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POVZETEK
V diplomskem delu obravnavam pojav narcističnih motenj, pri čemer je v središču mojega
zanimanja predvsem vpliv sodobne vzgoje na nastanek narcističnih motenj. Zanima me torej,
kako odnosi iz zgodnjega otroštva vplivajo na razvoj narcističnih motenj.
Na začetku predstavim mit o Narcisu, nato pa še glavne teorije o narcizmu, saj pri razlagi
narcizma ne moremo mimo psihoanalize. Nadaljujem z opredelitvijo permisivne vzgoje ki je
značilna za sodobni čas. Nato posebej razdelam kriterije permisivnosti, da bi kasneje lažje
analizirala, katere lastnosti permisivne vzgoje predstavljajo mehanizem nastajanja narcističnih
motenj. Teoretični del zaključujem z razlago o vplivu permisivne vzgoje na razvoj
narcisističnih motenj. Predstavim vlogo matere in vlogo očeta pri razvoju teh motenj.
Človekovo osebnost pomembno oblikuje tudi družba, zato na koncu vključim tudi družbeni
vidik, torej kaj ima s patološkim narcizmom opraviti družba.
V empiričnem delu vsebino obogatim z analizo dveh intervjujev, ki sem ju naredila z dvema
strokovnjakoma, ki delata na različnih področjih. Njun prispevek se mi zdi zelo dragocen, saj
sem iz prve roke izvedela, kako se narcistične motnje kažejo v praksi in kakšna je vloga
strokovnjaka pri obravnavi narcistično motenih oseb.

KLJUČNE BESEDE: vzgoja, narcistična motnja osebnosti, psihoanaliza, permisivna vzgoja,
družba

ABSTRACT
The thesis takes a look at the phenomenon of narcissistic personality disorders, with the main
focus on the role of contemporary education in their development. In this respect, we analyse
how relations from the early childhood influence the development of such disorders.
At the beginning, I introduce the myth of Narcissus, followed by the main theories of
narcissism, since a definition of narcissism cannot leave out psychoanalysis. We continue
with a definition of permissive education, which is characteristic for present-day education.
The criteria of permissiveness are also listed to ease further analysis of which characteristics
of permissive education correspond with the mechanism of the development of narcissistic
disorders.
The theoretical part brings a conclusion on how permissive education influences the
development of narcissistic disorders. The roles of mother and father in this are also
presented. Since human personality is shaped notably by the society, it is also important to
include the social aspect, highlighting the role of society in pathological narcissism.
The practical part supplements the conclusions with an analysis of interviews with two
experts in different areas. I find their contribution very valuable, as it shows first-hand
experience with narcissistic disorders in practice and the role of experts in dealing with them.

KEY WORDS: education, narcissistic personality disorder, psychoanalysis, permissive
education, society
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UVOD

Ozadje nastanka narcističnih motenj lahko spoznavamo iz dveh vidikov, psihoanalitičnega in
družbenega, ki sta med seboj povezana. Družba ima pomemben vpliv na razvoj človekove
osebnosti, zato je v preučevanje osebnostnih struktur vedno treba vključiti tudi družbeni
kontekst. Družbeni vplivi posegajo tudi v družino, ki je otrokovo primarno okolje in
predstavlja temelje razvoja človekove osebnosti. Z razvojem potrošniške družbe se je začela
razvijati tudi narcistična osebnostna struktura. Strokovnjaki opozarjajo na problem permisivne
vzgoje, ki prevladuje v sodobnih družinah. Bistvo permisivnega vzgojnega stila je
usmerjenost v otroka in njegove potrebe, kar pa ne pomeni otroku vse dopuščati. Otrokova
potreba je tudi postavljanje omejitev in zahtev, čeprav tega ne pokaže direktno. Bolj primeren
izraz za sodobno vzgojo bi bil torej pretirano popustljiva ali razvajajoča vzgoja, katere
rezultat je neavtonomen in neodgovoren posameznik brez notranje trdnosti.
Psihoanalitični vidik poudarja pomen odnosov med otrokom in njegovimi primarnimi objekti,
torej mamo in očetom. Otrok v prvih mesecih predstave o sebi oblikuje preko simbiotičnega
odnosa z mamo. Od teh prvih kontaktov je odvisno, kako bo potem otrok deloval v odnosu z
drugimi. Z razvojem vedno bolj postaja pomembna vloga očeta ali pomembnega Tretjega, ki
otroka sooči s svetom pravil. Na ta način otrok prihaja v stik z zunanjim, realnim svetom. Če
pride do identifikacije z Zakonom, je razrešitev ojdipovega kompleksa uspešna. Oče oziroma
pomembni Tretji pa lahko svoje vloge tudi ne odigra, kar pa lahko prinese hude posledice –
narcistično strukturo osebnosti. Ljudje s tako osebnostno strukturo so zaradi izredno nizkega
samospoštovanja odvisni od potrditev drugih, zato stalno težijo k popolnosti in ne sprejemajo
možnosti, da ne bi bili idealni. Ker teh idealov ni mogoče doseči se pogosto spopadajo z
občutki razvrednotenja. Nihanje od občutkov vsemogočnosti pa do depresije jim onemogoča
zaživeti notranje polno življenje.
V nalogi se bom osredotočila predvsem na vlogo vzgoje pri nastajanju narcističnih motenj,
torej, kako otrokovo primarno okolje pripomore k pojavu narcističnih motenj. Namen
diplomske naloge je dobiti nek okvirni vpogled v problem narcističnih motenj. Tako bom v
teoretičnem delu zajela tako psihoanalitični, kot tudi družbeni vidik. V empiričnem delu pa
bom analizirala, koliko se odgovori ujemajo s teoretičnimi izhodišči in koliko lahko, če sploh
lahko, naredi strokovnjak, da bi bilo teh motenj manj ali da bi se jih vsaj omililo.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
Patološki narcizem

2.1.1 Mit o Narcisu (Po Bregar, 1990)
Narcis je bil sin nimfe Leirope in rečnega boga Kefisa. Nezmotljivi videc je dejal Leiropi, ko
ga je povprašala po Narcisovi usodi: »Narcis bo doživel globoko starost pod pogojem, da ne
bo nikoli spoznal samega sebe. Narcis je odraščal in se razvil v prelepega mladeniča. Vanj so
se brez uspeha zaljubljali tako mladeniči kot mladenke, med katerimi je bila tudi nimfa Eho.
Ker je Eho, medtem ko se je Zeus zabaval s planinskimi nimfami, Heri pripovedovala dolge
zgodbe, jo tako zabavala in uspavala njeno ljubosumje, jo je Hera kaznovala. Eho je bila
kaznovana tako, da je izgubila sposobnost izražanja svojih misli, lahko je zgolj kot odmev
ponavljala tuje besede. Nekega dne je v gozdu srečala Narcisa in ga želela ogovoriti vendar
spregovoriti ni mogla prva. Ko je Narcis spregovoril je ponavljala njegove besede. Hotela ga
je objeti, on pa jo je odrinil in pobegnil. Eho je ostalo življenje preživela v pustih skalnatih
soteskah, koprneč od bolečine zaradi ljubezni in ponižanja, vse dokler od nje ni ostal samo še
glas. Narcis je nekega dne poslal meč Ameiniju, mladeniču, ki mu je najvztrajneje dvoril. S
tem mečem se je Ameinij ubil pred Narcisovimi vrati in pri tem rotil bogove, naj maščujejo
njegovo smrt. Boginja Artemida je uslišala prošnjo in uporabila vso svojo moč, da bi se
Narcis zaljubil tako, da se njegove ljubezenske želje ne bi mogle izpolniti. Pri Danakonu v
Tespiji je Narcis naletel na izvir, ki je bil čist kot srebro, ki ga dotlej ni še nihče odkril. Ko se
je Narcis utrujen nagnil nad vodo, da bi si pogasil žejo, se je zaljubil v svojo lastno zrcalno
podobo. Najprej je skušal objeti in poljubiti lepega mladeniča, s katerim se je soočil, toda
kmalu se je prepoznal: »Ti – ti si jaz« (Ovidij, 1977, str. 35).
2.1.2 Teorije o narcizmu
Patološki narcizem lahko razlagamo skozi družbeni ali psihoanalitični vidik, ki sta med seboj
povezana. V psihoanalizi se je s fenomenom narcizma ukvarjalo kar nekaj avtorjev, zato je
nastalo več obsežnih in kompleksnih teorij, ki nam dajejo vpogled v ozadje nastajanja tega
pojava. Na kratko bom predstavila pristope treh avtorjev, ki v svojih teorijah izhajajo iz
Freuda. Ti avtorji so Melanie Klein, Otto Kernberg in Heinz Kohut.
Da bi pojasnil pojav psihoze in perverzije Freud vpelje koncept narcizma (Freud, v Shaked,
1994). »V okviru konceptualizacije narcizma Freud vztraja pri svoji teoriji libida, ki sloni na
2

razlikovanju dveh vrst nagonov: seksualnih nagonov in nagonov jaza« (Freud, v Bregar, 1989,
str. 110). Seksualne nagone poimenuje libido, ki je v objekte usmerjen iz seksualnih nagnjenj,
katerih cilj je ohranitev vrste. Nagone jaza pa poimenuje interesi, katerih cilj je
samoohranitev, neka korist, ki jo jaz dobi od objektov. Z razlikovanjem nagonov lahko
ločimo tudi dve vrsti libida, ki sta za koncept narcizma zelo pomembna. Gre za ločevanje med
libidom jaza oziroma narcisističnim libidom in objektnim libidom (Freud, v Bregar, 1989).
Zgodnjo stopnjo otrokovega razvoja je prepoznal kot fazo primarnega narcizma, ki nastopi
preden ima otrok nadzor nad psihičnimi kapacitetami in preden se pojavijo objekti v njegovi
zavesti. Na tej zgodnji fazi je otrok narcističen, kar pomeni, da je njegov celotni libido
usmerjen k samemu sebi. S pojavom objektov se libido usmeri proti njim, saj le-ti (mama kot
primarni objekt) zadovoljujejo njegove potrebe po negovanju in varnosti. Ko objekti
razočarajo in ne zadovoljujejo potreb, se del libida vrne k selfu, kar Freud označi kot
sekundarni narcizem. Hude duševne motnje, kot so psihoze ali seksualni odkloni, so
karakterizirane z nezmožnostjo ljubezni do objekta (Freud, v Shaked, 1994).
Praper pravi, da »bi morda morali jasneje ločevati med (zdravim narcizmom) kot ljubeznijo
do sebe, ki se kaže v dobrem samovrednotenju in samospoštovanju in narcisističnimi
motnjami osebnosti, kjer človek s samoidealizacijo in grandioznimi fantazijami o sebi v
bistvu prikriva prizadet občutek lastne vrednosti ter je zato še posebej ranljiv in ogrožen, saj
se lahko kohezivnost sebstva (self-cohesiveness) v takšni situaciji zelo hitro fragmentira«
(Praper, 1994, str. 81)
Termin »objekt« je za razlago narcisistične motnje zelo pomemben. Za nekatere avtorje velja
ta termin kot osrednji pojem pri svojem raziskovanju. Mednje sodi tudi Melanie Klein, katere
teorija o narcizmu temelji na teoriji objektnih odnosov.
Avtorica meni da »objektna razmerja obstajajo od začetka življenja, pri čemer je prvi objekt
materina dojka, ki jo otrok razdeli na dobro (gratificirajočo) in slabo (frustrirajočo) dojko«
(Klein, 1998, str. 374). »Dobra dojka – zunanja in notranja – postane prototip vseh objektov,
ki mu dajejo pomoč in gratifikacijo, slaba dojka pa prototip vseh zunanjih in notranjih
preganjalnih objektov« (Klein, 1998, str. 436). Otrok frustrirajoči objekt doživlja kot objekt
preganjanja, dobro dojko pa idealizira. Občuti jo kot popolno dojko, ki je zmeraj na voljo in ki
omogoča neomejeno, takojšnjo in večno gratifikacijo. Idealizacija dobre dojke izvira tudi iz
moči otrokovega preganjalnega strahu. Z idealizacijo se otrok brani pred tesnobo, ki bi mu jo
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povzročili preganjalni objekti. Po Kleinovi tiči vzrok za preganjalne tesnobe v delovanju
nagona smrti (Klein, 1998). Pravi, »da otrok čuti primarno situacijo nevarnosti, ki se poraja iz
dejavnosti notranjega gona smrti, kot vsesplošen napad, kot pregon« (Klein, 1998, str. 416).
»Pred neizbežnim in neznosnim pritiskom uničevalnega notranjega nagona se jaz brani s
projekcijo tega notranjega zla v svet, v objekt, s sadističnim, agresivnim »napadom na
objekt«, ki zato zanj postane »objekt preganjanja«, objekt, ki v otroku vzbuja strah pred
maščevanjem; zaradi zaščite pred tako nastalim objektom, ki grozi z maščevanjem, se hkrati
sproži »idealizacija objekta«, kot drugačen odnos do objekta, introjekcija »dobrega« objekta
(Klein, v Bregar Golobič, 1995, str. 36). Ker so starši, posebej mati njegovi prvi objekti, jih
zaradi strahu pred njihovo agresijo idealizira. Otrok ponotranji slike drugih, jih shrani v
nezavedno in te v zgodnjem obdobju postanejo tudi slike o samem sebi. Če se s kasnejšimi
izkušnjami v arhaične fantazije o starših ne uvedejo elementi stvarnosti, ali če ti elementi
fantazij vsaj ne preoblikujejo, bo otrok težko razlikoval sebe od zunanjih objektov.
Ponotranjene slike drugih ustvarijo obrambo pred slabimi predstavami o sebi in o objektih, ki
ustvarijo obliko strogega, kaznovalnega nadjaza (Lasch, 2012). Otrok zaradi lastnih občutkov
agresije (projiciranih v druge in ponotranjenih kot notranje »pošasti«) »skuša doživljanje besa
in zavisti nadomestiti s fantazijami o bogastvu, lepoti in vsemogočnosti. Te fantazije
postanejo skupaj s ponotranjenimi podobami dobrih staršev, s katerimi se skuša braniti, jedro
»grandioznega pojmovanja sebe«« (Lasch, 2012, str. 60).
Tudi Kernberg pripisuje objektnim odnosom velik pomen pri nastajanju različnih osebnostnih
motenj. Avtor meni, da razvoj normalnega in patološkega narcizma vedno zajema odnos self
reprezentacij do objektnih reprezentacij in zunanjih objektov, kakor tudi instinktne konflikte,
ki vsebujejo tako libido kot agresijo. Pravi, da študije narcizma ne moremo ločiti od objektnih
odnosov (Kernberg, 1984).
Kernberg (2004) je narcizem klasificiral v naslednje kategorije:
a) normalni odrasli narcizem
b) normalni infantilni narcizem
c) patološki narcizem
Normalni odrasli narcizem je karakteriziran z normalno regulacijo samospoštovanja (selfesteem). To je odvisno od:
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-

normalne strukture selfa, povezane z normalno integriranimi ali totalno
internaliziranimi objektnimi reprezentacijami

-

integriranega, precej individualiziranega in abstraktnega superega

-

zadovoljitve instinktivnih potreb znotraj konteksta stabilnih objektnih odnosov in
vrednostnega sistema.

Normalni infantilni narcizem je pomemben, ker je fiksacija ali regresija k infantilnim
narcističnim ciljem pomembna poteza vse karakterne patologije. Normalni infantilni narcizem
vsebuje regulacijo samospoštovanja primerno razvojni stopnji, kar vključuje in implicira
normalni infantilni »vrednostni sistem«, zahteve in prepovedi (Kernberg, 2004).
Kernberg (2004) loči tri tipe patološkega narcizma: (1) Regresija k infantilni regulaciji
samospoštovanja spada v najblažjo obliko narcisistične karakterne patologije. Gre za
osebnostne ali karakterne motnje, pri katerih je regulacija samospoštovanja pretirano vezana
na izražanje in odpore pri otroških zadovoljitvah, katere pa niso značilne za odraslost. Tukaj
je problematično to, da ego obvladujejo infantilna prizadevanja, vrednote in prepovedi. (2)
Drugi tip, ki je bolj resne narave, a se vseeno relativno redko pojavlja je tisti, ki ga je Freud
opisal kot ilustracijo narcističnega izbora objekta. Self pacienta je patološko identificiran z
objektom, medtem ko je reprezentacija pacientovega infantilnega selfa projicirana v ta objekt.
Ustvarja se libiden odnos, v katerem sta funkciji selfa in objekta zamenjani. (3) Najhujša
oblika patološkega narcizma je prava narcistična motnja osebnosti, ki predstavlja velik izziv
klinični psihiatriji.
Patološki narcizem odraža libidno investicijo v patološko integrirano strukturo selfa in ne v
normalno integrirano. Patološki grandiozni self vsebuje realne self reprezentacije, idealne self
reprezentacije in idealne objekt reprezentacije. Razvrednotene ali agresivno determinirane self
in objekt reprezentacije so razcepljene, disociirane, potlačene ali projicirane. Psihoanalitično
reševanje problema vedno prinese na površje (se aktivira v transferu) primitivne objektne
odnose, konflikte, ego strukture in obrambno delovanje, karakteristično za razvojno stopnjo,
ki predhodi konstantnosti objekta (Kernberg, 2004).
Kernberg (2004) je mnenja da pri narcisitični osebnosti že med tretjim in petim letom lahko
pride do tega, da se namesto integracije pozitivnih in negativnih reprezentacij selfa in objekta,
združijo le vse pozitivne reprezentacije selfa in objekta, kar vodi v ekstremno nerealni,
idealizirani patološki grandiozni self. K razvoju takšnega selfa privede hladen in zavračajoč, a
5

vendar občudujoč odnos staršev do otroka. Narcisistične osebnosti razvrednotijo realne
objekte, ki vključujejo tiste aspekte, ki jih narcisistični želijo imeti. Te osebe se oddaljijo od
sebe, potlačijo svoje negativne aspekte ali jih projicirajo v druge.
Razvrednotenje drugih in prazen notranji svet sta pri narcisističnih osebah glavna vzroka za
pomanjkanje samospoštovanja in nezmožnosti empatije. Občutek notranje praznine
kompenzirajo z neskončnim občudovanjem s strani drugih in s poskušanjem prevzeti nadzor
nad drugimi, da bi prikrili zavist do avtonomnega delovanja, zadovoljnega življenja in
kreativnosti pri drugih (Kernberg, 2004).
Kohut se pri proučevanju narcizma osredotoča na self, ki je osnovni model psihičnega
aparata. Tudi on poudarja pomen objektov pri nastajanju narcisističnih motenj. To so objekti,
ki se koristijo v službi selfa in vzdrževanja njegovih nagonskih investicij ali objekti, ki jih
oseba sama doživlja kot dele selfa. To so objekti selfa (self-objects) (Kohut, 1990).
Pacienti z narcistično motnjo osebnosti imajo specifične motnje na področju selfa in na
področju tistih arhaičnih objektov, katekiranih z narcističnim libidom, ki so še vedno tesno
povezani z arhaičnim selfom. Ti pacienti ostajajo fiksirani na arhaične grandiozne
konfiguracije selfa in/ali arhaične, precenjene, narcistično katekirane objekte. Ti arhaični
narcistični konfiguraciji sta (1) veličinski – grandiozni self in (2) idealizirana slika roditelja.
2.2

Permisivna vzgoja

2.2.1 Opredelitev permisivne vzgoje
O permisivni vzgoji se govori in piše že kar nekaj časa. Posledično obstaja tudi več
opredelitev o tem, kakšna naj bi bila permisivna vzgoja. Stroka za začetnika permisivne
vzgoje označuje J. J. Rousseauja, ki pravi, da je otrok po naravi nepokvarjeno bitje in da ga
pokvarijo vplivi okolja. Prava vzgoja je svobodna vzgoja brez discipliniranja, avtoritete
odraslih in sankcioniranja. Na ta način naj bi po njegovem tako vzgajanje privedlo do
poslušnosti lastni vesti in odgovornosti. (Rousseau, v Kroflič, 2007). Začetki permisivne
vzgoje segajo torej že v konec 18. stoletja, ideje o otrokovi dobri naravi in vzgoji, ki izhaja iz
otrokovih potreb pa postanejo gesla permisivne vzgoje (Kroflič, 2007).
Kroflič (1997) permisivni vzgojni pristop opredeli kot pristop, ki izhaja iz otroka in njegovih
potreb. Zavzemanje za tovrsten vzgojni pristop izhaja iz vedno večjega zavedanja potrebe po
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upoštevanju otrokovih pravic in pa zavedanje dejstva, da nasilni vzgojni pristop ne prinese
pozitivnega vzgojnega učinka. Podobno meni Praper, ki opredeli permisivno vzgojo kot
»vzgojo, ki upošteva otrokove potrebe in razvojne posebnosti, vzgojo, ki otroka pripelje do
tega, da z besedami izraža svoje težnje in mnenja (kar pa ne pomeni, da vedno obvelja
njegova)« (Praper, 1992, str. 142).
Žorž (2002) v svoji knjigi Razvajenost, rak sodobne vzgoje poglobljeno piše o pojmu
razvajenosti, ki je tesno povezana s permisivno vzgojo. Permisivno vzgojo poenostavljeno
označi kot »učenje, da se bo otrok idealno razvijal, če mu bo okolje nudilo vse, da bo
doživljal čim manj frustracij. Takšno okolje naj bi mu omogočilo, da se čim bolj spontano
odziva na dogajanje v sebi in okolju, da doživlja tako čim manj konfliktov« (Žorž, 2002, str.
20). Avtor komentira tudi Praperjevo opredelitev permisivne vzgoje. Pravi, da njegovi
opredelitvi manjka dodatno pojasnilo tistega, kar piše v oklepaju (»kar pa ne pomeni, da
vedno obvelja njegova). Žorž opozori, da »te besede lahko razumemo tudi tako, kot da naj
vendarle pretežno obvelja otrokova, le včasih naj bo tako, kot starši hočejo« (Žorž, 2002, str.
22). Po njegovem to ne more biti ideal primerne vzgoje, saj se otrok na ta način ne bo naučil
soustvarjalnega prilagajanja okolju (Žorž, 2002).
2.2.2 Značilnosti permisivne vzgoje
Za bolj poglobljeno razumevanje koncepta permisivne vzgoje bom naštela nekaj glavnih
značilnosti tovrstne vzgoje.
Kot prva in temeljna za permisivni vzgojni stil je upoštevanje otrokovih potreb. Velik
poudarek se daje na otroka in njegove potrebe. Pri vzgajanju je potrebno omogočiti, da otrok
čim bolje razvije potenciale svoje osebnosti, kar je mogoče le z razumevanjem in
spodbujanjem. Če pa ga zatiramo, svojih potencialov ne more razviti oziroma je razvoj le-teh
omejen (Ortl, 2008).
Naslednja značilnost je zlom avtoritete do katerega pride ne le v družini, temveč tudi v
otrokovem ožjem in širšem okolju. V družinski vzgoji je izginevanje avtoritete povezano z
odsotnostjo očeta, kar privede do zloma patriarhalne vzgoje (Kroflič, 1997). Težave z
vzpostavljanjem avtoritete se pojavljajo tudi v šolah, kjer »poskušajo čim bolj odpraviti
klasično

