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Izvleček  

 

METODE POMOČI Z UMETNOSTJO V PROCESU UREJANJA ZASVOJENOSTI – 

MOTENJ HRANJENJA 

 

Pomoč z umetnostjo je uporabna in znanstvena disciplina, ki skozi proces doživljanja, 

izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi olajšuje spoprijemanje s problemi, 

stresi, razvija zmožnost izražanja in medosebne veščine, omogoča samospoznavanje in 

samopotrjevanje in podpira razvojne, ustvarjalne in izrazne potenciale, s čimer spodbuja 

celotno osebnostno rast. V kvantitativni in kvalitativni raziskavi sem preverjala, ali je 

primerna in učinkovita tudi za osebe z zasvojenostmi in omamami, povezanimi s hranjenjem, 

tj. za osebe z motnjami hranjenja. Na osnovi študija, strokovne literature in izkušenj s 

področij socialnega dela, pomoči z umetnostjo in izpopolnjevanja na področju zasvojenosti in 

omam ter logoterapije in antropohigiene sem oblikovala in izvedla skupinski program. Ta na 

zvišani ravni vključuje elemente in metode gibalno – plesne, likovne, dramske 

(pripovedovanje zgodb, uporaba lutk, figuric) in glasbene dejavnosti in je bil razdeljen v tri 

samostojne sklope: stik s seboj in telesom, stik z drugimi in okoljem ter integracija v okolje.  

 

Učinek celotnega programa pomoči z umetnostjo je bil preverjen v kvantitativni in 

kvalitativni raziskavi, v katero je bilo vključenih 11 deklet z motnjo hranjenja (9 z anoreksijo 

nervozo, 2 z bulimijo nervozo), starih 17–21 let, s katerimi sem že eno leto izvajala 

individualni program pomoči – urejanja motenj hranjenja, z eno od njih pa sem izvedla 

podrobnejšo študijo primera, ker je izhajala iz izrazito disfunkcionalne družine. Spremljala in 

zapisovala sem telesne zdravstvene spremembe (indeks telesne mase – ITM, zmanjšanje in/ali 

prenehanje neustreznega kompenzacijskega vedenja oz. nadomestnega vedenja in ponovno 

vzpostavitev menstrualnega cikla). Opazovala in kategorizirala sem njihovo medosebno in 

skupinsko interakcijo. Spremljala sem tudi njihovo splošno psihofizično počutje, njihovo 

doživljanje sebe v zvezi s telesno, čustveno in socialno samopodobo in samospoštovanjem; ter 

njihovo zaznavanje sprememb na vseh človekovih razsežnostih tako na telesni, čustveni,  

miselni, socialni in duhovni ravni. Prav tako pa sem iskala same vzroke motnje hranjenja in 

jih skušala odpraviti.  

 

Najbolj koristni elementi pomoči z umetnostjo so bili v sledečem vrstnem redu: enostaven 

gib, likovnost, gib in ples, glasba in proti sredini, ko so se udeleženke počutile dovolj varne in 

sprejete v skupini, tudi drama, in sicer v obliki pripovedovanja zgodb, uporabe lutk in figuric. 

V času od začetka individualnega programa do konca skupinskega se je pomembno 
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normaliziral ITM, prenehalo se je neustrezno kompenzacijsko vedenje, izboljšalo se je 

splošno počutje, samospoštovanje in telesna, čustvena ter socialna samopodoba, zmanjšale so 

se posledice na vseh človekovih razsežnostih (telesni, čustveno-miselni, duhovni in socialni), 

družinska dinamika je postala bolj funkcionalna in zdrava, z novo ustreznejšo vlogo 

udeleženk v družini in s pozitivnimi vplivi na vzročne in varovalne dejavnike.  

Rezultati raziskave potrjujejo, da opisani program pomoči z umetnostjo na zvišani ravni 

učinkovito pomaga osebam pri urejanju njihovih zasvojenosti – motenj hranjenja. 

 

 

 

Ključne besede: pomoč z umetnostjo, zasvojenost, motnje hranjenja, anoreksija nervoza, 

bulimija nervoza, dejavniki tveganja, varovalni dejavniki, družina, samopodoba 
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Abstract 

 

Arts Therapies Methods in the Treatment of Eating Disorders and Other Substance – Related 

and Addictive Disorders  

 

Key words: 

 

arts therapies, eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, risk factors, protective 

factors, family, self-esteem   

 

Arts Therapies is applicative and scientific discipline which by using the process of 

experiencing, expressing and creating art, facilitates coping with problems and stress, 

develops expressive ability and social skills, helps self-awareness and self-esteem, supports 

developmental, creative and expressive potentials and enables personality growth. A 

quantitative and qualitative study was undertaken with a purpose to verify is it adequate and 

effective for persons with substance – related and addictive disorders – eating  disorders. On 

the basis of  professional literature, study and professional expertise expertise in social work, 

[art therapy, training in treatment of substance – related and addictive disorders] the author 

developped a group programme that includes elements and techniques of movement – dance, 

fine art, drama (storytelling, puppets and figurines) and music activity, all divided into three 

sections self – contact and body – contact, contact with others and contact with community 

and environment.  

 

The effect of this art therapy programme was verified in a mixed methods research, 

quantitative and qualitative study of group of 11 girls (9 with anorexia nervosa, 2 with 

bulimia nervosa), aged 17 to 21 years, with whom one year individual treatment had been 

going on. One of them was subject of detailed individual case study, because of her especially 

dysfunctional family background. Different physical (body mass index – BMI, unadequate 

compensation behaviour patterns, regularity of menstruation cycle) and psychosocial (general 

psychophysical condition and mood, interpersonal and group interaction, self – image and self 

– esteem, perception of consequences in bodily, emotional and social dimensions) variables 

were being observed and assessed. Additionnally, causes of participants' eating disorders were 

searched and tried to be eliminated. The useful art therapy elements were in the following 

order: simple movement, (visual) art, movement and dance, and later in the course of 

programme when participants felt safer and accepted in the group also drama in the form of 

storytelling, use of puppets and figurines. 
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From the beginning of individual programme till the end of group programme BMI was 

significantly normalized; unadequate compensation patterns of behaviour have stopped; 

general psychophysical condition was better; also self – esteem and physical, emotional and 

social self – image improved, perception of consequences  in bodily, emotional and social 

dimensions was more positive; family dynamics became more functional with a new, more 

adequate participants' family roles; and there were positive effects on causal and protective 

factors. Results of this study confirm that this art therapy programme on a raised level 

effectively helps persons in managing substance – related and addictive disorders – eating 

disorders. 
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UVODNA BESEDA 

 

»Človek … ganljivo bitje z mnogimi posebnostmi, prisrčen s svojem opletanjem z vsakdanjimi 

stvarmi, v svojem upiranju in verovanju. Človek, ki ti je naklonjen, ki ti govori iz dna srca, si 

zasluži ljubezniv pristop. Ljubezniv pristop ne pomeni spreminjanja, temveč ljubeznivo 

sprejemanje, kar je lahko pričetek rasti.« (Marissing, 1987, v Rutten - Saris, 1992, str. 197) 

 

V svojem življenju se kalim in brusim, tudi na profesionalni, delovni poti. In vedno znova se 

vzradostim, ko vidim pri otrocih in mladostnikih njihovo sončnost, srčnost, preprostost, 

igrivost, prisotnost in pristnost, radost in iskrenost. Moja pot poteka med otroki in 

mladostniki, odraščajočimi mladimi, med vzgojitelji in učitelji, strokovnimi delavci, starši 

otrok in tudi bodočimi starši. In ravno otroci in mladostniki so venomer polni upanja in smisla 

bivanja ne glede na mnenje in doživljanje življenja odraslih in družbe. 

 

»V šolski klopi utripa na tisoče mladih src. Kdo bi mogel slutiti vse tisto, kar nosijo v sebi: 

pričakovanje in upanje, vedoželjnost in ambicioznost, razigranost in čudenje, pa tudi strah, 

naveličanost, poraženost, občutja neustreznosti in odvečnosti, umazanosti in ogoljufanosti. 

Vse to je povezano z njihovimi izkušnjami odnosov doma, med prijatelji in znanci, z 

izkušnjami tistega sveta, ki so ga doživeli v šoli, na počitnicah, v medijih in drugje.« 

(Šinkovec, 2003, str. 69)  

 

A. Uranjek in Z. Kos (seminar, 1999) poudarjata, da je današnja družba izrazito usmerjena v 

storilnost, individualnost in zunanje delovanje, v izgubo občutja in stika s samim seboj, da 

otroci v poprej omenjeni družbi postajajo vse bolj odvisni od zunanjih dražljajev (vidnih in 

slušnih), ob tem pa ne zmorejo razvijati svoj notranji svet. Tudi Z. Zalokar Divjak (2003, str. 

53) poudarja, »da so otroci notranje doživljajsko že tako izpraznjeni, da jih privlačijo le še 

intenzivni dražljaji (glasna glasba, grobe igre, hitrost, kruti, hitri filmi)«. Pokazatelj je telo, ki 

vedno sporoča, kajti ni mogoče, da telo ne bi sporočalo. In otrok na tak način – na nezavedni 

ravni sporoča tako staršem kot vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnemu delavcu: »Zavedaj se, 

kaj sporočam!« Naša naloga pa je videti, pravočasno ukrepati, v okviru naše stroke. Torej 

obvestiti, napotiti – usmeriti. A. Uranjek in Z. Kos (seminar, 1999) poudarjata, da se moramo 

resnično zavedati, da se otrok najprej mora naučiti igrati, šele nato učiti in poudarjata s 

ponavljajočo besedo igra, igra, igra, igra. »Nenadzirana igra je bistvenega pomena za učenje 

veščin, s katerimi postanejo odgovorni odrasli. Peter Grey (2013, v Robinson in Aronica, str. 

91) v knjigi Free to Learn zagovarja dolgo izročilo psihologov, filozofov, antropologov in 

vzgojiteljev, ki trdijo, da bi se morali otroci sami igrati in raziskovati, neodvisno od odraslih 

(nenadzorovano samostojno igranje in z vrstniki t. i. horizontalnimi posredovalci; Musek, 
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1982, str. 132). Da bi se razvili, potrebujejo svobodo; brez nje trpijo. Nagon po svobodnem 

igranju je osnovni, biološki nagon. Pomanjkanje svobodne igre morda ne ubije fizičnega 

telesa, kot bi ga pomanjkanje hrane, zraka ali vode, ubije pa duha in hromi umski razvoj. 

Svobodno igranje (sam in z vrstniki) je sredstvo, s katerim se otroci naučijo spoprijemati, 

premagovati strahove, reševati težave in na splošno obvladovati življenje. Je tudi primarna 

metoda, po kateri otroci vadijo in pridobivajo telesne in intelektualne veščine, bistvene za 

uspešnost v kulturi, v kateri odraščajo. Stvari, ki se jih otroci naučijo na lastno iniciativo, v 

svobodni igri, ni mogoče naučiti na noben drug način« (Grey, 2013, v Robinson in Aronica, 

2015, str. 92). »Navzočnost staršev in vzdrževanje prevelike bližine otroka zavira pri zdravem 

prehodu na naslednjo razvojno stopnjo.« (Tomori, 1994, str. 157) »Nenadzorovana igra je 

brezpogojno temeljnega pomena za učenje in je naravni sad radovednosti in domišljije.« 

(Robinson in Aronica, 2015, str. 92)  

 

»Vzgajanje ustvarjalnosti je vzgajanje za življenje.« (From, 1959, v Kroflič, 1992, str. 11) 

 

M. Strojin (seminar, 1999) je na seminarju Sproščanje in umirjanje otrok v šoli in vrtcu 

poudarila in ponazorila pot razvoja otroka v prispodobi s kamni: »Vsak otrok hodi po poti, 

svoji poti, te so ravne in gladke ali vijugaste in ozke. Vendar, ni poti brez kamna. Med 

velikostjo kamnov in gostoto nasutosti pa so velike razlike.« Torej, nekateri otroci se 

srečujejo z manjšimi kamni, drugi z večjimi, tretji pa celo s skalo, pod katero lahko omagajo, 

zato otroci potrebujejo zdrave odnose in zdrav vzor odraslih za lasten zdrav samorazvoj. 

 

»Človek je zelo bogato bitje, pa nam vse prepogosto ne uspe izvabiti iz sebe tistih najlepših in 

najbolj plemenitih plasti, da bi mi sami postali umetniki svojega življenja.« (Šinkovec, 2003, 

str. 69) 

 

Za nekatere otroke so kamni preveliki, so celo skale in pri okrevanju teh otrok je potrebno 

precej več časa in potrpežljivosti za njihov prestop. Kot svetovalna delavka delujem na 

področju duševnega zdravja v skupnosti, v primarni, sekundarni in terciarni preventivni 

dejavnosti. Prav tako delujem na področju kurativne dejavnosti, torej pomoč osebam obolelim 

za motnjami hranjenja, in sicer predvsem z osebami, ki so diagnosticirane kot težji, kronični 

primeri, ki so bile doslej podvržene različnim neuspelim poskusom zdravljenja. Izvajam 

celoten proces okrevanja, ki obsega pomoč staršem in svojcem, integracija v socialno okolje, 

zaključevalni proces in večletno spremljanje osebe. Pri tem je moja prva naloga krepitev 

varovalnih dejavnikov v izogib dejavnikom tveganja. 

 

»V družini lahko otrok doživi največja veselja in najbolj boleča razočaranja. Marsikomu je 

družina vir moči, nekoga drugega pa izčrpava bolj kot vsa druga področja življenja. V družini 
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je otrok lahko deležen najbolj nežne skrbi in nege, a tudi najbolj trdih zahtev. Od nje lahko 

dobi dragocena darila in v njej doživi najhujše izgube. Mnoge otroke družina v življenju 

rešuje, a marsikoga tudi uničuje in uniči. A vendar družine običajno ne vidimo v vsej njeni 

celovitosti, je kot ledena gora, od katere je viden le njen manjši del. O tem, kako jo vodijo 

tokovi in kako se sama usmerja v njih, pa odloča predvsem tisti njen del, ki očem ni viden. Od 

tega, kar se skriva pod gladino, je odvisna njena trdnost, in iz tega izvirajo tudi razpoke, 

zaradi katerih se lahko prelomi.« (Tomori, 1994, str. 5–6) 

 

Osnova pomoči, ki jo izvajam že dobrih dvajset let, so preventivne delavnice primarne 

preventive (univerzalna preventiva), v katerih se uporabljajo vodene tematike (varovalne 

točke, varovalni dejavniki napram dejavnikom tveganja) z ustvarjalnimi elementi giba in 

plesa, likovnega izražanja, drame (pripovedovanja zgodb lutk, figuric), glasbe, glasbil itn. Od 

naštetih ustvarjalnih elementov je najbolj primerna gibalna dejavnost in nato likovna, kar 

razvijam od študijskih let (1993/94, Socialno kulturno delo). V kontinuiranih preventivnih 

delavnicah primarne preventive izvajam selektivno in indicirano preventivo ter tudi 

sekundarno preventivo. S pisanjem člankov in preventivnih publikacij skušam tudi ozaveščati 

ožjo in širšo javnost, tako ranjene, ranljive in senzitivne kot zdrave, tako družine, 

posameznike in bodoče starše kot svetovalne delavce in druge strokovnjake.  

 

»Umetnost v raznih oblikah daje lepoto in smisel življenju; je zrcalo družbe, ki v njej vidi svoj 

odsev. Umetnost včasih kaže pot, po kateri družba lahko doseže blagostanje. V nekaterih 

obdobjih je bila umetnost tolažba v življenju, ki se je zdelo brezizhodno.« (Tancig, Vogelnik in 

Kroflič, 1998, str. 3) 

 

Srečujem se z otroki in mladostniki ter njihovimi starši, ki nimajo zgolj enega nahrbtnika 

težav, temveč dva. Slednji opredeljujejo svoje življenje in trud, da bi okrevali, kot Sizifovo 

delo. Kot pravi Ramovš (1995) in Švab in drugi (1998, str. 25), da gre za začaran krog, ko se 

obrambni mehanizem spremeni v mehanizem omamljanja, torej v vedno znova kotalečo se 

skalo navzdol. A po logoterapiji in antropohigieni, po PzU in tudi skozi umetnost 

pridobljenem občutju sebe in lastnega telesa pričnejo presegati tragiko in (počasi) začutijo 

smisel bivanja in obstoja. Kot pravi A. Vidrih (2015), človek v dramskem oziroma 

umetnostnem prostoru raziskuje in preizkuša nove vzorce razmišljanja in ravnanja in jih nato 

ustrezno prenese v svoje življenje, v tem smislu postane umetnik svojega življenja. 

Umetnostni terapevt je kot iskalec miru. Z željo ohraniti radovednost in odprtost, značilno za 

otroka v nas in s predanostjo vrednotam, ki v komunikaciji dajejo prednost ljubezni, se 

umetnostni terapevt znajde na stezi iskalca miru, povezujoč pomoč z umetnostjo z nenasilno 

komunikacijo. Tako postane znanilec kulture miru (Vidrih, 2009, v Jennings, 2009, str. 155). 
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I. TEORETIČNI UVOD 

 

1 POMOČ Z UMETNOSTJO  

 

1.1  Opredelitve in teoretična izhodišča pomoči z umetnostjo 

 

Osnovne značilnosti, opredelitve in pojmovanja  

Pomoč z umetnostjo (PzU) je oblika pomoči ali terapije, ki skozi proces ustvarjanja, 

udejanjanja, izražanja, zaznavanja in poglobljenega doživljanja (dojemanja, refleksije) z 

umetnostnimi izraznimi stredstvi vpliva na izboljšanje telesnega, čustvenega, miselnega, 

zdravja, to je celotnega psihičnega blagostanja. Po opredelitvi Ameriškega združenja za 

pomoč z umetnostjo je PzU stroka, v kateri udeleženci s pomočjo terapevtov uporabljajo 

umetniška sredstva, proces ustvarjanja in ustvarjeno umetniško delo za raziskovanje svojih 

občutij, umirjanje čustvenih stanj, spodbujanje samozavedanja, povečanje samospoštovanja, 

razvijanje socialnih veščin in izboljšanje realistične usmeritve /1/.  

