Vedno sem se počutil 
krivega.

Če sem kaj storil ali pa ko 
nisem storil nič.

Personalizacija Mislil sem in občutek sem 
imel, da lahko nadomestim 
pijanega očeta.

Vse odgovornosti sem 
prevzel nase, ker je bila 
mama razočarana ob vinje-
nem možu.

Postavljanje zahtev Moram najprej pomagati 
svoji materi.

Čeprav sem imel doma v 
najini hiši dela čez glavo, 
sem odhitel pomagat mami.

Etiketiranje 
Emocionalno presojanje

V alkoholu sem začutil, da 
sem pravi dec, kajti če nekaj 
ne spiješ, si reva.

Po službi se mi ni mudilo 
domov, tam sem imel 
podporo, izgovor je bil, da 
imam veliko dela.



Tabela 2:

Spol: M 
Status: poročen 
Starost: 46 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Posploševanje Še tega nisem naredil, kot je 

treba.
Samomor mi ni uspel.

Enostransko videnje Lažje se je odločiti narobe. Bilo je veliko situacij, kjer 
bi se moral odločiti drugače, 
pa se nisem … in to sem 
tudi dobro vedel.

Branje misli Kaj si drugi mislijo o meni. Nekako mi je nerodno, 
bojim se, kakšen bo odziv.

Etiketiranje Sem veliko premajhen. Nisem niti slučajno kom-
petenten, da bi komentiral 
njeno izpoved ali karkoli 
pametnega dodal. Zato sem 
raje tiho.

Poveličevanje negativ-
nega in minimaliziranje 
pozitivnega

Sam sebe se sramujem. Vse sem prepuščal ženi, 
da nisem bil za nobeno stvar 
nič kriv.



Tabela 3:

Spol: Ž 
Status: poročena 
Starost: 43 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Postavljanje zahtev Da moram kazati veselje, da 

je njej lažje.
Svoja prva čustva potegnem 
v sebe samo zato, da je njej 
dobro.

Emocionalno presojanje Da ne čutim prav, da nimam 
pravice do svojih čutenj, do 
svojega bistva.

Zato čakam, da mi drugi 
povejo, kaj sem in kaj je 
dobro zame.

Poveličevanje negativ-
nega in minimaliziranje 
pozitivnega

Nisem vredna. Vredna sem bila le, če 
sem stregla drugim, kot so 
želeli. Prepoznavala njihove 
potrebe, še preden so jih 
izrazili, in jim ustregla.

Posploševanje Vse je brez veze. Samo tlačim svoje želje, 
svoja čustva in jih ne 
izrazim.

Katastrofiziranje Strah me je zavrnitve. Ustvarim monolog in si 
nalagam krivdo in razloge 
za zavrnitev. Prehajam od 
čustev nezadovoljstva do 
jeze in umika v sebe.



Tabela 4:

Spol: M 
Status: poročen 
Starost: 43 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Etiketiranje 
Emocionalno presojanje

Sovražim se. Ne maram 
tega človeškega skrpucala, v 
katerega sem se spremenil. 
Spaka in čudak po volji 
ostalih.

Jaz nisem odrasel, ker sem 
bežal v fantazije, kjer sem 
bil nekdo drug, kjer sem 
odvrgel vso to posvinjano 
zunanjost svojega jaza.

Emocionalno presojanje 
Etiketiranje

Večkrat me preplavi obču-
tek, da kršim neki nezapisan 
zakon, ki prepoveduje, da 
bi taka šema, kot sem sam, 
okrog razstresala svoje 
umotvore in dognanja.

V govorjenju samem vidim 
nekaj strašno ogrožujočega, 
nekaj, kar ne bi smelo biti 
del mene, nekaj, kar me 
plaši in prepogosto postavlja 
v mučen položaj.

Posploševanje Vedno sem prenašal vedenje 
svojega šefa, ker je bil ne-
zanesljiv, bežal je v alkohol, 
prelagal odgovornost.

Vsega tega sem bil vajen 
iz otroštva, mi je bilo tako 
domače, da me to sploh ni 
motilo.

Personalizacija Oče je bil odmaknjen, to 
sem seveda razumel, kot da 
je nekaj narobe z mano, če 
je oče raje v gostilni kot z 
mano.

Da sem prizadet, si upam 
priznati le sedaj, prej sem to 
zanikal.

Etiketiranje 
Branje misli

Bil sem mamin sinček, ker 
mi je bilo vcepljeno, da sem 
narejen za nekaj več.

Ves čas sem pričakoval, 
da ne bo kdo opazil, prepo-
znal moj talent, me povabil 
v mednarodno ekipo. Počel 
sem nevsakdanje poklice, 
delo na višini, hribih, težko 
dostopnih krajih, nedoseglji-
vo. Prelagal sem odgovor-
nost na druge – starše.



Tabela 5:

Spol: Ž 
Status: poročena 
Starost: 41 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Enostransko videnje 
Branje misli

Nisem dovolj močna, da 
bi uspela. Če bi uspela, bi 
premagala svojo mamo in to 
se ni smelo zgoditi..

Zato imam vedno napad 
manjvrednosti pred velikimi 
dogodki.