učiteljevo

avtoriteto

ter

tako

narediti

prostor

učenčevi

individualnosti,

samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in »svobodi«« (Kroflič, 1997, str. 269). Permisivnost zajame
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tudi širše družbeno okolje. Lasch govori o narcistični kulturi, v kateri je življenje organizirano
okoli ugodja, ki ga nudi potrošnja (Lasch, 2012). Starši, ki so pri vzgoji »permisivni in
izmikajoči se, ubogljivost otrok laže dosežejo s podkupovanjem kot s kljubovanjem
čustvenim pretresom, ki so posledica brzdanja otrokovih zahtev« (Rogow, v Lasch, 2012, str.
209). Takšna vzgoja pa ne spodbuja razvoja otrokove samoiniciativnosti in razvoja
samoobvladovanja ter samodiscipline (Lasch, 2012).
Kot že rečeno je zlom avtoritete povezan z odsotnostjo očeta. To je posledica prevladujočih
družbenih razmer, v katerih svet businessa, dela in politike vse bolj ogrožajoče vpliva na
življenje družin (Lasch, 1992). »Vdor industrije, množičnih medijev in instanc socializiranega
starševstva v družino je neopazno spremenil kvaliteto zveze med starši in otroki« (Lasch,
1992, str. 198). S tem se je ustvaril ideal popolnega starševstva, kar je močno spodkopalo
zaupanje staršev v svoje zmožnosti pri vzgoji. Zaradi odsotnosti očetov je vzgoja prenesena
na matere, ki skušajo postati idealni roditelji (Lasch, 1992). Od mnenj stroke so tako močno
odvisne, da »nikoli ne morejo imeti lahkotne, skoraj nezavedne samozavesti matere, ki živi v
družbah s trdnejšimi vzorci, matere, ki sledi potem, za katere nesporno ve, da so pravilne«
(Gorer, v Lasch, 1992, str. 198, 199).
S pomanjkanjem avtoritete v družini je prisotno tudi pomanjkanje discipline in pa odsotnost
kazni. Teorija permisivnosti pravi, da »je prisila nad otrokom že krnitev njegovih ustvarjalnih
potencialov in individualnosti, kazen je napad na otrokovo avtonomijo, pravila ogrožajo
otrokov vsestranski razvoj…« (Salecl, 1991, str. 103).
Za permisivno vzgojo je značilno tudi vzgajanje po nasvetih strokovnjakov, ki svarijo pred
posledicami, ki lahko nastanejo zaradi neustreznih vzgojnih prijemov. Gre za to, da
strokovnjaki/institucije prevzemajo vedno več vzgojnih funkcij. Institucije (šole, vrtci,
zdravstvene in socialne službe) v katere so posredno ali pa neposredno vključeni otroci so
prevzele vedno več vzgojnih nalog, za katere so bile včasih odgovorne družine. Lasch pravi,
da »so reklamna industrija, množični mediji, zdravstvene ter socialne službe in drugi agensi
množičnega skrbstva v teku prosvetljevanja množic prevzeli veliko socializacijskih funkcij
družine, preostale pa so podredili sodobni znanosti in tehnologiji« (Lasch, 1992, str. 182).
Strokovnjaki na področju dela z ljudmi so vedno bolj začeli opozarjati na škodljive učinke
starševske vzgoje. S tem so težili k razširitvi svoje pristojnosti. Družina naj tako ne bi mogla
več skrbeti za svoje potrebe (Lasch, 1992).
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2.2.3 Kritični pogled na permisivno vzgojo
Problemi permisivne vzgoje so postali predmet raziskovanja mnogih strokovnjakov. Kroflič
pravi, da »se otroci, ki so bili vzgajani bolj svobodno ne odlikujejo s samostojnostjo,
ustvarjalnostjo in notranjo (avtonomno) moralnostjo, ampak do skrajnosti razvijejo
potrošniško egoistično miselnost in bolestno narcistično odvisnost od zunanjih potrditev, ki
jim jih posreduje socialno okolje, kadar uspešno igrajo družbeno primerne vloge« (Kroflič,
1997, str. 29). Podobno meni Žorž (2002), ki pravi, da se razvajeni otroci do drugih vedejo
zelo egoistično in od njih veliko zahtevajo. Čeprav zase pravijo, da bodo delali, kar bodo sami
hoteli in da jim nihče nič ne more, niso tako svobodni, kot to izražajo njihove besede. »V
resnici so povsem odvisni od drugih, od tega, da jim drugi izpolnjujejo njihove želje, potrebe,
saj jih sami niti dobro ne poznajo. In sami nezavedno čutijo to odvisnost, zato iz nje bežijo.
Žal pa po navadi bežijo v druge odvisnosti – od droge, televizije, računalnika, klape« (Žorž,
2002, str. 67, 68).
Renata Salecl (1991) pravi, da le z discipliniranjem pridemo do svobodnega in odgovornega
posameznika, kar nam sporoča že naslov njene knjige - Disciplina kot pogoj svobode. Njena
trditev je blizu Kantovi ideji o tem, kako je treba vzgajati. Kant je namreč mnenja, da človek
po naravi ni moralno bitje in da to z vzgojo šele postane. »Človek postane človek le preko
vzgoje« (Kant, 1997, str. 38). Starši ali vzgojitelji morajo otroka disciplinirati. Kant pravi, da
se z disciplino in strogostjo živalskost predrugači v človeškost. »Disciplinirati pomeni
poskušati preprečiti, da živalskost človeštva niti posamezniku niti družbenemu človeku ni v
škodo. Disciplina je torej le brzdanje divjosti« (Kant, 1997, str. 43).
Kritičen pogled na permisivno vzgojo je nujen, saj so rezultati tovrstne vzgoje vse prej, kot
pozitivni. Velik problem sodobne vzgoje je v pomanjkanju avtoritete in s tem discipline. To
prinaša hude posledice – nastanek narcistične osebnostne strukture.
2.3

Vpliv sodobne permisivne vzgoje na razvoj narcističnih motenj

2.3.1 Klinična slika patološkega narcisa
Narcistično motene osebe dajejo vtis samozadostnosti, v notranjosti pa čutijo negotovost,
nezaupljivost, ranljivost, zaradi česar stalno potrebujejo zunanje potrditve od ljudi, kar jim
prinaša zadovoljitev narcisističnih potreb (Ilin, 1995). Žižek pravi, da so je patološki narcis
»dobro prilagojen okolju, uspešno funkcionira, včasih celo socialno blesti in dominira v
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svojem okolju, vendar pa ob njem kmalu naletimo na neko temeljno protislovje: patološki
narcis prezira soljudi, jih izkorišča, vidi v njih le sredstvo za svojo afirmacijo, hkrati pa je
povsem odvisen od njihovega priznanja in občudovanja, obstoji le prek ugleda, ki ga ima v
očeh vrstnikov « (Žižek, 1987, str. 115).
Naslednja značilnost je »skoraj popolna nezmožnost empatije: patološki narcis ne more nikoli
zares »vstopiti v drugega«, se vživeti vanj, izkusiti to, čemur pravimo »globina osebnosti«,
brezno subjektivnosti« (Žižek, 1987, str. 115, 116).
»Za patološkega narcisa je razpoložljivost soljudi nekaj samoobsebiumevnega: najbolj
naravna stvar na svetu je, da ravnamo s soljudmi brez slehernega obzira, da se jih zgolj
poslužimo za naše narcistično zadovoljstvo« (Žižek, 1987, str. 116). »Objekt hitro izgubi
veljavo, če odpove v vlogi, ki mu jo je narcistično motena oseba namenila in mu ne nudi več
pričakovanega zadovoljstva« (Ilin, 1995, str. 91).
Patološki narcis se tako ni zmožen resnično navezati na drugega ali biti odvisen od nekoga:
»odvisen v pomenu zaveze in obveze, angažmaja, zaupanja, predanosti. Patološki narcis je res
suženjsko odvisen od »uspeha« pri vrstnikih, od njihovega priznanja, vendar te odvisnosti
nikakor ne smemo zamešati z zaupanjem, predanostjo drugemu« (Žižek, 1987, str. 116). Do
ljudi goji globoko nezaupanje , po drugi strani pa je nesposoben biti dalj časa sam (Ilin, 1995).
Narcistično motene osebe imajo strah pred neuspehom in staranjem, saj si močno želijo da bi
jih drugi opazili, jih občudovali, zato skrbijo za svoje telo, da bi bili v očeh drugih čim bolj
mladostni, uspešni (Ilin, 1995).
Te osebe tako niso sposobne resnično uživati v življenju, saj nikoli niso zadovoljne s tem kar
imajo, želijo vedno več, hlastajo za nedosegljivim (Ilin, 1995).
»Čeprav se narcis dobro znajde v vsakodnevnem življenju in druge ljudi nemalokrat očara
(nenazadnje s svojim »navideznim uvidom v lastno osebnost«), pa si s tem, ko razvrednotuje
soljudi in ga ti pravzaprav sploh ne zanimajo, dodobra osiromaši svoje osebno življenje in
krepi »subjektivno občutenje praznine«« (Lasch, 2012, str. 61).
»Z grandioznostjo skušajo ubežati pred bolečimi občutki osamljenosti in manjvrednosti…
»omnipotentna poza jim omogoča vzdrževanje občutka lastne popolnosti, posebnosti in
pomembnosti, kar jim pomaga pri premagovanju vsakodnevnih frustracij« (Ilin, 1995, str. 88).
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Grandioznost in narcistične motnje omenja tudi Alice Miller. »Grandioznega človeka povsod
občudujejo, on pa to občudovanje potrebuje, saj brez njega sploh ne more živeti. Vse, česar se
loti, mora narediti bleščeče in to tudi zmore (česa drugega se pač ne loti). Tudi sam sebe
zaradi svojih lastnosti občuduje: zaradi lepote, razumnosti, nadarjenosti, uspehov in dosežkov.
Gorje pa, če nekaj od tega odpove. V tem primeru se težko izogne katastrofi hude depresije«
(Miller, 1992, str. 64).
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2.3.2 Vloga odnosa med starši in otrokom pri nastajanju narcistične osebnostne
strukture
Vloga mame
V prvem letu življenja »je otrok z materjo psihično zlit v eno in to mu nadomešča gotovost, ki
jo je imel prej, ko je bil biološko povezan« (Praper, 1992, str. 42). Težnja po povezanosti
človeka spremlja skozi vse življenje, kaže pa se v obliki potrebe po varnosti, sprejetosti,
ljubezni. Po drugi strani pa se v človeku vedno bolj vzbuja tudi potreba po samostojnosti.
Tudi mati doživlja nek notranji konflikt med željo, da bi ostala z otrokom zlita v eno in željo,
da otrok odraste (Kroflič, 1997). Temu rečemo obdobje simbioze, ki je »maternica otrokovega
psihičnega razvoja, zibelka otrokovih kasnejših socialnih kontaktov, temelj zmožnosti
vživljanja v drugega« (Praper, 1992, str. 45). Drugo ime za simbiozo je zrcalni stadij, v
katerem prevladuje otrokova naravna težnje po podrejanju avtoriteti, natančneje materi. Otrok
vidi sebe skozi materine oči in preko nje gradi svoje prve predstave o sebi. Zlitost z mamo v
eno zadovoljuje otrokovo potrebo po zaščiti in varnosti, zato se materi brezpogojno podredi
(Kroflič, 1997). Alice Miller (1992) pravi, da je v prvih tednih oziroma mesecih otrokovega
življenja ključna vloga mame, ki mora biti otroku na razpolago, mu omogočiti, da se v njej
zrcali. Mama je narcistično zasedeni objekt – otrok jo torej, če mu dovoli, »izrabi« za svoj
narcistični razvoj, kar mu omogoča zdravo občutje samega sebe v odraslosti. Če je mama
sama narcistično neizpolnjena, otroku ni sposobna omogočiti, da jo narcistično zasede.
Nasprotno, nezavedno skuša z otrokovo pomočjo zadovoljiti svoje narcistične potrebe,
oziroma ga narcistično zasede. V takem odnosu ni prostora za otrokove občutke in čustva.
Otrok zadovoljuje materine potrebe, kar mu tedaj omogoča preživetje, z odraščanjem pa ga to
ovira, da bi postal on sam.
Vloga očeta
Kot že rečeno, se v človeku vedno bolj vzbujajo tudi težnje po samostojnosti. Otrok
postopoma prehaja iz diadnega v triadni odnos, pri čemer oče odigrava pomembno vlogo.
Govorimo o ojdipovem kompleksu, ko »zopet pride do podreditve neki novi obliki avtoritete,
a ta podreditev ni več tako zavezujoča, je pa »simbolizirana (podrejanje simbolni zahtevi ali
pozivu, ki ima po eni strani univerzalno vrednost, po drugi strani pa je racionalno osmišljen in
omogoča kasnejše preseganje)« (Kroflič, 1997, str. 272). Z normalno razrešitvijo Ojdipovega
kompleksa otrok preseže simbiotsko navezanost in tako pride do simbolne identifikacije
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V simbiotični odnos med mamo in otrokom vstopi tretja oseba – oče, oziroma katerikoli
nosilec vloge »pomembnega Tretjega, ki ni le tekmec v boju za materino naklonjenost,
temveč hkrati glasnik racionalnega sveta pravil, zahtev, pozivov in zakonov. Čustveno nabita
idilična simbioza, ki res duši otrokovo individualnost, a hkrati vsaj navidezno zagotavlja
brezkonfliktno stanje ugodja se sooči z mnogo manj prijetnim, a za razvoj otrokove
individualnosti nujno potrebnim svetom pravil in omejitev« (Kroflič, 1997, str. 42). To
soočenje postopoma vodi v razvoj svobodne osebnosti, saj otrok spozna, da zahteve, pravila,
zakoni, ki jih zastopa oče veljajo za vse, torej imajo univerzalno vrednost (Kroflič, 1997).
Žižek pravi, da »otrok spozna, kako je že sam Drugi, materinski Drugi podložen nekemu
Zakonu, neki besedi, očetovski besedi – Zakon je izvirno Zakon, ki velja predvsem za samega
Drugega, za tistega, ki je dotlej subjekt obvladoval, katerega kaprici je bil subjekt podvržen.
Subjekt se reši podrejenosti kaprici tiranskega Drugega skozi nastop nekega univerzalnega
Zakona, ki se mu podreja sam Drugi. Ta zakon osvobodi njegovo željo ujetosti v zahtevo
Drugemu« (Žižek, 1987, str. 155, 156).
Zahteve morajo biti tudi racionalno utemeljene in ta racionalizacija bo otroku kasneje služila
kot sredstvo za upor proti zunanji avtoriteti. Ojdipov konflikt vodi v vse večjo samostojnost
tudi zaradi širjenja kroga objektov identifikacije, kar naznanja že oče, kot pomembni Tretji. Z
novimi odnosi se rahlja tesen čustveni odnos med mamo in otrokom (Kroflič, 1997).
Nerazrešenost Ojdipovega kompleksa pa privede do imaginarne identifikacije, ki je nasprotje
simbolni identifikaciji. To je za otrokov razvoj ogrožajoče, saj »otrok vase sprejema neko
implicitno vseprisotno, a nikoli izrečeno idealno podobo samega sebe, s katero meni, da bo
lahko ugajal pomembnemu Drugemu ter si tako zagotovil njegovo stalno naklonjenost«, kar
pa ni mogoče in tako otrok potem stalno zaman išče to idealno podobo (Kroflič, 1997, str.
41). Pri fiksaciji imaginarne identifikacije nastopa še ena težava in sicer iracionalna avtoriteta
pomembnega Drugega, ki se je otrok ne zaveda (Kroflič, 1997). Otrok ponotranji iracionalno
avtoriteto, razvije Nadjaz, ki »je naslednik in zastopnik staršev (in vzgojiteljev), ki so
nadzorovali dejanja posameznika v njegovi prvi življenjski dobi; njihovo delovanje nadaljuje
skoraj nespremenjeno« (Freud, 1981, str. 89). »Nadjaz sestoji iz starševskih introjekcij
namesto iz identifikacij. Jazu zapoveduje pretirano visok standard slave in uspeha in če tega
standarda ne doseže, ga obsodi z divjo okrutnostjo. Od tod nihanja v samospoštovanju, ki so
tako pogosto povezana s patološkim narcizmom« (Lasch, 1992, str. 208). Po Freudu je Nadjaz
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funkcija, ki jo je nemogoče zadovoljiti. S svojimi protislovnimi zahtevami povzroča v
posamezniku tesnobo, saj mu ni mogoče ustreči, ga zadovoljiti. To je zakon, ukaz, ki ga
posameznik doživlja, kot nekaj tujega, strahotnega (Bregar, 1990).
Vidimo, da je ponotranjanje očetovskega Zakona pomembno za otrokov zdrav razvoj. Če oče
ne odigra svoje vloge, oziroma je odsoten se pri otroku lahko razvijejo narcisistične motnje.
Žižek pravi, da je nerazrešenost Ojdipa temeljni problem patološkega narcizma. »Subjektu ni
uspelo ponotranjiti očetovskega zakona« (Žižek, 1987, str. 119). Kernberg nastanek tipa
patološkega narcisa povezuje z odsotnostjo očeta. »Na patološki narcizem naletimo skoraj
izključno v družinah, kjer je bil oče odsoten (kar seveda ne pomeni »empirične« odsotnosti,
marveč to, da ni opravil svoje očetovske funkcije, da ni deloval kot utelešenje Zakona)«
(Kernberg v Žižek, 1987, str. 119). Lasch govori o zlomu avtoritete, ki se pojavlja v sodobnih
družinah. »Zaton starševske avtoritete zrcali »zaton Nadjaza«« (Lasch, 1992, str. 207). V
resnici ne gre toliko za »zaton Nadjaza« kot za predrugačenje njegovih vsebin. Težave staršev
pri obvladovanju otrok ne pomenijo odsotnost Nadjaza, temveč razvoj »strogega in
kaznovalnega Nadjaza, ki temelji predvsem na arhaičnih podobah staršev, stopljenih z
grandioznimi predstavami o sebi« (Lasch, 1992, str. 207, 208).
2.3.3 Vpliv sodobne družbe na nastanek narcizma
Za razumevanje nastanka narcistične strukture osebnosti je vsekakor potrebno omeniti
pomembno vlogo družbenih značilnosti, ki zagotovo vplivajo na življenja sodobnih družin.
Vsaka družba oblikuje svoje norme, temeljne resnice, vrednote. Otrok potem skozi proces
socializacije, ki ga opravlja njegovo ožje in širše okolje oblikuje svojo osebnost v skladu s
prevladujočimi družbenimi normami (Lasch, 2012).
Avtorji značilnosti sodobne potrošniške družbe povezujejo z nastankom narcistične strukture
osebnosti. Pišejo o problemih permisivne vzgoje, ki je značilna za potrošniško družbo,
opozarjajo pa tudi na umetno ustvarjanje potreb, ki jih sodobna družba ustvarja preko
reklamne industrije.
Na prvi pogled se zdi, da družba, temelječa na množični potrošnji spodbuja vsestransko
zadovoljevanje lastnih potreb. V resnici v posamezniku vzbuja neko nezaupanje do sebe.
»Prizadeva si namreč ustvarjati potrebe, ne pa jih zadovoljevati; povzročati nove tesnobe, ne
pa lajšati starih« (Lasch, 2012, str. 212).
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Campbell (2001) pravi, da je za sodobnega potrošnika značilno neskončno nenasitnost, ki je
posledica nenehnega vzbujanja potreb v posamezniku, kar pomeni, da se takoj, ko je ena
potreba zadovoljena pojavi nova in to se ponavlja v nedogled. Te želje vzbuja potrošniško
oglaševanje in s tem spodbuja človeka, da si oblikuje okus za tisto, kar je najboljše, po drugi
strani pa je posameznik vedno manj zadovoljen s tem kar ima. To pa počasi vodi tudi v
nezadovoljstvo s samim sabo, zato se sodobni potrošnik pogosto sooča z občutki tesnobe
(Lasch, 2012).
Sodobni potrošnik ima na izbiro ogromno izdelkov, raznih nasvetov in podobno, da bi si
lahko oblikoval idealen življenjski slog, ki bi mu prinašal zadovoljstvo. Ali možnost izbire res
človeku omogoča občutek svobode in zadovoljstva?
Renata Salecl v svoji knjigi Izbira piše o tem, kako razvejena izbira v potrošniški družbi vodi
v vse večjo tesnobo. Pravi, da nam ni treba izbirati zgolj med izdelki, od nas se pričakuje, »da
na svoje celotno življenje gledamo kot na en sam velik skupek odločitev in možnosti izbire«
(Salecl, 2010, str. 7). Izbira v človeku vzbuja občutek velike odgovornosti, ki ga vzbudi strah
pred neuspehom, občutkom krivde in tesnobo glede obžalovanja, ki bo sledilo, če je bila
izbira napačna (Salecl, 2010).
Posameznik, ki zaradi permisivne vzgoje nima razvitega trdnega Jaza in ki je zaradi nenehnih
sporočil medijev o tem, kako mora živeti in kaj je zanj dobro nezadovoljen, ustreza
osebnostni strukturi, ki jo potrebuje sodobna potrošniška družba. Starši so danes pri vzgoji
otrok vedno bolj odvisni od napotkov strokovnjakov, medijev, reklamne industrije in drugih
pomožnih institucij, ki so prevzele vzgojne naloge. Otroci se tako ne počutijo varne. Poleg
tega slabljenje avtoritete tako v družini, kot šoli ne spodbuja razvoja moralno odgovornih
posameznikov ampak ustvarja negotove posameznike, brez moralne odgovornosti. Take
osebnostne strukture pa sodobna potrošniška družba potrebuje (Salecl, 1991). »Potrošniška
družba in oblast birokracije potrebujeta zlomljenega posameznika, ki je nesposoben voditi
svoje življenje brez pomoči terapevtskih znanj in institucij sodobne družbe« (Salecl, 1991, str.
113).
Žižek pravi, da » se z razvojem birokratsko-korporativnega kapitalizma zgubi individualna
avtonomija, prevladujoča drža postane heteronomna: ne-konformizem protestantske etike
zamenja usmerjenost k priznanju s strani socialne skupine, ki ji individuum pripada; Ideal
Jaza radikalno spremeni svojo vsebino in se nekako »povnanji«, sestoji iz pričakovanj
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vrstniške skupine, okolja, vir moralnega zadovoljstva ni več občutek, da smo navzlic pritisku
okolja ostali zvesti sami sebi in izpolnili svojo dolžnost, marveč nasprotno občutek, da smo
lojalnost do skupnosti postavili nad vse« (Žižek, 1987, str. 133). Posameznik torej išče načine,
kako bi ugajal okolju, pri čemer »se mora odpovedat svoji samostojnosti in najti mesto v
družbenem organizmu, ki mu pripada in ki daje pomen njegovemu življenju – največja
vrednota je to, čemur pravimo občutek pripadnosti« (Žižek, 1987, str. 133).
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3
3.1

EMPIRIČNI DEL
Opredelitev problema

Danes v družinah prevladuje permisivna vzgoja, ki izhaja iz otroka in njegovih potreb, kar je
v osnovi v redu. Vendar pa v literaturi naletimo na opozorila avtorjev o problemih tovrstne
vzgoje, v kateri slabi avtoriteta staršev, kar je povezano z odsotnostjo očeta, otrokom se ne
postavlja nobenih zahtev in meja, težavo pa predstavlja tudi vsa literatura o vzgoji, ki staršem
svetuje, kako postati idealni vzgojitelj, kar pa ima na žalost nasprotni učinek. Ti nasveti
staršem namreč spodkopavajo samozaupanje pri vzgajanju, zato namesto, da bi vzgajali tako,
kot oni mislijo, da je prav, upoštevajo nasvete iz priročnikov. Lasch (1992) piše o tem, kako
so sodobne družbene razmere spremenile kvaliteto odnosov med starši in otroci. Opozarja na
odsotnost očeta pri vzgoji zaradi česar pride do zloma patriarhalne vzgoje. Tako mame,
bombardirane z vsemi nasveti, kako idealno vzgajati, same vzgajajo otroke pri čemer imajo
težave, saj so vedno bolj nesamozavestne, zato ne morejo vzpostaviti avtoritete. Posledice
tovrstne vzgoje so lahko zelo hude. Rezultat so lahko osebe z narcističnimi motnjami, ki
hlepijo po vsemogočnosti, kar pa ni možno doseči, zato se spopadajo z občutki tesnobe in niso
nikoli zadovoljne s seboj. Kroflič (1997, str. 29) pravi, »se otroci, ki so bili vzgajani bolj
svobodno ne odlikujejo s samostojnostjo, ustvarjalnostjo in notranjo (avtonomno)
moralnostjo, ampak do skrajnosti razvijejo potrošniško egoistično miselnost in bolestno
narcistično odvisnost od zunanjih potrditev, ki jim jih posreduje socialno okolje, kadar
uspešno igrajo družbeno primerne vloge«.
Skušala bom pojasniti, kako značilnosti sodobne vzgoje vplivajo na nastanek narcističnih
motenj. Zanimalo me je, kako se v praksi kažejo narcistične poteze in kako jih lahko
preprečimo ali vsaj omilimo, zato sem naredila intervju z dvema strokovnjakoma. Za
socialnega pedagoga je tema zelo aktualna, saj se bo na delovnem mestu zelo verjetno
srečeval s takimi osebami, pa naj bo to pri delu z otroki ali odraslimi.
3.2

Cilj:

Cilj naloge je raziskati, kako sodobna vzgoja vpliva na razvoj narcistične osebnostne strukture
in kako se patološke narcistične poteze kažejo pri otrocih in odraslih ter kakšna je vloga
strokovnjaka pri zmanjševanju narcističnih motenj.
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3.3

Raziskovalna vprašanja:
1. Katere značilnosti permisivne vzgoje vplivajo na nastanek narcističnih motenj?
2. Kakšno vlogo ima pri tem družba?
3. Kaj lahko naredi strokovnjak, na področju dela z ljudmi, da bi bilo narcističnih motenj
manj?