 

Naloga pomoči z umetnostjo je, da v udeležencu ponovno vzpostavi ravnotežje in mu pomaga 

(kot je cilj vsake terapije) k učinkovitemu urejanju življenjskih nalog, boljšemu počutju in 

bolj izpolnjenemu življenju ter boljši pripravljenosti na realnost. »Cilj ni dovršena umetniška 

stvaritev, ampak osebnostna integracija in samopotrjevanje.« (Interno gradivo PzU Pedagoške 

fakultete, 1995, str. 29) 

Umetnost so vse dejavnosti in izdelki človeka, ki pogosto niso neposredno uporabni (nimajo 

praktičnih ciljev) in katerih namen je izražanje, spoznavanje in sporočanje svojih čustev, misli 

in celotnega doživljanja sebe, drugih in sveta ter ob tem globlje duhovno doživljanje in 

dojemanje na poseben, celosten, estetski način. Zaradi vseh naštetih značilnosti je primerna 

kot sredstvo pomoči in terapije pri različnih težavah in motnjah (Tancig, Vogelnik in Kroflič, 

1998). »Ustvarjalno umetnostno izražanje pomeni dragocen urejevalni mehanizem. 

Komunikacija je posredna in ima pomirjujoč ter krepilen učinek.« (Vogelnik, 1996, str. 15) 

»Lahko motivira na način, kot jo verjetno nobena druga sila ne zmore. Pomembna je pri 

raziskovanju čustev, občutij, odnosov, duhovnih razsežnosti, misli in idej. Z umetnostno 

izkušnjo, preko ustvarjanja lastnih osebnih in posebnih znamenj človek izraža svojo 

osebnost.« (Vogelnik, 1996, str. 16) 

PzU je integrativna stroka, ki kombinira področja psihologije oziroma psihoterapije in 

umetnosti, torej znanje in razumevanje človekovega psihičnega življenja ter oblike umetnosti  

od ustvarjanja do sprejemanja (recepcija) (Vick, 2012). PzU uporablja umetniška sredstva in 

dejanja, čemur pogosto sledi besedna razlaga in refleksija umetniškega dejanja ali izdelka. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Custvo
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PzU ima edinstveno zmožnost osvoboditi čustva tudi preko nebesedne komunikacije. To je 

posebej koristno tudi v primerih, ko tradicionalna psihoterapija ni učinkovita /1/. Od 

psiholoških smeri imajo na PzU večji vpliv psihodinamski pristopi, pa tudi humanistični, 

kognitivno vedenjski, razvojni ter družinski (Vick, 2012).  
 

Področja, na katera lahko vpliva ukvarjanje z umetnostjo (PzU), so tako številna: 

obvladovanje osnovnih umetniških znanj in veščin, vaja senzomotornih spretnosti, umirjanje, 

samozavedanje, spoznavanje sebe, svojih čustev, motivov in potreb, spoznavanje drugih ter 

sveta (s tem tudi kognitivne funkcije), zmanjšanje stresa, lažje spoprijemanje z življenjskimi 

izzivi, težavami, konflikti, problemi, stresi, travmami, simptomi bolezni, razvijanje veščine 

izražanja, komunikacije, medosebnih veščin, omogočanje samopotrjevanja in povečanje 

samospoštovanja. Osnovni cilj PzU je izboljšati ali ponovno vzpostaviti udeleženčevo 

funkcioniranje in občutje osebnega psihofizičnega blagostanja, zato mora terapevt poznati 

posamezne glavne oblike umetnostne prakse in dejavnosti, ustvarjalni proces, razvojno in 

osebnostno psihologijo ter psihološke teorije in tehnike svetovanja. Glavni viri pomembnih 

informacij so proces umetniškega ustvarjanja, spoznavanje in doživljanje umetniškega izdelka 

ter indirektno opazovanje osebe, ki umetniško ustvarja (Hinz, 2006).  

 

PzU je primerna za osebe, ki imajo telesne, socialne ali psihološke težave. Med te motnje in 

bolezni spadajo: težja in težka telesna zdravstvena stanja in zmanjšana zmožnost zaradi 

poškodb in bolezni (rak, nezgodna možganska poškodba, možganska kap, kronične bolezni, 

nevrodegenerativne bolezni, stanja po operacijah), duševne bolezni, motnje v razvoju, 

intelektualna manjša zmožnost (duševna manjrazvitost), demenca, bolečina, depresija, 

anksioznost, potravmatska stresna motnja (ali podobna stanja po naravni nesreči, 

psihofizičnem nasilju, spolni in čustveni zlorabi, vojaški bitki), čustvene in vedenjske motnje, 

motnje razpoloženja, težave v odnosih in komunikaciji, učne (šolske, izobrazbene) težave, 

zasvojenost itn.  

 

Umetniško delovanje pomeni (v okviru PzU ali izven njega) možnost zadovoljstva in uživanja 

v umetniškem ustvarjanju in s tem zadovoljstva in uživanja v življenju. To je odprto za vse 

ljudi, seveda tudi za tiste brez večjih zdravstvenih težav, ki si želijo odkrivati, napredovati in 

osebnostno rasti. Tako vodi možnost ustvarjanja, občutja olajšanja, sprostitve, srečanja s 

samim seboj, svojimi čustvi in občutji, do izboljšanja socialnih veščin vodi do osebnostne 

rasti in višje kakovosti življenja. Iz vsega navedenega sledi, da je PzU namenjena tako 

kurativi kot preventivi, zato je široko uporabna v zelo različnih okoljih – bolnišnicah, 

psihiatričnih zavodih, rehabilitaciji, zdraviliščih, zaporih, šolah, kriznih centrih, v socialnem 

skrbstvu, skupnostih starejših, zasebni praksi in drugih okoljih skupnosti.  
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Med individualnimi ali skupinskimi srečanji umetnostni terapevti spodbujajo udeleženčeve 

lastne notranje vire in sposobnosti za umetniško ustvarjanje, da bi pripomogli k njegovemu 

boljšemu telesnemu, miselnemu in čustvenemu stanju. Marsikje so dosegli opazne, neredko 

nepričakovane uspehe. Psihološki pristopi in konteksti, v katerih se PzU uporablja so različni, 

ima tudi zelo različna teoretična izhodišča in prakse. Globlje razloge učinkovanja PzU 

razlagajo na različne načine, tu jih je nekaj okvirno povzeto. 

 

Osrednja predpostavka PzU je, da imajo ljudje naravno vrojeno zmožnost, težnjo, potrebo, 

željo po umetniški ustvarjalnosti in domišljiji pri svojem delovanju v svetu. Tako je kot govor 

in izdelava orodja to ena od posebnih značilnosti vrste homo sapiens (Vick, 2012), zato je 

ustvarjalni umetniški proces zdravilen in spodbuja življenje /1/, moč zdravljenja (terapija) pa 

njegova naravna lastnost. Nekateri menijo, da temelji na prastarem verovanju v magične moči 

umetnosti, ki naj bi jih uporabljal zdravilec – mag. Tudi zdravilni obredi, kot jih izvajajo 

šamani, imajo svoje umetniške prvine. Pri prenosu v sodobno okolje pa je treba upoštevati, da 

gre danes v zahodni kulturi za povsem drugačno družbeno okolje z drugačnimi znanji o svetu, 

prepričanji in vrednotami in da je zdaj umetnost nekako ločena od vsakdanjega življenja 

večine ljudi, ločena pa so tudi področja umetnosti, medtem ko so bila prej ena sama celovita 

»predstavna« umetnost z mnogimi funkcijami (Tancig, Vogelnik in Kroflič, 1998). 

Umetniški ustvarjalni ali podoživljajski proces je sam po sebi sproščujoč, zdravilen zaradi 

visoko osebnega, čustvenega in izraznega naboja, introspekcije ter možnosti za notranjo 

osebnostno rast in razvoj. Temu je podobna razlaga, kot jo povzema Pečjak (1987, str. 279), 

da pomoč z umetnostjo temelji na treh učinkih: 1) prvi je katarza – udeleženec izrazi svoje 

stiske in boleče izkušnje v ustvarjanju umetniškega dela. Pri tem jih lahko podoživi, kar 

znižuje moč negativnosti, napetost popusti, pride do sprostitve. Duševno zdravje se obnovi in 

popravi. M. Vogelnik (1996) poudarja, da udeleženec »ne pripoveduje o doživetjih in 

izkušnjah iz preteklosti, ampak jih izrazi in predela skozi umetnostni proces. Dokler spomini 

na težko izkušnjo niso predelani, se ta ohranja kot nedokončano dejanje, ki ga je težko 

sprejeti. Če pa jo upodobi v umetnostnem izdelku, se umakne od nje, si jo ogleda kot 

zaključeno, zaokroženo dejanje, jo tako sprejme« (Vogelnik, 1996, str. 14); 2) drugi je 

samospoznavanje, umetniško delovanje ponuja možnost boljšega spoznavanja lastnih težav in 

iskanje primernejšega načina za razrešitev. Izboljša odnos med udeležencem in okoljem, 

vedenje se lahko spremeni in postane sprejemljivejše zanj in za okolico; 3) tretji so medosebni 

odnosi in klima, saj posredno ustvarjalna dejavnost izboljša odnos s terapevtom, z drugimi 

udeleženci, razvije se prijetnejša klima, terapevt pa tako dobi več informacij za bolj 

učinkovito delo. 
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Tudi niz devetih pomembnih razlogov za zdravilno učinkovanje ustvarjalne umetnostne 

dejavnosti, ki jih navaja M. Vogelnik (1996, str. 16–20), je blizu navedenim razlagam:  

1) Umetnostno ustvarjanje pomaga udeležencu do osebnostne integracije.  

Umetnostna dejavnost je samonikla, izvira iz človekove notranjosti. Obstaja pomembna in 

močna povezava med ustvarjanjem v kateremkoli sredstvu in med čustvovanjem. Terapevt 

pomaga raziskovati te povezave v osebnem življenju posameznika, da ta obogati odnos med 

svojim fizičnim in psiho-emocionalnim delom ter tako vzdržuje aktiven pretok med svojo 

notranjostjo in zunanjostjo. 

2) Umetnostno ustvarjanje je pomembna pot nebesednega izražanja stvari, ki jih težko 

ozavestimo in besedno izrazimo. Nebesedna komunikacija je zelo pomembna predvsem za 

izražanje čustev, za katere ni besed. Mnoga, zlasti negativna čustva je lažje izraziti z 

umetniškimi sredstvi kot neposredno v stvarnih življenjskih situacijah. Ljudje, ki v življenju 

težje ali težko izražajo čustva, lahko z uporabo umetnostnih sredstev najdejo sprva družbeno 

sprejemljive načine izražanja čustev, ki jih je zaradi družbenih navad težko/nemogoče izraziti. 

3) Umetnostna dejavnost je visoko ustvarjalna dejavnost.  

V ustvarjalnem dejanju ni nobene mistike. Vsakdo lahko ustvarja nekaj enkratnega, kar mu je 

pomembno. Ustvarjalni proces aktivno angažira čute in čustva in sproža doživljanje. Človeku 

je v izziv, v njem je izražena človekova osebnost. Vključevanje v ustvarjalne umetnostne 

procese je včasih enako ali celo pomembnejše kot dokončani izdelki. 

4) Umetnost lajša delo z domišljijo in podzavestjo. 

Ustvarjalna izkušnja deluje kot mogočen katalizator. Lajša izražanje neosveščenih čustev in 

zmanjšuje napetosti, ki jih povzročajo razne spremembe. V umetnosti se psihična dinamika 

učinkoviteje izrazi kot pri pogovoru. Notranji konflikti se pozunanjijo, doživljamo jih na 

umetnostni način. Vzporedno z domišljijskimi podobami razvijamo samokritiko – ne 

uničevalno kritiko, ki izničuje človeka in njegovo stvaritev. Tovrstna kritika v nas nas sili, da 

pozorno prisluhnemo sami sebi, svojim občutjem, svojim sanjam, notranjim predstavam in 

oblikam podzavesti (da smo občutljivi do svojega osebnega dela).  

5) Umetnostna dejavnost spodbuja in vsebuje sprostitev, igro in veselje.  

Otroško ustvarjalno in domišljijsko dejavnost običajno pojmujemo kot igro. Otrok, ki nima 

možnosti za igro, je umsko, čustveno in telesno osiromašen. Igra je prav gotovo pomemben 

element v umetnostnem delu z ljudmi vseh starosti, ki tudi potrebujejo sproščeno in veselo 

igro. Podobno kot igra učinkujeta v procesu skupinske ustvarjalnosti humor in smeh«. 

6) Umetnost lajša dojemanje, razumevanje in sprejemanje težko razumljivih in zapletenih   

snovi. Je torej posebna vrsta učenja. Namesto da bi človek pripovedoval o svojih doživetjih in 

izkušnjah, svoje probleme in travme podoživlja skozi umetnostni proces. To je zlasti 

pomembno za ljudi, ki so telesno ali komunikacijsko bolj omejeni in doživljajo izkušnje, ki 
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jih z besedami težko opišejo. Spomini na izkušnjo ostanejo kot nedokončana dejanja, ki jih ni 

mogoče asimilirati in integrirati. Če to izkušnjo upodobijo v umetnostnem izdelku, se lahko 

odmaknejo od nje, si jo ogledajo kot dokončano dejanje, pridejo do novih spoznanj in jo 

sprejmejo. 

7) Umetnost povečuje osebno kompetentnost in samopotrjevanje posameznika preko lepo 

izdelanih izdelkov. Umetnostno ustvarjanje omogoča boljše razumevanje in kontrolo svojega 

telesa in čustev, razvijanje občutja za družbeno bolj sprejemljivo obliko izažanja spoznanj, 

čustev in občutij. Veča se sposobnost obvladovanja okoliščin in usmerjanja življenja, tako 

bistvena za samospoštovanje in dobro počutje vsakogar. To znamenje pomeni: »Obstajam. 

Moj obstoj je smiselen.« Predstavlja posameznika kot enkratno človeško bitje. Še 

pomembneje: ta enkratni ustvarjalni »prstni odtis« lahko pojmujemo kot bistveni zidak 

človeške ustvarjalne dejavnosti (Waren, 1993, v Vogelnik, 1996, str. 19).  Ustvarjalna lepota 

vsakokrat znova potrjuje človekovo osebnost. 

8) Umetniške stvaritve so obstojne, nekatere lahko posnamemo in raziskujemo kasneje. Ob 

tem se sproža tudi besedna komunikacija, potrjevanje samega sebe in razumevanje ter 

sprejemanje drugih. Dostikrat je namen nebesednih principov spodbujanje in razvijanje 

besednega komuniciranja – da se sodelujoči pogovarjajo o stvaritvah. Pri tem je pomembnejša 

njihova lastna razlaga stvaritve kot pa terapevtova. Ko jo drugi ljudje razumejo, jo tudi 

sprejmejo in s tem potrdijo napor ustvarjalca. Spoznajo, da ima vsako dejanje svoje vzroke in 

namene in se naučijo spraševati po njih (brez obsojanja in ocenjevanja).  

9) Skupna dejavnost sprošča delovno energijo, spodbuja komuniciranje in izmenjavanje ter 

daje občutje pripadnosti skupini. Posameznik lahko zadovoljivo komunicira z ostalimi, če 

lahko svobodno izraža samega sebe. Komunikacija je osnova za gradnjo osebnih odnosov (in 

sodelovanja). Poleg tega se razvija občutje za skupno delo, nastajanje in razvijanje, za 

medsebojno pomoč in odvisnost, torej za skupno dobro. Bolj ranljivi člani družbe vključeni v 

izkušnjo umetniškega ustvarjanja pa pogosto prevzamejo svoje polno aktivno mesto v družbi. 

Tako se umetnostna ustvarjalnost reintegrira v družbo še v enem njenem segmentu.  

Ob tem je pomembno, poudarja M. Vogelnik (1996, str. 20), da slutimo povezave uporabe 

med različnimi strokovnimi področji; da razumemo, da se dopolnjujejo, ne pa izključujejo.  
 

Nekateri menijo, da je umetnost zaradi visoko čustvenega pristopa zelo primerna za 

introspekcijo, notranjo rast in razvoj. Drugi pa so mnenja, da umetnost sama po sebi nima 

nobenih posebnih terapevtskih učinkov oziroma, da je katerakoli dejavnost in zaposlitev, npr. 

šport ali igra lahko tako terapevtsko učinkovita kot umetniško delo (Tancig, Vogelnik in 

Kroflič, 1998). Pomembna naj bi bila le neka strukturirana aktivnost, ki omogoča 

zadovoljevanje različnih potreb in zapolni življenjski čas.  
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Razvoj, položaj in vloga pomoči z umetnostjo 

 

Kot je že navedeno, je temelj PzU predpostavljena človekova vrojena zmožnost in potreba po 

umetniški ustvarjalnosti in domišljiji pri svojem delovanju v svetu, nadalje sama moč 

ustvarjanja novega ter vera v magične, zdravilne moči umetniških obredov in izdelkov. 

Korenine PzU zasledimo pri Pitagorejcih, ki so 500 let p. n. š. razvili glasbeno psihoterapijo 

(Tancig, Vogelnik in Kroflič, 1998). Zgodovina postopno bolj formalizirane PzU v ustanovah 

se je začela v Franciji že v začetku 19. stoletja, ko je utemeljitelj psihiatrije v Franciji Philippe 

Pinel predlagal umetniško dejavnost v psihiatrični bolnišnici. Ta je bila predvsem glasbena 

(pasivna in tudi aktivna), ki je potekala občasno in se na polovici 20. stoletja začela razvijati v 

več smeri /2/. 