Postavljanje zahtev Ne smem uspeti, ker bo 
mama trpela.

Ravnala sem ravno prav, 
da nisem bila preveč dobra 
ali preveč slaba.

Enostransko videnje Ne zaupam moškim. Ocenjujem moževo mimiko, 
geste, preverjam, če je 
zrak čist. To mi je ostalo še 
od življenja z očetom, ko 
je bilo treba biti stalno v 
pripravljenosti.

Enostransko videnje Sem slaba mama. Ves čas sem zasanjana, 
otožna in težko dostopna.

Poveličevanje negativnega 
in minimaliziranje pozitiv-
nega 
Posploševanje 
Personalizacija

Vedno sem kriva, če kaj 
storim ali ne storim ničesar.

Ko je nekdo slabe volje, 
prepisujem odgovornost 
sebi. Izogibam se jeznim, 
avtoritativnim ljudem, pred 
njimi zmrznem, izginem.



Tabela 6:

Spol: Ž 
Status: poročena 
Starost: 40 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Posploševanje 
Etiketiranje

Nimam poguma se postaviti 
zase, povedati svoje mnenje.

Ne upam si spregovoriti, ker 
mi je bilo večkrat rečeno, 
da naj bom tiho in se ne 
oglašam, da nimam prav.

Etiketiranje 
Emociaonalno presojanje

Občutek imam, da sem 
velika prevarantka.

Vse sem počela na skrivaj in 
na ta način se spremenila v 
neko vrste lažnivko.

Vse ali nič Navado imam, da se umi-
kam; če mi kdo/kaj ni všeč, 
se umaknem.

Ob vsakem pijančevanju 
moža sem se umaknila – ni 
važno, kam, tudi v sanjar-
jenje. Ni me bilo. Najinega 
zakona ni bilo.

Postavljanje zahtev V sebi sem vedno imela 
neko gonilo, da se človeka 
ne pušča na cedilu.

Zvesto sem ostajala in 
vztrajala v vzorcu rešiteljice.

Etiketiranje Rada bi živela, zadihala, 
saj menim, da kot reševalka 
sploh ne dovolim izraziti 
svojih želja in svoje prave 
narave.

Prevzemam pričakovanja 
drugih in se trudim ugoditi 
vsem.



Tabela 7:

Spol: Ž 
Status: poročena 
Starost: 38 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Mentalni filter Nisem vredna. Hlastajoča sem po nazivih, 

uspehih, potrditvah, ker 
upam, da mi bodo slednje 
napolnile tisto globoko 
vrzel.

Emocianalno presojanje 
Etiketiranje

Pukla na ven, pukla na noter. Teža vsega sranja je bila 
pretežka, da bi obdržala 
pokončno držo.

Napovedovanje prihodnosti 
Katastrofiziranje

Gotovo ne bom tako 
priljubljena, če bom mislila 
drugače in bom izobčena iz 
družbe.

Svoje mnenje sem redko 
izdavila, če pa že, sem ga 
takoj vzela nazaj.

Posploševanje Sploh ne vem, kdo sem, 
ljudje me ne cenijo in me le 
izkoriščajo.

Jaz pa samo čakam kot 
kuža, čakam potrditev, 
pohvalo, sprejetost.

Posploševanje Funkcioniram le takrat, ko 
igram igro zadovoljevanja 
potreb drugih ljudi.

Izbiram si za prijatelje zelo 
zahtevne, dominantne ljudi.



Tabela 8:

Spol: Ž 
Status: samska 
Starost: 27 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Enostransko videnje 
Posploševanje

Ljudje me ne cenijo in me le 
izkoriščajo.

Spoštovanje si gradim le 
tako, da skušam pomagati in 
ustreči drugim.

Posploševanje 
Etiketiranje

Moje mnenje se mi večkrat 
zdi bedasto, ničvredno.

Prisoten je strah, da se mi 
bodo drugi smejali. Zato 
sem se temu prilagodila z 
obrambnim mehanizmom 
laganja oziroma prikrivanja 
resnice. Večkrat se tako kar 
nekaj izmislim, namesto 
da bi povedala tako, kot je. 
To že naredim spontano in 
je grozno vsakokrat, ko kaj 
takšnega izustim.

Postavljanje zahtev Moram biti boljša, če ne 
najboljša, da sem nekaj 
vredna.

Če do tega ne pride, zame-
njam okolje.

Poveličevanje negativnega 
in minimaliziranje pozitiv-
nega 
Etiketiranje

Sem tisti, ki koleba. Sem tisti, ki je raje v ozadju 
in ki se nevrotično prestopa 
na mestu, namesto da bi se 
za nekaj odločila (vedeti, kaj 
želim) in sprejela odgovor-
nost za svoje življenje.

Enostransko videnje Ne znam reči ne slabim 
ljudem, stvarem, dogodkom, 
ker sem naivna, kot sem bila 
pri svojih starših, ki so z 
mano manipulirali.

Medlo hodim po svetu 
in sprejemam nase vse, 
kar mi drugi nalagajo. 
Verjetno je tukaj izvor moje 
nedefiniranosti.