3.4

Raziskovalna metoda

Uporabila sem deskriptivno metodo kvalitativne raziskave, analizo pojava narcističnih motenj
v praksi. Naredila sem dva polstrukturirana intervjuja.
VZOREC: V vzorec sem zajela dva strokovnjaka, ki delata na različnih področjih. Prvi je dr.
Peter Praper, zaposlen na Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo Ljubljana, drugi pa
dr. Tomaž Vec, zaposlen na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, dela pa tudi v Svetovalnem
centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Dr. Praper dela bolj z odraslimi, dr. Vec pa
z otroki in mladostniki. Na pojav patološkega narcizma sem želela pogledati iz več vidikov,
zato sem poiskala strokovnjaka, ki delata na različnih področjih.
PRIPOMOČEK: Pripomoček je polstrukturiran intervju. Vprašanja sem oblikovala na podlagi
teorije, ki sem jo že prebrala. Osredotočila sem se na lastnosti oseb z narcističnimi motnjami.
Zanimalo me je, kako se posamezna lastnost kaže v praksi, predvsem pri otrocih in kako
lahko omilimo ali pa preprečimo nastanek narcističnih motenj. Nekatera vprašanja so se
nanašala tudi na vzroke za nastanek teh motenj. Tu me je zanimal vpliv vzgoje, torej odnos
staršev do otroka. Želela sem dobiti nek celosten pogled dveh strokovnjakov na problem
narcističnih motenj, zato nisem pripravila preveč vprašanj.
POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV:
Pri vzpostavljanju kontakta nisem imela z nobenim od vprašancev težav. Z obema sem se
dogovorila za kraj, datum in uro intervjuja, pri čemer sem se prilagajala. Povedala sem tudi,
kaj raziskujem in ponudila, da lahko pošljem okvirna vprašanja. Oba intervjuja sta potekala
gladko brez motečih dejavnikov, opravila pa sem ju v maju 2013.
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Oba intervjuja sem snemala z računalnikom, nato pa sem ju skoraj dobesedno prepisala. Bolj
kot način, kako sta odgovarjala, me je zanimala sama vsebina, zato v transkripciji nisem
pisala vseh mašil in slovnično nepravilnih besed.
POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV:
Najprej sem posnetke prepisala, nato pa sem začela podčrtovati tiste dele besedila, ki so se mi
zdela pomembni. Tako sem dobila kode I. reda, ki sem jih, kjer je bilo možno povezala in
združila v kode II. reda. Nato sem kode, ki se vsebinsko povezujejo združila v kategorije.
Analize sem se lotila tako, da sem še kategorije združila v posamezen sklop. Pri prvem
intervjuju sem oblikovala tri sklope: Vpliv vzgoje na razvoj otrokove osebnosti, Sodobna
vzgoja in Patološki narcizem. Pri drugem intervjuju pa dva sklopa: Sodobna vzgoja in
Patološki narcizem. Na koncu sem napisala še utemeljeno teorijo.
3.5

ANALIZA INTERVJUJA 1 (dr. Peter Praper)

3.5.1 Vpliv vzgoje na razvoj otrokove osebnosti
Pri razvoju otrokove osebnosti je ključnega pomena odnos, ki ga starša vzpostavljata do
svojega otroka. Pri tem je pomembno, da je »funkcija mame drugačna od funkcije očeta.
Mama čuva to notranjo varnost, oče pa seveda omogoča izstop iz tega kroga v širše socialno
okolje«. Starša torej v vzgoji zavzemata različni vlogi, različnost vlog pa je pomembna za
otrokov optimalen razvoj. »Komplementarnost različnosti vlog je tista, ki otroku omogoča
dobro preživetje in tudi izstop v širše socialno okolje«. Izstop iz diadnega, simbiotičnega
odnosa z materjo v triadni odnos z očetom otroku omogoča »širiti svoje območje
funkcioniranja«. »Ena od naravnih potreb človeka je, da ga vleče raziskovati okolje in da ni
privezan na celico življenja z materjo«. Faza otrokovega prehoda iz diade v triado je ojdipska
faza, ko postane pomembna predvsem vloga očeta. Ojdipov konflikt vodi v vse večjo
samostojnost tudi zaradi širjenja kroga objektov identifikacije, kar naznanja že oče, kot
pomembni Tretji. Z novimi odnosi se rahlja tesen čustveni odnos med mamo in otrokom
(Kroflič, 1997).
Ti prvi odnosi so zelo pomembni, ker otrok sheme teh odnosov z odraščanjem prenese tudi na
druge ljudi. V simbiotični fazi se oblikujejo tipi navezanosti, ki »vplivajo na to, kako boš
zvenel v kasnejših odnosih. Če ponuja veliko varnosti in gotovosti, otrok odnese veliko
gotovosti vase, kar mu da moč, da gre po svoji poti«. V nasprotnem primeru gre otrok v
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življenje poln »ambivalence, anksioznosti, uporništva«. Simbioza je »maternica otrokovega
psihičnega razvoja, zibelka otrokovih kasnejših socialnih kontaktov, temelj zmožnosti
vživljanja v drugega« (Praper, 1992, str. 45).
Že ob vstopu v vrtec ima otrok izdelane sheme odnosov. Tvorni odnosi imajo velik pomen za
otrokovo samodoživljanje. Od samodoživljanja pa je odvisno, kako se človek spopada z
ovirami, ki mu pridejo na pot. Vsak od nas ima vzpone in padce in pomembno je, kako jih
dojema, se z njimi spopada. Vsak si želi biti uspešen in tako deležen priznanja s strani drugih.
Na ta način tudi potrjuje sebe. Pomembno pa je, da počasi to postavi v realnost. »Razvojno
gledano na pot ti moraš dobiti občudovanja in samopotrjevanja, ker na ta način, ko vidiš ta
odziv ane, ti ohraniš zadostno količino ljubezni do sebe in samospoštovanja, vendar z
razvojem postaviš v okvire realno možnega. To pomeni, da se diferenciraš po svojih interesih,
da si tam, kjer imaš močne interese mogoče res zelo razgledan, uspešen in tako dalje, ampak
da zaradi tega nisi ne vem kako prizadet, če na nekem drugem področju nimaš ne vem kakih
znanj, uspehov in podobnega«. Biti moraš realen in se zavedati, da ne moreš biti povsod
najboljši in najuspešnejši. Temu bi lahko rekli zdravi narcizem. Vsakemu pa se zgodi, da kdaj
doživi neuspeh, tudi na področju, kjer je drugače uspešen. Od naše notranje zrelosti,
doživljanja je odvisno, kako se spopadamo z neuspehom. Če smo notranje zreli, se ob
neuspehu ne bomo počutili popolnoma razvrednotene. Utrjevanje samodoživljanja je najbolj
vidno pri športu. »Zrel športnik, ko zmaga, se ne bo napihnil, da bo odletel v vesolje in ko
izgubi, se ne bo počutil, kot zadnja luknja na piščalki«. Ob vsem tem pa je potrebno definirati,
kaj je za koga uspeh in kaj neuspeh. To je povezano s tem, kdo postavi cilje – si cilje
postavimo sami, ali nam jih postavijo starši oziroma okolje. Vprašanje je torej, ali otrok
doživlja uspeh kot samopotrjevanje ali kot uspeh starševskih pričakovanj - »ali mu uspevajo
stvari, ki mu prinašajo samopotrjevanje, ali mu uspeva tisto, kar mu naložijo kot nalogo.
Človek seveda svoje potrebe po samopotrjevanju uresničuje na podlagi lastnih interesov in
ciljev, ki si jih sam postavlja, ne pa tistih, ki so mu vrinjeni«. Če mu drugi vsiljujejo svoja
pričakovanja mu uresničitev le-teh ne omogoča samopotrjevanja, ampak odtujevanje od
samega sebe. Gre za »jedro napačne orientacije, da mora otrok uresničevat cilje zaradi
dobrobiti staršev. »To je seveda en dejavnik, ki otroka pelje v alienacijo, v odtujevanje
njegove lastne aktivnosti od lastnega razvoja«. Postavlja se mi vprašanje, ali je sploh možno,
da bi si otrok že od začetka sam postavljal cilje. Mislim, da ni narobe, če imajo starši
pričakovanja do svojih otrok. Narobe je, če jih mora uresničevati zato, da bodo oni bolj srečni
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ali se bodo celo hvalili pred drugimi, kako pridnega in uspešnega otroka imajo. Če pa otroka
spodbujajo, da npr. pridno dela šolo, da bo lahko prišel do poklica, ki si ga želi, pa se mi zdijo
ta pričakovanja na mestu.
Moja predpostavka je bila, da so izobraženi starši tisti, ki imajo do svojih otrok zelo visoka
pričakovanja in da bolj v takih družinah otroci skrbijo v zadovoljstvo staršev, kar pa ni nujno
res. »Izobrazba nima nobene veze s tem. Ljudje so lahko zelo izobraženi, pa delajo te
neumnosti, zaradi tega, ker so egocentrični«. Tisto, kar nas povezuje v odnosih je v
iracionalnem, emocionalnem delu, kjer se ustvari tip navezanosti, kar pa nima veze z
izobrazbo staršev. Gre pa za vprašanje, koliko so seveda starši sami egocentrični, usmerjeni
nase in koliko so usmerjeni ne samo na drugega, ampak na izmenjavo«. Tudi če so tako zvani
altruistični je tam notri vse sorte patogenih slik« Lahko so »altruistični na ta način, da bi
pokazali, kako dobri so«. Če med otrokom in starši prevladuje dobra izmenjava, tako čustvena
kot komunikacijska, potem je večja verjetnost, da bo otrok razvil relativno stabilno
samopodobo. Na tem mestu bi omenila Allice Miller, ki govori o materah, ki svojega otroka
narcistično zasedejo. Take matere so usmerjene nase in na svoje potrebe in otroka izrabijo, da
zadovoljuje njihove narcistične potrebe. V takem odnosu ni prostora za otrokove občutke
(Miller, 1992).
Tako kot otrok že zelo zgodaj izdela sheme odnosov, tako lahko že zelo zgodaj pri njem
opazimo tudi zmožnost za empatični odziv – pred prvim rojstnim dnevom. Že takrat opazimo,
da otroci »funkcionirajo preko intuitivnih načinov dojemanja v komunikaciji, ki je neverbalna.
Mi govorimo o reflektivnih funkcijah otroka, s katerimi on prebere neverbalne izraze pri
drugem in to tako natančno, da pravzaprav prepozna razpoloženja in celo mentalne vsebine
drugega«. Podlaga za empatični odziv obstaja pri vseh, razlikujemo pa se po tem, kako naše
empatične zmožnosti kasneje uporabimo. »Podlaga za empatični odziv praktično obstaja pri
vseh. je pa vprašanje, kako ti to potem uporabljaš kasneje«.
Pri vzgoji je torej pomembno, da se starši odzivajo na otrokove potrebe, da so na nanj
»uglašeni«. Vsekakor pa morajo otroku postavljati tudi določene zahteve in meje. To pa
privede do situacije, ko je potrebno otroka tudi kaznovati. Pri kazni je pomembno, da je
argumentirana in osmišljena, kar otroku tudi da občutek, da ga imajo starši radi. Zahteve
morajo biti tudi racionalno utemeljene in ta racionalizacija bo otroku kasneje služila kot
sredstvo za upor proti zunanji avtoriteti (Kroflič, 1997).
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Če pa so starši pri kaznovanju vsiljivi, torej da vsiljujejo neka svoja pričakovanja, ne da bi jih
argumentirali, potem otrok ne bo doživel kazni, kot bi si želeli. Začel se bo upirati ali pa se bo
popolnoma podredil. »Če otrok čuti, da ga imaš ti rad in da ti je do tega, da se on prebije čez
situacije ane, potem otrok seveda doživi kazen popolnoma drugače, kot če si ti vsiljiv, hočeš,
da otrok ravna tako, kot ti pričakuješ, mu ne pustiš razvijanja lastne igre, lastnih interesov, a
veste. Takrat pa seveda otrok doživi kazen kot introzivnost in seveda se upira ali pa v
skrajnem primeru podredi«. To seveda ne pomeni, da bi morali starši skrivati čustva jeze pred
otrokom. Nasprotno, otroku morajo dati vedeti, da jih je razjezil. Delovati morajo po principu
argumentiranja. Zelo slabo za zdrav otrokov razvoj pa je, če ne pokažejo svojih čustev in se iz
odnosa umaknejo, saj si »otrok

pridobi kontakt samo takrat, kadar izvršuje naloge po

pričakovanjih staršev. Sicer se pa umaknejo iz odnosa. Ta način komuniciranja je med
najbolj patogenimi«. Sem mnenja, da je za otroka hujša kazen molk staršev, kot pa to, da
gredo z njim v prepir. Če se borijo z njim, se bo počutil varnega, saj bo točno vedel, kaj je
narobe. Če pa se starši umaknejo, bo otrok v veliki negotovosti, saj ne bo vedel, kaj točno se
dogaja.
Starši morajo vzpostaviti avtoriteto, kar pomeni da znajo postavljati meje in da funkcionirajo
iz moči. Tako jih bo otrok spoštoval, kar pa je predpogoj samospoštovanja. »Avtoriteta je pa
konstanten človek, ki ve kaj hoče, zna postavljat meje in funkcionira iz moči, tudi kadar se ne
vpleta v drugega. Avtoriteto se spoštuje. Ti nekoga občuduješ, ko ga spoštuješ. In potem, ko ti
ponotranjaš te kvalitete, iz tega gradiš samospoštovanje«. Pomembno se je zavedati, »da
občutki spoštovanja niso občutki strahospoštovanja«, do katerih pride pri avtoritarnem
vzgojnem stilu. »Avtoritarni tip uporablja in zlorablja moč in to dela iz svoje nemoči«.
Vidimo, da ima vzgoja vsekakor veliko opraviti z razvojem osebnosti. V nadaljevanju bom
analizirala intervjuvančeve misli o sodobni vzgoji in pa kako je po njegovih besedah s tem
povezan nastanek narcističnih motenj.
3.5.2 Sodobna vzgoja
Za današnji čas naj bi bila značilna permisivna vzgoja, ki pa si jo ljudje različno razlagajo.
Najpogostejša razlaga je, da je to vsedopuščajoča vzgoja, pri kateri starši uresničujejo
otrokove želje in mu ne postavljajo nobenih zahtev in meja. Pogosto slišimo, da starši danes
otroke preveč razvajajo. »Tisto kar je danes v javnosti kot permisivna vzgoja je običajno
navadno razvajanje in potuha«. Dojemanje permisivnosti danes je v nasprotju z idejo
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permisivnosti, ki jo je opredelila stroka. Humanistična psihologija namreč pravi, da
»permisivna vzgoja pomeni biti z otrokom v odnosu, ki podpira njegove lastne razvojne
potenciale. Torej to je okej. Ne pa to, da mu ti uresničuješ in izpolnjuješ vse želje, kar pomeni,
da zmanjka vseh meja, da zmanjka njegove aktivnosti, njegovih izkušenj pri premagovanju
kriznih situacij«. Podpirati otrokov razvoj torej ne pomeni izpolnjevati vseh otrokovih želja,
ampak to, da je treba postavljati tudi meje in zahteve, saj »otrok potrebuje podporo za lastni
razvoj včasih tudi na ta način, da mu postaviš zahtevo ali pa mejo«.
Pojem permisivnosti je potrebno natančno definirati. Tako vidimo, da permisivnost ni enako
kot razvajenost. Pri slednji pa gre za »v nekem smislu oskrbovanje otroka, premagovanje ovir
in naporov namesto njega«. Menim, da je problem sodobne vzgoje, da se enači potrebe in
želje otroka. Če si otrok nečesa želi, še ne pomeni, da to tudi potrebuje. Starši otroku v vsem
ustrežejo, ob tem pa postavijo en pogoj, v katerem se skriva veliko agresivnosti – »da je
priden in izpolnjuje naša pričakovanja«. Gre za »Nadjaz, ki je vrinjen in ne upošteva
otrokovega sobivanja v neki družini«.
Mnogi vidijo velik problem sodobne vzgoje v odsotnosti očeta v smislu, da ne opravi svoje
vloge kot zastopnik pravil in zakonov. Očetje imajo danes težave pri iskanju svoje vloge. Ker
jim ženske očitajo grobost, ki je bila včasih nekaj normalnega oziroma sprejemljivega, so
zmedeni, zato nekateri niso udeleženi v družinskih odnosih, kar pomeni, da se ne ukvarjajo z
otroki. »Ne gre za količino prebitega časa z otroki, ampak za naravo odnosov«. V sodobnem
času se je v družinah vloga očeta v nasprotju z vlogo mame občutno spremenila. Pogosto se
dogaja, da ženske prevzemajo vodilno vlogo v družini. »Obstaja prikrita dominacija žensk v
družinskem prostoru. Moški dobivajo sporočilo v smislu » Ne vpletaj se v vzgojo, ker nimaš
pojma«. In to počnejo ženske tudi takrat, kadar očeta pokličejo na pomoč, ko ne obvladajo
otroka, potem pa oče seveda uveljavlja avtoriteto, ženska pa tega seveda ne prenese in
uveljavi svojo avtoriteto na ta način, da očeta potisne stran od otroka«. Menim, ženske delajo
veliko napako s tem, ko očetom svojih otrok spodbijajo avtoriteto. S tem, ko razvrednotijo
njihov vložek, škodujejo otroku, saj onemogočajo, da pride otrok v stik z realnostjo, s pravili,
ki veljajo za vse.
Še ena napaka, ki jo delajo sodobni starši je podkupovanje otrok. Za nekatere otroke je žal to
»zamenjava za naklonjenost v odnosu, ker ne poznajo drugega«, zato tudi pogosto izsiljujejo.
Podkupovanje ima zelo slab vpliv na otrokov razvoj, saj se potem otrok vrednoti na podlagi
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tega, koliko denarja ima. »To ena od zablod zahodnih kultur ane, da denar dojemamo kot
podaljšek sebe in da vrednotimo sebe glede na to, koliko ga imamo«. Starši morajo biti
previdni pri razpolaganju z denarjem - če mu bodo vselej, kadar bo kaj pomagal pri
družinskih opravilih dali denar, se zagotovo ne bo razvil v delovnega človeka.
Izpostavila bi tudi problem literature o vzgoji, ki danes obstaja na trgu. Mame so od mnenj
stroke tako močno odvisne, da »nikoli ne morejo imeti lahkotne, skoraj nezavedne
samozavesti matere, ki živi v družbah s trdnejšimi vzorci, matere, ki sledi potem, za katere
nesporno ve, da so pravilne« (Gorer, v Lasch, 1992, str. 198, 199). Priročniki materam na nek
način spodkopavajo samozaupanje, zato ne ravnajo več tako, kot one mislijo, da je prav,
ampak raje upoštevajo nasvete strokovnjakov. Zaskrbljujoče je, da imajo ljudje kljub vsem
nasvetom o tem, kako vzgajati, težave s svojimi otroki. Pozabijo namreč biti ljudje z njimi.
»To je tipičen ameriški model, vse bi radi delali po priročniku, tudi psihoterapije delajo po
priročniku. To je industrializirani model, imeti recept za vse in izključuje človeka kot osebo«.
3.5.3 Patološki narcizem
Če je bil otrok v zgodnjem otroštvu prikrajšan za tople emocionalne izmenjave in če ni bil
soočen z realnim svetom (pravila, zakoni), potem ne bo razvil kompetenc za notranje polno
življenje. Posledica tega so lahko narcistične motnje. Imamo dva tipa narcističnih motenj –
grandioznost in omnipotentnost. Grandioznost je najlažje razložiti po principu »pozicija
njegovega veličanstva. Ni treba, da karkoli dela, preprosto je na prestolu. Njegovo
veličanstvo otrok ima že 30 let pa leži na kavču in kadi travco, starši mu pa tankajo avtomobil
in ga zalagajo z denarjem«. Omnipotentni tip pa je povezan z iracionalnim perfekcionizmom,
kar pomeni, da je bolj usmerjen na dosežke. Ta mora »desetkrat več znat, kot vsi drugi,
desetkrat več naredit kot vsi drugi, česar ne more in zato trpi«. Omnipotentnost pomeni biti
najboljši, edinstven. »In to hlepenje po edinstvenosti potem rine v ta iracionalni
perfekcionizem«. Narcistično motene osebe želijo vedno več, hlastajo za nedosegljivim (Ilin,
1995). Tukaj lahko vidimo razliko med zdravim in patološkim narcizmom. Pri zdravem
narcizmu je oseba v stiku z realnostjo, kar pomeni, da se zaveda, da ne more povsod blesteti,
da ne more biti idealna. Njena samopodoba je relativno stabilna. Medtem ko patološki narcis
ne sprejme možnosti, da ni idealen. Zaradi tega je poln trpljenja in ima izredno slabo
samopodobo. »Pri patološkem narcisizmu pa vidite, da ljudje, ki so obravnavani kot center
vesolja, ali pa tisti, ki vse zvezde sklatijo, imajo grozljivo samopodobo«. Zaradi neizmerne
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želje po popolnosti se pogosto spopadajo z depresijo, ki jo doživljajo »kot občutek
razvrednotenja, poln sramu«. Svojo ranljivost prikrijejo tako, da se »ponovno napihnejo ali pa
razvrednotijo druge«. Ti ljudje izjemno trpijo, saj nikoli ne morejo biti zadovoljni s seboj.
»Tisti, ki imajo to motnjo izjemno trpijo v življenju. ker nikoli pravzaprav ne morejo biti
zadovoljni s seboj. In v bistvu skrivajo svojo ranljivost s tem, da se hočejo pokazat. kot
izjemne«. Te osebe tako niso sposobne resnično uživati v življenju, saj nikoli niso zadovoljne
s tem kar imajo (Ilin, 1995).
Njihovo samodoživljanje je zelo slabo, kar se kaže tudi pri njihovi nezmožnosti spopadanja z
neuspehom. Narcistično motene osebe imajo strah pred neuspehom in staranjem, saj si močno
želijo da bi jih drugi opazili, jih občudovali, zato skrbijo za svoje telo, da bi bili v očeh drugih
čim bolj mladostni, uspešni (Ilin, 1995). Neuspeh jim pomeni razvrednotenje, zato potem
razvrednotijo drugega, da se vzdignejo. Doživljanje uspeha oziroma neuspeha je pri
narcistično motenih povezano s potrjevanjem v očeh drugega. Ti ljudje so pogosto odtujeni od
samih sebe, saj so vedno morali izpolnjevati starševska pričakovanja in tako skrbeti za
njihove občutke. Cilji postavljeni s strani okolja pa otroku »ne omogočajo nobenega pravega
samopotrjevanja, ampak potrjevanje v očeh drugega. In to je osnovni mehanizem razvoja
patološkega narcisizma«. Eden od dejavnikov, ki vpliva na nastanek narcističnih motenj je
tudi ta, da se starši pri kaznovanju umaknejo iz odnosa in zatajijo svoja čustva. Da je tak
pristop zelo patogen, sem omenila že pod prvo točko. Otrok namreč s starši lahko vzpostavi
kontakt, le če izpolnjuje njihova pričakovanja. Ta mehanizem se pogosto pojavlja pri
patološkem narcizmu.
Ena od značilnosti patološkega narcizma je tudi nezmožnost empatije. Kot že rečeno imamo
vsi podlago za empatični odziv, kar pa potem različno uporabljamo. »Problem pri
narcisistično motenih je ta, da to ostane v območju egocentrizma. Oni že preberejo
razpoloženja in emocionalne situacije pa tudi misli drugih, ampak jih koristijo zase. To
pomeni, da nimajo empatije do drugega«. Oni torej svoje zaznavne sposobnosti obrnejo sebi v
korist.
Tudi z drugimi ljudmi vzpostavljajo odnose na način, ki jim bo prinesel največ koristi. Druge
ljudi izkoriščajo, da zadovoljujejo njihove narcistične potrebe. Obstaja več variant odnosov,
ki jih vzpostavlja patološki narcis. »Ena varianta je, da ti drugega pripraviš, da te občuduje
in ko to od njega dobiš, si tudi ti ves naklonjen njemu. To pomeni, da mu omogočiš, da se s
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teboj druži, da on od tega nekaj ima. Je pa tudi obrnjena varianta, da si ti poiščeš nekoga, ki
ga lahko do skrajnosti občuduješ in idealiziraš in dosežeš, da on tebe sprejme. Ane, na ta
način se ti pridružiš v to veličinsko enoto. Če te pa ne sprejme, ga pa razvrednotiš«. Pri vsem
tem je v središču izključno njihov narcistični dobiček. Žižek pravi, da »patološki narcis
prezira soljudi, jih izkorišča, vidi v njih le sredstvo za svojo afirmacijo, hkrati pa je povsem
odvisen od njihovega priznanja in občudovanja, obstoji le prek ugleda, ki ga ima v očeh
vrstnikov« (Žižek, 1987, str. 115).
Razvrednotenje drugih in prazen notranji svet sta pri narcisističnih osebah glavna vzroka za
pomanjkanje samospoštovanja in nezmožnosti empatije. Občutek notranje praznine
kompenzirajo z neskončnim občudovanjem s strani drugih in s poskušanjem prevzeti nadzor
nad drugimi, da bi prikrili zavist do avtonomnega delovanja, zadovoljnega življenja in
kreativnosti pri drugih (Kernberg, 2004).
Zanimivo je, da ljudje z narcisitčnimi motnjami pogosto zavzemajo vodilne položaje, npr.
vodenje podjetij. Ti ljudje se na taka mesta tudi »rinejo, ker hočejo biti izjemni. Osnovni
problem je ta, da sistem, ki ga vodi nekdo, ki je tak po osebnosti mora služiti njegovi
grandioznosti ali omnipotentnosti«. Dominirati, biti uspešen v svojem okolju je ena od
značilnosti patološkega narcisa. »Patološki narcis je dobro prilagojen okolju, uspešno
funkcionira, včasih celo socialno blesti in dominira v svojem okolju« (Žižek, 1987, str. 115).
Vidimo, da so narcistične motnje zelo kompleksne, zato je tudi spopadanje z njimi vse prej,
kot enostavno. Mnogi se nikoli ne spopadejo z njimi in nihajo od občutkov vsemogočnosti do
občutkov depresije, nekateri le »zakrpajo neke občutke in rekonstruirajo občutek lastne
vrednosti, nekateri pa z dolgotrajnimi terapijami uspejo narediti spremembo. Pri otrocih se da
omiliti te motnje pri čemer je potrebno v terapijo vključiti celo družino. Pri strokovni
obravnavi narcistično motenih oseb je pomembna vloga strokovnjaka. Ta mora najprej sam
skozi proces terapije, nato pa mora stalno delati na sebi, z izobraževanjem in supervizijo.
»Terapevti ki delajo s takimi, morajo imeti pa izjemno edukacijo in tudi lastno terapijo in
stalno supervizijo«.
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3.6