 

Današnji mednarodno uporabljeni izraz »art therapy« je »skoval« britanski umetnik Adrian 

Hill leta 1942, ko je med okrevanjem v bolnišnici odkril terapevtsko korist risanja in slikanja, 

po drugi svetovni vojni pa sta z umetnikom Edwardom Adamsonom razširila dejavnost na 

psihiatrične bolnišnice (Hogan, 2001). Približno v tistem času sta začeli v ZDA bolj 

sistematično terapijo z umetnostjo izvajati tudi psihologinja Margaret Naumburg in likovna 

umetnica Edith Kramer (kot učiteljici umetnostne vzgoje sta jo uporabljali že pred vojno; 

Pečjak, 1987, str. 279). V sodobni obliki kot posebna stroka se je tako začela razvijati sredi 

20. stoletja v Franciji, Veliki Britaniji, drugih evropskih državah in v ZDA. V Sloveniji se je 

formalno izobraževanje iz PzU začelo leta 1991 kot program evropskega projekta Tempus, 

leta 1996 ga je priznala Univerza v Ljubljani in leta 2001 Evropski konzorcij za umetnostno 

terapijo (ECArTE). Najprej je bil to program specializacije, od bolonjske reforme naprej je 

zasnovan kot magisterski študij /3/.   

 

PzU je torej še relativno mlada disciplina. Njeni začetniki so navajali vpliv estetike, 

psihiatrije, psihoanalize, rehabilitacije, likovne vzgoje na svoja izhodišča in prakso (Hogan, 

2001). »Raziskovanja v pomoči z umetnostjo se po eno strani povezujejo s filozofskim 

pojmovanjem pomena umetnosti v človekovem razvoju in življenju ter v življenju družbe; po 

drugi strani pa z novejšimi raziskovanji in dognanji psihologije in nevrofiziologije o učinkih 

gibanja, slikanja, dramskega in glasbenega ustvarjanja, psihofizičnega sproščanja in 

strukturiranega domišljijskega izražanja na človekovo dejavnost in počutje.« (Tancig, 

Vogelnik in Kroflič, 1998, str. 9)   

 

Njena teorija je v razvoju, potrebne bi bile metodološko kompleksnejše raziskave, ki bi 

preverjale učinkovitost različnih oblik in pristopov ter potrjevale trajne terapevtske in ne le 

bolj kratkotrajne učinke ter boljši razpoloženjski ton (Vick, 2012).  
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V zadnjih desetletjih PzU napreduje, tudi na splošno je dobro sprejeta, razumevanje 

koristnosti njene uporabe pri zdravljenju in tudi razumevanje vloge umetnostnega ustvarjanja 

za splošno zdravje ljudi se povečuje. Nastaja teoretsko-praktična veda, v središču katere je 

bistvo človekove eksistence  – potreba vsakogar izmed nas ne glede na starost, izobrazbo ali 

zmožnosti oziroma sposobnosti, da se potrjuje kot enkratno ustvarjajoče bitje in da 

komunicira z drugimi ljudmi (Tancig, Vogelnik in Kroflič, 1998). Potem ko se je PzU kot 

posebna stroka začela uporabljati v psihiatričnih bolnišnicah, se je v zadnjih desetletjih zelo 

razširila in je prisotna v splošnih bolnišnicah in klinikah, rehabilitacijskih ustanovah, šolah na 

različnih ravneh, prevzgojnih in kazenskih ustanovah ter v privatni praksi /4/.  

 

PzU so uporabljali in jo še uporabljajo na različnih ravneh, predvsem na dveh: kot primarno 

terapijo s svojo zdravilno močjo umetnosti in kot eno izmed podpornih tehnik v okviru 

tradicionalne psihoterapije. Podrobneje so navedene štiri ravni uporabe PzU, odvisno od 

potreb udeleženca in drugih okoliščin: 1) podpirajoča raven (vse vrste funkcionalne uporabe 

umetniških medijev za neterapevtske, a vendarle s terapijo povezane namene); 2) zvišana 

raven (kadar pomoč z umetnostjo uporabljamo za povečanje učinkov drugih načinov 

zdravljenja, pomoči in podpore); 3) intenzivna raven (kadar pomoč z umetnostjo zavzema 

osrednjo in neodvisno vlogo); 4) primarna raven (kadar je pomoč z umetnostjo edina pomoč v 

srečanju z udeleženčevimi potrebami in prispeva k pomembnim spremembam v 

udeleženčevem življenju) (Interno gradivo PzU Pedagoške fakultete, 1995, str. 29–30). 

 

Pomoč z umetnostjo se lahko vklaplja v psihoanalitični oziroma psihodinamski, vedenjski, 

kognitivno–vedenjski ali humanistični (gestalt, eksistencialni) okvir ali pa deluje pragmatično 

in se ne ozira na psihološke ter psihiatrične šole in teorije, kar je v veliki meri odvisno od 

terapevtove osnovne teoretske ali praktične usmerjenosti (in morebitnega razvijanja lastne 

metode, programov pomoči) (Interno gradivo PzU Pedagoške fakultete, 1995).  

 

Teoretska osnova PzU pri nas temelji na »kreativno procesni teoriji«, po kateri je ustvarjalni 

proces v udeležencu nosilec terapevtskega procesa. »Ta proces poteka v trikotnem 

medsebojnem učinkovanju: udeleženec – umetnostni medij – terapevt, s poudarkom na 

nebesedni telesni dejavnosti in izkušnji ter na sproščenem igrivem vzdušju, ki nudi 

udeležencu svobodo in občutje varnosti.« (Interno gradivo PzU Pedagoške fakultete, 1995, 

str. 30) Glede na to, da PzU gradi na ustvarjalnosti in preko te na samouresničevanju in 

osebnostni rasti posameznika, je najbližja humanistični psihologiji (Interno gradivo PzU 

Pedagoške fakultete, 1995). 
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1.2  Načela izvajanja pomoči z umetnostjo – etična in praktična 

 

Etična načela 

 

Etični kodeks umetnostnih terapevtov in terapevtk je zapis načel, po katerih umetnostni 

terapevti delujejo pri svojem delu. Etične smernice umetnostnih terapevtov so potrebne za 

zaščito udeležencev, za etično uporabo umetnostne terapije in za orientacijo pri delu 

umetnostnih terapevtov – kot usmeritev in podpora pri njihovem delu. Etični kodeks velja za 

vse, ki delujejo na katerem od ožjih področij oziroma smeri umetnostne dejavnosti (likovna, 

glasbena, dramska in gibno – plesna dejavnost), in za vse, ki izvajajo dejavnosti pomoči z 

umetnostjo. 

Etični kodeks opredeljuje štiri načela: 1) spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva; 2) 

načelo pristojnosti; 3) načelo odgovornosti ter 4) načelo integritete poklica umetnostnega 

terapevta. Podrobneje obravnava naslednje teme, kot so varovanje pravic in interesov 

udeležencev, pristojnosti in odgovornosti, integriteta poklica umetnostnega terapevta itn. 

(Etični kodeks umetnostnih terapevtov, SZUT – Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, 

2014). 

 

Umetnostni terapevt in njegove naloge 

Cilj pomoči z umetnostjo in umetnostnega terapevta je podpreti posameznika pri sprejemanju 

danosti in pri premagovanju ovir in težav na svoji življenjski poti, v svojem zasebnem in 

profesionalnem življenju, pri čemer je spekter ovir zelo širok. Ovire so lahko zunanje, to so 

zmanjšane gibalne in čutilne zmožnosti, lahko so to različne duševne motnje, motnje v 

razvoju, ali pa gre za ovire v lastnih mislih in prepričanjih, ki jih je potrebno prepoznati in 

morda preobraziti. Posameznik ima lahko prepoznano, posebno potrebo ali manj vidno, 

nedefinirano oviro, ki  jo poskuša umetnostni terapevt z ustvarjalnimi metodami in tehnikami 

odpraviti, da bi bolj polno zaživel. Ljudje imajo potrebo, da so koristni, da nekaj ustvarijo in 

se tako počutijo bolj izpolnjene. Tistim, ki sodelujejo v pomoči z umetnostjo, umetnostni 

terapevt pomaga, da najdejo in razvijajo svoj izrazni instrument. Tistim, ki jim je to 

»zakrnelo«, pa ponudi orodja, da ga lahko pričnejo ponovno uporabljati. Torej pri pomoči z 

umetnostjo poteka pri nekaterih terapevtski proces, pri drugih gre za skupno učenje, pri vseh 

pa za samouresničevanje, samoraziskovanje, osebnostno rast in izboljšano kakovost življenja 

(Vidrih, 2016). Umetnostni terapevti so strokovnjaki z različnih področij (vzgoje in 

izobraževanja, zdravstva in drugih pomagajočih poklicih), ki imajo lastno ustvarjalno 

izkušnjo na področju enega od izraznih medijev (igra, gib – ples, glasba, likovnost).  
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Svoje strokovno znanje in izkušnje dopolnjujejo in povezujejo s poznavanjem pomoči z 

umetnostjo in tako pri svojem delu razvijejo novo kvaliteto: celosten pristop k posamezniku in 

skupinam. Tovrstno strokovno usmerjenost izbirajo osebe z izrazitim socialnim čutom in 

osebe, ki v umetnosti vidijo potencial duhovne svobode in igrivosti. Poleg osnovnega poklica 

(primarnih kompetenc) so pridobljene kompetence na področju PzU dodatna in velika 

prednost na področju pomoči in dela z ljudmi. Za tovrstne strokovne usmeritve se oseba 

odloči, ker so ji blizu, ji nekaj pomenijo, verjame vanje, ker ima rada ljudi in delo z ljudmi. 

Seveda pa mora umetnostni terapevt vseskozi delati na lastnem osebnostnem razvoju in 

kompetencah. 

Pomoč z umetnostjo je instrument pomoči, orodje, ki pomaga pri vzpostavljanju in 

oblikovanju odnosov, vzdušja, nevtralizira in relativizira medsebojne različnosti. Je 

univerzalni kod izražanja, ki vključuje in nagovarja čustva, ustvarjalnost in imaginacijo 

posameznika. Je učinkovito terapevtsko sredstvo za vsakogar (Vidrih, 2016). 

 

Nekatera načela izvajanja PzU  

 

Fizični in materialni predpogoji za izvajanje PzU so primerno mirno, zračno, svetlo, dovolj 

veliko in prijetno fizično okolje ter ustrezni pripomočki. Temeljni pogoji pa so strokovni  

(znanje, izkušnje in osebne kvalitete terapevta) in medosebni (pripravljenost udeleženca in 

terapevta na sodelovanje ter dober, zaupen, sprejemajoč, sodelujoč, odprt terapevtski odnos, 

ki pomeni varno in spodbudno psihosocialno okolje). Številni avtorji so na osnovi svojih 

izkušenj in spoznanj podali svoja teoretična načela in uporabna navodila za izvajanje PzU. 

Terapevt, ki v terapiji uporablja lutke, piše, kako je najpomembnejše prvo srečanje terapevta 

in udeleženca, ko se vloga terapevta prične. Priprava udeleženca za delo z ustvarjalnimi 

mediji lahko traja daljši čas, zato je pomembno, da je terapevt v začetnem delu spoznavanja 

potrpežljiv in miren, včasih aktivnejši, drugič pasivnejši (prilagodi se potrebam in stanju 

udeleženca). Pomembno je, da zna vzpostaviti dober stik in komunikacijo tako s seboj kot z 

udeležencem, zato mu postavi določene naloge, ga tako vodi in poskuša razumeti. To zmore 

narediti, ko sam izšola svoje čute in jih še naprej neguje. Pri tem se mora zavedati, da 

udeleženčev rezultat v procesu ni umetniški produkt, temveč sam proces, tako postopek kot 

učinek ustvarjanja, ki vpliva nanj. Nujen je individualen in celosten pristop k udeležencu, 

kajti vsak posameznik je individuum in potrebuje oseben pristop in izbor med raznimi 

oblikami izražanja. Terapevt poskuša razumeti ter interpretirati obnašanje in težave tudi v 

povezavi s preteklimi izkušnjami, hkrati je pozoren na transferni odnos. Pri tem je v 

terapevtskem delu potrebno vzpostaviti meje in pravila, ki omogočajo proces, preprečijo 

nesporazume, olajšajo napredovanje in varujejo tako udeleženca kot terapevta.  
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Potrebno je oblikovati tudi lasten slog dela in spoštovanja udeleženca. Terapevt mora znati v 

toku terapevtskega procesa oceniti in začutiti pravi trenutek za naslednje korake terapije in 

interpretacije izvedenega umetnostnega ustvarjalnega izraza ali udeleženčevega vedenja. To 

postopno pripelje do razvoja specifičnega odnosa, do terapevtske igre, do razkrivanja sebe, do 

povezovanja preteklih izkušenj z novimi. Vse to pa pomeni proces učenja o sebi in 

pridobivanje novih znanj in veščin tako za udeleženca kot tudi terapevta (Bastašić, 1990).  

 

S. Jennings (1998), ki dela na področju dramske terapije, vidi v udeleženčevi osebnosti 

naslednje sestavine ali stanja: 1) notranje sposobnosti, 2) notranji vodja, 3) notranji umetnik in 

4) notranja ranljivost. Posameznikovo delovanje v svetu lahko razložimo skozi vsa štiri stanja, 

kot jih uravnava posameznikov vrednostni sistem. Tega lahko razumemo kot posameznikov 

pogled na svet, doživljanje sebe in drugih, prepričanja in verovanja, ki so lahko osnovana na 

posameznih vrednotah, filozofiji, religiji. Ta se lahko razvijajo z našo umetniško rastjo in 

našim vrednostnim sistemom. Osebnostne motnje se pričnejo pojavljati, ko eno ali več stanj 

prevlada nad drugimi. Naš sistem verovanja vpliva na vsa štiri stanja in določa naše vedenje. 

Terapevt udeležencu omogoči, da skozi umetnostno terapevtski ustvarjalni proces pomoči 

doseže zdravo ravnotežje med naštetimi stanji. Osrediniti se mora na udeleženca kot celostno 

bitje, predvsem na njegove močne in pozitivne, podporne točke in ne na njegove šibke.  

 

Terapevt se mora zavedati, da ima lasten vrednostni sistem vplive na proces terapevtovega 

dela in da je njegova umetnostna struktura osebnosti tudi sestavljena iz 1) notranjih 

sposobnosti in veščin – terapevta, 2) notranjega vodje – supervizorja,  3) notranjega umetnika 

– njegov ustvarjalni del in 4) notranje ranljivosti – ki mu omogoča vživetje v udeleženca 

samega (empatija). Če to prikažemo skozi celotno terapevtsko delo, ranljivost terapevta 

omogoča povezavo z udeležencem, notranji terapevt ga obvešča o načinu dela, notranji 

supervizor vse skupaj vrednoti in usmerja, notranji umetnik pa vnaša ustvarjalnost na vsa 

področja dela terapevta. Vrednostni sistem pa poskrbi, da terapevt deluje v sklopu etičnih 

načel. Notranja stanja terapevta morajo biti v ravnotežju, zato potrebujejo negovanje, 

vzpodbujanje in skrb za njihov nadaljnji razvoj.  

 

L. Hinz (2006), psihologinja, ki že dolgo dela z osebami z motnjo hranjenja, je v praksi 

ugotovila kako pomembna in zdravilna je možnost drugačnega nebesednega izražanja in 

ustvarjanja s PzU. S standardnimi psihološkimi terapevtskimi postopki, osnovanimi na 

pogovorni terapiji, pogosto ni napredovala, ker so udeleženci ostajali pasivni, nezmožni 

predelati izrečeno. Nato je začela spoznavati in uporabljati PzU in ugotovila, kako lahko s 

pomočjo umetnosti udeleženci izrazijo kompleksne ideje, za katere so besede neustrezne, 

izrazijo čustva, ki se jih prej niso upali ubesediti.  
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Umetnost je zmogla pomagati in povezati udeležence med seboj tako, da jim je dala 

univerzalne simbole. Odkrila je, da osebe z motnjo hranjenja lahko uporabljajo umetnost 

namesto hrane za tvorbo, čiščenje ali kar bruhanje misli in občutij, ki so bila zanje 

vznemirjajoča. Spodbujala jih je, da te ideje lahko razvijajo in sporočajo naprej. A ne z 

besedami, jezik in besedno mišljenje je za izražanje pogosto neustrezno, vključuje zavestnost, 

razum, samokontrolo, cenzuro, obrambe. Enostavna umetniška podoba ali predstava pa z 

lahkoto in hitro izrazi, kar bi morda zahtevalo ure razgovora, je bližnjica do težavnih pojmov 

in čustev. Tako so odgovori, ki so jih iskali, prišli iz njih in ne od nje kot terapevtke. Torej je 

zdravilna modrost že v njih. Potrebujejo le pomoč, kako dostopiti do njih in jih izraziti. 

Pomoč z umetnostjo je podobna babištvu (Malchiodi, 2002, v Hinz, 2006). PzU pomaga 

udeležencem ustvarjati ideje in občutja v domišljijski obliki. Ko udeleženci izkusijo rojstvo 

teh zelo osebnih predstav, izkusijo upanje in vero vase in v svoje zdravilne zmožnosti.  
 