Tabela 9:

Spol: M 
Status: poročen 
Starost: 45 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Emocionalno presojanje V meni pa je bila do 

nedavnega velika, res velika 
praznina, neizmeren sram 
in strah pred vsem in vsako-
mur, moje delo je prezrto in 
nič vredno.

Večkrat se nisem spravil 
med ljudi, ker se mi je 
zdelo, da me ne marajo, 
nekateri me res niso imeli, 
ampak ne zaradi mene, 
tako sem jim bil že v naprej 
predstavljen.

Etiketiranje 
Mentalni filter

Predvsem pa se mi zdi, da 
smo bili vsi preveč napih-
njeni, ampak tako smo bili 
naučeni, če tudi nisem hotel 
tega pokazati, se je pokazalo 
samo in problem je nastal, 
ker nisem več vedel, kaj si 
ljudje sploh mislijo o meni, 
enostavno nisem več znal 
razbrati, začutiti, niti sam 
sebe.

No, sedaj se to počasi ureja, 
odkar sem z očetom prekinil 
stike in razčistil z njim, sam 
pri sebi seveda, ker z njim 
se ne da in se nikoli ne bo 
dalo, sem lahko uvidel, kaj 
konec koncev sem, kakšen 
in kje začeti. Ugotovil sem, 
da sem bil čisto navaden 
napihnjenec, navzven grča, 
v sebi pa čustveno uničen 
človek, ki ne ve, kaj in kako 
naj.

Etiketiranje Izpadem kot otrok, na 
katerega se ne da zanesti.

Jokajoč v iskanju pomilova-
nja in objema.

Posploševanje Nič moški nisem. Pobegnem v omamo, 
distanciranje od drugih, 
pomilovanje samega sebe.

Posploševanje Sem želel povedati kaj 
pametnega, pa so me gleda-
li, kot da sem z Marsa padel.

Hitro sem spil dva kozarca 
in se delal norca kot ostali.



Tabela 10:

Spol: Ž 
Status: samska 
Starost: 38 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Postavljanje zahtev 
Emocionalno presojanje

Na vsake toliko še vedno ču-
tim tisti občutek dolžnosti, 
da pa kljub vsemu so moja 
družina in da stik moram 
imeti.

Zato pokličem in grem 
vsake toliko pogledat. 
Ampak veliko veliko 
manj kot v preteklosti, ko 
sem bila zvezana z njimi. 
Zdaj vikende preživljam 
popolnoma po svoje. Včasih 
zadaj ugrizne misel, a to si 
lahko hitro izbijem iz glave, 
ko samo pomislim, kako 
narobe je bilo, da sem bila v 
okovih.

Posploševanje 
Personalizacija 
Katastrofiziranje

Mene vedno nekaj skrbi 
zanje!! Zakaj že!? Kot da 
napol umirajo, pa sploh ni 
tako hudo.

Včeraj sem jo poklicala. 
Zaboli, še vedno. Najprej 
»halo«, potem sliši, da sem 
jaz in prestavi na »užaljen 
glas« in tiho sporočilo, kako 
je žrtev. Jaz takoj že s kepo 
v srcu, vklopi se avtomatika 
»kako ste kaj, kako si?« 
Postavljam vprašanje, ki ga 
sama NIKOLI ne dobim.

Etiketiranje Očitno sem res črna ovca v 
družini.

Včasih, ko sem jezna, ne 
vidim smisla v tem, da stike 
vzdržujem.

Emocionalno presojanje Včasih pride, da se počutim 
sama v življenju.

Zvečer sem v postelji malo 
zajokala – kot majhen otrok.



Posploševanje Kako sem, kako živim, moj 
svet nje ne zanima, moj svet 
ne obstaja, ni vreden.

Slaba vest zaradi odmika, 
očitno ni hujšega, kar lahko 
naredim svoji družini. Ni 
najlepše biti tujec med 
svojimi, a to sem sprejela.



Tabela 11:

Spol: M 
Status: poročen 
Starost: 37 let
MISELNE NAPAKE MIŠLJENJE ČUSTVA/VEDENJE
Postavljanje zahtev Nisem smel imeti svojega 

jaza.
Stresal sem vice in zabaval 
vse okoli sebe, da bi začutil 
svojo vrednost.

Etiketitranje 
Napovedovanje prihodnosti

Odvisnik sem bil in odvisnik 
bom ostal.

Ves čas me nekaj spremlja, 
alkohol, cigareti, marihuana, 
odnosi, hrana. Česarkoli se 
lotim, pretiravam.

Personalizacija Poniknem, da ne prizade-
nem drugih.

Ker iz mene bruha jeza, 
ki bi vse pobila, in takrat 
se ustavim, krotim svojo 
nebrzdano energijo.

Posploševanje 
Personalizacija 
Etiketiranje

Vem, da sem vsega kriv 
sam, nisem pokončen.

Obmolknem in ne znam 
zagovarjati svojega videnja 
sveta.

Izključevanje pozitivnega 
Katastrofiziranje

Ko hočem nekaj narediti, 
zakrknem, da ja ne bi vsega 
porušil.

In čakam na druge, da bi 
naredili namesto mene.