ANALIZA INTERVJUJA 2 (dr. Tomaž Vec)

3.6.1 Sodobna vzgoja
Za sodobno vzgojo je značilno, da je usmerjena v otrokove potrebe in razvoj njegovih
potencialov, kar je glavno vodilo permisivnega vzgojnega stila. Tudi Kroflič (2007) pravi, da
ideje o vzgoji, ki izhaja iz otrokovih potreb postanejo gesla permisivne vzgoje. Treba je
povedati, da začetni koncept permisivne vzgoje ni zagovarjal le tega, da moramo pri
vzgajanju izhajati iz otrokovih potreb, ampak tudi postavljanje meja. »Začetniki permisivne
vzgoje so govorili o tem, da je treba videti otroka z njegovimi potrebami, ampak hkrati mu
postavljati meje. In šele v sodobnem cajtu je ta koncept pravzaprav zlorabljen ali pa napačno
razumljen v tem smislu pretirano razvajajoče vzgoje«. Sodobno vzgojo bi bila lahko
razvajajoča vzgoja iz dveh razlogov. Prvi je ta, da danes starši otrokom ne ali pa premalo
postavljajo meje. Drugi razlog pa je, da so otrokom izpolnjene njihove želje, kar pa ne
moremo enačiti s potrebami. »Gre za zadovoljevanje ne le njegovih potreb, ampak vseh želja,
ki jih sproducira. In ne samo to, starši grejo celo tako daleč, da vnaprej ugibajo, kakšne želje
utegne imeti otrok in jih zadovoljijo, preden jih on pravzaprav sploh začuti«. Med potrebo in
željo je razlika, ki pa se je žal mnogi starši ne zavedajo. Celo že vnaprej zadovoljujejo
potrebe, kar pa je sploh slabo, saj otrok sploh nima možnosti, da bi se naučil prepoznavati
svoje potrebe in želje. To je povezano z zaščitništvom, ki je v sodobnem času zelo prisotno.
Zaščitništvo je tudi »kulturno pogojeno, ker družbena klima je nekako naravnana, celotna ta
zahodno evropska, je naravnana v poudarjanje investiranja v potomce«. Starši želijo otroku
omogočiti le najboljše, kar se mi v osnovi ne zdi slabo. Vprašanje pa je, koliko so potem
otroci soočeni z realnostjo, koliko so pripravljeni na življenje, če prej starši namesto njih
počnejo določene stvari.
Mnogi opozarjajo na pomanjkanje avtoritete v sodobnih družinah. Avtoriteto se pogosto
povezuje z vlogo očeta, ki se je precej spremenila. Lasch (1992) pravi, da so se zaradi
družbenih sprememb močno spremenili tudi odnosi med starši in otroki. Izpostavi odsotnost
očeta, ki je po njegovem posledica prevladujočih družbenih razmer, v katerih svet businessa,
dela in politike vse bolj ogrožajoče vpliva na življenje družin. Po drugi strani pa ni nujno, da
je avtoriteta vezana samo na očetovo vlogo. Tudi drugi v otrokovem okolju mu lahko
postavljajo meje in določene zahteve. Te omejitve in zahteve mu povzročajo tudi določene
frustracije, ki pa so potrebne za kasnejše življenjske situacije. Bolj je problem v tem, »da
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otrok ne doživlja normalnega nivoja nekih frustracij. Se pravi nekih omejitev, ki bi jih moral
doživljati. In zdej to ni izključno vezano na vlogo očeta. Se mi zdi, da na enak način lahko,
kdorkoli pomemben znotraj otrokovega življenja to isto vlogo odigra.
Otroka je torej treba že zgodaj soočiti z omejitvami, pravili, ki veljajo za vse. Slej ko prej bo
soočen s tem, kar pomeni, da mu bodo drugi postavljali omejitve, npr. v vrtcu ali šoli. To bo
zanj precej trd način soočenja z realnostjo. »Največja težava je takrat, kadar otrok v svojem
zgodnjem otroštvu ni bil soočen z nekimi zahtevami ali pa prepovedmi. In takrat, ko so enkrat
postavljene, nanje odreagirajo zelo različno, zaradi tega, ker to predstavlja zanj nekaj zelo
nenavadnega, zelo čudnega, zelo neživljenjskega. Razvajajoča vzgoja pravzaprav na nek
način trda. Trda zaradi tega, ker je otrok kasneje v življenju zelo na en trd način soočen z
realnostjo, s katero prej ni bil soočen. In slej ali prej se vsak otrok sooča z neko realnostjo, z
nekimi omejitvami, če ne prej ali v vrtcu ali pa v šoli najkasneje, kjer vsi ljudje ne bodo
delovali na podlagi njegovih želja«.
Biti v stiku z realnostjo pomeni tudi biti zmožen soočiti se z neuspehom. Neuspehe
doživljamo na različnih področjih. Otroci jih npr. doživljajo v šoli ali pa pri kakšnih interesnih
dejavnostih. Z neuspehi se na različnih področjih različno spopadajo. Vedenjsko
problematični npr. »neuspeh doživljajo predvsem na šolskem pa storilnostnem področju, tako
da morda se lažje spopadajo z neuspehom na kakšnih drugih področjih, kaj js vem, izven
šolske dejavnosti, pri športu, tam se mi zdi, da lahko čist konstruktivno tudi pri neuspehu
delujejo«. Na področju šole je tako, »da se na nek način zapletejo v en začaran krog. Več
neuspeha ko doživljajo, manj so pripravljeni investirat v tisto, manj truda vložit, da bi
premagali tisto in posledično dodatno doživljajo neke neuspehe, slabša se jim učni uspeh,
zaradi česar dodatno izgubljajo motivacijo za delo za šolo«. Otroci neuspeh precej hitro
prepoznajo. Že v prvih razredih osnovne šole se primerjajo z vrstniki in če ugotovijo, da imajo
slabše rezultate v primerjavi z drugimi že doživljajo neke neprijetne občutke ob tem.
Vedenjsko problematični »to doživljajo kot neko frustracijo, ampak kasneje iz obrambnega
mehanizma pač to zanikajo pa se usmerjajo na neka druga področja. Pa pravijo, da šola itak
ni pomembna pa da je brez veze in tako naprej«. Neuspeh v šoli lahko otroci začnejo
doživljati, ko se primerjajo z vrstniki, lahko pa je to posledica pričakovanj njihovih staršev.
Starševska pričakovanja so pogosto opazna, ko se otrok odloča, na katero srednjo šolo se bo
vpisal. »Neuspeh starševskih pričakovanj je pa povezan s tem, ali se bodo vpisali na ustrezno
srednjo šolo«. Otroci se potem na ta pričakovanja različno odzovejo. Nekateri jim sledijo,
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drugi pa se začnejo upirati. Neka pričakovanja starši projicirajo v svoje otroke in ti otroci,
nekateri ponotranjijo to, nekateri grejo pa v borbo proti tem pričakovanjem. Imamo pa
otroke, ki ponotranjijo in potem šibajo od enega krožka k drugemu in povsod morajo biti
uspešni, in pri angleščini in klavirju in pri fuzbalu in ne vem kje vse, vključno s šolo, jasno«.
Danes se dogaja tudi to, da starši prelagajo odgovornost za vzgojo na šolo. Lasch (1992)
pravi, da so »institucije (šole, vrtci, zdravstvene in socialne službe) v katere so posredno ali pa
neposredno vključeni otroci so prevzele vedno več vzgojnih nalog, za katere so bile včasih
odgovorne družine. »Včasih pride do tega, da starši enostavno rečejo »Mi moramo poskrbet
za to, da bo otrok imel srečno otroštvo, itak bo še dovolj frustriran kasneje v življenju« ane. In
to pomen to, odložitev na druge, na šolo ali pa vrtec. Se pravi, prelaganje teh frustracijskih
momentov ali pa postavljanje meja, odgovornosti«. Nekateri starši torej niso pripravljeni
prevzeti odgovornosti, zato pravijo, da mora šola ali vrtec vzgajati otroka. Različni avtorji
opozarjajo, da na razvoj otrokove osebnosti ključno vplivajo odnosi s primarnimi objekti,
navadno sta to najprej mama in potem oče. Otrok je z mamo v simbiotičnem odnosu, ki je
»zibelka njegovih kasnejših socialnih kontaktov, temelj zmožnosti vživljanja v drugega«
(Praper, 1992, str. 45). Potem postane pomembna vloga očeta oziroma pomembnega Tretjega,
ki otroka sooči s pravili, zakoni. To soočenje postopoma vodi v razvoj svobodne osebnosti,
saj otrok spozna, da zahteve, pravila, zakoni, ki jih zastopa oče veljajo za vse, torej imajo
univerzalno vrednost (Kroflič, 1997). Vzgoja se torej začne že z rojstvom otroka in ne šele z
vstopom v vrtec. Otrok bo imel srečno otroštvo, če mu bodo starši postavljali meje, saj se bo
tako počutil varnega. Menim, da je napačno misliti, da srečno otroštvo pomeni otroku vse
dopuščati, saj otrok tako ne bo opremljen za življenje.
Starši zelo različno vzgajajo, kar je posledica izkušenj, ki jih imajo sami. Nekateri vzgajajo,
kot so bili vzgajani sami, nekateri pa menijo, da je bila vzgoja njihovih staršev napačna, zato
ravnajo obratno, kot njihovi starši. To se pogosto zgodi tistim, ki so bili deležni stroge,
rigidne vzgoje. Tisto, kar so sami doživljali želijo svojim otrokom prihraniti. Skrbijo, da
otroku ne bi nikoli nič manjkalo in namerno ne postavljajo meja, ker zaradi svoje izkušnje
nočejo biti strogi do svojih otrok. »Nekateri namerno vstopajo v to in ali iz lastnih občutkov
nemoči ali zaradi tega, ker imajo neke svoje izkušnje iz svojega otroštva, kako so preživljali
pa želijo otroku to prihranit podobno izkušnjo, ki so je bili sami deležni«. Predpostavka, da
vedno vzgajamo, kot smo bili sami vzgajani torej ne drži, zagotovo pa ima vzgoja naših
staršev vpliv na to, kako bomo vzgajali. Ne moremo reči, da bodo otroci strogih staršev
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vzgajali strogo ali otroci razvajenih staršev razvajali svoje otroke. Pogosto se zgodi ravno
obratno. »Starši, ki so bili deležni zelo represivne vzgoje po navadi sami začnejo vzgajati
permisivno ali pa razvajajoče. In obratno, tisti, ki so bili razvajeni, tisti ne bojo razvajali
svojih otrok. Ker so oni navajeni skrbet za svoje želje in svoje potrebe. In tisti ne bojo
razvajal svojih otrok, ampak jih bojo prikrajševali, kvečjemu preveč«. Če so bili starši
razvajeni, potem bodo od svojih otrok zahtevali, da skrbijo za njihove potrebe, saj so bili tega
že od nekdaj navajeni.
Na sodobno vzgojo vplivajo tudi priročniki o vzgoji, ki staršem ponujajo nasvete, kako
morajo vzgajati. Ti nasveti v nekaterih primerih delujejo, v mnogih pa ne. Problem teh
priročnikov je, da »ponujajo neke take poenostavljene recepte. Pri vzgoji je to, da nekaj
počnemo pa so rezultati včasih čisto drugačni ane, zaradi tega ker to, kakšni bojo rezultati ni
samo od nas odvisno. In da je vzgoja ena taka kompleksna dejavnost in ni poenostavljenih
receptov in tudi ni tega, da bi lahko samo nekam locirali probleme«. Priročniki bi morali
opozarjati na to, da moramo pri vzgoji upoštevati vpliv mnogih dejavnikov in najti nek svoj
vzgojni pristop. »Vzgojo bi se moral učit nekako bolj počasi, videti, kaj vse je v vzgojo
vključeno in da je to zares ena kompleksna zadevščina in da moramo biti pozorni na številne
stvari in pravzaprav najti nek svoj model, kako pristopat k temu«.
Izpostavila bi še podkupovanje v vzgoji, ki k otrokovemu razvoju ne doprinese nič dobrega.
»Nevarnost je, kadar otrok ugotovi, da to deluje. Ugotovi, to mislim v tem smislu, ne prav
zavedno, ampak v smislu pogojevanja. Večkrat, ko se to zgodi, bolj težimo k ponavljanju
tovrstnih situacij. Recimo tudi vedenjsko problematični otroci vzpostavljajo take obrazce, ko s
svojim neprimernim vedenjem sprožajo neke situacije podkupovanja ali pa kupovanja ali pa
neko korist začnejo dobivat od svojega vedenja in takrat težijo k ponavljanju takšnega
vedenja«. Nekateri otroci, torej starše izsiljujejo s svojim vedenjem in ti jim potem kupijo, kar
si želijo. Težava je v tem, da »začne otrok nekaj početi zaradi nagrade ali pa koristi, ki jo
ima, ne pa zaradi tega, ker je prav, da nekaj naredi. Tako da, nekateri starši tega zlepa ne
dojamejo«. To je »preprosta pa hitra rešitev, ki je pa dolgoročno škodljiva«. »Starši, ki so pri
vzgoji »permisivni in izmikajoči se, ubogljivost otrok laže dosežejo s podkupovanjem kot s
kljubovanjem čustvenim pretresom, ki so posledica brzdanja otrokovih zahtev« (Rogow, v
Lasch, 2012, str. 209). S podkupovanjem pri otroku »začnemo vzpostavljati napačno
motivacijo«. Takšna vzgoja pa ne spodbuja razvoja otrokove samoiniciativnosti in razvoja
samoobvladovanja ter samodiscipline (Lasch, 2012). »Včasih moramo sami iti preko tega pa
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si, kljub temu, da je to naporna pot, reči, da bomo vztrajali pri nekih zahtevah zaradi tega,
ker je prav, da otrok neke dolžnosti in nek napor vlaga v nekaj, že samo zaradi tega, da se
nauči vlagat napor, ker je to življenjsko koristno«. Kljub temu, da se staršem verjetno zdi, da
so otroku naredili veliko dobrega, ko so mu kupili nekaj, kar si je zaželel in ga s tem
razveselili je tak pristop, če ga uporabljajo pogosto, dolgoročno škodljiv. Veliko bolje je kljub
temu, da je to naporno, vztrajati pri svojem in ne pustiti, da otrok izsili svoje.
3.6.2 Patološki narcizem
Značilnosti sodobne vzgoje so povezane z nastankom narcističnih motenj. Kot sem že
omenila je za sodobno vzgojo značilna usmerjenost na otroka in njegove potrebe, premalo pa
se upošteva postavljanje meja in zahtev. »Ko je otrok nekako postavljen v središče in
brezmejno zadovoljuje neke svoje potrebe in dobi model, da je svet in drugi ljudje tam zato,
da njemu zadovoljujejo potrebe. In sedaj, če se mu to dogaja, se mi zdi, da je tukaj mehanizem
vzpostavljanja nekih narcističnih motenj«. Tudi zadovoljevanje potreb vnaprej, torej preden
otrok potrebo sploh začuti, je ena od zank narcistične motnje. »Ena od zank narcisistične
motnje je pravzaprav tudi v tem, da otrok zares niti ne začuti neke potrebe, bom rekel, ker ima
vnaprej vse zadovoljeno. In pravzaprav ne prepoznava niti sam, kaj zares potrebuje«.
Poznamo dva tipa narcističnih motenj – grandioznost in omnipotentnost. Za grandioznost so
značilna »grandiozna pričakovanja v tem smislu, kaj vse bojo zmogli, kaj vse bojo dosegli,
niso pa pripravljeni vlagati nek trud. Se pravi iti skozi neko neprijetnost, da bi do nečesa
prišli. Pričakovanje je vezano bolj na to, da se mu bo dogajal. Se pravi, na zunanje
okoliščine. In da je do vsega upravičen, da ima do vsega pravico, da se bo dogajal tako, kot si
je zamislil«. Omnipotentnost pa pomeni »občutek vsemogočnosti v zvezi s sabo. Se pravi, da
on vse zmore, vse zna, v vsem je najboljši«. »Omnipotentna poza jim omogoča vzdrževanje
občutka lastne popolnosti, posebnosti in pomembnosti, kar jim pomaga pri premagovanju
vsakodnevnih frustracij« (Ilin, 1995, str. 88).
Otroci z narcističnimi potezami z drugimi ljudmi vzpostavljajo take odnose, ki služijo njihovi
grandioznosti ali omnipotentnosti. Na drugega se niso zmožni resnično navezati, z njim so v
odnosu le zaradi narcisističnega dobička. Patološki narcis se tako ni zmožen resnično navezati
na drugega ali biti odvisen od nekoga. Drugih ljudi se le posluži za svoje narcistično
zadovoljstvo (Žižek, 1987). A vsi ljudje niso pripravljeni skrbeti za potrebe narcistično
motenih oseb. Pri otrocih npr. se vrstniki umaknejo iz odnosa. »Vrstniki večinoma niso
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pripravljeni streči njihovim željam, muham in jim v vsem ugajat«. Nekateri otroci se pa ravno
z narcisističnimi ujamejo »v enem takem specifičnem odnosu izkoriščevalca in žrtve. Se pravi
otrok, ki je pa navajen odigravat vlogo neke žrtve in ki se v taki vlogi počuti varno, se pa
včasih ravno s takim narcisističnim ujame in potem ostaja z njim v enem takem
komplementarnem odnosu«. V nekaterih primerih se torej vrstniki umaknejo iz odnosa, kar pa
ne pomeni da bo otrok z narcisističnimi potezami osamljen. Iskati začne nove odnose, nove
ljudi od katerih bo izvlekel narcistični dobiček. »Objekt hitro izgubi veljavo, če odpove v
vlogi, ki mu jo je narcistično motena oseba namenila in mu ne nudi več pričakovanega
zadovoljstva« (Ilin, 1995, str. 91). »Ni nujno, da so to osamljeni, tisti, ki odidejo, ampak si
najdejo nek svoj krog, znotraj katerega znova dobivajo potrditve za svoje ravnanje«.
Ti otroci do avtoritet, npr. učiteljev skušajo vzpostaviti takšen model, kot so ga navajeni iz
svoje družine, kar je logično, saj ne poznajo drugega. »Otroci poskušajo podoben model
vzpostavit tudi v šoli. Se pravi iščejo tisto, kar jim je znano, varno, predvidljivo in če se
znotraj družine vzpostavlja tak sistem vedenja in komunikacije, ga otroci poskušajo vpeljat
tudi z drugimi ljudmi ane, vključno z učitelji«. Če niso bili navajeni tega, da so drugi od njih
kaj zahtevali ali jim postavljali meje, je za njih nekaj povsem novega, ko npr. učitelj začne
postavljati meje. »Vsaj nekateri, imamo tudi učiteljice, ki ne, ampak vsaj nekateri mu bojo
postavljali meje in to bo doživljal kot neko zelo hudo krivico, kot nekaj, kar ga bo zelo
prizadelo in v začetnem obdobju sploh ne bo zastopil in ne bo zmogel uskladiti s svojim
konceptom realnosti kako življenje poteka«. Otroci potem različno reagirajo na učiteljevo
ravnanje. »Nekateri sprejmejo, drugi se začnejo upirati, nekateri pa povsem spremenijo
vedenje, kar pomeni, da v šoli delujejo drugače kot doma. »Nekateri otroci sprejmejo, da
veljajo meje pri določenih učiteljih pri njih drugače ravnajo, kot pri ostalih učiteljih. Nekateri
otroci, zdej to je odvisno od stopnje motnje, koliko je izrazita, nekateri otroci tega ne
sprejmejo in se vedno znova upirajo, vedno znova pridejo v konflikte s tovrstnimi učitelji.
Nekateri otroci, ki pa imajo manj težav ali pa je manj utrjena ta motnja pa na nekem področju
povsem spremenijo vedenje. To so otroci, ki v šoli lahko delujejo čisto drugače kot delujejo
doma«. Tukaj gre za tisto, o čemer sem že zgoraj pisala, torej, da je otrok kasneje lahko na trd
način soočen z realnostjo. To neskladje šolskega in domačega okolja lahko »otroka na nek
način zelo zamaje«.
Ob vsem tem se postavlja vprašanje, kdaj lahko govorimo o motnji, se pravi, kdaj lahko
rečemo, da je nek otrok razvil motnjo. »Načeloma je motnja takrat, kadar je to bolj
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intenzivno, kadar traja dlje časa, v različnih okoliščinah, z različnimi ljudmi, kadar je na
večih področjih, se pravi ne samo na šolskem, ampak tudi na drugih. Zdej, kje je pa natanko
tista meja, ko bi rekli, da je nekaj motnja, nekaj je pa zgolj recimo težava, čisto natančno se
ne da«. Ne moremo torej točno določiti, kdaj gre za motnjo. Treba je pogledati z več vidikov.
Skratka o motnji govorimo »kadar delovanje otroka ovira zadovoljevanje njegovih potreb ali
pa ga ogroža v zadovoljevanju njegovih osnovnih potreb«.
Omenila bi še razliko med narcisistično motnjo in narcisistično osebnostno strukturo. »Motnja
je na nivoju funkcioniranja, delovanja ane. Se pravi zunanji odraz kako nekaj počnem, v
kakšnih interakcijah sem, kako skrbim za svoje potrebe. Medtem ko govorimo o strukturi je to
notranje stanje, se pravi notranja naravnanost kako delovati ane. In problem je v tem, da
imam jaz lahko narcistično strukturirano osebnost pa lahko v nekaterih situacijah delujem
čisto v redu«. Če imam pa js motnjo, je pa motnja navzven odražena, takrat kadar
nefunkcionalno delujem«. Za motnjo je torej značilno nefunkcionalno delovanje in da se
odraža navzven. Pri strukturi osebnosti pa gre za notranje stanje. V nekaterih situacijah je
lahko delovanje čisto funkcionalno. »Ti si lahko hud nevrotik ane, ampak ne vem, faks
relativno v redu narediš, opraviš. To pomeni, da tvoja struktura osebnosti v različnih
okoliščinah različno pride do izraza«.
Lahko bi rekli, da je z narcizmom povezana vzgoja, ki otroka postavlja na prestol, kar
pomeni, da se brezmejno zadovoljuje otrokove potrebe oziroma želje, pri tem pa se mu ne
postavlja nobenih meja in zahtev. Otrok tako ne doživlja frustracij, ki so nujne za njegov
zdrav razvoj. Kot smo že rekli, je to razvajajoč vzgojni stil, saj ta najbolj »nakazuje na to, da
okolje postavi otroka v ospredje, na prestol in skrbi zanj na vse možne načine«. Žorž sicer
zgoraj naštete značilnosti pripiše permisivni vzgoji. Pravi, da permisivnost pomeni »učenje,
da se bo otrok idealno razvijal, če mu bo okolje nudilo vse, da bo doživljal čim manj
frustracij. Takšno okolje naj bi mu omogočilo, da se čim bolj spontano odziva na dogajanje v
sebi in okolju, da doživlja tako čim manj konfliktov« (Žorž, 2002, str. 20). Če upoštevamo
začetni koncept permisivne vzgoje, Žorževa definicija ni ustrezna.
Nazadnje se bomo dotaknili še strokovne obravnave otrok z narcisističnimi potezami.
Narcisistična motnja je kompleksna in tako tudi spopadanje z njo ni nič manj kompleksno. Te
motnje se da omiliti, pri otrocih morda še lažje, ker še niso tako razvite. Je pa odvisno od več
dejavnikov. »Odvisno od utrjenosti ane. Odvisno od tega, ali gre že za zametke v osebnostni
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strukturi ali ne. Načeloma, tisto kar deluje, deluje zelo strukturirano okolje, se pravi, tako, ki
konstantno, vedno znova postavlja neke meje. Te meje morajo biti osmišljene, se pravi
argumentirane, na ustrezen način postavljene, se pravi ne tako, da jih otrok doživlja kot neko
kazen ali pa da so naperjene proti njemu, ampak, da jih zares razume kot utemeljene,
smiselne, potrebne. To je tisto, kar pripomore k temu, da se težavo ali pa motnjo omili«.
Ključnega pomena so torej osmišljene in argumentirane meje. To je tisto, kar otrok potrebuje.
Pri pomoči bomo tem učinkovitejši, čim več dejavnikov vpliva bomo vključili. »Bolj kot
želimo vplivat na neko spremembo v vedenju, bolj je pomembno, da vključimo več enih
dejavnikov, več enih faktorjev vpliva. To pomeni, ne samo delati z otrokom, če se da, delati z
družino, delati z vrstniki, delati z razredom v šoli, delati z učitelji. Se pravi, na večih
področjih, ko delujemo, večja je možnost, da bomo zares nekaj spremenili«. Če pogledamo
malo še iz psihoanalitičnega vidika, je potrebno pri teh osebah, tako kot pri osebah, ki so bile
deležne avtoritarne, rigidne vzgoje, krepiti Jaz in Nadjaz. »Narcisistična struktura v smislu
psihoanalitičnih pojmov pomeni delovanje izida. Se pravi, zadovoljevanje želja, potreb teh
prvobitnih vzgibov ane, težave s kontrolo. To pomeni, da pri njih enako deluje, krepiti ego in
Nadjaz. Principi, ki veljajo za agresivne, vedenjsko problematične otroke, veliko principov, ki
pri njih deluje, deluje tudi pri narcisističnih«.