Individualna ali skupinska oblika pomoči z umetnostjo   

 

PzU je predvsem namenjena posameznikovim osebnim problemom. Proces pomoči z 

umetnostjo pa lahko poteka v individualni ali/in skupinski obliki, odvisno od motnje in potreb 

udeleženca. Prednosti skupinskega dela so naslednje (Vogelnik, 1996, str. 20–21 ; Interno 

gradivo PzU Pedagoške fakultete, 1995, str. 30): 1) umetnostno izražanje in ustvarjanje ter 

skupni interesi olajšujejo družbeno vključitev posameznika; 2) spodbuja posameznikovo in 

skupinsko ustvarjalnost in tako razvija skrite lastnosti in sposobnosti; 3) ljudje s podobnimi 

potrebami in željami si lahko medsebojno pomagajo pri reševanju problemov; 4) omogoča 

sprostitev in olajšuje komunikacijo; 5) posamezniki se lahko učijo, oblikujejo in preizkušajo 

nove načine obnašanja iz povratnih informacij – reakcij drugih članov skupine; 6) olajšuje 

uvid v sebe in oblikovanje bolj realne samopodobe; 7) omogoča osebnostno rast in 

pridobivanje pozitivne samopodobe; 8) primerna je za ljudi, ki težje ali težko prenašajo 

samoto ali individualno delo s terapevtom; 9) skupina vzgaja k demokraciji – ljudje si delijo 

odločanje, oblast in odgovornost; 10) več ljudi hkrati je deležno strokovne pomoči.  

 

Slabe strani dela v skupini pa so: 1) posameznik je deležen manj terapevtove osebne 

pozornosti in spremljanja; 2) nekateri želijo biti in sodelujejo le v individualni obravnavi; 3) 

zlasti prve razvojne faze skupine (začetek, spoznavanje, oblikovanje, tekmovanje, urejanje, 

usklajevanje) skupine je bolj zahtevno; 4) težko je doseči medsebojno zaupanje, ker sodeluje 

večje število ljudi; 5) organizacija dela v skupini je zahtevnejša od organizacije dela s 

posameznikom. 
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1.3   Štiri osnovna področja pomoči z umetnostjo  

 

Vse pogosteje se za pomoč z umetnostjo v mednarodnih virih uporablja angleški izraz »arts 

therapies«, torej v množini, s čimer se želi poudariti, da gre za več različnih področij 

umetnosti. Glavna štiri področja pomoči z umetnostjo so področja umetniških zvrsti, to so 

likovna, dramska, glasbena in gibno – plesna dejavnost. Vsaka ima svoje izrazno sredstvo, 

svoje metode in tehnike, svoje izrazoslovje, razvojno zgodovino in je primerna za različne 

vrste udeležencev in zdravstvenih težav. Najdaljšo tradicijo ima likovna dejavnost, zato 

včasih prvotni izraz »art therapy« (v ednini) kar enačijo z njo, najmlajša je plesna. Katera 

oblika PzU je najbolj primerna, je odvisno od osebe v pomoči z umetnostjo, njenih 

osebnostnih lastnosti, izobrazbe in narave njenih težav oziroma motenj; odvisno pa je tudi od 

praktičnih možnosti v zdravstvenih, socialnih in drugih ustanovah ter praksah, ki so PzU 

vključile v svoje dejavnosti.   

 
 

Likovna dejavnost 

 

Likovna dejavnost je dejavnost, v kateri udeleženci s slikanjem, risanjem in poslikavo 

različnih materialov z različnimi likovnimi orodji,  izražajo svoja čustva, občutja, želje, misli 

in konflikte, ki rastejo iz podzavesti in se utelešajo v pikah, črtah, barvah, oblikah, s 

proskvami, prostorskimi liki in figurami; z materiali, ki spodbuajo likovno oblikovanje 

(Tancig, Vogelnik in Kroflič, 1998, str. 6). V likovnem izdelku poskuša terapevt videti težave 

udeleženca. Po drugi strani pa že ustvarjanje samo pomeni uravnavanje problemov in 

zdravljenje.  

 

Za likovno izražanje je značilen miren in poglobljen osebni pristop, ki omogoča širno 

raziskovanje notranjih izkušenj v lastnem tempu in asociativnem sosledju. Te notranje 

izkušnje so zlasti dragocene za ljudi, ki so telesno in/ali  komunikacijsko bolj omejeni.  Pri 

večini drugih umetnostnih oblik je ob izvedbi zaželena prisotnost drugih ljudi, ki stvaritev 

neposredno sprejmejo in se nanjo odzovejo. Pri likovnosti pa terapevt ponudi sredstva, 

materiale in risarske ter druge tehnike. Potem lahko posameznik sam izbira teme, ustvarja 

individualno, kjerkoli, kasneje tudi v tišini svojega doma, in obogati svoje življenje (Tancig, 

Vogelnik in Kroflič, 1998, str. 6). 

 

Likovna terapija se razlikuje od drugih oblik psihoterapije v tem, da vključuje odnose med 

tremi – med udeležencem, terapevtom in fizičnim likovnim izdelkom (artefaktom). Čeprav je 

pri gibno – plesni, dramski in glasbeni dejavnosti možno narediti vidni ali slušni posnetek, je 

likovni izdelek ves čas neposredno, fizično in izvirno pred ustvarjalcem in terapevtom, kar 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

24 
 

nudi več možnosti za vse vrste neposrednih interakcij. »Tako nudi priložnost za drugačen 

način komunikacije in je še posebno v pomoč tistim, ki se besedno težje izražajo.« (Vogelnik, 

1996, str. 17; /5/) Ker ne zahteva besednega izražanja in tako udeleženci lahko uporabljajo 

najrazličnejše simbole, je zmanjšana obramba jaza (Pečjak, 1987, str. 279). 

 

Delovna področja likovne dejavnosti so priporočljiva za osebe s težavami na področju čustev 

in socialne komunikacije. »Likovno izražanje je za nekatere dostopnejše od drugih 

ustvarjalnih dejavnosti (plesa, drame ali glasbe); komunikacija preko likovnosti je največkrat 

posredna. Med ustvarjanjem je človek sam. Ko si stvaritev ogledujejo drugi ljudje in 

sprejemajo sporočilo ustvarjalca, tega bodisi ni zraven ali pa ne ustvarja več in je tudi on 

postal gledalec, zato je zlasti za osebe, ki imajo težave z neposrednim komuniciranjem, 

likovna oblika izražanja lažja.« (Vogelnik, 1996, str. 14) 

 

»Obstaja veliko različnih načinov, kako uporabiti likovno izražanje kot terapevtsko 

modalnost. Katero tehniko, pristop oziroma aktivnost bomo izbrali, je odvisno od ciljev 

specifične intervencije in širšega konteksta terapije.« (Kariž, 2008, str. 83) Pri izbiri nam 

lahko pomaga »izrazni terapevtski kontinuum« (Rubin, 1999, v Kariž, 2008, str. 83–84), ki 

določa štiri stopnje oblikovanja podob in obdelave informacij: 1) kinestetično – senzorno 

(gibalno – čutilno), 2) zaznavno – čustveno, 3) kognitivno – simbolno in 4) ustvarjalno 

stopnjo. Ustvarjalna stopnja je lahko prisotna v treh predhodnih ali predstavlja njihovo 

sintezo. Razvojni kontinuum upoštevamo pri izbiri materiala, stopnji strukturiranja aktivnosti 

in izbiri vsebine, ki jo prilagodimo stopnji funkcioniranja udeleženca in uskladimo s 

terapevtskimi cilji. 

Poleg likovnih tehnik v ožjem smislu se v PzU uporablja različne vrste tehnik glede na  

značilnosti udeleženca in temu prilagojeno raven interakcije, npr. glede na usmerjevalnost 

(direktivnost) ali odprtost, možnost premagovanja odporov in potrebo po spodbudi. 

Individualne terapevtske tehnike se razlikujejo glede na usmerjevalnost. Kariž (2008, str. 84) 

navaja naslednje tehnike: usmerjevalne ali direktivne tehnike, ki imajo ozek okvir in so 

namenjene načrtnemu iskanju specifičnih vsebin. Mednje uvrščamo tematsko likovno 

izražanje ter likovne predloge in sheme; delno usmerjevalne tehnike, ki imajo širši okvir in 

dopuščajo več možnosti oziroma več ravni identifikacije. Običajno so tematsko obarvane, 

vendar je tema tako široka, da dopušča različne stopnje odziva; odprte tehnike izhajajo 

izključno iz vsebin, ki jih prinese udeleženec. Gre za projektivne tehnike (z različnimi 

stopnjami uvida), pri čemer sledimo osebnemu simbolizmu, ki je do neke mere vsebovan tudi 

v zgoraj omenjenih tehnikah. V idealnih razmerah bi bilo najbolj priporočljivo izhajati iz 
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udeleženčeve zgodbe oziroma »materiala«, ki ga sam prinese in bi ga raziskovali toliko časa, 

kolikor bi bilo potrebno.  

 

Tehnike, ki zbudijo ustvarjalno likovno izražanje (tehnike premagovanja odporov in blokad) 

(Kariž, 2008, str. 85): 

− tehnike ogrevanja ali »odmrzovanja« (t. i. »odtajevalci ledu«; Vogelnik, 1996, str. 

32) (čačke, fotografije, kartice, razglednice, umetniške reprodukcije, likovne 

tehnike in materiali, vizualni spodbujevalci, uporaba drugih spodbujevalcev in 

medijev (glasba, zgodba, gib, svetloba), interakcijske igre); 

− tehnike zaporedja (proste likovne asociacije, likovne asociacije, povezane z 

drugimi izraznimi modalitetami, odzivno serijsko likovno izražanje, risanje zgodb, 

stripov); 

− tehnike sproščanja (vodena vizualizacija, konturno risanje, mandale, uporaba 

sprostitvenih likovnih tehnik in materialov). 

 

Tehnike, ki pospešijo in spodbujajo ustvarjalno likovno izražanje (Kariž, 2008, str. 85): 

− intervencijske tehnike (začeti ali poloblikovati izdelek, skupno likovno izražanje 

udeleženca in terapevta, terapevtovo portretiranje udeleženca, risanje po navodilih 

udeleženca); 

− stimulacijske tehnike (stimulacijsko risanje, likovne predloge, teme); 

− motivacijske tehnike (ozaveščanje načinov uporabe likovnih materialov in iskanje 

osebnega izraza, doseganje višje likovne ravni, identifikacija in uvid). 

 

V zgodovini likovne umetnosti je nastalo mnogo različnih tehnik ustvarjanja, H. 

Kwaitkowska (Wadeson, 1980, v Kariž, 2008, str. 83) je zato pomenljivo dejala, »da je edina 

likovnoterapevtska tehnika oblikovanje odnosa med udeležencem in terapevtom s pomočjo 

likovnega izražanja«. »Dober terapevtski odnos je nedvomno osnova vsake terapije in 

predpogoj za uporabo specifičnih terapevtskih tehnik, ki morajo biti v največji možni meri 

prilagojene posamezniku in njegovim potrebam, pri čemer moramo upoštevati tudi delovne 

pogoje in terapevtove zmožnosti.« (Kariž, 2008, str. 83) 
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Gibno-plesna dejavnost 

    

Gibno-plesna dejavnost v okviru PzU uporablja gibanje in ples za razvoj in podporo 

ozaveščanja, spoznavanja, učenja, urejanja, združevanja zunanjega telesnega in notranjega 

duševnega, zlasti čustvenega sveta. Kot oblika izrazne dejavnosti terapije išče in uporablja 

odnos med gibanjem in čustvovanjem. Tesno povezanost med njima kaže že skupni izvor 

besed motorika, motivacija in emocija (lat. movere – gibati, motio – gibanje), tako da emocija 

izvorno pomeni gibanje ven, iz notranjosti v zunanji svet, to pa je izražanje čustev. In prav 

izražanje čustev je ena od glavnih nalog gibno-plesne dejavnosti in PzU.   

 

Temeljni cilj gibno-plesne dejavnosti je pomoč, da udeleženec ponovno pridobi občutje 

polnosti in moči z združitvijo telesa, uma in duha (Levy, 1988). 

S sprejemanjem in podpiranjem posameznikovega gibalnega izražanja terapevt spodbuja 

razvoj in integracijo novih gibalnih vzorcev doživljanj in izkustev. Terapevt podpira 

udeleženca pri ozaveščanju povezave /6/.   

 

H. Payne (1992) definira plesno dejavnost kot uporabnost gibanja in plesa v odnosu med 

udeležencem in terapevtom. Je simbolični izraz notranjega stanja udeleženca. Je sredstvo, s 

katerim se ta lahko vključi v proces osebne integracije in rasti. Temelji na načelu, da med 

gibanjem in čustvi obstaja tesna povezava. Z ustvarjalnim gibanjem lahko ljudje izkusijo 

možnost večje spontanosti in ohranjajo psihično ravnovesje. Udeleženčev svet tako postane 

otipljiv in odnosi postanejo vidnejši. Plesni terapevt ustvarja varno okolje, kjer se čustva in 

občutja lahko varno izrazijo. 

 

Gibanje je osnovna funkcija telesa in je zato osnovna človekova biološka potreba ter pogoj za 

zdravje. Gibanje odraža energetsko in zdravstveno stanje ter vidike psihičnega in socialnega 

stanja, kot so počutja, razpoloženja, čustva, potrebe, motivi in medosebni odnosi. Telesna 

gibalna in fiziološka dejavnost pa tudi povratno vpliva na psihična stanja ali točneje je del 

celovitega doživljanja in vedenja. Uporaba plesa in giba kot zdravilnega orodja je osnovana 

na tej povezavi, to je na pojmovanju, da sta telesno in duševno neločljiva. Gibanje odraža 

naše čustveno stanje in spremembe v gibanju lahko vodijo do sprememb v čustvovanju, v 

duševnosti. »Glavni cilj gibalne vzgoje je ustvarjanje splošnega zdravja in dobrega počutja, 

razvijanje čutno-gibalnih spretnosti in samozavesti.« (Frostig, 1998, str. 8) 

»Osnovno sredstvo gibno-plesnega procesa je telesno gibanje in izražanje notranjih stanj s 

telesom. Telo je poleg osnovnih bioloških funkcij človekovo izrazno in raziskovalno sredstvo 

že od zgodnjega otroštva dalje. Z gibnimi izkušnjami si otrok gradi podobo sveta okoli sebe. 

Naše gibalne zmožnosti nas vodijo k zavedanju naše telesne zgradbe in naše telesne 

samopodobe. Tudi kasneje v življenju je telesno gibanje tesno povezano z našim kognitivnim 
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razvojem, zlasti pri sprejemanju in zapomnenju novih informacij.« (Tancig, Vogelnik in 

Kroflič, 1998, str. 7)  

 

S plesom so različna ljudstva izražala občutja in pripadnost skupnosti, uravnavala tempo dela, 

pripovedovala zgodbe, častila bogove in spremljala družbene obrede.  Plesni obredi so (bili) 

pogosto povezani s prehajanjem v stanje transa. Človek v transu se lahko pozdravi in obnovi 

življenjsko energijo, ker gibanje je v vseh oblikah življenja. Ritmični utrip sončnega sistema 

se odraža v našem svetu, v odnosu sveta do sonca, lune, letnih časov, v menjavi dneva in noči, 

v bitju naših src, valovanju našega dihanja, ciklu življenja in smrti. V gibalni dejavnosti je 

možnost komunikacije. Že od nekdaj je bil ples zavestna ali nezavedna izrazna oblika tistega, 

kar je v človeku živo, njegovo hrepenenje, upanje, misli, čustva, občutja, fantazije. V takem 

načinu ustvarjanja (brez vsakega drugega stranskega namena) je velika zdravilna moč, ki je 

nezmotljiva (Kroflič, 1992).  

 

Zveza med (plesom) gibom in čustvovanjem je izredno pomembna. Način našega gibanja, 

naša drža, kretnje in gibne reakcije na zunanje spodbude – vse to izraža naše počutje 

(dostikrat bolje kot besede); je kot nekakšen podtekst k besedni komunikaciji. Pravijo, da je 

ples najbolj prvinski jezik, ker presega jezikovne meje in omogoča komuniciranje na 

prvinskih čustvenih ravneh. Zlasti za ljudi z bolj telesnimi omejitvami je lahko plesna 

izkušnja izredno dragocena. Ljudem z notranjimi napetostmi in krči lahko pomaga pridobiti 

nadzor nad njimi na aktiven način. »Ples pozitivno vpliva na usklajevanje fine in grobe 

motorike, živčnih funkcij, na boljše delovanje krvnega obtoka in raznih notranjih organov. 

Čustvena plat oddaljuje plesno gibanje od mehanične ravni telesne vadbe in s tem usmerja 

njegov vpliv ne le na telesne in fiziološke, ampak tudi na psihične plati naše osebnosti.« 

(Tancig, Vogelnik in Kroflič, 1998, str. 7) 

 

Kot drugi avtorji tudi H. Payne (1992) meni, da je gib oziroma ples simbolični izraz 

udeleženčevega notranjega stanja. Gibno-plesna dejavnost raziskuje različne načine gibanja, v 

katerih je izraženo razmerje med gibi in čustvi. Udeleženec mora v proces gibanja priti 

spontano, kar pomeni, da se plesnih gibov ne uči kot profesionalni plesalci. Torej, pomemben  

je zgolj spontani gib udeleženca in njegova nebesedna, telesna komunikacija. Gibanje v gibno 

– plesni dejavnosti je medij, skozi katerega nezavedno postane zavedno. Torej se nezavedno 

izraža skozi spontano gibanje in tako nebesedna telesna govorica lažje izrazi konflikt in s tem 

da nov pomen udeleženčevemu notranjemu svetu. Sodelovanje terapevta in udeleženca v 

celotnem procesu gibno-plesne  dejavnosti je ključnega pomena, prav tako pogovor, ne zgolj 

kot gibanje. Terapevt mora svoja opažanja preveriti pri udeležencu in jih umestiti v celoten 

kontekst, torej ne sme vnaprej interpretirati udeleženčevega gibanja. Torej, terapevt ga pri 
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interpretaciji le usmerja in mu drži ogledalo, udeleženec pa sam definira in interpretira svoje 

gibanje. Tako je terapevt vključen v proces v dveh vlogah, kot opazovalec in kot udeleženec. 

Med samim procesom ne daje pripomb in ne razlaga udeleženčevega vedenja, prav tako ne 

posega v njegovo predstavitev in interpretacijo. Šele kasneje, v pogovoru oz. skupnem 

dialogu to lahko (Payne, 1992).   

 

Ista avtorica (Payne, 1984, v Kroflič, 1999, str. 23–24) opredeljuje naslednje pozitivne učinke 

oziroma značilnosti gibno – plesne dejavnosti:  

− prispeva k samozavedanju, ker omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike, daje 

občutje notranje strukutre, reducira impulzivnost, omogoča odkrivati samega sebe, 

vzbuja zadovoljstvo s samim seboj, samozaupanje, občutljivost za nebesedne 

znake; 

− razvija socialne sposobnosti, t. i. socialno zavedanje, ker spodbuja stike z drugimi, 

zaupanje, občutljivost, prilagodljivo strukturo, sodelovanje, skupinsko reševanje 

problemov, upoštevanje pravil, delitev pozornosti, empatijo, vodenje in podrejanje, 

vzdrževanje pozornosti, sprejemanje stikov preko dotika, iniciativnost in 

sodelovanje v aktivnosti; 

− daje možnost za izražanje čustev in domišljije skozi oblikovanje s telesom; 

− omogoča občutje uspeha in zadovoljstva; 

− omogoča integracijo notranjih in zunanjih dražljajev; 

− usposablja za fleksibilne odgovore na emocionalna in fizična vprašanja iz 

življenja, ki jih je mogoče posplošiti na veliko situacij; 

− izboljšuje funkcionalne in dinamične elemente nevromuskularnih spretnosti, kot so 

koordinacija v hoji, ravnotežje in prostorska orientacija; 

− prispeva k smiselnemu in ustreznemu organiziranju, interpretiranju in ravnanju v 

objektivnem svetu; 

− privzgaja vzorce čustvenih in fizičnih odgovorov na pozitiven in sprejemljiv način, 

usposablja otroka oz. odraslega za ustvarjalno vključevanje v družbo in preprečuje 

konformizem. 
 

Razlike med plesom in gibno-plesno dejavnostjo kot pomočjo so v tem, da gre pri drugi za 

načrten sistematičen postopek izkustvenih vaj, ki vodijo do integracije zavednih in 

nezavednih izkušenj in ima jasno določeno terapevtsko vrednost. Za PzU so pomembni  

psihološki in socialni, ne pa estetski rezultati in umetniške stvaritve. Udeleženec je tisti, ki z 

gibanjem in doživljanjem čustev ustvarja spremembe, terapevt pa mora verjeti v te 

spremembe, ga pri tem podpirati in usmerjati. Vloga terapevta je, da pomaga udeležencu pri 

raziskovanju povezav med čustvi in (nezavednim) gibanjem udeleženca. Njegov cilj je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

29 
 

razgibati, sprostiti, izraziti, povezovati fizično in duševno stanje v ravnovesje. Taka gibno-

plesna dejavnost postaja vse bolj prisotna na številnih področjih dela z ljudmi, uporablja se 

kot specializirana oblika dela z družino, otroki, mladostniki, starejšimi občani, zasvojenimi 

osebami, osebami s psihičnimi motnjami ali le težavami v gibanju.  

 

 

Glasbena dejavnost 

 

Obstaja skoraj vsesplošno soglasje o veliki neposredni moči glasbe na človekovo čustvovanje, 

mišljenje in vedenje. To moč poskuša uporabiti za izboljšanje, obnavljanje ali ohranjanje 

psihofizičnega zdravja glasbena terapija, to je proces, v katerem se v terapevtskem odnosu 

uporablja glasba za vplivanje na telesne, čustvene, spoznavne, socialne, duhovne in tudi 

estetske potrebe udeleženca /7/ in /8/. 

Terapevt uporablja različne glasbene dejavnosti, kot so (poglobljeno) poslušanje, 

razpravljanje o slišani glasbi, petje, igranje na instrumente, improvizacija, skladanje, 

snemanje in naknadno poslušanje lastne glasbe, gibanje ob glasbi, občutenje glasbe. Pri tem 

temelji na človekovi naravni težnji po izražanja in sprejemanju glasbe, predznanje uporabnika 

pa ni potrebno. Glasbeno dejavnost se izvaja v obliki individualnih ali skupinskih terapevtskih 

srečanj, njihova vsebina in struktura sta prilagojeni uporabnikom. V središču vsake 

terapevtske ure je neko glasbeno doživetje, glasbena izkušnja in glasbeno izražanje /9/. 

 

Glasbena terapija ima dve glavni obliki, aktivno in receptivno, izvajanje ali tudi skladanje in 

poslušanje ali sprejemanje. Receptivna terapija se dogaja v sproščenem okolju, ko terapevt 

igra (redko ansambel) ali predvaja izbrano glasbo iz obstoječe glasbene literature iz različnih 

časov in stilov udeležencu (ali udeležencem), ki lahko svobodno posluša, poje, asociira, 

pripoveduje, dramatizira, riše, slika, se giblje, pleše, meditira, sledi dodatnemu 

domišljijskemu vodenju terapevta itn.  (Tancig, Vogelnik in Kroflič, 1998; Interno gradivo 

PzU PeF; Bruscia, 1995).  

 

V aktivni terapiji terapevt in udeleženec ali več udeležencev sodelujejo v ustvarjanju, navadno 

v sprotnem improviziranju, glasbenega dela različne intenzivnosti, ritma, melodije, harmonije 

z glasbili, glasom, s telesom ali z drugimi predmeti. Na ta način je udeleženec ustvarjalen in 

izrazen skozi umetnost glasbe. Vse dogajanje pa lahko naknadno s terapevtom nadgradi s 

postopki kot pri receptivni obliki, to je s poslušanjem zvočnega posnetka lastne glasbe, 

asociiranjem, interpretacijo, dramatizacijo, likovnim »prevodom«, plesom itn. Včasih 

udeleženec izrazi svoje potrebe neposredno z glasbenimi elementi, včasih z osebnim odnosom 

(Tancig, Vogelnik in Kroflič, 1998; Interno gradivo PzU Pedagoške fakultete, 1995; Bruscia; 

/7/ in /8/).    
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Učinek glasbe je v v naravni moči urejenih zvokov: v energiji zvokov, sozvočij, melodiji, 

harmoniji, a temeljni učinek je v njenem ritmu. Prvi zvok in ritem, ki smo ga vsi spremljali v 

maternici, je materin srčni utrip, zato nas ponavljajoči se zvoki in ritmi še zdaj pomirjajo, 

upočasni se dihanje in sproščajo se endorfini, zniža se krvni tlak in zmanjša napetost v 

mišicah /11/ in /12/. V pedagoški in klinični praksi so se razvili razni pristopi. Najbolj znan je 

pri nas pristop G. Orff z enostavnimi instrumenti za otroke z razvojnimi težavami. Med 

drugimi so bolj znani pristopi Nordoffa in Robbinsa za otroke z zmanjšano zmožnostjo, 

vodene domišljije v glasbi H. Bonny, Euritmika E. J. – Dalcrozeja in Nevrološka glasbena 

terapija /10/. Euritmika predstavlja ritem, harmonijo, melodijo in glasbeni izraz preko 

telesnega gibanja, to je preko telesne izkušnje in zavesti glasbe preko vseh čutilnih modalnosti 

in na ta način pomaga k odprtosti, svobodnemu izrazu in izboljšanemu gibanju. Nevrološka 

glasbena terapija poskuša z vodeno izpostavitvijo in odzivanjem na glasbo stimulirati 

oškodovane možganske predele pri bolnikih z nevrološkimi boleznimi, kot so možganska kap, 

nezgodna možganska poškodba, Parkinson, Alzheimer, multipla skleroza, cerebralna paraliza 

in druge /11/ in /12/. 

 

Glasbeno dejavnost uporabljajo za različne skupine udeležencev in različne vrste težav, 

motenj in bolezni. Med udeleženci so zlasti otroci, mladostniki, odrasli z nevrološkim 

obolenji in starejši. Med motnjami, ki jih imajo, so razvojne (intelektualna manjša zmožnost 

oziroma manjrazvitost, avtizem), govorne, nevrološke in nevromuskularne bolezni 

(možganska kap, nezgodna možganska poškodba, Parkinson, Alzheimer, multipla skleroza, 

cerebralna paraliza, mišična distrofija), duševne motnje (razpoloženjske, depresija, 

shizofrenija), težje poškodbe, kronična bolečina, demenca, avtizem, govorne motnje, čustvene 

in vedenjske motnje, zasvojenosti, travme, krize tudi učne in medosebne težave itn. /7/, /8/ in 

/9/. 

 

Dramska dejavnost 

 

Dramska dejavnost uporablja uprizoritvena, gledališka ali dramska izrazna sredstva. 

»Dramska dejavnost je dinamična oblika dejavnosti, dramski ustvarjalni proces, metode, 

tehnike, sredstva in rezultate igre pa uporablja kot medij/orodje za dosego psihosocialnega 

zdravja posameznika in družbe. Dogajanje lahko izhaja iz minulih izkušenj, sedanjosti ali 

predvidenih prihodnjih doživetij. Temeljne značilnosti tega pristopa so aktivna udeležba 

posameznika v dramskem ustvarjalnem procesu kot njegova osebna izkušnja pri tem 

(izkustveno učenje) ter tema igre, ki je gibalo dejavnosti. Je obenem način in vsebina 

dejavnosti. Kot didaktična metoda igranja vlog se v andragoški praksi izvaja in uporablja na 

mnogih področjih človekovega osebnega in poklicnega usposabljanja kot samostojna ali kot 
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dopolnujoča dejavnost ter na področju preventivnih in kurativnih zdravstvenih dejavnosti. V 

smislu preventive posameznika podpira pri vzdrževanju psihosocialnega zdravja in pri 

njegovem poklicnem ali osebnem celostnem razvoju« (Vidrih, 2008b, str. 118) v 

organizacijah državnega, zasebnega in civilnega značaja /13/. 

 

Dramska igra je posnemanje sveta (življenja) in aktivno sodelovanje v njem ter ima v sebi 

močan potencial za zdravljenje (Jones, 2002). Naši možgani in duša v temelju ne razlikujejo 

med resničnimi in umetno ustvarjenimi doživetji, zato se lahko odigrane situacije v 

posameznikovi duševnosti utrdijo kot nova, ustreznejša izkustva (Šav, 2003). Različna 

gledališka izrazna sredstva in tehnike – gib, mimika, pantomima, ples, petje, igranje na 

glasbila, maske, lutke, pripovedovanje zgodb, improvizacija, ritual, scenarij, vloge – 

udeležencu podajajo možnost, da se odmakne od lastnih težav in jih zaradi neposredne osebne 

prizadetosti ne more jasno videti. V jedru so psihični procesi projekcije, identifikacije in 

dramatskega distanciranja. Projekcija ter identifikacija pomenita, da se udeleženec poistoveti, 

podoživlja občutja vloge drugega, ki jo igra. Dramatično distanciranje se nanaša na psihične 

probleme, ki se jim je lažje približati skozi metaforo, skozi to vlogo drugega v drugem, 

izmišljenem svetu. Zaradi distance je te nefunkcionalne vzorce vedenja in probleme lažje 

videti, opredeliti, prenašati, preoblikovati in tako posredno ali neposredno reševati (Jones, 

2002). V okviru PzU udeleženci lahko vadijo novo vlogo, ki jo nato prenesejo v življenje. 

Elementi igre so bili prvič vključeni v terapijo v Morenovi psihodrami, v različni meri so 

vključeni v različne vrste psihoterapije in tudi v urjenje socialnih veščin ali medosebne 

komunikacije. Tudi v vsakdanjem življenju in vsakdanji komunikaciji imamo različne vloge, 

tudi naša celotna samopodoba vključuje različne glavne in stranske podobe, ki so zgoščene 

samozaznave temeljnih družbenih vlog v življenju (Kovačič, 2010).  

 

Izviri drame segajo daleč nazaj v pripovedništvo in ritualnost, v spontano improvizirano  

nastopanje, ki je izhajalo iz domišljijskega sveta in čustvenih reakcij. Drama je ena 

najstarejših oblik umetnosti, s katero so ljudje želeli izraziti svoja razmišljanja, čustva, 

stališča, vrednote, konflikte, fantazije, strahove, upanja. Dramska igra in gledališče je 

možnost, ki jo imamo samo ljudje: skozi njo lahko opazujemo sami sebe (Jennings, 1988, v 

Pahole, 1995). Huizinga (2003, v Vidrih, 2008b, str. 117) meni, da je lahko izvor in temelj 

igre samorazbremenitev od preobilja življenjske moči in časa. »Igra je najprej in predvsem 

svobodno delovanje, za katero čutimo, da je zunaj običajnega življenja, z njo ni povezan 

materialni interes in ne prinaša koristi, dogaja se znotraj posebej določenega časa in prostora 

ter poteka po določenih pravilih.« Podobno meni Caillois, ki pravi, da je igra dejavnost, ki je 

svobodna, domišljijska, prostorsko in časovno ločena od realnega življenja, z negotovim 

razpletom, urejena s pravili in materialno neproduktivna (2003, v Vidrih, 2008b).  
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Obstaja torej izven nujnih preživetvenih dejavnosti, kot so lov, nabiranje ali pridelava hrane, 

pa vendar ima svojo funkcijo: izražanje, spoznavanje, učenje in komuniciranje, vzdrževanje 

družbenih stikov. »Po mnenju drugih je živo bitje med igro podložno prirojenemu nagonu po 

posnemanju, zadovoljuje potrebo po sprostitvi, se uri za resno dejavnost, ki jo bo od njega 

zahtevalo življenje, ali pa mu igra rabi kot vaja v samoobvladovanju.« (2003, v Vidrih, 2008b, 

str. 117) Prav z dramsko pomočjo svojo igralsko vlogo A. Vidrih ne razume in dojema le 

razumsko, temveč tudi na neki drugi, neracionalni, doživljajski, čustveni ravni. »Da bi igralec 

prepričljivo izražal svoja čustva, občutja in besede, da bi bile njegove geste v skladu z 

jezikom, ki ga kot lik uporablja, z besedami, ki jih na odru izgovarja, mora za ta »odrski čas« 

svoji vlogi podrediti tudi svoj miselni svet. Zavzeti mora stališča igralskega lika, prepričanja. 

Poiskati mora prave misli, kajti, kot pravimo, doživljanje se vidi.« (Vidrih, 2008b, str. 120) 

Dramski umetnik – če se osredinimo na dramsko umetnost – je njegova osebnost sama. 

Njegovi liki so odvisni od njegovega notranjega ustroja, njegov življenjski kredo, 

moralnoetična naravnanost in način razmišljanja presevajo iz njegove govorice telesa ne glede 

na to, kateri lik igra. Od njegove osebnostne strukture je odvisen njegov umetniški izraz 

(Vidrih, 2008a, str. 138). »Svojo vlogo »živi«, takrat pravimo, da v svoji vlogi »žari« in je 

prepričljiv.« (Vidrih, 2008b, str. 122) Prav tako je v terapevtski performativni metodi 

(performativna metoda AV) ključna »drža« udeleženca. Ker drža izraža človekovo miselno 

naravnanost in stanje duha (angl. state of mind), psihična naravnanost se izraža skozi fizično, 

v besednjaku AV-metode »misli se vidijo«. Kako sporočilna je človekova drža in kako 

zgovorno je telo, pripoveduje metafora posode – igralčevo telo je kot prazna »posoda« 

(Vidrih, 2008a). 

»Ko oblikujete dramski lik in ga hkrati opazujete od strani, je vaša ustvarjalnost pogosto sama 

presenečena nad tem, kar je nastalo. Vse, kar delate na odru, je tudi za vas novo in 

nepričakovano, saj vaš »višji jaz« vedno improvizira (t. i. »nezavedni terapevtski učinek«; 

Vidrih, 2008a, str. 137). Noče in ne more uporabljati starih gledaliških prijemov in klišejev.« 

(Čehov, 1999, v Vidrih, 2008b, str. 120) Ravnjak pa poudarja pomen fantazije in 

predstavljivosti in pravi: »Sposobnost imaginiranja je osnova igre in igranja, hkrati pa je tudi 

osnova sleherne ustvarjalnosti.« (Ravnjak, 2005, v Vidrih, 2008b, str. 120) 

Največkrat je tema dejavnost več ljudi v medosebnih odnosih – po obliki je ta interakcija 

besedna in telesna, po vsebini mnogokrat čustvena. Te dramske interakcije so tudi del našega 

vsakdanjega življenja. Drama v najširšem smislu vključuje vsa sredstva ustvarjalnega 

izražanja. Huizinga (2003, v Vidrih, 2008b) govori o celovitosti. »V igri imamo opravka z 

brezpogojno prvobitno življenjsko kategorijo, ki jo vsakdo nemudoma prepozna, s 

celovitostjo, če sploh obstaja kaj, kar zasluži to ime. Prizadevati si moramo, da jo opazujemo 

in vrednotimo v tej celovitosti.« (Huizinga, 2003, v Vidrih, 2008b, str. 117)  
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Z dramskim terapevtskim delom poskušamo izboljšati komunikacijo in tako pomagati 

posameznikom, da izgradijo med seboj odnose (Tancig, Vogelnik in Kroflič, 1998) ter 

»opremiti s tehnikami, ki povečujejo strategije preživetja v izpostavljenem (odrskem) 

prostoru« (Vidrih, 2008b, str. 120). In sicer ne toliko na osnovi igranja različnih vlog, temveč 

na osnovi delovanja iz osebnih miselnih, čustvenih in duhovnih vzgibov (Tancig, Vogelnik in 

Kroflič, 1998). »Udeleženec s pomočjo performativne izkušnje (performativna metoda AV) 

zavestno krepi odprtost, spontanost in senzibilnost in obenem notranjo oporo in pogum, ki je 

potreben za izražanje in uveljavljanje doživetij. Osrednji vzgojni cilj je raziskovanje 

razsežnosti čutno zaznavne strukture posameznika; razvijanje njegove čustvene in telesne 

inteligence; s tem povezano razvijanje psihofizičnih sposobnosti in spretnosti, od katerih se je 

posameznik, s predolgim zadrževanjem predvsem na področju uma, oddaljil. Opazujemo, 

razkrivamo in razčlenjujemo različne telesne manifestacije osebnostne strukture. Z različnimi 

tehnikami raziskujemo ne le vzorcev, temveč tudi korenine svojega izražanje, odzivanja, 

razmišljanja, čutenja in ravnanja z drugimi. Raziskujemo obrambne mehanizme osebe in 

strategije preživetja, vzorce socialnega vedenja, ki se odražajo v naši govorici telesa.« 

(Vidrih, 2008b, str. 120) 

 

A. Vidrih, specialistka dramske terapije in docentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani – 

skrbnica ter nosilka magisterskega študija Pomoč z umetnostjo, je pionirka gledališča v 

izobraževanju in terapiji v slovenskem okolju in utemeljiteljica dramske performativne 

metode AV. Gre za integrativni model umetnostne dejavnosti, ki izhaja iz igralskega procesa, 

kjer se v pripravljalnem delu prepletajo tehnike ozaveščanja in treninga govora, glasu in giba, 

sledi preizkušanje s ciljem avtentičnega izražanja udeleženca v različnih odrskih/življenjskih 

vlogah (družinske, socialne, profesionalne) (Vidrih, 2015). 