34

4

SKLEP

To diplomsko delo je nekakšen uvod v raziskovanje ozadja nastanka narcističnih motenj.
Uvod zato, ker je tema zelo široka in trideset strani nikakor ne more zadostovati, da bi globlje
spoznali razsežnost te motnje. Fenomena narcistične motnje sem se dotaknila iz dveh vidikov,
družbenega in psihoanalitičnega. Pri družbenem vidiku me je zanimalo predvsem to, kako
značilnosti sodobne vzgoje vplivajo na nastanek narcističnih motenj, na koncu pa sem
pogledala še malo širše, torej kako lahko patološki narcizem povežemo z družbenimi
značilnostmi. Pri razlagi in razumevanju pojava narcističnih motenj pa seveda ne gre brez
psihoanalitičnih konceptov. Z narcizmom se je ukvarjalo kar nekaj avtorjev, sama sem se
osredotočila na Freuda, ki je ta pojem vpeljal v psihoanalizo in še na tri avtorje, ki so izhajali
iz freudovske teorije: Melanie Klein, Otto Kernberg in Heinz Kohut.
Da pa ne bi naloga vsebovala le teoretičnih konceptov, sem izvedla tudi dva intervjuja s
strokovnjakoma, ki se pri svojem delu srečujeta z osebami z narcističnimi motnjami. Eden se
ukvarja bolj z odraslimi osebami, drugi pa z vedenjsko problematičnimi otroki. Pred pisanjem
naloge sem oblikovala tri raziskovalna vprašanja, ki so mi ob tej obsežni teoriji pomagala
držati rdečo nit. Pri mnogih odgovorih sem našla vzporednice z literaturo. Pogleda
intervjuvancev sta se na nekaterih mestih skladala, na nekaterih mestih pa sta podala različni
mnenji, ki pa se nista izključevali.
Najprej me je zanimalo, katere značilnosti permisivne vzgoje vplivajo na nastanek
narcističnih motenj. Oba strokovnjaka se strinjata, da je danes dojemanje permisivne vzgoje
drugačno od začetnega koncepta permisivnega vzgojnega pristopa. Začetna ideja permisivne
vzgoje je bila, da je treba upoštevati otrokove potrebe in tako skrbeti za razvoj njegovih
potencialov, kar vključuje tudi postavljanje meja. Razlagi strokovnjakov se skladata tudi z
literaturo. Kroflič (1997) permisivni vzgojni pristop opredeli kot pristop, ki izhaja iz otroka in
njegovih potreb. Izrecno ne poudari, da je pri tem potrebno postavljati tudi meje. Vendar pa
lahko njegovo opredelitev razumemo tudi tako, da je potreba otroka tudi ta, da mu starši
oziroma pomembni drugi postavijo meje, saj mu to nudi neko varnost in gotovost. Ustreznejši
izraz za sodobno vzgojo bi bila torej razvajajoča vzgoja, v kateri starši ne postavljajo meja
otroku, premagujejo napore namesto njega in izpolnjujejo njegove želje, katerih pa, kot
opozarjata strokovnjaka, ne moremo enačiti z otrokovimi potrebami. Velik problem je v tem,
da nekateri starši ne razlikujejo želje in potrebe. Tisto, kar otrok želi, ni nujno, da tudi
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potrebuje. Oba intervjuvanca sta se strinjala, da gre predvsem za zadovoljevanje želja. Vec je
opozoril še na to, da nekateri starši že vnaprej predvidijo potrebe svojega otroka in jih tudi
vnaprej zadovoljijo, torej še preden otrok sploh začuti, da nekaj potrebuje. Tudi to predstavlja
mehanizem vzpostavljanja narcističnih motenj.
Odsotnost omejevanja v sodobnih družinah pomeni tudi odsotnost kaznovanja in discipline.
Praper pravi, da morajo biti starši pri vzgajanju na otroka »uglašeni«, kar pomeni, da morajo
postavljati meje, s tem pa pridejo v situacije, ko je treba otroka tudi kaznovati. Poudarja, da
mora biti kazen argumentirana in osmišljena. Najbolj kritičen pa je umik staršev iz odnosa. Ta
način komuniciranja je med najbolj patogenimi in pogosto ga najdemo prav pri osebah z
narcističnimi motnjami. Če starši postavljajo meje s tem vzpostavljajo avtoriteto, ki je, kot
pravi strokovnjak, predpogoj samospoštovanja pri otroku.
Avtoriteto se pogosto povezuje z vlogo očeta, ki otroka seznani s pravili, ki veljajo za vse.
Avtorji opozarjajo na problem odsotnosti očeta v sodobnem času. Posledica tega so lahko tudi
narcisistične motnje. »Na patološki narcizem naletimo skoraj izključno v družinah, kjer je bil
oče odsoten« (Kernberg v Žižek, 1987, str. 119). Intervjuvanca različno gledata na ta
problem. Praper je mnenja, da imajo sodobni očetje težave pri iskanju svoje vloge in da v
družinah dominirajo ženske. Po njegovem matere ne pustijo očetom, da bi vzpostavili
avtoriteto. Moški dobivajo sporočila v smislu »Ne vpletaj se v vzgojo, ker nimaš pojma«.
Poudarja pomen različnosti vlog – mama nudi varnost, oče pa stik s širšim socialnim okoljem.
Njegovo mnenje, da otrok mora izstopiti iz simbiotičnega odnosa z materjo se povezuje z
literaturo, ki se ukvarja z razvojem otroka. Ob prehajanju otroka iz diade v triado, ko postaja
vloga očeta oziroma pomembnega Tretjega vse bolj pomembna, se pri otroku začne širiti krog
objektov identifikacije, kar vodi v vse večjo samostojnost. Z novimi odnosi se rahlja tesen
čustveni odnos med mamo in otrokom (Kroflič, 1997).
Vec pa na problem odsotnosti očeta gleda drugače. Zanj problem predstavlja predvsem to, da
otroci ne doživljajo zadostne mere frustracij, ki so potrebne za zdrav osebnostni razvoj. Meni,
da to ne gre pripisati izključno očetom in da kdorkoli lahko odigra to vlogo. Njegove besede
se skladajo s Krofličem, ki pravi, da je zastopnik Zakona oče oziroma katerikoli nosilec vloge
»pomembnega Tretjega« (Kroflič, 1997). Vec poudarja, da je treba otroka že zelo zgodaj
soočiti s pravili in omejitvami, torej z realnostjo. Slej ko prej bo do tega soočenja prišlo in če
otrok tega ni bil deležen že v zgodnjem otroštvu, bo kasneje to zanj nekaj zelo nenavadnega.
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Običajne meje bo doživljal kot hudo krivico. Vec pravi, da je razvajajoča vzgoja na nek način
trda. Trda zato ker je otrok kasneje v življenju na trd način soočen z realnostjo, s katero prej
ni bil soočen.
Na sodobno vzgojo pa vplivajo tudi vsi priročniki o vzgoji, ki staršem svetujejo, kako morajo
vzgajati. Oba strokovnjaka se strinjata, da so vsebine teh priročnikov škodljive. Pravita, da
vzgoja po priročnikih ponuja poenostavljene recepte o tem, kako vzgajati. Zaradi
kompleksnosti vzgoje, ne moremo ravnati po receptih, poleg tega pa takšna vzgoja izključuje
človeka kot osebo. Praper pravi, da imajo mnogi starši težave s svojimi otroki, čeprav imajo v
malem prstu vso literaturo o vzgoji. Pozabljajo biti ljudje z njimi. Tudi Lasch (1992) opozarja
na škodljivost priročnikov o vzgoji. Po njegovem starši, posebej matere ne verjamejo v svoje
zmožnosti vzgajanja ravno zaradi vseh teh strokovnih nasvetov. Ne ravnajo tako, kot mislijo,
da je prav, ampak tako, kot narekujejo nasveti iz priročnikov. Vse to vodi v zlom avtoritete, ki
ima velik pomen za zdrav osebnostni razvoj.
Značilnost patološkega narcisa je tudi nezmožnost spopadanja z neuspehom. To je pogosto
povezano s pričakovanji staršev v otroštvu. Praper opozarja, da je pri ugotavljanju otrokove
zmožnosti spopadanja z neuspehom potrebno vedeti, ali si je cilje postavil sam, ali so mu jih
postavili starši. Če so cilji vrinjeni, potem uresničevanje le-teh ne omogoča samopotrjevanja,
ampak vodi v alienacijo, odtujevanje od samega sebe. Patološki narcis je odtujen od samega
sebe, zato je odvisen od potrditev drugih. Žižek (1987) pravi, da patološki narcis dominira in
blesti v svojem okolju, a je povsem odvisen od potrditev drugih. Drugi morajo služiti njihovi
grandioznosti ali omnipotentnosti, izrabijo jih za svoje narcistično zadovoljstvo.
Tvorni odnosi so torej ključnega pomena za otrokov zdrav osebnostni razvoj. Na vzgojo
vpliva tudi družba, zato si poglejmo kakšno vlogo imajo družbene razmere pri nastanku
narcističnih motenj, kar je tudi drugo raziskovalno vprašanje. V sodobnem času na človekovo
delovanje zelo vpliva reklamna industrija. Problem je v tem, da reklame vzbujajo neke
potrebe, ki bi jih človek moral zadovoljiti, da bi bil srečen. V resnici mu to ne prinese
nobenega pravega zadovoljstva, ampak tesnobo. Na prvi pogled se zdi, da družba, temelječa
na množični potrošnji spodbuja vsestransko zadovoljevanje lastnih potreb. V resnici v
posamezniku vzbuja neko nezaupanje do sebe. »Prizadeva si namreč ustvarjati potrebe, ne pa
jih zadovoljevati; povzročati nove tesnobe, ne pa lajšati starih« (Lasch, 2012, str. 212). Tako
tudi starši dobivajo polno napotkov, kako vzgajati, kako biti idealni starši, zaradi česar vse
37

manj zaupajo vase. Slabljenje avtoritete v družini in v šoli ne spodbuja razvoja avtonomnih in
odgovornih posameznikov, ampak negotovih. Take ljudi pa sodobna potrošniška družba
potrebuje. »Potrošniška družba in oblast birokracije potrebujeta zlomljenega posameznika, ki
je nesposoben voditi svoje življenje brez pomoči terapevtskih znanj in institucij sodobne
družbe« (Salecl, 1991, str. 113).
Razsežnost narcistične motnje je torej zelo široka, zato se tudi ni enostavno spopadati z njo.
Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša na vlogo strokovnjaka pri spopadanju z narcističnimi
motnjami. Oba intervjuvanca se strinjata, da je pri otrocih narcistične poteze mogoče omiliti,
a je treba vključiti celo družino in tudi druge ljudi iz otrokovega okolja. Vec, ki dela z
vedenjsko problematičnimi otroki pravi, da je otroku treba nuditi strukturirano okolje, kar
pomeni da se mu postavlja meje in zahteve. Pri odraslih pa je spopadanje s temi motnjami bolj
zapleteno. Praper pravi, da se nekateri nikoli ne rešijo iz tega, nekateri le zakrpajo neke
občutke, nekateri pa naredijo veliko spremembo. Prepričan je, da morajo terapevti, ki delajo z
narcistično motenimi ljudmi imeti veliko znanja na tem področju, ki ga morajo nadgrajevati.
Nujna je tudi lastna analiza, ob delu z ljudmi pa stalna supervizija.
Nazadnje bi vsa ta spoznanja povezala še s socialno pedagogiko. Strokovnjak lahko spoznanja
o fenomenu narcističnih motenj uporabi tako pri delu s starši, kot tudi pri delu z otroki. Starše
lahko opozarja na pomen zadovoljevanja otrokovih potreb, ki vključuje tudi postavljanje
meja. Ko dela z otroki pa sam z vzpostavitvijo avtoritete in doslednim delovanjem lahko
otroka sooča z realnostjo. Strokovnjak mora pri delu z ljudmi poznati ozadje nastanka motenj
in na podlagi tega intervenirati. Franzl (1997, str. 63) pravi, da »morajo vsi ukrepi in
intervencije v psihoterapiji izhajati iz razumevanja nastanka in notranje dinamike motnje,
kakor tudi iz razumevanja pomena, ki ga ima motnja za posameznika v širšem kontekstu
njegovega urejanja življenja in socialnih razmerij«. Narcistična osebnostna struktura je
značilna za sodobno družbo, zato je poznavanje ozadja te motnje zelo dobrodošlo. Pri
človeku, ki deluje zelo samozadostno in je zelo uspešen in ambiciozen bi težko razumeli,
zakaj se spopada z depresijo, če pa ima vse, kar potrebuje. S poznavanjem obsežnih teorij o
patološkem narcizmu je ta paradoks, ki se dogaja v notranjem svetu patološkega narcisa, lažje
razumeti. Če poznamo patologijo tvornih odnosov, ki lahko privedejo do nastanka narcističnih
motenj, pa lahko pri otroku ugotovimo, da se kažejo narcistične poteze še preden se razvijejo
hude motnje. Tako lahko te poteze lažje omilimo.
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Poznavanje vseh teh mehanizmov vsekakor je dragoceno, a zaradi kompleksnosti motnje to ni
dovolj za uspeh. Ogromno je odvisno tudi od osebe same, torej koliko je pripravljena vztrajati
in narediti spremembo. Nekateri žal nikoli ne uspejo narediti spremembe in tavajo v
začaranem krogu, vse od občutkov vsemogočnosti pa do depresije.
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vzgoje.

Celje:

Mohorjeva

družba.

6
6.1

PRILOGE
PRILOGA 1: Prikaz kodiranja intervjuja 1 (dr. Peter Praper)
ZAPIS INTERVJUJA

Kode I. reda

Kode II. reda

Kategorije

J: No, jaz imam za vas nekaj vprašanj. Tema moje diplomske naloge je
Vpliv sodobne permisivne vzgoje na razvoj narcističnih motenj. V diplomski
nalogi sem pač opredelila patološkega narcisa po Slavoju Žižku in po tej
opredelitvi sestavila vprašanja. No, prvo vprašanje je Kako se otroci, s
katerimi delate spopadajo z neuspehom? Ker je pač Žižek rekel, da se zlo
težko spopadajo z neuspehom, pa me sedaj zanima, kakšne imate vi
praktične izkušnje?
Kaj je uspeh in kaj
A: Ja, to je zelo megleno vprašanje, ker bi morala definirati, kaj je uspeh in neuspeh?
kaj neuspeh ane, pa ne gre. Pravzaprav glejte, če midva razmišljava o tem,
ali otroku nekaj uspeva ali ne uspeva morava potem pravzaprav malo z Odvisnost uspeha od
drugega kota pogledat. Ali mu uspevajo stvari, ki mu prinašajo samopotrjevanja ali od
samopotrjevanje, ali mu uspeva tisto, kar mu naložijo kot nalogo. A veste, drugih
ker človek seveda svoje potrebe po samopotrjevanju uresničuje na podlagi
lastnih interesov in ciljev, ki si jih sam postavlja, ne pa tistih, ki so mu Uresničevanje potreb na
vrinjeni ane. In meni se zdi, da je že tu notri pravzaprav jedro ene napačne podlagi lastnih ciljev, ne
orientacije, da mi mislimo, da moramo otroku postavljati cilje, v bistvu pa vrinjenih
mora otrok te cilje uresničevat zaradi našega počutja. In to je seveda en
dejavnik, ki otroka pelje v alienacijo, v odtujevanje njegove lastne aktivnosti Postavljanje ciljev od
od lastnega razvoja, ker v bistvu skrbi za dobrobit in dobro počutje tistih, ki zunaj
mu nalagajo naloge ane. In glejte, sedaj če je za otroka neuspeh štirica v šoli, Vsiljevanje ciljev otroku
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Definicija uspeha
in neuspeha
Spopadanje z
neuspehom

Jedro napačne
orientacije

Osnovni

je to seveda eden glavnih signalov, da je to okolje postavilo nekatere cilje
otroku, ki mu seveda ne omogočajo nobenega pravega samopotrjevanja,
ampak potrjevanje v očeh drugega. In to je osnovni mehanizem razvoja
patološkega narcisizma.

vodi v alienacijo odtujevanje lastne
aktivnosti in
zadovoljevanje dobrobiti
drugih.

mehanizem
patološkega
narcizma

Spopadanje z
neuspehom

J: A pa mislite, da je to zaradi staršev, ki so izobraženi ali pa tudi ne, pač
kakorkoli. Je to zaradi njihovih pričakovanj, ko veliko zahtevajo od otroka?
Pomen izobrazbe,
A: Ja, najprej bi vam tole rekel. Izobrazba nima nobene veze s tem. Ljudje egocentričnost staršev
so lahko zelo izobraženi, pa delajo te neumnosti, zaradi tega, ker so
egocentrični. In otrok bi moral najmanj sledit njihovim ambicijam a veste,
ampak starši so lahko bolj ali manj izobraženi pa imajo ta pričakovanja.

Vzroki za visoka
pričakovanja
staršev

Odnosi med
otroki in starši

J: Ja, sej jaz sem imela predpostavko, da verjetno, ravno tisti, ki so
izobraženi to delajo otroku, da ogromno zahtevajo od njih.
A: A veste kako, ni rečeno, da so otroci izobraženih staršev v tem smislu
bolj ogroženi. Zaradi tega, ker a veste, tisto, kar nas povezuje v odnosih, ki
so bolj ali manj dobri nima nobene zveze s tako zvanimi levo hemisferičnimi
funkcijami, kjer je usidran tisti del uma, ki skrbi za naše racionalno uspešno
poravnavanje z okoljem ane. Ta sposobnost za tvorne ustrezne tople
kontakte, kjer je omogočena izmenjava je v iracionalnem, emocionalnem
delu, v tipu navezanosti, ki se ustvari… (premor zaradi telefonskega
klica)…torej o tem sva se pogovarjala, da ti tvorni odnosi pravzaprav
temeljijo na čustveni navezanosti in izmenjavi in da je to odvisno od drugih
lastnosti, ne pa tistih, ki se kažejo potem v izobrazbenem statusu in
podobnih stvareh. Tako da najdete dobre starše med vsemi, ali pa slabe
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Vpliv izobrazbe staršev in
pomen toplih
emocionalnih kontaktov

Temelj tvornih
odnosov

Odnosi med
otroki in starši

Egocentričnost staršev,

starše med vsemi. Gre pa za vprašanje, koliko so seveda starši sami
egocentrični, usmerjeni nase in koliko so usmerjeni ne samo na drugega,
ampak na izmenjavo. A veste, ker tudi če so tako zvani altruistični je tam
notri vse sorte patogenih slik ane, tak da, v bistvu so uspešni tisti, ki so v
dobri izmenjavi, tako čustveni kot pa potem seveda tudi komunikacijski in
podobni.
J: Ja, sej mi smo se enkrat o tem pogovarjali na faksu. Govorili smo o
altruizmu in se spraševali, če je možen popoln altruizem. Ali je res človek
zmožen neko dobro dejanje storiti izključno zaradi drugega ali tudi zaradi
sebe, če ne drugega vsaj začuti…

usmerjenost na drugega,
izmenjavo

J: Ne.
A: Če ti potrebuješ drugega za to, da zanj skrbiš in s tem sebi garantiraš Egocentričnost
občutek, da si dober, potem je to egocentričnost.
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Odnosi med
otroki in starši

Uspeh v dobrih
izmenjavah

A: Veste kaj, s temi pojmi je treba biti previden. Pojem altruizma je Pojem altruizma
ideologija, ki je seveda posledica borbe proti egoizmu. Ampak vam povem,
da v kliniki vidimo veliko ljudi, ki so altruistični na ta način, da bi pokazali, Altruizem v kliniki
kako dobri so. Sedaj mi pa povejte ali je to altruizem?

J: Ja, jaz sem pač to permisivno vzgojo povezovala z razvojem patološkega
narcisizma. Pa me zanima, če se vam tudi zdi, da je permisivni vzgojni stil
vpliva na razvoj teh motenj ali mislite, da morda tudi kateri drugi stil. Kar
sem jaz brala, ko sem pisala teoretični del, so veliko pisali o tej permisivni
naravnanosti, ko se tisti Nadjaz razvije. Pa me zanima, kaj vi pravite?

Patogenost
staršev

Altruizem vs.
Egocentričnost

Odnosi med
otroki in starši

A: Permisivna vzgoja je koncept, ki ni nikoli dovolj dobro definiran. Tako
kot prihaja iz humanistične psihologije, se je pravzaprav popolnoma
spremenilo dojemanje permisivnosti. In tisto kar je danes v javnosti kot
permisivna vzgoja je običajno navadno razvajanje in potuha. A veste,
permisivna vzgoja v humanistični psihologiji pomeni biti z otrokom v
odnosu, ki podpira njegove lastne razvojne potenciale. Torej to je okej. Ne
pa to, da mu ti uresničuješ in izpolnjuješ vse želje, kar pomeni, da zmanjka
vseh meja, da zmanjka njegove aktivnosti, njegovih izkušenj pri
premagovanju kriznih situacij in tako dalje. To pomeni, da če uporabljate
koncept permisivne vzgoje, morate permisivnost najprej natančno definirati.
Potem pa seveda lahko tudi razmišljate, kako permisivnost običajno
dojemamo.