V prenesenem pomenu Ars Vitae (iz. lat.: umetnost življenja) pomeni, da posameznik, s 

pomočjo pridobljenih tehnik in vaj, s pomočjo dramskega procesa postaja vse bolj pristen in 

prisoten, empatičen, čustveno in telesno senzibilen in buden, čuječ.  Proces, ki temelji na 

improvizaciji, krepi ustvarjalne potenciale, imaginacijo, instrumentalizira telo, posameznik 

uglašuje med seboj besedno in nebesedno telesno govorico in tako pripomore k skladnemu 

izražanju in komuniciranju z okoljem. Na osnovi analize rezultatov raziskave ugotavlja, da 

pripomore k ozaveščanju in prepoznavanju lastnih vedenjskih vzorcev in ovir v 

sporazumevanju ter vpliva na izboljšanje komunikacijskih spretnosti in zadovoljstva 

udeležencev (Vidrih, 2016). Prav tako je raziskala, strokovno utemeljila in oblikovala novo 

terminologijo, ki je v našem prostoru, na področju Pomoči z umetnostjo še kako dobrodošla. 

Integrativni model, kjer so v terapiji in izobraževanju integrirana različna umetnostna izrazna 

sredstva (drama, gib, glasba), se na način, kot to združuje A. Vidrih v svoji performativni 
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metodi, vse bolj uveljavlja v Evropi, tudi s pomočjo evropskih partnerskih projektov in 

znanstvenih posvetov, kjer aktivno razširja zavest o transformacijski moči uprizoritvenih 

umetnosti v terapiji in izobraževanju (Vidrih, 2016). 

Načela dela po AV-metodi so opisana takole: »Skozi dramski proces predelamo vsebine, ki so 

pomembne za naše življenje s samim seboj ter za naše izražanje in sporazumevanje z drugimi. 

Posvečamo se oviram v izražanju in sporazumevanju, ki »presevajo« skozi podrobnosti izraza 

posameznika, nam pa predstavljajo nekakšno seme in izziv za samoraziskovanje in osebno 

rast. Z utrjevanjem pridobljenih tehnik nato nevtraliziramo prepoznane ovire predvsem pri 

izražanju in posledično pri vzpostavljanju konstruktivnih ter zadovoljujočih odnosov. Znotraj 

specifičnih dramskih okoliščin prepoznavamo in krepimo ustvarjalnost in prednostne lastnosti 

posameznika. Struktura modela je oblikovana tako, da je akcijsko učenje obenem tudi 

terapevtski proces.« (Vidrih, 2007, str. 49–50) »Z uporabo igralskih tehnik v dramskih 

delavnicah udeleženci prepoznavajo svoje prednosti in odpravljajo tiste ovire, ki 

onemogočajo, da bi v svoji družinski, socialni in profesionalni vlogi polno zaživeli tudi v 

najboljši luči. Pri tem mora igralec lik ne le razumeti in izraziti skozi besede, temveč izraziti 

skozi telo, ga celostno dojeti in se vanj vživeti, pri tem mu je v največjo pomoč sposobnost 

vživljanja oziroma čustvena empatija. Poleg tega udeležencu dramska delavnica ponuja 

okolje, v katerem bo bolj varno raziskoval in preizkušal, kar v realnih življenjskih okoljih ne 

bi bilo varno« (Vidrih, 2008b, str. 123). »Torej je potrebno udeležencem omogočiti prostor, 

kjer ne bodo spregovorili njihovi obrambni mehanizmi in odpori, ki ovirajo ustvarjalnost. 

Potrebno je ustvariti prostor, v katerem bi se vsak udeleženec, s podporo vodje in skupine, 

znal izraziti in uveljaviti na najboljši možen in predvsem sebi lasten način. Ponuditi je treba 

prostor igre, v katerem udeležence lahko raziskuje modele izražanja in koliko in kako ti 

vplivajo na oblikovanje odnosov. Prostor, v katerem si vsak udeleženec zaželi ali s pomočjo 

katerega postaja umetnik svojega življenja Ars Vitae.« (Vidrih, 2008b, str. 117). A. Vidrih 

meni, »da s pomočjo AV-metode dramskih delavnic posameznik odkriva notranje ustvarjalne 

potenciale, ki jih nato uporabi za krepitev svojih prednostnih lastnosti in oblikovanje novih 

modelov izražanja in sporazumevanja. Govorica telesa, izražanje in ravnanje posameznika 

postane avtentično, ker vse bolj odkriva sebe. Sporočilo, ki ga posameznik želi usmeriti k 

drugemu človeku, postane izrazno usklajeno z vsebino sporočila. Misel, telo in dih (govor, 

glas, drža) se medsebojno ujemajo, so usklajeni, nesporno podprti s tem, kar oseba, ki 

sporoča, občuti. Ko ne prihaja do t. i. lomov med nebesednim in besednim izražanjem 

posameznika, govorimo o celostnem izražanju. Zanj je značilo dobro sodelovanje desne in 

leve možganske polovice. Racionalnost, urejenost in metapozicija na eni ter intuicija, 

senzibilnost, empatija, čutna in čustvena odzivnost ter spontanost na drugi strani. Pri tem 

posameznik uporabi izrazna sredstva, ki so mu na voljo« (Vidrih, 2008b, str. 121). 
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»Torej pridobljene izkušnje in znanje pridobljene iz dramskih delavnic udeležencem služijo 

kot opora pri premagovanju ovir, pri razvijanju strategij preživetja, pri boljšem razumevanju 

in sprejemanju sebe in okolja ter pri oblikovanju želenih vzorcev ravnanja. Na tak način nase 

prevzamejo odgovornost za izboljševanje kakovosti življenja. Tako na področju izobraževanja 

(kjer sta motivacija in interakcija neizbežna elementa kakovostnega prenašanja znanja) kot pri 

delu z ranljivimi skupinami smo prišli do ugotovitve, da prav način dela udeležencem 

omogoča preprosto prepoznavanje lastnih in tujih obrazcev obnašanja – videnja sebe in drugih 

v drugačni luči nevtralizira napetost v medosebnih in profesionalnih odnosih. Udeleženci 

izkusijo lastni izrazni in ustvarjalni potencial. Zaupanje v lastne moči in kreativnost povečuje 

zaupanje v življenje, kar jim ponuja občutje osebne izpolnjenosti.« (Vidrih, 2008b, str. 116) 

Prav tako A. Vidrih poudarja, da smo v umetnostnoterapevtskem procesu s svojimi udeleženci 

»strpni, prizanesljivi in ustvarjalni, spodbujamo kreativni dialog z jasno usmeritvijo v 

pozitivno, konstruktivno, konsenz.« (Vidrih, 2008a, str. 138) »Dialog izven procesa ne more 

biti povsem drugačne narave, zato je trener AV z jasno izraženo pozitivno namero ter jasno 

izraženimi stališči o pomenu strpnosti in nenasilja najboljši promotor umetnostne terapije. Širi 

zavedanje o pomenu razvijanja osebnostnih kvalitet, vrednot in ustvarjalnosti in se zaveda, da 

prav te povečujejo kvaliteto bivanja« (Vidrih, 2008a, str. 138). Živi v skladu s svojo 

dejavnostjo, ne le znotraj umetnostnoterapevtskega procesa, pač pa tudi na drugih področjih 

življenja. Bistvo njegovega delovanja je njegova osebnost sama, njegova osebnostna zrelost in 

izpolnjenost (v osnovi pa veselje do izražanja skozi umetnostni ustvarjalni medij, 

radovednost, širina in želja po samouresničitvi). Zanj je ključno strokovno in osebno 

zavedanje, da način sporazumevanja bistveno oblikuje odnose ter tako pomembno vpliva na 

človekovo zdravje (Vidrih, 2008a). 

 

Dramska dejavnost (ustvarjalna terapija) je manj tvegan pristop kot klasična psihoterapija 

(»besedna terapija«). V dramski in ostalih ustvarjalnih dejavnostih ne gre za podajanje sodb, 

mnenj ali nasvetov, ki so lahko zelo subjektivni in s tem kvarni za osebni razvoj ali 

zdravljenje udeležencev. Zaradi manjšega tveganja se s PzU lahko ukvarja več terapevtov in 

vzgojno–izobraževalnih delavcev, zato doseže lahko širšo in bolj raznoliko populacijo, zlasti 

ob dejstvu, da je namenjena predvsem delu v skupinah. Gre za živ, prožen in praviloma 

dolgoročen proces, saj se tudi človek ni izoblikoval v treh dneh (Šav, 2003, str. 11). Dramska 

dejavnost je celostna vzgoja, namenjena vsakomur, predvsem pomoči potrebnim (otrokom in 

socialno zavrženim) in tudi drugim, ki si želijo samouresničevanja. Torej, z dramsko terapijo 

na aktiven način pomagamo udeležencem vseh starosti, »predvsem pa otrokom in 

mladostnikom razvijati socialni čut, spodbujamo zapostavljene segmente in odrinjene dele 

njihove osebnosti, se nevsiljivo posredno seznanimo z njihovimi težavami in jih na zanje 
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ustezen igriv in aktiven način ozaveščamo o vseh mogočih področjih življenja in družbene 

realnosti« (Šav, 2003, str. 12–13). Ustvarjalne tehnike so različne kot na primer ustvarjalne 

terapevtske igre, tehnike razširjene pozornosti (t. i. zavestno ugašanje jaza), tehnike sledenja, 

tehnike dela s predmeti, tehnike ogrevanja (asocialno gibanje, odkrivanje okolja, 

pripovedovanje pozitivnih dogodkov), igranje vlog, vživljanja v druge, t. i. orientalske tehnike 

(dihalne vaje, naravno gibanje, gibanje v ritmu bobnov), gledališke tehnike (improvizacija, 

oblikovana predloga). Šav je oblikoval t. i. Šavove tehnike (dramska terapija Vlada Šava), ki 

temeljijo na aktivaciji primarne človekove narave (Šav, 1999). Šav meni, »da terapevtska 

funkcija dramske dejavnosti temelji na dejstvu, da je naše sedanje življenjsko stanje posledica 

konkretnih dejanj oziroma doživetij v preteklosti in da lahko sedanje stanje zdravimo in 

spreminjamo z doživljanjem novih, drugačnih dejanj in doživetij« (Šav, 2003, str. 11). Njen 

cilj pa je poleg vzpostavitve ustvarjalnega procesa tudi doživetje duševne katarze in 

osebnostna rast ter samouresničenje v smislu Maslowa, to je v svojem življenju in delu 

celovito uresničiti svoje občečloveške in specifične osebne potenciale (Šav, 2003, str. 13). 

Poudarek je na senzorno instinktivni zavesti, ki obstaja v vsakem človeku in je v skladu z 

intenziteto njegovega sekundarnega razumsko voljnega delovanja temu ustrezno atrofirana in 

deformirana, zato je cilj tudi obnova človeške zavesti in njena harmonizacija. Terapija 

osnovana na obrednem je iskanje globje resničnosti. Namen obreda oz. rituala ni ceremonjal 

temveč povezati se z globjo resničnostjo in soljudmi (Šav, 1999; Šav, seminar 2003/04). 

Rezultate kombinacije ustvarjalnega in katarzičnega pristopa lahko ponazorimo s citatom B. 

Kroflič (1992, str. 11): »Duh, duša in telo delujejo kot eno, le tako se človek čuti popolnega.«  

 

Dramsko umetnost lahko razumemo kot izboljšanje, obnavljanje in ohranjanje psihofizičnega 

zdravja (kot preventivo), sama dramska dejavnost kot terapija pa ima tudi ustvarjalni 

terapevtski pomen. Dramska dejavnost naj bi bila najbolj primerna za skupinsko delo, lahko 

pa se uporablja tudi pri individualni pomoči in/ali pripravi na vključitev v skupino. V 

terapevtskem procesu je potrebno vsakega udeleženca na začetku seznaniti s cilji in tudi s 

tehnikami in načrtom dela, v terapevtskem odnosu pa poskušati izboljšati komunikacijo. Pri 

tem je pomembno, da je skupina sposobna grajenja in izražanja skupnih čustev in doživljanja 

skupne identitete (Jennings, 1992). Dramska dejavnost kot terapija z lutkami pa odseva sliko 

življenja, torej je uporaba lutke kot ogledalo. Udeleženec preko njene uporabe lažje izraža 

svoje notranje stanje, tako čustva, občutja kot stiske, lutki zaupa, zato je zelo uporabna kot 

orodje pri reševanju konfliktnih družinskih in socialnih situacij. Z udeleženčevo igro z lutko 

terapevt odkriva njegove ustvarjalne in kognitivne sposobnosti, ki dajejo pomembne 

diagnostične podatke. Udeleženec pretvarja agresijo v ustvarjalno dejavnost s pomočjo 

izdelave lutk in uporabe različnih materialov. Tako skozi zmanjševanje in odpravljanje 
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emocionalnih težav omogoča izraznost kognitivnih funkcij. Bastašić skuša s svojim 

terapevtskim delom z lutko opozarjati na oblike pomoči z uporabo lutk tako v preventivne kot 

kurativne namene, diagnostiki in predvsem pomoči na področju emocionalnih težav. »Kad se 

depresivci počneju smijati.« (Bastašić, 1990; seminar 2002/03) 

Metodo in pomen igre kot terapevtske dejavnosti poudarja M. Vogelnik (1996, str. 10), 

namreč njeno umetnostno terapevtsko bistvo so umetnostni terapevti označili z besedami: 1) 

igra je zbir ohlapno povezanih pravil. Če jih pozorno uporabljamo, nas lahko povede v 

zaželene smeri; 2) igre sproščajo ljudi, spodbujajo zaupanje in veselje; lahko tudi razkrivajo; 

3) igre so več kot samo formalna struktura; ker so igranje in hkrati vir veselja.»Mnoge skupne 

umetnostne teme bi lahko pojmovali kot umetnostne igre z namensko prirejenimi pravili, kot 

asociativni vzporedni okvir življenju.« (t. i. »igra kot terapevtska dejavnost«; Vidrih, 2008b, 

str. 119). »Njihov osnovni namen je sprožiti komuniciranje, spontanost in dobro počutje med 

sodelujočimi. Igranje namreč spodbuja, goji in krepi tisto človekovo duhovno zmožnost, ki ji 

dolgujemo umetnine in ki biva v nas vseh. Igranje tudi prebuja uspavano domišljijo, prožnost 

mišljenja in dejanja, veselje nad domislicami. To se bo odražalo v vseh naših dejavnostih, v 

obvladovanju in oblikovanju življenja, vedno in povsod« (Vogelnik, 1996, str. 10–11). 

 

Metodo in pomen posebnega podpornega gledališkega/dramskega modela, kot je socialno 

gledališče poudarja A. Vidrih, ki z uporabo metode »učenja skozi dramsko igro« vodi 

posameznika in ga podpira v procesu reševanja tem, kot so: Kako in koliko obremenjujoči 

impulzi iz okolja vplivajo name v mojem delovnem okolju? Kako se to odraža v moji 

psihofizični strukturi in kako to vpliva na druga področja v mojem življenju z ozirom na mojo 

osebnostno strukturo? Kako vplivam na druge in kako drugi vplivajo name? Kakšno je moje 

osebno občutje svobode in kolikšna je moja raven strpnosti do svobode drugih? Katere ovire 

so na poti moje sproščenosti, ustvarjalnosti in inovativnosti? Zakaj ne izžarevam osebne 

sreče? (2009, v Jennings, 2009, str. 150–151). Ustvarjalni mediji v pomoči z umetnostjo kot je 

tudi socialno gledališče (angl. social theatre), pojasnjuje A. Vidrih, so kot apel, klic, poziv, ki 

nasprotuje prevladujoči evropski togi in racionalni usmeritvi k storilnosti, izziva družbo s 

svojo igrivo vsebino in metodami. Priteguje pozornost na dejstvo, da čeprav nam je na 

poseben in preverjen način »tik pred nosom«, lahko učinkovito predela mnogo problemov; 

lahko vdihne novo življenje v dejavnike kakovosti posameznikovega življenja; na pristen 

način nam vrača, tisto, kar nam je bilo vzeto s hitrim razvojem in nas tako spet humanizira; 

lahko osveži spomin na pozabljene vzajemne odnose in soodvisnost, ki lahko daje veliko 

izpolnitev (2009, v Jennings, 2009, str. 152).  

Vsi ti možni pozitivni učinki so razlog, da je glavnina programa pomoči z umetnostjo 

sestavljena iz gibno – plesnih, likovnih in tudi iz glasbenih in dramskih prvin. 
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1.4  Pomoč z umetnostjo in motnje hranjenja 

 

Različne oblike pomoči z umetnostjo so se med mnogimi različnimi pristopi in tehnikami 

urejanja in zdravljenja motenj hranjenja izkazale za ustrezne in pozitivne.  

Tradicionalna obravnava vseh vrst zasvojenosti je usmerjena neposredno na simptom, to je 

abstinenca za alkoholike in narkomane, dieta za osebe s prekomerno težo, več hranjenja za 

osebe z anoreksijo. Kadar gre za kritične skrajne primere, je to obenem s hospitalizacijo lahko 

upravičeno. Toda tak pogled je varljiv in pristop nezadosten, ta je upravičen lahko le kot 

korak rešilne oblike, v medicinski nujnosti (Knittle, 1972, v Rabin, 2003) (v takšnem primeru 

naj bi bil ukrep v odnosu do spoštovanja odločitve osebe sicer etičen, vendar ni moralen, saj s 

takšnim ravnanjem ohrani eksistenčno ogroženost posameznika; Arzenšek, Turčin in Lahe, 

2005). Tak ukrep naj ne bi pomenil nastopanja zoper svobodne volje posameznika, temveč 

zoper anoreksijo nervozo, ki posameznika lahko obvladuje tudi z vzpostavitvijo biokemične 

odvisnosti (Marušič, 2000) (»zaradi nepravilnega prehranjevanja se poruši kemično-

hormonski sistem v organizmu«; Gostečnik, 2000, str. 133). Če bi bilo tako enostavno, bi bila 

motnja hranjenja zlahka ozdravljiva motnja oz. zasvojenost: samo spremeniti bi bilo treba 

količino in način prehranjevanja in ta bi bila ozdravljena, kar pa ni tako. Na psihološki, 

socialni, fiziološki, celični, presnovni in tudi kulturni ravni so številni dejavniki, ki vzdržujejo 

motnjo (po Knittle, 1972, v Rabin, 2003) in delujejo istočasno, gre torej za poligenetsko 

multifaktorsko etiologijo (Marušič, 2003, str. 24).  

Morebitno izboljšanje stanja kot povečanje teže pri anoreksiji nervozi, a brez bolj 

realističnega pojma telesne podobe, brez ozaveščanja in uravnavanja pojma sebe in 

samospoštovanja, funkcionalnosti družine in zdrave vloge, je izboljšanje le začasno (Bruch, 

1973, v Rabin, 2003). Kar se tiče ljudi s prekomerno težo, je ocena, da se 95 %  po shujšanju 

spet povrne na staro težo, podobno je pri osebah z anoreksijo nervozo (Rabin, 2003).  

Toda simptom ni vzrok, M. Rabin (2003) meni, da je to odsotnost pojma sebe, po njenih 

izkušnjah je osebam s temi vrstami zasvojenosti, z anoreksijo in bulimijo nervozo ter 

kompulzivnim prenajedanjem (in tudi debelostjo), skupno nizko samospoštovanje pridobljeno 

v družini. To izražajo z zanikanjem, jezo, kljubovanjem, stremljenjem za popolnostjo in 

skrivajo svojo identiteto pridobljeno v bolezni. Ko je zadovoljena potreba po določitvi pojma 

sebe, nato tudi priznanju (tudi s strani družine in okolice), lahko sledi pozitivna samoocena in 

samospoštovanje. 

M. Rabin (2003) izvaja predvsem likovno dejavnost v pomoči z umetnostjo. Zelo pomembno 

je, da vključuje besedno in nebesedno delo – s tem je vključeno več psihičnih funkcij in več 
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predelov možganov, predvsem obe polobli in povezava med njima. Naloge zahtevajo aktivno 

udeležbo, na začetku ob vzpostavljanju stika besedno in nebesedno, telesno komunikacijo, 

nato likovno nebesedno, nato sledi besedna, razgovor, razmišljanje, refleksija. Dejavni so 

številni predeli v možganih, bolj kot le pri običajnih psiholoških besednih pristopih, predvsem 

sta dejavni obe hemisferi, tako desna (ustvarjalna, intuitivna) in leva (razumsko logična, 

dominantna) polovica možganov, ki se morata razvijati in delovati skupaj. Sposobnost 

udeleženca, da se izrazi in vadi na oba načina, tudi v besedah, je bistven del terapije, 

pomemben tudi za sposobnost udejstvovanja v življenju.  

Kot pristop k obravnavi motenj hranjenja in tudi debelosti uporablja M. Rabin (2003) pojem 

pojavne in nepojavne podobe telesa. Telesna podoba je miselna slika telesa, plastični pojem 

zgrajen na osnovi vseh senzornih in psihičnih izkušenj in je stalno integriran v centralnem 

živčnem sistemu. Pojavna podoba pomeni neposredno zavestno dojemanje telesa kot fizične 

entitete na osnovi občutij, nepojavna pa obsega nezavedni simbolni izraz jaza (sebe), 

pridobljen postopno v razvoju in v medosebnih odnosih. M. Rabin daje udeležencem pojavne 

naloge kot so analiza sebe preko dotika in drugih čutil, ocene in meritve velikosti telesnih 

delov in na drugi strani nepojavne naloge kot so barvna risba članov družine, risanje hiše, 

drevesa, osebe in živali; risanje mandale, oblikovanje sveta v peskovniku, nato pa tudi 

kombinirane pojavno – nepojavne naloge kot je skupno risanje obrisa telesa v naravni 

velikosti. Ob tem so uporabljeni tudi razni psihološki vprašalniki o pojmovanju sebe. 

Povratne informacije in izkušnje udeleženca med izvajanjem nalog lahko izboljšajo 

integracijo jezikovnega, logičnega in vidnega, prostorskega, kinestetičnega doživljanja ter 

vodijo v bolj realno osebno in telesno samopodobo.  

 

D. Dokter (1996), ki uporablja dramsko terapijo, priporoča manjše skupine udeležencev 

oziroma udeleženk, ker pa je pričakovani osip, priporoča začetek z večjo skupino. Koristno je 

vključiti osebe z različnimi vrstami motenj hranjenja, npr. osebe z anoreksijo nervozo in tudi 

bulimijo nervozo, ker v obravnavi več različnih izkušenj, je več priložnosti za učenje različnih 

vzorcev vedenja, čustvovanja in razmišljanja. Priporoča vključitev vsaj ene zdrave osebe s 

primerno težo za vzor in dokaz možnega izboljšanja. Posebno koristna naj bi bila interakcija 

oseb z veliko kontrole (tako hranjenja kot vedenja) in oseb brez tovrstne kontrole. D. Dokter 

(seminar 2002/03) in H. Carey (seminar 2001/02) poudarjata, da je pomembno pomagati 

udeležencem, da s pomočjo igre kot terapevtske dejavnosti spoznajo lastno energijo in jo 

uporabljajo. Igra je prisotna v našem življenju, vsi nosimo otroka v sebi, ki ga je potrebno 

negovati, zato obe umetnostni terapevtki uporabljata telo na zelo enostaven način, telo kot 

orodje za lastno kreativnost. Igro jemljeta eni generaciji in jo dajeta drugi. Cilj je pomagati 

udeležencem, da izstopijo iz svoje standardne vloge, razbremenitev (sprostitev) in 
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improvizacija stikov (naravnost, spontanost). Obe stremita k pomoči s celostnimi procesi k 

osebnostni rasti in sprejemanju tudi zavrženih delov sebe (ker je motnja hranjenja čustvena 

govorica, s pomočjo katere oseba izraža svojo notranjo stisko; Dokter, 1996, Buckroyd, 

2004). 

Že omenjena L. Hinz (2006) je v praksi ugotovila, da osebe z motnjo hranjenja lahko 

uporabljajo umetnost namesto hrane za tvorbo, čiščenje ali kar »bruhanje« misli in občutij, ki 

so bila zanje negativno vznemirjajoča. Spodbujala jih je, da te ideje lahko razvijajo in 

sporočajo naprej. A ne z besedami, jezik in besedno mišljenje je za izražanje pogosto 

neustrezno, vključuje zavestnost, razum, samokontrolo, cenzuro, obrambe. Enostavna 

umetniška podoba ali predstava pa z lahkoto in hitro izrazi, kar bi morda zahtevalo ure 

razgovora, je bližnjica do težavnih pojmov in čustev.  

Osebe z motnjo hranjenja pogosto uporabljajo besedne obrambne mehanizme racionalizacije, 

intelektualizacije in ponavljanega razpravljanja o hrani, dietah, teži itn. S tem  dobijo občutje 

kontrole nad svojim življenjem in se s tem izogibajo intimnim temam in jedru težav (Kramar, 

1995; Pahole, 1995; Hinz, 2006). Pomoč z umetnostjo lahko pomaga, da se delo osredotoči na 

ustrezne in pomembne teme, ki pomenijo začetek psihološkega zdravljenja. Umetniške 

stvaritve obidejo jezik (če ne gre za poezijo ali prozo) in besedne obrambe ter lahko dosežejo 

jedro težav ter notranjo resničnost hitreje kot besedna psihoterapija. Udeleženci so bolj odprti  

odgovorom podob iz notranjosti. Prav osebe z motnjo hranjenja so pogosto zelo nevoljne in 

nesodelujoče v terapiji, zato je zanje odprt umetniški pristop lahko zelo primeren. Pomoč pri 

izražanju pa jim je potrebna in primerna tudi, ker so (najpogosteje) izgubili svoj izvirni jaz in 

postali, kar so drugi hoteli od njih. Včasih je stik in ustvarjanje umetniškega izdelka prvo 

srečanje s pristnim jazom ali z razcepljenimi deli jaza (t. i. zavrženimi deli sebe; Kramar, 

1995) (Hinz, 2006). 

 

Pomembno je spoznati in razumeti vplive otroštva  (pri čemer ne gre za iskanje krivca in s 

tem obsojanje staršev, ker ni produktivno – starši manj sodelujejo; Gordon, 1996), ker je 

motnja hranjenja prilagoditev na neugodno, težko ali celo razdiralno družinsko situacijo, kot 

so zlorabe in zanemarjanja. Pogoste skupne značilnosti oseb z motnjo hranjenja, ki jih je v 

zasnovi terapije potrebno poznati in upoštevati, so: 1) imajo težnjo k zanikanju problema 

(Levens, 1995; Matto, 1997, v Hinz, 2006); 2) pogosto uporabljajo hrano in omejevanje za 

zmanjševanje zavedanja čustev, občutij in potreb ter so tako odtujene od lastnih čustev, 

občutij in potreb; 3) ločene so od svojih pozitivnih lastnosti; zavračajo se, ne verjamejo v 

svoje sposobnosti navkljub dosežkom, imajo nizko samospoštovanje (Thompson, 1994, v 

Hinz, 2006); 4) čutijo duhovno praznino, ki jo poskušajo zapolniti s hrano in ritualnimi obredi 

(Bullit - Jonas, 1998; Newmark, 2001, v Hinz, 2006).  
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L. Hinz tudi našteva tarčna področja pomoči pri urejanju motenj hranjenja:   

− Reševanje problemov skozi izkušnje z umetnostjo prikažejo osebam kvalitete, ki 

so jih morale zanikati, notranje sposobnosti in znanje, s pomočjo katerih se 

zmorejo soočiti s težavami in se učiti novih načinov spoprijemanja. Pomembno je, 

da tudi drugi uvidijo te kvalitete in verjamejo vanje (še posebej družina). 

− Povrnitev čustev in občutij, ki niso bila dovoljena, vaje prepoznavanja, 

razumevanja, odzivanja, uravnavanja lastnih in čustev, občutij drugih vodijo do 

njihovega boljšega dojemanja. Umetniška izkušnja namreč mnogokrat bolje 

razloži kot besede, ker vsebuje čustva in občutja (Lusebrink, 1990, v Hinz 2006). 

− Doslej izkrivljena telesna podoba postaja z umetniško dejavnostjo in izkušnjo, 

risbo, sproščenim gibom, plesom, improvizirano glasbo ali igro vloge bolj realna, 

saj je neposredno soočanje v okviru različnih čutilnih in ustvarjalnih modalnosti 

bolj produktivno kot z besedami. 

− Izboljšano sprejemanje sebe. Motnje hranjenja so posledica neposrednega ali 

posrednega sporočanja, da oseba ni sprejemljiva in ustrezna (predvsem za družino 

in tudi za okolico). Umetniško doživljanje pomaga spoznati dele sebe, ki so ločeni, 

zavrnjeni, zanikani, potlačeni. Predvsem pa k temu prispeva terapevt, ki kaže 

zanimanje za osebo in njen izdelek (in ne za neprijetne podrobnosti iz 

nadomestnega vedenja, osebne zgodovine ali zunanjega videza), s čimer kaže 

sprejemanje, ki se prenese v boljše samosprejemanje in vrednotenje sebe. 

− Duhovnost, kajti nadomestno vedenje osebe z motnjo hranjenja je poskus izpolniti 

najpomembnejše neizpolnjene duhovne potrebe in ostale potrebe (Hinz, 2006). 

 

Pomoč z umetnostjo pa tudi katerakoli druga oblika terapije mora upoštevati nekatere 

značilnosti oseb z motnjo hranjenja (Pahole, 1995): 

− Mnoge udeleženke se doživljajo oddvojeno od svojih teles in se sporočil telesa ne 

zavedajo (pretirane suhljatosti, bolezenskih in opozorilnih znakov; Reljič - Prinčič, 

2003, str. 22). 

− Viden je velik primanjkljaj v besednjaku, ki opisuje čustva (ker je bila večina 

čustev njim nedovoljena, so jih morale potlačiti) (t. i. besednjak emocij; Lamovec, 

1991, str. 307). 

− Viden je velik primanjkljaj v besednjaku, ki opisuje občutja (ker njihova občutja 

niso bila spoštovana, upoštevana, ker niso bila pomembna) (t. i. sposobnosti za 

razločevanje, izražanje in poimenovanje občutij; Buckroyd, 2004, str. 167). 
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− Mnogo udeleženk čuti pomanjkanje smisla in praznino življenja (ker je prišlo do 

poškodbe tudi šeste razsežnosti človeka, bivanjske razsežnosti) (t. i. izguba smisla; 

Ramovš, 1990a).  

− Čustva izražajo impulzivno skozi dejanja, preden spoznajo njihovo pravo naravo 

(to je skorajda edini način za izražanje čustev, ali pa zapoznela reakcija) (t. i. 

negativna agresivnost v osmih oblikah; v Lamovec in Rojnik, 1978). Izražena je 

negativna in rušilna agresivnost ter avtoagresivno vedenje (Mrevlje, 2010). 

− Skušajo se izogniti močnim neželjenim čustvom, kot da bi zaradi njih trpele. 

− Odnosi z drugimi ljudmi so površinski (Kovač Šebart, 2002, v Berčnik, 2012), 

vodi jih lažni jaz, pomanjkanje avtentičnega jaza (t. i. avtentična drža nastopi, ko 

so kategorije – tj. misel, telo in dih – usklajene med seboj; Vidrih, 2008a, str. 137). 

In izražen tihi dvom: če so jih lastni starši, ki bi jih morali najbolj čuvati in skrbeti 

zanje, tako izdali in zlorabili, koliko jih bodo šele drugi ljudje (t. i. druga oseba, ki 

ravna neodvisno od njih in je zato nezanesljiva. Odvisnost od drugega v njih 

vzbuja večjo paniko od stradanja; Kramar, 1995, str. 62). 

− Vsebina odnosov z drugimi ljudmi je nadzorovati druge in situacijo. 

− Spolnost je zanikana (razvije se samoodpovedovanje do ugodja in uresničevanja 

lastnih potreb in želja, razvije se asketizem na vseh področjih, nadzor »prostaških 

in pretiranih« potreb; Buckroyd, 2004, str. 165; Tomori, 2003, str. 31–32). 

− Zelo zapleteni družinski odnosi. Pravila za sorojence so drugačna (Gostečnik, 

2000). 

− Lastnih potreb ne poznajo, zato jih zanikajo ali razvrednotijo (ker jih niso smele 

uresničevati, jih ne prepoznajo več in imajo občutje, da tudi pravico do 

uresničevanja teh nimajo) (Zaviršek, 1994, 1995). 

− So v globokem obupu (doživljajo globoko trpljenje in obup, ne zgolj stiske ali 

kratkotrajnega trpljenja) (Pahole, 1995, Buckroyd, 1994, 2004; Hram, 2010, 

2011c). 