Definiranje permisivne
vzgoje
Permisivna vzgoja v
javnosti

Dojemanje
Permisivna
permisivne vzgoje vzgoja

Permisivna vzgoja v stroki

Pomembnost natančnega
definiranja

J: Ja običajno jo dojemamo, ravno tako, kot ste rekel. Pač da je to razvajanje
in izpolnjevanje otrokovih želja. Pač, razlika je med željo in potrebo.
A: Ja, a veste, ampak to je razumevanje permisivnosti v nekem javnem
mnenju ne pa v stroki. Torej v humanistični psihologiji ali pa potem na Definiranje permisivnosti
klienta usmerjeni terapiji, ki jo je Rogers iz tega izpeljal je seveda zelo v humanistični psihologiji
natančno povedano tudi to, da otrok potrebuje podporo za lastni razvoj
včasih tudi na ta način, da mu postaviš zahtevo ali pa mejo.
J: A pa se vam zdi, da starši postavljajo meje, mislim sigurno se to dogaja.
Saj so starši, ki postavljajo meje. Se vam zdi, da je prevelika usmerjenost na
želje otrok?
A: Am, ne bi tako generalno rekel, a veste. Tisto, kar midva sedaj
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Permisivna
vzgoja
Dojemanje
permisivne vzgoje

pravzaprav vidiva kot razvajanje in potuho ane, je res v nekem smislu
oskrbovanje otroka, premagovanje ovir in naporov namesto njega. Ampak
pod pogojem, da je priden in izpolnjuje naša pričakovanja. A veste, tako, da
je tukaj notri tudi veliko agresivnosti, če nekdo reče svojemu otroku: »Ti
samo skrbi, da boš imel odlične ocene v šoli in ti ni treba nič delat«.

Razvajanje pod pogojem,
da otrok izpolnjuje
starševska pričakovanja

Dojemanje
razvajenosti
Razvajenost

Agresivnost v vzgoji

J: Ja, to je pa tisti Nadjaz, ki je še hujši.
A: Seveda. Ker je vrinjen. Ker ne upošteva otrokovega sobivanja v neki Neupoštevanje otrokovega
družini.
sobivanja

Vrinjen Nadjaz

J: Ja, to razumem. potem imam pa še vprašanje… brala sem Christopherja
Lascha, ki je z družbo povezal narcizem in je govoril o tem, kako odsotnost
očeta povzroči to, da mam otroka prisesa na sebe, pač ta vampirska ljubezen.
Se vam res zdi, da so očetje odsotni iz družine? Jaz to odsotnost razumem ne
kot fizično odsotnost ampak bolj tako, da svoje vloge ne izpolnjujejo.
A: Ja. Imate prav. Jasno, da je Lasch te stvari opazoval v ameriški kulturi,
ampak na žalost vam moram povedat, da z velikimi koraki hodimo za njimi
in mi smo v preventivnem delu že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja
odkrivali točno ta fenomen v Sloveniji ane. Ni bil toliko problem s tem
iskanjem svoje vloge pri ženskah in materah kot pa pri moških in očetih, ker
se je kar polovica očetov izgubila nekje na obrobju ane. Potem je neka
skupina začela rekonstruirat tip avtoritarnega očeta, ki je seveda neustrezen
in so ženske vstopile vmes in so pravzaprav protestirale proti grobosti v
familiji. Je bila pa ena večja podskupina tistih, ki so se izgubili na periferiji
in niso bili udeleženi v družinskih odnosih. To pomeni, da se niso ukvarjali z
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Vloga očeta v ameriški
kulturi in pri nas
Iskanje očetovske vloge
Avtoritarni tip očeta
Neudeleženost očetov

Sprememba
očetovske vloge

Vloga očeta v
sodobni družini

otroki ane. In imate prav, ne gre za količino prebitega časa z otroki, ampak Kvaliteta odnosov
za naravo odnosov.

Sprememba
očetovske vloge

Vloga očeta v
sodobni družini

J: Ja, to si bolj tako predstavljam, ker moja opažanja so taka, da npr. sedaj je
tako, da oče prav mora biti pri porodu in mislim, da očetje so v družini,
samo zdi se mi, da niso kot nosilci Zakona. Ne vem, kako se vam zdi? Je to
sedaj tako, ko so bolj ženske prišle v ospredje, ko gre za feminizem, mislim,
saj ne gre za čisti feminizem. Še vedno mislim, da je veliko prikrite
diskriminacije še vedno nad ženskami. Mislim, da v družinah ni oče oziroma
nihče ni nosilec Zakona.
A: A veste, s temi koncepti morate biti previdni. Tako kot lahko govorite o
prikriti diskriminaciji žensk v širšem družbenem prostoru, z gotovostjo si
upam trditi, da obstaja prikrita dominacija žensk v družinskem prostoru. A
veste, zaradi tega ker neštetokrat dobimo, tisti, ki delamo terapijo tako sliko, Prikrita dominacija žensk
da moški dobivajo sporočilo v smislu » Ne vpletaj se v vzgojo, ker nimaš v družinskem prostoru
pojma«. Ane, in to počnejo ženske tudi takrat, kadar očeta pokličejo na
pomoč, ko ne obvladajo otroka, potem pa oče seveda uveljavlja avtoriteto,
ženska pa tega seveda ne prenese in uveljavi svojo avtoriteto na ta način, da
očeta potisne stran od otroka.
J: Ja, saj meni se zdi, tako pač razmišljam kdaj, da so moški danes v zelo
težkem položaju, ker po moje kdaj sploh ne vedo kako ravnati – po eni strani
si ne upajo biti copate, se bojijo, da jim ne bo kdo tega rekel. Po drugi strani
pa, da jih ne bodo obtožili, da so grobijani.
A: Seveda, seveda. Ampak poglejte, tukaj nam manjka tudi nekaj zdravo
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Spremenjeni
družinski odnosi

Vloga očeta v
sodobni družini

razumskih spoznanj – da je funkcija mame v družini v odnosu do otrok
drugačna kot pa funkcija očeta. Mama čuva to notranjo varnost, oče pa
seveda omogoča izstop iz tega kroga v širše socialno okolje. Konec koncev
po naravi vemo, da je oče tisti, ki otroka uči vozit kolo, ker on je tisti, ki bo
spustil za sedež, medtem ko ženska bi letala za njim do konca. A veste, in
eden drugega potrebujemo, ta v bistvu komplementarnost različnosti vlog je
tista, ki otroku omogoča dobro preživetje in tudi izstop v širše socialno
okolje. Tako da, raziskave kažejo, da navezanost na mamo ima seveda
drugačna izhodišča kot navezanost na očeta. In ta preklop omogoča otroku
širiti območje svojega funkcioniranja, ker glejte, ena od naravnih potreb
človeka kot sesalca na tem planetu je ta, da mora - ne samo da mora-, da ga
vleče raziskovati okolje, da označi teritorij, da se znajde na področju, kjer
živi, da ni privezan na celico življenja v paru z materjo.

Funkcija mame
Funkcija očeta
Različnost
starševskih vlog
Komplementarnost
različnosti vlog potrebna
za dobro preživetje otroka
Izstop iz diade v triado
Potreba po raziskovanju
okolja in ločitvi od matere

Vloga matere
vs. vloga očeta

Pomembnost
izstopa otroka iz
simbiotičnega
odnosa z materjo

J: Se pravi, te narcistične motnje povežemo s tem, da mame otroka ne
pustijo iz tega simbiotičnega kroga…
A: Ja,ampak a veste, ni tako enostavno, ker imamo dva tipa narcisitičnih
motenj, takih resnih. Prvi je ta, vzdrževanje iracionalne grandioznosti –
njegovo veličanstvo otrok ima že 30 let pa leži na kavču in kadi travco, starši
mu pa tankajo avtomobil in ga zalagajo z denarjem, a veste grandiozni tip. Je Iracionalna grandioznost
pa tudi drugi, omnipotentni, perfekcionistični tip, ki pa bolj ravna po in omnipotentnost
principu dosežkov ane. Ta perfekcionizem je vezan na dosežke, kot sva prej
rekla, ane. Ampak ta iracionalnost funkcionira po tem principu, kot je meni
ena pacientka rekla. A veste, je imela same desetke na faksu, pa ni bila
zadovoljna ker so tudi druge imele, predvsem punce, same desetke. In je
potem rekla: »Moj problem je, da bi morala biti edina, ki ima same desetke«.
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Tipi narcističnih
motenj

Patološki
narcizem

In to hlepenje po edinstvenosti potem rine v ta iracionalni perfekcionizem.
In če midva hočeva reči, kaj pravzaprav loči patološki narcisizem od onega,
ki mu je Kohut rekel zdravi narcisizem ane. A veste, razvojno gledano na
pot ti moraš dobiti občudovanja in samopotrjevanja, ker na ta način, ko vidiš
ta odziv ane, ti ohraniš zadostno količino ljubezni do sebe in
samospoštovanja, vendar z razvojem postaviš v okvire realno možnega. To
pomeni, da se diferenciraš po svojih interesih, da si tam, kjer imaš močne
interese mogoče res zelo razgledan, uspešen in tako dalje, ampak da zaradi
tega nisi ne vem kako prizadet, če na nekem drugem področju nimaš ne vem
kakih znanj, uspehov in podobnega, ane. Tako da, v bistvu ta preklop na
realnost, na selektivnost človeku omogoča da si ustvari samopodobo, ki je
relativno stabilna. Pri patološkem narcisizmu pa vidite, da ljudje, ki so
obravnavani kot center vesolja, ali pa tisti, ki vse zvezde sklatijo, imajo
grozljivo samopodobo. A veste, po principu, »če pa tudi drugi dobivajo
same desetke, potem je pa ta faks navadno sranje. In če je ta faks navadno
sranje, potem sem jaz s svojimi desetkami navadno sranje«. A veste, tako to
gre.

Zdravi narcizem

Upoštevanje realnosti
Zdravi narcizem
Relativno stabilna
samopodoba

Patološki
narcizem

Grozljiva samopodoba
ljudi, ki so center vesolja

J: Jaz sem sicer, ko sem od Alice Miller Drama je biti otrok brala, o
grandioznosti brala v povezavi z depresijo. Saj to je v bistvu povezano. Ko
ne rata, je depresija.
A: Jasno. To je povezano. Ampak morate vedeti, kaj je depresija pri
narcisistično motenih, ker jo najdete pri vseh tipih osebnosti. Ampak
narcisistični doživljajo depresijo kot občutek razvrednotenja, poln sramu in
podobnega. In se tudi poskušajo reševati na ta način, da se ponovno
napihnejo, ali pa drugega razvrednotijo, da se dvignejo, ane. Nekaj moramo
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Depresija pri narcisističnih
motnjah, občutek
razvrednotenja poln sramu
Rešitev –

Notranje
doživljanje in
delovanje
narcisistično
motenih

Depresija
narcisistično
motenih

vedeti ane, da to oznako narcisistične osebnostne motnje spremlja en zelo
slab pomen. Pa ljudje ne vedo, da tisti, ki imajo to motnjo izjemno trpijo v
življenju. Seveda tudi drugi z njimi trpijo, ampak oni izjemno trpijo v
življenju, ker nikoli pravzaprav ne morejo biti zadovoljni s seboj. In v bistvu
skrivajo svojo ranljivost s tem, da se hočejo pokazat. kot izjemne

samopovzdigovanje in
razvrednotenje drugih

Trpljenje narcističnih
oseb, nezadovoljstvo s
seboj, ranljivost skrivajo z
J: Ja, saj mene je najprej zelo zanimal patološki narcis v vlogi vodje dokazovanjem svoje
podjetja, a bi bilo verjetno težko najti literaturo, zato se nisem lotila izjemnosti
raziskovanja v tej smeri. Ko poslušam kdaj, nekatere, ki hodijo že v službo
vidim, da je to tudi problem.
A: Ja, na žalost je problem v sistemu, zaradi tega, ker se taki na taka mesta
tudi rinejo, ker hočejo biti izjemni, ane. Pa ne samo v podjetjih, tudi v
politiki, saj jih vidite. Glejte, osnovni problem je ta, da sistem, ki ga vodi
nekdo, ki je tak po osebnosti mora služiti njegovi grandioznosti ali
omnipotentnosti. To je osnovni problem. Med takimi tipi so seveda tudi
psihoterapevti in to je neverjetna ovira v psihoterapiji, ker pacientov uspeh v
terapiji bi moral potem terapevtu služit za njegov občutek, kako dober je.

Notranje
doživljanje in
delovanje
narcisistično
motenih

Depresija pri
narcisistično
motenih

Ljudje na
vodilnih
položajih

J: Potem imam vprašanje: Kako se kaže empatija otrok v odnosu do drugih?
Pač patološki narcis naj ne bi bil zmožen empatije. Se to vidi že pri otrocih?
Empatija pri otrocih
A: Am, pri otrocih opazite že pred prvim rojstnim dnevom, da funkcionirajo opazna že pred 1. letom,
preko intuitivnih načinov dojemanja v komunikaciji, ki je neverbalna. To je intuitivni načini dojemanja
v bistvu začetek empatične izmenjave. Mi govorimo o tako zvanih v neverbalni komunikaciji
reflektivnih funkcijah otroka, s katerimi on prebere neverbalne izraze pri
drugem in to tako natančno, da pravzaprav prepozna razpoloženja in celo Prepoznavanje
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Empatija pri
otrocih

mentalne vsebine drugega ane. Glejte, za postavljanje meje v tem obdobju ni
potreben glasen ne, potreben je pogled, ki to pove. Torej z očmi se da to
povedat. Problem pri narcisistično motenih je ta, da to ostane v območju
egocentrizma. Oni že preberejo razpoloženja in emocionalne situacije pa
tudi misli drugih, ampak jih koristijo zase. A veste, to pomeni, da nimajo
empatije do drugega. To je ta osnovni problem.

razpoloženja in misli
drugih - reflektivne
funkcije

Empatija pri
otrocih

Egocentrizem

J: A to že otrok lahko? Kako pa pride do tega?
A: Seveda. Otrok se lahko nauči manipulirat na podlagi tega prepoznavanja
sebi v korist. In to so seveda funkcije, ki so globoko v desni hemisferi, o
čemer sva se prej pogovarjala. Tako da ta podlaga za empatični odziv
praktično obstaja pri vseh. Bi moral biti otrok okvarjen, da tega ne bi imel.
Recimo kaki tipi avtizma so tipični potem, ane. Drugače je pa vprašanje,
kako ti to potem uporabljaš kasneje.

Manipuliranje z
zaznavnimi sposobnostmi
Uporaba empatičnih
zmožnosti

Razvoj otrokove
osebnosti

J: Kaj pa potem, ko so otroci malo večji. Ali tudi še naprej izkoriščajo?
A: Ja glejte, običajno obstajajo tako zvani vzorci odnosov, sheme odnosov,
ki jih mi vlečemo iz teh zgodnjih interakcij in so nabiti seveda s temi tipi
navezanosti. In sploh je ogromno raziskav danes o tem, kako temeljne
navezanosti vplivajo na to, kako boš zvenel v kasnejših odnosih, ane.
Najprej ste govorili o simbiozi, simbiotična faza je faza, ko se ustvarja tip
navezanosti, ane. Če ponuja veliko varnosti in gotovosti, otrok odnese veliko
gotovosti vase, kar mu da moč, da gre po svoji poti. A veste, če pa je tam
notri ambivalenca, anksioznost, uporništvo in podobno, potem pa to nesemo
s seboj.
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Sheme odnosov iz otroštva
Vpliv tipov navezanosti
Tip navezanosti odvisen
od simbioze

Oblikovanje shem Razvoj otrokove
odnosov
osebnosti

J: Se pravi tisti stiki z mamo so pomembni.
A: Ja, pa potem preklop na očeta in familijo, pa potem seveda na širšo
družbo. In vi vidite, da otrok, ko vstopi v vrtec, s tem mislim, vrtčevske
skupine, ne jaslične, da že ima izdelane svoje sheme odnosov. Eni se hitro
pridružijo v izmenjavi, drugi se držijo ob strani, tretji zahtevajo vso
pozornost vzgojiteljice zase in tako dalje. A veste, tam se že vidi, kaj človek
nese s seboj.

Prehod iz diade v triado
Izdelane sheme odnosov
so že v predšolskem
obdobju

Oblikovanje shem Razvoj otrokove
odnosov
osebnosti

J: Ja, to je zanimivo. Potem me zanima še, kako otroci reagirajo na zahteve
staršev ali pa prepovedi, kazni, če so?
A: Vidite, sedaj sva tu pri tolmačenju prave permisivnosti. Permisivnost je
to, da imaš posluh za otrokove potrebe, ampak da seveda zahtevaš, da poišče
sprejemljivo pot za zadovoljitev in da je tudi aktiven pri tem. In prideš v
situacijo, ko otroka kdaj tudi kaznuješ. Ampak, če otrok čuti, da ga imaš ti
rad in da ti je do tega, da se on prebije čez situacije ane, potem otrok seveda
doživi kazen popolnoma drugače, kot če si ti vsiljiv, hočeš, da otrok ravna
tako, kot ti pričakuješ, mu ne pustiš razvijanja lastne igre, lastnih interesov, a
veste. Takrat pa seveda otrok doživi kazen kot introzivnost in seveda se
upira ali pa v skrajnem primeru podredi, kar je še večji problem, ker je
staršem tako všeč, ko to naredi.

Upoštevanje otrokovih
potreb in postavljanje
zahtev
Pozitivna kazen
Dojemanje kazni
Kazen kot introzivnost

J: Kje je pa sedaj meja, npr. da mu rečeš naj uboga, naj npr. pospravi sobo
in ne uboga…
A: Glejte, ne smete teh situacij jemat po posameznih dogodkih in Pri kaznovanju gre za
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Kaznovanje v
vzgoji

posameznih scenah. Gre preprosto za proces izmenjave. Če smo na otroka proces izmenjave
uglašeni, da mi razumemo njegova sporočila in ravnamo na ta način, po
principu, kaj je za otroka primerno, potem ne bo večjih problemov. Če pa mi
otroka ne razumemo ali pa ne sprejemamo njegovih sporočil in vsiljujemo
svoje, potem pa stvari tečejo drugače. In jasno, da v takem primeru bo otrok Prostor za otrokov razvoj+
v posamezni sceni šel v ali v upor ali v skrajno pridnost. Ane, in potem se tu postavljanje meja
vprašaš, kje je pa tu on, kot oseba. In v tej uglašenosti, izmenjavi mora biti
prostor za otrokov razvoj. To ne pomeni, da ti sebe zatajiš zato, da je otroku
dobro, ampak mu daš jasno mejo, kje on tebe pravzaprav tangira na ta način
kot te ne sme. A razumete?

Kaznovanje v
vzgoji
Pozitivno
kaznovanje

J: Ja.
A: Tako, da ni treba se bati, recimo mama ali pa oče lahko otroku mirno
rečeta: »Sedaj si me pa do konca razjezil«. Ne moreta pa tega zatajevat,
potem pa ponoret pa ga naružit. Ali pa umakniti se iz odnosa, kar je še bolj
kritično, sploh pri teh, ki jih vi obravnavate. Pri narcisistično motenih je
eden od osnovnih problemov umik staršev iz odnosa. Ane, in otrok si
pridobi kontakt samo takrat, kadar izvršuje naloge po pričakovanjih staršev.
Sicer se pa umaknejo iz odnosa. Skratka, ta način komuniciranja je med
najbolj patogenimi.

Zatajevanje čustev (npr.
jeze) in umik iz odnosa najbolj patogen način
komuniciranja

Negativno
kaznovanje

Umik iz odnosa - značilen
pri narcisistično motenih

J: Se pravi, da se je bolje skregati in se boriti, kot pa umakniti.

Pozitivno
kaznovanje

A: Ja, seveda. Absolutno. S tem, da seveda v tem dialogu mora otrok iti po Princip argumentiranja
tej poti, da argument nekaj velja. Ne pa po principu »jaz sem ata, jaz ti bom
rekel, kako boš ti ravnal«.
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Kaznovanje v
vzgoji

J: Hja, to je kar težko. Verjetno takrat, ko imaš otroke vidiš, kako težka je
vzgoja.
A: Ja, na žalost to ne gre po knjigah. Na žalost je to odvisno od tega, koliko Vpliv osebnosti staršev na
si sam dobro integrirana osebnost, zadovoljen s seboj. Ker če si zadovoljen s vzgojni stil
seboj, lahko mulcu v osnovni šoli rečeš »poslušaj, jaz sem svojo osnovno
šolo naredu, tvoja naloga je tvoja naloga.

Kaznovanje v
vzgoji

J: Ja. Ko ste rekli to, da vzgoja ne gre po knjigah, imam v nadaljevanju tudi
eno vprašanje v zvezi s temi priročniki o vzgoji, o čemer tudi piše Lasch.
Drugače pa, kar se tiče zadovoljstva s seboj, se mi zdi, da to ni le pri vzgoji.
Pri sebi na primer opažam, da takrat, ko sem nekaj nesigurna vase ali imam
slabe dneve sem takrat zelo nagnjena k temu, da obsojam druge ali pa vse
vrednostim negativno, da povišam sebe.
A: Ja. To so obrambni mehanizmi, ki jih pač uporabljamo in jih človek mora
včasih imet, da lahko preživi. Ampak gledano globalno, glejte, najbolj to
prepoznaš v športu, ane. V športu se tudi že pionirčki, mladinci pokažejo
kako se razvijajo kot osebnosti. A veste, v športu ti točno dobiš te
informacije, da se utrdiš nekje na nekem nivoju samodoživljanja ne glede na
to ali si ti zadnjo tekmo dobil ali si jo izgubil. Torej, en zrel športnik, ko
zmaga, se ne bo napihnil, da bo odletel v vesolje in ko izgubi, se ne bo
počutil, kot zadnja luknja na piščalki. A veste, ker ne moreš biti hkrati ne
vem kaj in hkrati ništa, ane. Tako kot je en moj pacient rekel v enem stavku:
»Jaz sem največji bedak na svetu, ampak drugi so še trikrat bolj butasti od
mene«. Čim je imel občutek razvrednotenja, je potem razvrednotil druge,
zato da se je on vzdignil nad njih.
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Utrjevanje
samodoživljanja
Samodoživljanje
Zrel športnik se v primeru notranje zrelih
zmage ne bo napihnil in ob oseb
porazu se ne bo počutil,
kot da je ničla
Samodoživljanje
Narcistični posameznik ob narcisističnih
občutku razvrednotenja
oseb

Samodoživljanje

J: Podobno je tudi pri glasbenikih. Jaz sem drugače delala srednjo glasbeno razvrednoti druge, da bi
šolo, pa se moraš tudi s tem soočat, ker ne gre vsak koncert dobro in moraš sebe povzdignil
to pač sprejet. Zato so mi take stvari dobre, ti hobiji, zato ker se je treba
spopadat s tem in tako tudi krepiš duha.
A: Absolutno. Pa tudi predstave o sebi niso toliko ranljive. Če rečeš »danes
nisem v formi« ne pomeni, jaz sem zadnji nič na tem svetu. In tudi obratno, Predstave o sebi niso tako
»danes mi pa dobro laufa« pa si ne gradiš gradov v oblakih o tem kakšen si ranljive
in kako boš naprej funkcioniral.

Samodoživljanje

Samodoživljanje
notranje zrelih
oseb

J: No, tisto o priročnikih sem vas hotela še vprašati. Lasch piše, da ti
priročniki o vzgoji staršem zbijajo samozavest. Ste tudi vi tega mnenja?
A: Glejte, to je tipičen ameriški model, vse bi radi delali po priročniku, tudi
psihoterapije delajo po priročniku. To je industrializirani model, imeti recept
za vse in izključuje človeka kot osebo. Tako, da boljše stran od teh prividov,
ane.
J: Se prav je bolje, da tega ne beremo.
A: Uh, glejte, jaz sem na terapiji imel ljudi, ki so imeli v malem prstu vso
znanost o vzgoji, pa so se strašno zapletli s svojimi otroki, zaradi tega ker so
pozabili biti ljudje z njimi. Ne moreš ti biti svojim otrokom priročnik.
J: To se jaz bojim, da me ne bo poklicna deformacija ovirala pri vzgoji.
A: Aha. V kako delo vas vleče?
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Ameriški model – v
ospredju priročniki o
vzgoji po receptu, kar
izključuje osebnost
človeka

Negativni vpliv
literature o vzgoji

Vzgoja po
priročnikih

J: Jaz bi delala v šolah, nekaj časa pa sem se zanimala tudi za delo z
odvisniki, samo to verjetno tudi zaradi tega, ker sem imela doma očeta
odvisnika, sedaj je pač ozdravljen. Ne vem, več področij me zanima, tudi
odvisniki še vedno, sem bila pa sedaj na praksi na osnovni šoli, kjer so bili
večinoma otroci iz priseljenskih družin. Bilo je zelo zanimivo.
Za strokovno delo z
A: Glejte, če boste delali z ljudmi na katerem koli področju, morate hkrati ljudmi, pomembno delo na
tudi delat na sebi. Ane, drugače se takoj zapletete. Vam moram povedat, da sebi
večina teh mehanizmov, o čemer se danes pogovarjava funkcionira izven
območja zavedanja, izven območja, kjer imaš ti svojo izobrazbo in znanja, a Prisotnost nezavednih
veste.
mehanizmov

Strokovno delo
z ljudmi
Pomembna vloga
dela na sebi pri
strokovnem delu
z ljudmi

J: Ja, saj tako je pri psihoanalitikih, ki morajo iti sami skozi proces
psihoanalize, ravno zaradi tistih transferjev. Smo imeli predmet v zvezi s
tem na fakulteti.
Strokovno delo
z ljudmi

A: Ja, ja. Saj tudi drugi terapevti morajo iti. Danes so sprejeti normativi, tudi Vsak bodoči psihoterapevt
evropski, da mora vsak, ki vstopa na področje psihoterapije, preko kakršnega mora sam skozi proces
koli pristopa, skozi terapijo, kjer spoznava samega sebe.
psihoterapije
J: Okej. Pojdiva kar naprej, da ne zmanjka časa. Prej sva že govorila o
grandioznosti. Imam vprašanje, kako se kažejo značilnosti, kot na primer
občutek vzvišenosti, ošabnosti, občutek, da je oseba boljša od drugih. Saj to
se verjetno, kar hitro pokaže?
A: Ja glejte, najbolje boste razumeli po tem principu – to je pozicija Grandioznost - pozicija
njegovega veličanstva. Ni treba, da karkoli dela, preprosto je na prestolu. To njegovega veličanstva
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Tipi narcisističnih

Patološki
narcizem

je grandiozni, omnipotentni pa ne. Tisti pa mora desetkrat več znat, kot vsi Omnipotentnost drugi, desetkrat več naredit kot vsi drugi, česar ne more in zato trpi.
najuspešnejši, najboljši

motenj

J: Potem, recimo odnos z vrstniki. Žižek piše, da je patološki narcis do
sočloveka ves zavzet, če dobiva od njega potrditve, ko pa tega ni več,
postane povsem ravnodušen. Ali tudi vi opažate pri svojem delu, da je to ena
značilnost teh motenj?
A: Ja. Pa ne edina. A veste, ker obstaja več variant. Glejte, ena varianta je,
da ti drugega pripraviš, da te občuduje in ko to od njega dobiš, si tudi ti ves
naklonjen njemu. To pomeni, da mu omogočiš, da se s teboj druži, da on od
tega nekaj ima. Je pa tudi obrnjena varianta, da si ti poiščeš nekoga, ki ga
lahko do skrajnosti občuduješ in idealiziraš in dosežeš, da on tebe sprejme.
Ane, na ta način se ti pridružiš v to veličinsko enoto. Če te pa ne sprejme, ga
pa razvrednotiš. Ampak tu zadaj so idealizacije, ane. In vsaka idealizacija
ima seveda te elemente nerealističnosti, ker drugače ne bi bila idealizacija.
Če smo že pri tem, vidite še en kriterij kako ločimo zdravi narcisizem od
patološkega. Zdravi narcisizem se kaže v tem, da ti imaš ideale, ki jim tudi
nekako slediš ane, da so ti tudi nekakšen smerokaz v življenju. Nisi pa poln
trpljenja, ker nisi idealen. Medtem ko patološki narcis ne sprejme možnosti,
da ni idealen. On bi moral biti, drugače je pa zanič. In potem imajo take
občutke, ena mi je rekla: »Sem gnila od znotraj«. In to potegne za seboj
seveda marsikaj hudega, ane.
J: Potem pa še to, a mislite, da starši otroke podkupujejo, danes ko je ta
potrošniška družba in da odgovarjajo na njihove zahteve, da se izognejo
prepirom?
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Več variant odnosov
patološkega narcisa

Patološki narcis
v odnosu z
drugimi

Idealizacija z elementi
nerealističnosti

Ne trpiš, ker nisi idealen

Zdravi narcizem

Ne sprejmeš možnosti, da
nisi idealen

Patološki
narcizem

A: Ja, ja. Veliko je tega, da starši podkupujejo, ampak je tudi veliko tega, da Podkupovanje otrok –
otroci izsiljujejo. Ane, ker jim je to pravzaprav zamenjava za naklonjenost v zamenjava za naklonjenost
odnosu, ker ne poznajo drugega.

Izražanje
naklonjenosti z
materialnimi
dobrinami

Podkupovanje v
vzgoji

J: Jaz na primer čuvam otroke in ne vem, meni je kar težko gledati to
kupovanje, ker ko sem bila jaz majhna, sem mamo zelo težko v trgovini
prepričala, da mi je kaj kupila, tudi če sem želela le eno čokolado. Ti otroci
pa dobijo vse in to vsakič znova. Se mi zdi, da kar vsak teden dobijo neko
novo stvar. Že to se mi zdi narobe, da imajo lahko žepnino pri sebi. Naj
šparajo, sam naj ima mama pri sebi ta denar.
A: Glejte, Lasch bi rekel, da je to ena od zablod zahodnih kultur ane, da
denar dojemamo kot podaljšek sebe in da vrednotimo sebe glede na to,
koliko ga imamo. Potem pa vidimo, da smo tudi s polnimi žepi lahko
nesrečni. Tako da imate prav. Pri vzgoji je treba zelo paziti okoli tega. So
starši, ki otroka pripravijo, da kaj pomaga pri delu v družini, potem pa dobi
nekaj evrov in mislijo, kako ga vzgajajo v delovnega človeka. A veste, v eni
skupnosti, tam kjer oče in mati prispevata s svojim delom pa za to ne dobita
plačila, ne more otrok za to dobiti plačila. Tako, da je treba ločit. Če pa
seveda otrok, ko je že dovolj star, gre nekam drugam nekaj delat, npr. k
sosedu jagode obirat, je pa druga scena. Tam pa lahko pričakuje, da bo dobil
nekaj cvenka v žep, zaradi tega, ker je treba ločit ta področja delovanja, ane.
Skratka, treba si je tam ceno postavit, kjer se za to tudi dela. Ne pa tam, kjer
mi sodelujemo, da sobivamo.
J: Sedaj me pa še zanima naslednje. Redl pravi, da je pri avtoritarnem tipu
treba krepiti jaz in nadjaz. Kaj pa pri narcisističnem tipu osebnosti?
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Vrednotenje sebe glede na
materialne dobrine
Podkupovanje v
vzgoji

Previdnost pri
razpolaganju z denarjem
pri vzgajanju

A: Ja, tu se meša določene pojme, a veste. Ni možno kar tako preskakovat v
psihoanalitične koncepte, sploh pa ne strukturne teorije kar tako tlačit nekam
ane. Ampak, nekaj je pa dejstvo. Najprej moramo ločiti med avtoritarnim
tipom in pa avtoriteto. Avtoritarni tip uporablja in zlorablja moč in to dela iz
svoje nemoči. Avtoriteta je pa konstanten človek, ki ve kaj hoče, zna
postavljat meje in funkcionira iz moči, tudi takrat, kadar se ne vpleta v
drugega. Na fakulteti so moji študentje delali že magisterije in doktorate iz
tega področja in so dokazovali, da je izjemno škodljivo danes, da ni več
nobene avtoritete v družini. A veste, navadno je bil avtoriteta oče, če ni bil
simbiotični partner. Zaradi tega, ker je zunaj in ker otroku odpira vrata v
zunanji svet. Zato otroci rečejo: »Moja mama je najboljša mama« in »Moj
ata je najbolj močen«, ker rabi to. In glejte, avtoriteto se spoštuje, občutki
spoštovanja niso občutki strahospoštovanja, pri avtoritarnem pa gre za strah.
Občutki spoštovanja imajo pa veliko, če uporabiva psihoanalitični pojem,
libidnega. Ti nekoga občuduješ, ko ga spoštuješ. In potem, ko ti ponotranjaš
te kvalitete, iz tega gradiš samospoštovanje. Kako češ drugače? Če ni
nobene avtoritete v familiji, ni spoštovanja in tudi ne bo samospoštovanja.
Vidite, pa smo pri mehanizmih, ki pripeljejo nekoga, ki je kot otrok imel
polno rit vsega do tega, da ima izredno slabo samopodobo kasneje.
Avtoriteta je nekaj, kar mora bit, avtoritarnost je pa slabost.

Uporaba in zloraba moči,
zaradi svoje nemoči

Avtoritarnost vs.
avtoriteta
Človek ve, kaj hoče,
postavlja meje,
funkcionira iz moči – tega
danes ni v družinah

Avtoriteta

Avtoriteta - spoštovanje
Avtoritarnost –
strahospoštovanje
Spoštovanje – povezava z
libidnim: občudujemo ko
spoštujemo,

J: Kako pa se potem dela s takimi ljudmi? Katere oblike pomoči se
uporablja pri delu s temi motnjami? Se narcistične poteze da kako omiliti?
A: Oh, to so dolgotrajne terapije ali pa terapije, ki samo zakrpajo neke Dolgotrajne, težke terapije
občutke in rekonstruirajo občutek lastne vrednosti. Ampak če nekdo hoče pri ljudeh z narcisističnimi
osebno spremembo, so ti ljudje leta in leta v terapiji. Grejo težko pot skozi, motnjami
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Avtoritarnost

Razvoj
samospoštovanja

Avtoritarnost vs.
avtoriteta

ampak naredijo spremembo, a veste. Tisti, ki pa nikoli se s tem ne spopadejo
pa kronificirajo to nihanje od napihnjenosti, do razvrednotenosti in to delajo
z drugimi in velikokrat pri njih opazite, da eksplodirajo v iracionalnem, tako
zvanem narcisističnem besu. Znajo biti tudi zelo destruktivni do drugih in
samodestruktivni.

Tisti, ki se ne spopadejo s
tem nihajo od
napihnjenosti do
razvrednotenja

Spopadanje z
narcisističnimi
motnjami

Strokovna
obravnava oseb
z narcisističnimi
motnjami

Spopadanje z
narcisističnimi
motnjami

Strokovna
obravnava oseb
z narcisističnimi
motnjami

Destruktivni do drugih in
J: Kako pa se jih potem sploh obravnava? Vem, da je dolgotrajen proces, sebe
verjetno najprej začnejo govorit o sebi…si sploh ne predstavljam tega.
A: A veste, to pa bolje, da sploh ne načneva te teme, ker potem vas bom
povabil na desetletni študij.
J: Aha. Samo, ali se da to omiliti, npr. pri otrocih, če se opazijo te poteze?
Pri otrocih se da omiliti
A: Seveda se da. Ampak pri otrocih je pač tako, da potem moraš celotno narcisistične poteze, v
družino vzet v terapevtski proces, ane. Kasneje pa, v adolescenci je dosti terapevtskem procesu
nehvaležno, ker adolescent itak išče svojo identiteto in je poln konfuznosti in celotna družina
tudi težko dela v psihoterapiji potem se pa kot odrasli prebijajo. Ampak vam
povem, terapevti ki delajo s takimi, morajo imeti pa izjemno edukacijo in Obveznosti terapevtov za
tudi lastno terapijo in stalno supervizijo in take stvari.
delo z narcisistično
motenimi
J: Vi ste šel skozi ta proces, ane? Saj ste morali.
A: Kaj pa mislite. Dve leti terapije sem imel v Zagrebu, potem pa pet let pri
londonskem inštitutu za skupinsko analizo.
J: A je mučno?
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A: Ja, mučno, pa vseeno je to kot priložnost, a veste. Priložnosti, ki se ti v
življenju ponujajo, so velikokrat tudi mučne in zahtevajo napor in čas.
Ampak takole, glejte, to se nikoli ne neha. To delo se nikoli ne neha, niti
študij, niti delo na sebi, niti delo pod supervizijo. Saj vidite, da imam tule
stvari, ki jih moram med vikendom študirat pa delat. Pa bi nekdo rekel, da
valda mi ni treba več študirat pri teh letih.
J: Ja sigurno. Saj to te vsaka izkušnja nekako oblikuje.
A: Ja, saj to je stil življenja potem.
Jaz: Okej. Jaz bi se vam lepo zahvalila za odgovore.
A: Ja. Sva dobro izkoristila uro.
Jaz: Ja, saj bi se lahko še pogovarjala, pa vem, da nimate časa. Nasvidenje
in še enkrat hvala.
A: Srečno in nasvidenje.
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Terapije mučne, a hkrati
kot priložnost
Delo na sebi se nikoli ne
neha

Dojemanje terapij

Strokovna
obravnava oseb
z narcisističnimi
motnjami

6.2

PRILOGA 2: Prikaz kodiranja intervjuja 2 (dr. Tomaž Vec)
ZAPIS INTERVJUJA

Kode I. reda

Kode II. reda

Kategorije

J: Tema moje diplomske je Vpliv permisivne vzgoje na razvoj
narcističnih motenj. No in js sm pač v teoretičnem delu navedla
opredelitev od Slavoja Žižka in sem kar po tej opredelitvi sestavila
vprašanja. No, in prvo vprašanje je, kako se otroci s katerimi delate
spopadajo z neuspehom? Ker Žižek pravi, da se težko spopadajo, pa
me zanima, kako vi to vidite, če se strinjate s tem?
Doživljanje neuspeha
B: Ja, js v svetovalnem centru v glavnem delam z vedenjsko vedenjsko problematičnih
problematičnimi mulci ane in oni neuspeh doživljajo predvsem na na šolskem in
šolskem pa storilnostnem področju, tako da morda se lažje storilnostnem področju
spopadajo z neuspehom na kakšnih drugih področjih, kaj js vem,
izven šolske dejavnosti, pri športu, tam se mi zdi, da lahko čist Izven šolske dejavnostikonstruktivno tudi pri neuspehu delujejo. Medtem ko, predvsem na konstruktivno spopadanje
tem področju storilnosti, šole je pa tko, da se na nek način zapletejo z neuspehom
v en začaran krog ane. Več neuspeha ko doživljajo, manj so
pripravljeni investirat v tisto ane, manj truda vložit, da bi premagali Začarani krog na šolskem
tisto in posledično dodatno doživljajo neke neuspehe, slabša se jim področju – več neuspeha,
učni uspeh, zaradi česar dodatno izgubljajo motivacijo za delo za manj investiranja v šolo
šolo. Tudi na nek način postajajo nekonkurenčni ali pa izstopajoči v
primerjavi z drugimi.
J: Aha. No js sm prvi intervju naredila s Petrom Praperjem in ko
sem ga vprašala to vprašanje je odgovoril, da je zdej tud treba
neuspeh definirat. On je mene na to opozoril, da je zdej odvisno,
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Področja doživljanja
neuspeha

Spopadanje z
neuspehom
Način spopadanja z
neuspehom

kako je ta neuspeh, ali si ga otrok sam postavi, ali ga ima
postavljenega s strani staršev? Se vam zdi, da se pozna, glede na to,
da je tudi družba taka, da se veliko zahteva, kdaj imajo starši
postavljene cilje za otroka?
B: Ja, to se pozna predvsem na področju želje po nadaljnjem
izobraževanju. Medtem ko, se mi zdi, otrok zelo hitro prepozna
neuspeh že v prvih razredih šole, ko se primerja s svojimi vrstniki.
Tako da se mi zdi, tam ni noben problem, ane. Če dobi on cvek ali
pa dve, je čist evidentno, da mu to predstavlja neuspeh. In taki
otroci se vsaj v začetnem obdobju ravno tako sekirajo zaradi teh
neuspehov ane. To doživljajo kot neko frustracijo, ampak kasneje iz
obrambnega mehanizma pač to zanikajo pa se usmerjajo na neka
druga področja. Pa pravijo, da šola itak ni pomembna pa da je brez
veze in tako naprej. Tako da tisti neuspeh starševskih pričakovanj je
pa povezan s tem ane, ali se bodo vpisali na ustrezno srednjo šolo,
ali bodo uspeli priti ne vem kam ane, to pa ja. Se pravi, neka
pričakovanja starši projicirajo v svoje otroke in ti otroci, nekateri
ponotranjijo to, nekateri grejo pa v borbo proti tem pričakovanjem.
Imamo pa otroke, ki ponotranjijo in potem šibajo od enega krožka k
drugemu in povsod morajo biti uspešni, in pri angleščini in klavirju
in pri fuzbalu in ne vem kje vse, vključno s šolo, jasno.

Prepoznavanje neuspeha, s
primerjanjem z vrstniki, ob Način spopadanja z
tem doživljanje frustracije, neuspehom
kasneje zanikanje in
usmeritev na druga
področja

Projiciranje starševskih
pričakovanj predvsem
glede nadaljnjega
izobraževanja

Nekateri otroci to
ponotranjijo, drugi grejo v
borbo

J: No, drugo vprašanje imam, ali opažate, da je razvoj narcističnih
motenj povezan z odsotnostjo očeta? Odsotnost očeta v tem smislu,
pač js sm jo razumela, ko sem brala, pač odsotnost očeta v tem
smislu, da niso kot zastopniki simbolnega Zakona, ne da fizično ne
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Pričakovanja staršev
do svojih otrok

Spopadanje z
neuspehom

bi bili prisotni.
B: Ja. Js se ne bi čisto strinjal s tem no. Prej bi rekel ane, da gre za
to, da otrok ne doživlja normalnega nivoja nekih frustracij ane. Se
pravi nekih omejitev, ki bi jih moral doživljati. In zdej to ni
izključno vezano na vlogo očeta. Se mi zdi, da na enak način lahko,
kdorkoli pomemben znotraj otrokovega življenja to isto vlogo
odigra ane. Ko gre pa za to, da je otrok nekako postavljen v središče
in brezmejno zadovoljuje neke svoje potrebe in dobi model, da je
svet in drugi ljudje tam zato, da njemu zadovoljujejo potrebe. In
sedaj, če se mu to dogaja, se mi zdi, da je tukaj mehanizem
vzpostavljanja nekih narcističnih motenj.

Otrok ne doživlja
normalnega nivoja
frustracij, kar ni vezano
izključno na očeta

Odnos med otrokom
in starši

Sodobna vzgoja

Postavljanje otroka v
središče – mehanizem za
nastanek narcisističnih
motenj

J: Se pravi, da bi vi to s permisivno vzgojo povezali tudi? Se pravi,
rekli ste, da starši uresničujejo potrebe, kar tudi je v bistvu koncept
permisivne vzgoje, kar je v redu. Samo, ali se res prav potrebe
zadovoljujejo ali bolj želje?
B: To imaš prav ane. Bolj se zadovoljujejo želje, ne toliko potrebe,
je pa odvisno, kako gledaš na koncept permisivne vzgoje. Začetni
koncept permisivne vzgoje je bil tisto, kar danes imenujemo
demokratična vzgoja. To pomeni, da je, začetniki permisivne
vzgoje so govorili o tem, da je treba videti otroka z njegovimi
potrebami, ampak hkrati mu postavljati meje ane. In šele v
sodobnem cajtu je ta koncept pravzaprav zlorabljen ali pa napačno
razumljen v tem smislu pretirano razvajajoče vzgoje, vzgoje, ki
postavlja otroka na piedestal. In on pravzaprav določa smer in vse

Opredelitev permisivne
vzgoje
Sodobna vzgoja
Začetni koncept
permisivne vzgoje – videti
otroka z njegovimi
potrebami+postavljanje
meja
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kar se bo dogajalo znotraj neke družine. In je, tako kot si rekla, ne
samo, da gre za zadovoljevanje njegovih potreb, ampak vseh želja, Pretežno zadovoljevanje
ki jih sproducira. In ne samo to, starši grejo celo tako daleč, da želja, ne potreb
vnaprej ugibajo, kakšne želje utegne imeti otrok in jih zadovoljijo,
preden jih on pravzaprav sploh začuti ane. In je ena od zank
narcisistične motnje pravzaprav tudi v tem, da otrok zares niti ne Zanka narcistične motnje
začuti neke potrebe, bom rekel, ker ima vnaprej vse zadovoljeno. In
pravzaprav ne prepoznava niti sam, kaj zares potrebuje.

Sodobna vzgoja

J: Aha. Zanima me še, kakšen je otrok med mamo in otrokom? So
mame preveč zaščitniške? Pač prej ste rekli tudi z odsotnostjo
očeta, da ne bi mogli reči sedaj razvoj narcisističnih motenj
povezan samo z odsotnostjo očeta. A tukaj tudi verjetno iz obeh
strani prihaja zaščitništvo?
B: Ja, js mislim, da je to malo kulturno pogojeno, ker družbena
klima je nekako naravnana, celotna ta zahodno evropska, je
naravnana v poudarjanje investiranja v potomce ane, zagotavljat
čim boljše možnosti svojim otrokom in se mi zdi, da je en del tega
čisto kulturno pogojen. Verjetno delček tega izvira tudi iz manjšega
števila otrok in nekak je vidno, da kulture, ki imajo manj otrok več
investirajo vanje. Recimo na Kitajskem je vse izrazito podrejeno
prihodnosti otrokom. Že ob rojstvu začnejo skrbet za to, na katero
fakulteto se bo otrok vpisal.

Zaščitništvo kulturno
pogojeno
Zahodno evropska
naravnanost v poudarjanje
investiranja v potomce
Delček tega morda izvira
iz manjšega števila otrok

J: Kako pa otroci reagirajo potem na zahteve staršev ali pa na
njihove prepovedi, če so? Ne vem, ali vi to opazite. Ali pa tudi na
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Zaščitništvo

Sodobna vzgoja

druge avtoritete?
B: Ja zdej, tisto kar jaz opažam je to ane, da največja težava je
takrat, kadar otrok v svojem zgodnjem otroštvu ni bil soočen z
nekimi zahtevami ali pa prepovedmi. In takrat, ko so enkrat
postavljene, nanje odreagirajo zelo različno, zaradi tega, ker to
predstavlja zanj nekaj zelo nenavadnega, zelo čudnega, zelo
neživljenjskega, neki, kar se mu do zdej ni dogajal, ane. In meni je
zelo blizu tisto, kar je Bregant rekel, ane, da je razvajajoča vzgoja
pravzaprav na nek način trda. Trda zaradi tega, ker je otrok kasneje
v življenju zelo na en trd način soočen z realnostjo ane, s katero
prej ni bil soočen. In slej ali prej se vsak otrok sooča z neko
realnostjo, z nekimi omejitvami, če ne prej ali v vrtcu ali pa v šoli
najkasneje, kjer vsi ljudje ne bodo delovali na podlagi njegovih
želja. In to pomeni, vsaj nekateri, imamo tudi učiteljice, ki ne,
ampak vsaj nekateri mu bojo postavljali meje in to bo doživljal kot
neko zelo hudo krivico, kot nekaj, kar ga bo zelo prizadelo in v
začetnem obdobju sploh ne bo zastopil in ne bo zmogel uskladiti s
svojim konceptom realnosti kako življenje poteka, ane. In to je
tisto, kar otroka lahko na nek način zelo zamaje.

Problem nepostavljanja
meja, zahtev v zgodnjem
otroštvu

Sodobna vzgoja

Razvajajoča vzgoja – trda
vzgoja
Posledice
nepostavljanja meja v
vzgoji
Kasneje doživljanje
omejitev kot nekaj
nenavadnega – otrok težko
uskladi s svojim
konceptom realnosti

J: A to je verjetno tisti Nadjaz, ki psihoanalitiki o tem govorijo? Se
pravi, da je v bistvu še hujši, da je ena avtoriteta, ki je prikrita v
bistvu. Lasch je pisal, da otrok, če mu nekaj ne bo uspelo, da bo še
huje kaznovan, ker bo depresiven. Sej tukaj je pa recimo, če ne bojo
ugajali njemu bo depresiven oziroma bo čutil tesnobo zaradi tega,
ker je …
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Sodobna vzgoja

B: Ja, taki otroci neko običajno mejo doživljajo kot izredno hudo
krivico in z nerazumevanjem vstopajo v to. In to je podobno, kot za
nas, ki smo v soočenju z običajnimi omejitvami, kot neka zelo huda
frustracija nekih temeljnih potreb. To pomeni, da zelo čustveno
odreagirajo. To se včasih, ne včasih, skoraj obvezno tudi v vedenju
pozna. Se pravi na običajno mejo, z zelo hudo vedenjsko
simptomatiko odreagira, ker je njegovo doživljanje takšno v tistem
momentu. Tako da gre za, ne samo prikrajšanost na področju želja
ampak prikrajšanost na področju potreb.

Dojemanje običajnih meja
kot izredno huda
Čustvene reakcije na
običajne meje, kar se kaže
s hudo vedenjsko
simptomatiko

Posledice
nepostavljanja meja

Sodobna vzgoja

Prikrajšanost na področju
želja in potreb

J: A pa se vam zdi, da gre za prelaganje odgovornosti s strani
staršev na šolo potem?
B: Ne nujno. Včasih ja. Včasih pride do tega, da starši enostavno
rečejo »Mi moramo poskrbet za to, da bo otrok imel srečno
otroštvo, itak bo še dovolj frustriran kasneje v življenju« ane. In to
pomen to, odložitev na druge, na šolo ali pa vrtec. Se pravi,
prelaganje teh frustracijskih momentov ali pa postavljanje meja,
odgovornosti. Nekateri pa ne, nekateri manj, bom rekel, namerno
vstopajo v to in ali iz lastnih občutkov nemoči ali zaradi tega, ker
imajo neke svoje izkušnje iz svojega otroštva, kako so preživljali pa
želijo otroku to prihranit podobno izkušnjo, ki so je bili sami
deležni. Tako da, kaj js vem, pred kratkim je imel en intervju pa je
rekel da permisivni starši vzgajajo permisivne oziroma razvajeni
starši vzgajajo razvajene otroke. Pa to ni res ane. Glih obratno,
starši, ki so bili deležni zelo represivne vzgoje po navadi sami
začnejo vzgajati permisivno ali pa razvajajoče. In obratno, tisti, ki

Prelaganje vzgojnih nalog
na šolo
Sodobna vzgoja

Vpliv izkušenj iz otroštva
na postavljanje meja

Napačno mišljenje, da
razvajeni starši vzgajajo
razvajene otroke
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Vpliv izkušenj iz
otroštva pri vzgajanju

Sodobna vzgoja

so bili razvajeni, tisti ne bojo razvajali svojih otrok. To se moramo
zelo dobro zastopiti. Ker so oni navajeni skrbet za svoje želje in
svoje potrebe. In tisti ne bojo razvajal svojih otrok, ampak jih bojo
prikrajševali, kvečjemu preveč.
Razvajeni starši od svojih
otrok zahtevajo, da skrbijo
J: Aha. Ali pa verjetno tudi zahtevali od njih, v bistvu za svoje za njih, njihove potrebe
občutke?

Vpliv izkušenj iz
otroštva pri vzgajanju
Sodobna vzgoja

B: Ja. Zahtevali, da oni, se pravi, da otroci skrbijo za njih in njihove
želje.
J: Sej to je pa verjetno to, ko tudi do grandioznosti pride. A se to
pozna, ta občutek vzvišenosti, ošabnosti, njegovega veličanstva? A
je to opazno že pri otrocih, se že da opaziti, glede na to, da je vsak
še malo narcisističen?
B: Ja, zdej pri teh, ki so vedenjsko težavni je pogosto ane, se
prepozna to, kot neko sekundarno ali pa terciarno dodatno,
nacepljeno težavo. Prav ta grandiozna pričakovanja pa
omnipotentnost ane. Se pravi, omnipotentnost v zvezi s sabo,
občutek vsemogočnosti in pa grandiozna pričakovanja v tem
smislu, kaj vse bojo zmogli, kaj vse bojo dosegli, niso pa
pripravljeni vlagati nek trud. Se pravi iti skozi neko neprijetnost, da
bi do nečesa prišli. In je to zelo pogost mehanizem.

Pri vedenjsko težavnih se
lahko prepozna
grandioznost ali
omnipotentnost
Omnipotentnost
Grandioznost

J: Aha. Js sm recimo, meni je bilo to zelo zanimivo, ko sem šla tudi
s Praperjem delati intervju, js v literaturi nisem sicer zasledila
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2 tipa narcisističnih
motenj

Patološki
narcizem

razlike med grandioznostjo in omnipotentnostjo. Je pa res, da sem
verjetno premalo prebrala teh psihoanalitičnih konceptov. Se pravi
grandioznost v bistvi je z uspehi povezana, se pravi, js moram v
očeh drugih izpasti kot vsemogočen. Samo Praper mi je povedal
tako kot vi, da grandiozni ne bo bič naredil za to. Omnipotentni pa
se trudi oziroma dela na tem. A js to prav razumem?
B: Omnipotentnost je pravzaprav občutek vsemogočnosti v zvezi s Omnipotentnost
sabo. Se pravi, da on vse zmore, vse zna, v vsem je najboljši ane.
Medtem ko grandioznost, pričakovanje pa je vezano bolj na to, da Grandioznost
se mu bo dogajal. Se pravi, na zunanje okoliščine. In da je do vsega
upravičen, da ima do vsega pravico, da se bo dogajal tako, kot si je
zamislil. Se pravi, omnipotentnost je nase vezana.

2 tipa narcisističnih
motenj

Patološki
narcizem

J: Aha. Saj meni je dal Praper primer pacientke omnipotentne, ki je
prišla k njemu. Na faksu je imela same desetke, pa ni bila
zadovoljna, ker so jih tudi drugi imeli. Se pravi »samo js moram
imeti desetke, če ne ta faks ni v redu in potem tudi jaz nisem v
redu«.
B: Ja. Omnipotentnost recimo pri teh mulcih, s katerimi js delam je
ta ane, da on bo itak popravil svoje ocene, ni noben problem, sej
maš ja še tri dni cajta za tistih pet šusov, to je z lahkoto naredit, ane.
Grandiozen je pa vezan na pričakovanja v prihodnosti v tem smislu,
ko reče »Ja js bom šel na policijsko šolo, ali pa vojaško, zaradi tega,
ker je to najboljši poklic na svetu«. Pač v tem smislu.
J: Ja. Pač ne dvomi v to, da bojo kakšne ovire pri tem.

Primer omnipotentnega in
grandioznega vedenja
otroka z vedenjskimi
težavami
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2 tipa narcisističnih
motenj

Patološki
narcizem

B: Tako.
J: Okej. Kaj pa pravite na vse priročnike o vzgoji? A se vam zdi, da
staršem lahko spodbijajo samozavest pri vzgoji?
B: Načeloma niti ne, no. Bolj se mi zdi to, da so malo trapasti, ker
ponujajo neke take poenostavljene recepte, ane. Ker govorijo o tem,
ne vem 7 korakov do… ali pa če boste počeli to, potem bo rezultat
tak, pa pri vzgoji to ni to. Pri vzgoji je to, da nekaj počnemo pa so
rezultati včasih čisto drugačni ane, zaradi tega ker to, kakšni bojo
rezultati ni samo od nas odvisno. In da je vzgoja ena taka
kompleksna dejavnost in ni poenostavljenih receptov in tudi ni tega,
da bi lahko samo nekam locirali probleme. Kaj js vem, v tem
smislu, kot je Žorževa knjiga, da je permisivnost rak sodobne
vzgoje. Se mi zdi, da samo en delček poudari. Načeloma sicer
govori ta prave stvari ane, ampak ne pokaže pa na neko
kompleksnost tega, kar se zares dogaja v vzgoji. In tisto, kar je
problem pri teh priročnikih je to, ko ponujajo zelo poenostavljene
stvari, ki so v nekaterih situacijah sicer uporabne, v mnogih pa ne.
In vzgoje se ne da učit na ta način. Vzgojo bi se moral učit nekako
bolj počasi, videti, kaj vse je v vzgojo vključeno in da je to zares
ena kompleksna zadevščina in da moramo biti pozorni na številne
stvari in pravzaprav najti nek svoj model, kako pristopat k temu. Se
pravi, ne moremo se zanašati na neke druge principe vzgoje,
modele in tako naprej.

Poenostavljeni recepti o
vzgoji vzgajat
Vzgoja kompleksna
dejavnost – rezultati niso
odvisni samo od nas

Vzgoja po
priročnikih

Neustrezna vsebina
priročnikov o vzgoji

Nekatere stvari v
priročnikih uporabne,
mnoge ne

Najti svoj model, vzgojni
pristop

J: A pa se vam zdi, da sodobni starši otroke tudi podkupujejo? Da
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Primernejši pristop pri
vzgoji

Vzgoja po
priročnikih

izpolnjujejo njihove zahteve zato, da bi se izognili prepirom.
B: Nekateri ja. Nekateri zelo ane in nevarnost je, kadar otrok
ugotovi, da to deluje. Ugotovi, to mislim v tem smislu, ne prav
zavedno, da si bo zdej rekel »Aha, če bom js tak, potem bo starš to«
ane, ampak v smislu pogojevanja. Večkrat, ko se to zgodi, bolj se
povežejo določene situacije med sabo in potem težimo k
ponavljanju tovrstnih situacij. In se mi zdi, da se to dogaja ane. In
nekateri, recimo tudi vedenjsko problematični otroci vzpostavljajo
take obrazce, ko s svojim neprimernim vedenjem sprožajo neke
situacije podkupovanja ali pa kupovanja ali pa neko korist začnejo
dobivat od svojega vedenja in takrat težijo k ponavljanju takšnega
vedenja.

Podkupovanje otrok s
strani staršev – nevarnost,
ko otrok ugotovi
(nezavedno), da to deluje

Škodljivi učinki
podkupovanja

Podkupovanje v
vzgoji

Z neprimernim vedenjem
sprožajo situacije
podkupovanja, začnejo
dobivat korist od takšnega
vedenja

J: Ja, js recimo čuvam otroke in pri teh otrocih se zelo vidi to.
Skoraj vedno, ko grejo v trgovino, lahko otroci nekaj dobijo. Meni
je rekla deklica, ko sem ji rekla, naj gre pospravit sobo, da bo to
naredila, če bo potem kaj dobila. In sem pač rekla, da ne bo. Meni
je potem zelo težko boriti se s takimi stvarmi. Js tega pač ne
naredim, da bi vsakič kaj kupila, si tudi ne morem tega privoščiti,
oziroma tega sploh nočem narediti.
B: Ja, saj je tud trapasto pa škodljivo za otroka ane. Ker začne otrok
nekaj početi zaradi nagrade ali pa koristi, ki jo ima, ne pa zaradi
tega, ker je prav, da nekaj naredi. Tako da, nekateri starši tega zlepa S podkupovanjem
ne dojamejo. Mene je glih prejšnji teden ena rejnica, tako fajn vzpostavljamo napačno
vprašala »Kaj vi mislite, bi bilo prav, da mu za dobro oceno js kej motivacijo
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Škodljivi učinki
podkupovanja

Podkupovanje v
vzgoji

plačam, zato ker ni motiviran za delo?«, pa sem rekel »Samo tega
ne naredit, ker potem bo on začel delati zaradi plačila, ne pa zaradi
ker je prav, ker se bo nekaj naučil ali pa bo dobil dobro oceno«. Se
pravi, napačno motivacijo začnemo vzpostavljat.
J: A pa se vam zdi, da je to zaradi tega, da imajo starši mir? Ker
otroci potem zelo izsiljujejo na ta način.
Podkupovanje hitra in
B: Ja. Problem je, ker starši ne vidijo, da je to ena taka preprosta pa preprosta rešitev, ki deluje
hitra rešitev, ki je pa dolgoročno škodljiva. To pomeni, najbolj na krajši rok je pa
enostavno je, to se da narediti v vsaki situaciji. Če nekomu nekaj dolgoročno škodljiva
zanimivega, dobrega, pomembnega obljubimo, mu tisto damo,
kratkoročno lahko dosežemo nek učinek, ampak hkrati pa zelo Otroka se mora naučiti
škodujemo, ker dolgoročno bo to začel samo še zaradi nagrad počet vlagat nek napor v nekaj,
ane, ne pa zaradi same dejavnosti. In včasih moramo sami iti preko ker je to življenjsko
tega pa si, kljub temu, da je to naporna pot, reči, da bomo vztrajali koristno
pri nekih zahtevah zaradi tega, ker je prav, da otrok neke dolžnosti
in nek napor vlaga v nekaj, že samo zaradi tega, da se nauči vlagat
napor, ker je to življenjsko koristno.
J: Ja, js se kar pogosto sprašujem o takih stvareh. No, potem imam
pa še to, ko Žižek pravi glede odnosa z drugimi. Mene sedaj
zanima, kakšne odnose imajo otroci, s katerimi delate z vrstniki? Se
opazi to, da dokler pričakujejo potrditev so zavzeti, da ohranjajo
stik z nekom, ko pa ne dobivajo več tega, pa postanejo ravnodušni
ali pa se umaknejo.
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Škodljivi učinki
podkupovanja

Podkupovanje v
vzgoji

B: Js niti ne mislim toliko, da se umaknejo, ampak, da jih začnejo Vrste odnosov, ki jih
vrstniki odklanjat. Ker vrstniki večinoma niso pripravljeni streči vzpostavlja patološki
njihovim željam, muham in jim v vsem ugajat, razen nekaterih, ki narcis
pa imajo drug sistem pa se z njimi ravno ujamejo v enem takem
specifičnem odnosu izkoriščevalca in žrtve. Se pravi otrok, ki je pa
navajen odigravat vlogo neke žrtve in ki se v taki vlogi počuti
varno, se pa včasih ravno s takim narcisističnim ujame in potem
ostaja z njim v enem takem komplementarnem odnosu ane,
dopolnjujočem. Tako da ni nujno, da so to osamljeni, tisti, ki
odidejo, ampak si najdejo nek svoj krog, znotraj katerega znova
dobivajo potrditve za svoje ravnanje.

Patološki narcis v
odnosu z drugimi

J: No, verjetno tudi učitelji iz šol prihajajo k vam na supervizije.?
Se pravi, kako se po poročanjih učiteljev, njihovi učenci, ki so
vedenjsko problematični in recimo, da imajo narcisistične poteze
spopadajo z avtoriteto?
Poskus vzpostavitve
B: Ja, otroci poskušajo podoben model vzpostavit tudi v šoli. Se družinskega modela v
pravi iščejo tisto, kar jim je znano, varno, predvidljivo in če se odnosu z drugimi ljudmi
znotraj družine vzpostavlja tak sistem vedenja in komunikacije, ga
Težave učiteljev pri
otroci poskušajo vpeljat tudi z drugimi ljudmi ane, vključno z
vzpostavljanju
učitelji. In zdej, tisti učitelji, ki so šibki na tem področju, ki nimajo Učitelji, ki so šibki na tem avtoritete
sami pri sebi razčiščeno kaj je njihova odgovornost in kaj ne, kako področju imajo težave
postavljat meje in kako ne in nekateri so prepričani, da s tem otroka
preveč omejujejo ali pa mu škodijo, tisti učitelji imajo potem Tudi učitelji, ki postavljajo
težave. Težave imajo pa tudi tisti učitelji, ki niso pripravljeni to, in meje, ker se otrok upira
ki postavljajo meje zaradi tega, ker se otrok upira in potrebuje zelo imajo težave.
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Odnos do drugih
avtoritet/učiteljev

veliko časa, da sprejme neke omejitve in potem je več enih možnih
izhodov ane. Nekateri otroci sprejmejo, da veljajo meje pri
določenih učiteljih, se pravi rečejo »učitelj je pač tak, je tečen pa
zoprn pa smotan« in pri njemu drugače ravna, kot pri ostalih
učiteljih. Nekateri otroci, zdej to je odvisno od stopnje motnje,
koliko je izrazita, nekateri otroci tega ne sprejmejo in se vedno
znova upirajo, vedno znova pridejo v konflikte s tovrstnimi učitelji.
Nekateri otroci, ki pa imajo manj težav ali pa je manj utrjena ta
motnja pa na nekem področju povsem spremenijo vedenje. To so
otroci, ki v šoli lahko delujejo čisto drugače kot delujejo doma.
Tako, da so zelo različne variante, zelo različne možnosti ane,
odvisno je od zgodovine otroka, od ponotranjenosti, od stopnje
motnje, od tega, na kakšen način potem novo okolje, se pravi novi
učitelji ravnajo s tem otrokom, s katerim se soočajo. Se pravi, polno
je enih dejavnikov, ki vplivajo na to, kakšen bo izid, razplet.

Različne reakcije otrok na
učiteljevo ravnanje:
sprejemanje meja, upor,
sprememba vedenja

Odnos do drugih
avtoritet/učiteljev

Vpliv različnih dejavnikov
na razplet vzgoje

J: Kdaj bi pa lahko rekli pri otrocih, da gre pa zdej že za motnje, da
se že kažejo narcisistične poteze? Ker saj že v vrtcu se že vidi, da so
eni bolj taki, da rabijo pozornost vzgojiteljice…
B: Ja zdej, načeloma je motnja takrat, kadar je to bolj intenzivno,
kadar traja dlje časa, v različnih okoliščinah, z različnimi ljudmi,
kadar je na večih področjih, se pravi ne samo na šolskem, ampak
tudi na drugih. Zdej, kje je pa natanko tista meja, ko bi rekli, da je
nekaj motnja, nekaj je pa zgolj recimo težava, čisto natančno se ne
da no. Ampak načeloma takrat, kadar delovanje otroka ovira
zadovoljevanje njegovih potreb ali pa ga ogroža v zadovoljevanju

O motnji govorimo: kadar
je bolj intenzivna, traja
dlje časa, v različnih
okoliščinah, z različnimi
ljudmi, na večih področjih,
kadar otrokovo delovanje
ovira zadovoljevanje
njegovih potreb
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Kdaj lahko govorimo
o narcisistični motnji?

Prepoznavanje
narcisističnih
motenj

njegovih osnovnih potreb. Kadar ogroža sebe in okolico, takrat Natančno se ne da določiti
lahko rečemo, da je to motnja.
J: Se pravi, pri otrocih lahko govorimo, da gre za motnje, a potem,
ko so pa že odrasli pa lahko rečemo, da je to narcisistična struktura
osebnosti? Je motnja ožja stvar, struktura osebnosti pa širša?
Narcisistična motnja
B: Ne, motnja je na nivoju funkcioniranja, delovanja ane. Se pravi
zunanji odraz kako nekaj počnem, v kakšnih interakcijah sem, kako
skrbim za svoje potrebe. Medtem ko govorimo o strukturi je to
notranje stanje, se pravi notranja naravnanost kako delovati ane. In
problem je v tem, da imam jaz lahko narcistično strukturirano
osebnost pa lahko v nekaterih situacijah delujem čisto v redu, se
pravi funkcioniram okej. Motnja je pa takrat, če imam pa js motnjo,
je pa motnja navzven odražena, takrat kadar nefunkcionalno
delujem. Po navadi je povezano, takrat kadar imam neko nevrotično
osebnostno strukturo, osebnostno spremenjenost, takrat tudi
navzven delujem nefunkcionalno.

Razlika med
narcisistično motnjo
in narcisistično
strukturo osebnosti

Prepoznavanje
narcisističnih
motenj

Narcisistična struktura
osebnosti
Narcisistična struktura
osebnosti
Narcisistična motnja

Razlika med
narcisistično motnjo
in narcisistično
strukturo osebnosti

J: Kako pa lahko delujem funkcionalno, če sem narcistična
struktura osebnosti? A to pomeni, da potem motnja ni toliko
izražena?
B: Gre za to, da v nekaterih okoliščinah bom lahko čisto v redu Osebnostna struktura v
funkcioniral ane. Ti si lahko hud nevrotik ane, ampak ne vem, faks različnih okoliščinah
relativno v redu narediš, opraviš. To pomeni, da tvoja struktura različno pride do izraza
osebnosti v različnih okoliščinah različno pride do izraza.
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Prepoznavanje
narcisističnih
motenj

J: Zdej imam tukaj še vprašanje, če je narcisizem povezan s
kakšnim vzgojnim stilom? S kakšnim bi vi potem rekli? Zdej je
odvisno tudi, kako definiramo, ker tudi permisivni ne moremo reči,
če rečemo, da je to zadovoljevanje otrokovih potreb.
B: Ja, razvajajoč ane. Js bi rekel, ker razvajajoč nakazuje na to, da Narcisizem povezan z
okolje postavi otroka v ospredje, na prestol in skrbi zanj na vse razvajajočim vzgojnim
možne načine. In se mi zdi, da je to najbolj ustrezen izraz.
stilom

Narcizem in
razvajanje

Vpliv vzgojnega
stila na razvoj
narcisističnih
motenj

J: Aha. Kako se lahko, če se sploh lahko, potem omili te motnje?
B: Odvisno od utrjenosti ane. Odvisno od tega, ali gre že za
zametke v osebnostni strukturi ali ne. Načeloma, tisto kar deluje,
deluje zelo strukturirano okolje, se pravi, tako, ki konstantno, vedno
znova postavlja neke meje. Te meje morajo biti osmišljene, se pravi
argumentirane, na ustrezen način postavljene, se pravi ne tako, da
jih otrok doživlja kot neko kazen ali pa da so naperjene proti njemu,
ampak, da jih zares razume kot utemeljene, smiselne, potrebne. To
je tisto, kar pripomore k temu, da se težavo ali pa motnjo omili ane.

Omilitev narcisističnih
motenj – strukturirano
okolje, postavljanje meja,
ki morajo biti
argumentirane, osmišljene

Spopadanje z
narcisističnimi
motnjami

J: A pa to je potrebno, če ima otrok take poteze, verjetno tudi s
starši delati?
B: Ja, bolj kot želimo vplivat na neko spremembo v vedenju, bolj je
pomembno, da vključimo več enih dejavnikov, več enih faktorjev Omilitev narcisističnih
vpliva. To pomeni, ne samo delati z otrokom, če se da, delati z motenj – vključitev večih
družino, delati z vrstniki, delati z razredom v šoli, delati z učitelji. dejavnikov vpliva
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Spopadanje z
narcisističnimi
motnjami

Strokovna
obravnava otrok z
narcisističnimi
potezami

Se pravi, na večih področjih, ko delujemo, večja je možnost, da
bomo zares nekaj spremenili.
J: No, še zadnje vprašanje. Redl je pisal o avtoritarnem tipu
osebnosti, pri katerem moramo krepiti Jaz in Nadjaz. Kaj pa pri teh
otrocih, ki imajo razvajajoč stil in potem narcisistično osebnostno
strukturo?
B: Ja, narcisistična struktura v smislu psihoanalitičnih pojmov
pomeni delovanje izida. Se pravi, zadovoljevanje želja, potreb teh
prvobitnih vzgibov ane, težave s kontrolo. To pomeni, da pri njih
enako deluje, krepiti ego in Nadjaz. Vedenjsko problematični otroci
pa narcisistični so si deloma podobni ane. V nekaterih predelih se
prekrivajo, se prekriva ta skupina ane. Tako da, principi, ki veljajo
za agresivne, vedenjsko problematične otroke, veliko principov, ki
pri njih deluje, deluje tudi pri narcisističnih.

Omilitev narcisističnih
motenj - krepitev Jaza in
Nadjaza

Podobnost mehanizmov
delovanja vedenjsko
problematičnih in
narcisističnih - nerealen
J: Sej, agresivni imajo verjetno do avtoritete strahospoštovanje, odnos do avtoritete
medtem, ko verjetno narcisistični pa nimajo spoštovanja. Mislim,
nimajo pravega odnosa oziroma dojemanja do avtoritete, oboji.
Zato je verjetno treba krepiti Jaz in Nadjaz.
B: Ja, oboji imajo nerealen odnos do avtoritete.
J: Okej. To je vse. Js bi se vam zahvalila za odgovore.
B: Ok. Srečno.
Jaz: Hvala. Nasvidenje.
B: Nasvidenje.
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Spopadanje z
narcisističnimi
motnjami

Strokovna
obravnava otrok z
narcisističnimi
potezami