 

Pri tem se udeleženke z anoreksijo nervozo razlikujejo od udeleženk z bulimijo nervozo, tu so 

naštete značilnosti in priporočeni postopki za prve, kadar je obravnava skupinska PzU 

(Pahole, 1995): 1) Čas, ki je namenjen za pripravo naloge (vaje, ustvarjalno terapevtske igre) 

naj bo omejen, vaja naj ima začetek, sredino in konec. V pripravi se izogibamo preveč 

podrobnostim, ker manj podrobnosti dopušča več spontanosti. Če se nameni pripravi preveč 

časa, ga zmanjka za igro/vajo in odpor do te še bolj narašča (v nadaljevanju igra); 2) 

Udeleženke naj se naučijo vključiti svoj prispevek v igro, kjer sodelujejo tudi drugi; 3) Nujno je, 

da je jasna osnovna misel, vsebina, na katero igrajo, da je vaja osnovana, ostalo naj 
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improvizirajo (zaradi težnje k perfekcionizmu); 4) V igri spodbudimo tudi domišljijo in 

spontanost (zaradi kontrole drugih in situacije); 5) V vloge naj se vključi čim več 

udeležencev, ker se na ta način lahko naučijo pogajati za vloge in sklepati kompromise; 6) Če 

udeleženka razvija neko vlogo, jo je potrebno pripeljati do ozaveščanja različnih vidikov te 

vloge, ki so morda njej manj poznani ali povsem neznani; 7) Udeleženke rade izbirajo vloge, 

ki jim omogočajo nadzor nad dogajanjem, ki upoštevajo pravila, kjer pride do izraza dober 

nastop, preciznost, dober izgled, vendar ob vsem tem ostajajo čustveno oddaljene. Terapevt bi 

moral prepoznati mehanizme izbiranja vlog ter jih spodbuditi k izbiri manj znanih, manj 

vodilnih vlog, da bi tako razširila možnost različnih vlog, ko se počutijo dovolj varne; 8) V 

igro naj udeleženka bolj vključuje svoje telo (ker je minimalno telesnega gibanja, prav tako 

izrazne mimike obraza, tih ton govora pri izražanju); 9) Udeleženke naj čim bolj uporabljajo 

različne možnosti glasu, izrazov obraza, drž telesa, gibov. Vse to so pripomočki, ki olajšujejo 

čustveno vključevanje in pomagajo ločevati med različnimi vlogami. Udeleženke tlačijo svoja 

občutja s tem, da veliko govorijo – govor bi naj bil dopolnilo igre,  ali skoraj nič – in s tem 

izražajo pasivno zavrnitev, napetost, nasprotovanje, umik. Udeleženke uporabljajo tihi ton 

govora pri izražanju (ne uporabljajo možnosti glasu) (glas je pokazatelj stanja duha; Vidrih, 

2016), komunikacija na vseh ravneh je zelo borna (glasovna, obrazna, telesna), kar omejuje 

interakcijo z drugimi; 10) Navadno želijo igrati same, v njihovih igrah je malo sodelovanja z 

drugimi. Tak način igre jim omogoča nadzor nad dogajanjem in jih ščiti pred nepričakovanimi 

situacijami. Naloga ustvarjalno terapevtskih iger je naučiti jih sodelovanja z drugimi; 11) Ko 

se pogovarjamo o občutjih, naj terapevt skuša čimbolj omejiti racionalizacije s tem, da jih uči 

izkušati občutja; 12) Igra s terapevtsko dejavnostjo jim omogoča konkretizacijo, strukturo in 

razumevanje pomena najbolj značilnih simbolov. Udeleženkam pomaga obrniti njihova 

abstraktna stališča v nekaj bolj konkretnega, metafore prevede v vsakdanjost. 

 

Značilnosti udeleženk z bulimijo nervozo v skupinski pomoči z umetnostjo (Pahole, 1995): 1) 

Igra naj bo dobro pripravljena, ker če se oddalji od začrtane smeri, se je o tem potrebno 

pogovoriti. Soočanje udeleženke z odklonom lahko izboljša razumevanje lastnih omejitev in 

težav in ji pokaže, kako se vzpostavijo omejitve; 2) V pripravljalni fazi igre je potrebno dati 

poudarek na njeno trajanje, ki mora imeti jasen začetek in konec. To jim pomaga in jim daje 

možnost voditi dogajanje in postaviti omejitev; 3) Terapevt naj skrbno opazuje razdelitev 

vlog. Udeleženke je potrebno opogumiti, da izberejo lastno vlogo (in jo poglobijo), ker jih bo 

to vodilo, da bodo prevzele odgovornost za svoj način izvajanja; 4) Udeleženke se morajo bolj 

zavedati vzorcev vedenja in vsebine vlog. Izbirajo navadno vloge, kjer se prilagajajo drugim, 

se izogibajo konfliktom, sledijo ostalim. To so navadno vloge, ki jih udeleženke poznajo iz 

svoje vsakdanjosti; če jih temu izboru prepustimo, utrjujejo svoje vedenje; 5) Vsaka 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

44 
 

udeleženka naj se osredini na eno vlogo in jo vidi v vseh njenih razsežnostih, v izdelavi igre 

naj sodeluje z ostalimi člani skupine; 6) Nagnjene so k hitremu preoblikovanju igre; 7) 

Besede, ton govora naj se sklada z govorico telesa; 8) V pogovoru o ustvarjalno terapevtski 

igri se izogibamo opisu igre, poudarimo občutja. 

 

Pomembno je vzpostavljanje varnega vzdušja v skupini, zaupanja v skupini, kar pomeni, da 

so udeleženke sposobne očesnega stika, da se upajo oglasiti (tudi z glasnejšim tonom govora 

pri izražanju) in da so prisotne brez tesnobe. Tesnoba je namreč pogost spremljevalec 

zavedanja sebe in nevarnosti približevanja drugih (Pahole, 1995). Pomembno je tudi 

vključevati elemente za pomoč pri samoanalizi lastnih čustev in grajenju besednjaka emocij 

na osnovi telesnih občutij, odnosa do samega sebe, odnosa do zunanjega sveta, kognitivnih 

elementov, težnje k določenem vedenju, formalnega vidika doživetja (Lamovec, 1991).  

 

Osebe z anoreksijo nervozo in bulimijo nervozo v isti skupini PzU 
 

Taka kombinirana skupina ima več možnosti za določene izkušnje in vzajemno učenje. 

Obojim je skupna negativna samopodoba, kar se kaže v težavi izraziti in oblikovati svoja 

občutja, misli in zato težava igrati. Ne znajo se pogajati, udeleženke z anoreksijo nervozo 

zaradi strahu pred izgubo nadzora, udeleženke z bulimijo nervozo pa zaradi strahu pred 

zavrnitvijo. Kombinacija obojih je koristna za dinamiko skupine zaradi razlik med obema 

motnjama. Primer: udeleženke z anoreksijo nervozo postavljajo lastne meje bolj togo, 

udeleženke z bulimijo nervozo pa manj jasno; če se naučijo meje postavljati manj togo, 

pomeni razširitev možnosti različnih vlog; s postavljanjem jasnejših meja, pa se naučijo od 

udeleženk z bulimijo nervozo in obratno – tisto, kar pa manjka obojim, se učijo skupaj 

(Pahole, 1995; Dokter, 1996). 

 

Vloga umetnostnega terapevta 
 

Vloga umetnostnega terapevta je aktivna in olajšuje udeležencem hkrati vključitev in delo v 

skupini za pomoč z umetnostjo (ali v individualnem procesu pomoči). Zelo pomembni so 

jasni, realni in časovno omejeni cilji, ki pomagajo v skupini vzpostaviti pozitivno vzdušje. 

Umetnostni terapevt mora zelo dobro poznati dinamiko motenj hranjenja in možnosti pomoči 

z umetnostjo. Slediti mora tako posamezniku kot dinamiki skupine, da lahko izbere ustrezno 

metodo, kar pripomore tudi k razvijanju občutja varnosti v skupini. Tudi sam umetnostni 

terapevt mora ponuditi pravo mero varnosti.  K temu sodi tudi, da mora pretirane izraze 

čustev omiliti, včasih pojasniti in morda tudi korigirati. V začetku pričakuje skupina od 

umetnostnega terapevta vodenje in strukturo dejavnosti. Pri tem mora ta iskati ravnovesje med 

prepuščanjem pobude skupini ali posamezniku in lastno strukturo, kar je težko. Pri pomoči z 
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umetnostjo je umetnostni terapevt v stiku z udeležencem zelo celovito in na več ravneh. 

Pozitivna samopodoba terapevta pa je tisto sporočilo, ki daje udeležencem možnost 

oblikovanja bolj pozitivne podobe o sebi (Pahole, 1995, str. 85).  

 

Pomoč z umetnostjo poskuša reševati problematiko osebe z motnjo hranjenja, tako da posega 

v  nezavedno, ne glede na to kako pozoren in osredotočen je udeleženec pri nalogi. Umetniški 

izdelek, podoba ali predstava vsebuje kot sanje, manifestno in latentno vsebino (Rabin, 2003)  

in zato lahko izrazi težavne vsebine, pojme, čustva in občutja (Hinz, 2006). Predmet, ki ga 

oseba riše je manifestno in možno izraziti z besedami, a vse drugo je latentno – barva, 

umestitev, položaj, poudarek, izpuščanje, naslov, podpis predstavljajo skrito ali nezavedno 

vsebino. To je treba interpretirati, a je že njeno izražanje velik korak naprej k izboljšanju 

(Hinz, 2006). 

 

»Pomoč z umetnostjo je lahko usmerjena v katarzo, kar pomeni, da umetnostni terapevt 

udeleženca vodi po aktivni poti v konfrontacijo s svojimi notranjimi blokadami, psihičnimi 

vozli in temnimi lisami pa tudi z zatajevanimi in zavrtimi temeljnimi potrebami in radostmi. 

Katarzo ali očiščenje udeleženec doživi v trenutku globinskega samodoživetja, v izkustvu 

nekega svojega ključnega problema ali dotlej neznane radosti. Torej umetnostni terapevt se 

ukvarja z razvijanjem osebnostne rasti človekove celovitosti in samouresničevanja. Poleg 

ustvarjalnosti ter psihološkega in socialnega dela na sebi vključuje tudi izkustveni odnos do 

narave in resničnosti nasploh, torej tudi do človekove duhovne razsežnosti. V tej usmeritvi gre 

za izkustveno doživljanje našega globjega človeškega bitja in njegovih arhetipskih 

razsežnosti, za globje doživljanje naravnega okolja pa tudi novih, intenzivnejših možnosti 

medčloveškega komuniciranja. Vse to širjenje polja izkustev – in s tem lastne osebnosti – se 

dogaja na docela konkreten, dejaven in razložljiv način, brez kakršnih koli za področje 

pomoči človeku značilnih mistifikacij. Pomoč z umetnostjo omogoča udeležencem tri 

pozitivne učinke: 1) razvijanje osebne ustvarjalnosti, ki daje udeležencu občutje, ko na nekem 

področju deluje ustvarjalno, samozaupanja in samozavesti; 2) učenje socialnih zakonitosti in s 

tem integracijo v skupnost, udeleženec pridobi občutje pripadnosti skupini in sprejetosti; 3) 

ustvarjalni proces udeleženca osrečuje, saj ta udejanja do tedaj zgolj latentni osebni potencial 

premalo živega ali celo dotlej neznanega samega sebe.« (Šav, 2003, str. 12)  

 

Umetnostni terapevt kot iskalec miru. Z željo ohraniti radovednost in odprtost, značilno za 

otroka v nas in s predanostjo vrednotam, ki v komunikaciji dajejo prednost ljubezni, se 

umetnostni terapevt znajde na stezi iskalca miru, povezujoč  pomoč z umetnostjo z nenasilno 

komunikacijo. Tako postane znanilec kulture miru (Vidrih, 2009, v Jennings, 2009, str. 155). 
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2 MOTNJE HRANJENJA  

 

2.1 Poimenovanje motenj hranjenja 

 

Zgodovina 

 

Skozi zgodovino lahko spremljamo različne manifestacije motenega hranjenja. V medicini je 

bilo oboje, izogibanje hrane in prenajedanje, skoraj vedno obravnavano kot simptom raznih 

bolezni, predvsem prebavnih motenj. Pretirano ukvarjanje s telesno težo in obliko ter uporaba 

strategij za kontroliranje teže, kot so diete in bruhanje, je dobilo pozornost javnosti in 

medicinske stroke šele proti koncu 20. stoletja in samo v zahodnih in zahodno usmerjenih 

državah. Tako izgleda, da so specifični sindromi anoreksije nervoze in bulimije nervoze 

relativno »moderne« klinične entitete (Vandereycken, 2002, v Modic 2003). »Motnje 

hranjenja obravnavamo kot bolezensko eniteto zadnjih 50 let.« (Sernec, 2003, str. 259) 

»O anoreksiji nervozi in bulimiji nervozi se pogosto govori kot o bolezni nove dobe, ker 

pojavnost obeh v zadnjih desetletjih epidemično narašča, toda prvi opisi motnje z 

značilnostmi anoreksije nervoze je podal zdravnik in minister John Reynolds že leta 1669. 

Primer dekleta z anoreksijo nervozo je natančno opisal Richard Morton v delu Monografija 

hiranja leta 1694. Vse značilnosti anoreksije nervoze, kot jo poznamo danes, je opisal 

angleški zdravnik William Gull leta 1873. Zmotno je menil, da gre pri bolnici, ki je kljub 

podhranjenosti odklanjala hrano, za pomanjkanje apetita in je motnjo imenoval anoreksija 

nervoza. Gerald Russel je leta 1972 opisal in poimenoval bulimijo nervozo, kar pa ne pomeni, 

da se motnja ni pojavljala že mnogo prej. 1950. leta je Stunkard opozoril na debele osebe, ki 

imajo probleme s težo zaradi kompulzivnega prenajedanja. Iz neznanih razlogov je bilo to 

prezrto; ob koncu 80-ih je Spitzer poročal, da gre za posebno motnjo, ki jo je imenoval 

prisilno prenajedanje« (Reljič - Prinčič, 2003, str. 20). »V zgodovini najdemo dve obdobji, ko 

so ženske uporabljale hrano kot simbolno gesto za izražanje določene emocionalne 

naravnanosti do tistega, kar je bilo v družbi še prav posebno pomembno. V srednjem veku je 

krščanstvo uporabljalo rituale hranjenja kot način čaščenja Kristusa.« (Zaviršek, 1994, str. 

195) »Poznamo opise asketov in svetnikov, ki so se odrekali hrani in drugim življenjskim 

užitkom ter živeli duhovno življenje.« (Reljič - Prinčič, 2003, str. 20) V preteklosti se je 

odrekanje hrani dojemalo kot žrtvovanje in se je tako tudi spoštovalo. Tedaj so se osebe z 

anoreksijo nervozo zdele svetnice (Marušič, 2000, str. 153). »Za ženske je bilo stradanje 

najobičajnejši model religiozne predanosti. Predvsem med letoma 1200 in 1500 so znani 

primeri žensk, katerih stradanje je bilo označeno kot »ženski čudež« (Brumberg, 1989, v 

Zaviršek, 1994, str. 195). Najslavnejša je bila sveta Katarina iz Sienne (1347–1380), ki je 

vsak dan pojedla le pest zelišč, zadnja leta je uživala samo hostijo. Svetnica Columba iz Rieta 
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je v 15. stoletju zaradi izstradanosti umrla. V 17. stoletju je bila znana sveta Veronika, ki je po 

dnevih popolnega stradanja pojedla pet semen pomarančevca v spomin na pet Kristusovih ran. 

Srednjeveške svetnice so opravljale rituale stradanja kot obliko religioznega čiščenja in 

spiritualne povezanosti s Kristusom. Katarina Sienska je poleg stradanja opravljala tudi druge 

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

odklanjanje hrane ni imelo privilegiranega mesta med omenjenimi postopki. Prakticiranje 

določenih vzorcev hranjena je bilo izključno izraz kolektivnih religioznih idej o pomenu 

trpljenja in samoodpovedovanja, danes pa je odklanjanje hrane povsem individualno dejanje, 

ki ima za posameznika centralni pomen kot oblika simbolne komunikacije v določenem 

individualnem kontekstu (Zaviršek, 1994, str. 195–196). 

Zgodovina motenj hranjenja verjetno odraža zgodovino spreminjanja ideala lepote. Te motnje 

bi lahko bile med drugim tudi znak pretirane obsedenosti z vitkostjo, produkt nove telesne 

kulture, patološki epifenomen potrošniške družbe (t. i. narcistične usmerjene družbe). Od 15. 

stoletja dalje je zahodna družba idealizirala tri tipe ženskih postav. Do 17. stoletja so 

občudovali za današnje standarde bolj debelušne ženske. Ta »reproduktivni« tip je zamenjal 

model »peščene ure« z ozkim pasom, bogatim oprsjem in okroglo zadnjico. Od poznega 19. 

stoletja je bila idealizirana oblika za ženske vitek, skoraj cevast tip telesa, prikrajšan za 

kakršenkoli simbolizem plodnosti in materinstva. Vitkost »nove ženske« je izražala spolno 

osvoboditev in zavračanje tradicionalnih ženskih vlog. Vzporedno s tem se je povečeval 

odpor do prevelike teže ali debelosti. Še posebej za moške je ohranjanje zdravja služilo kot 

opravičilo in je bilo umeščeno znotraj evolucionizma »preživetje najbolj telesno sposobnih«, 

k napredku niso prispevali debeli ljudje in požeruhi. Za ženske, še posebej v poznem 19. 

stoletju v višjem razredu, se je postopoma pojavil nov ideal vitkosti, čeprav je bila določena 

okroglost še vedno zaželena. Tukaj je zdravje igralo manjšo vlogo (Vandereycken, 2002).  

»Še vedno obstajajo družbe, kjer debelost bolj cenijo kot vitkost, zlasti z vidika 

reprodukcijskih sposobnosti ženske. V revnem okolju je veliko telo simbol bogastva in 

blagostanja in do 20. stoletja je tudi v Evropi bilo tako, z izjemo konca gotike. V začetku 20. 

stoletja pa baročne oblike ženskega telesa postajajo vse manj zaželene, debelost postaja 

kritizirana. Krhka, elegantna, mila, eterična in vitka ženska žanje vse več pozornosti in 

občudovanja. »Zašiljeno in cevasto« telo, ki se zgleduje po astenični podobi starejšega 

mladostnika, si pridobi dokončno veljavo v šestdesetih letih. Dvajset let kasneje, v 

osemdesetih letih 20. stoletja pa se je modna industrija ciljno usmerila na potrošnike, ki so 

šele nedavno zaključili svoje mladostniško obdobje. Visoke mode ni več, estetske zapovedi 

glede oblačenja, izgleda in vedenja v javnosti niso več le privilegij in prepoznavni znak 

»višjih« slojev družbe, temveč postajajo dostopne in obvezne za vse več kategorij 
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prebivalstva.« (Mrevlje, 1995a, str. 25) »Nastane nov tip medijske zvezde – manekenka. 

Sestradane manekenke dobro izgledajo v modelih, ki jih nosijo na modnih stezah, sicer pa 

gredo mimo nas neopažene, vsiljene pa so nam kot norma in kriterij za estetsko.« (Gordon, 

1990, v Mrevlje, 1995a, str. 25) »Bitka proti debelosti« se je začela: prevelika teža je bila 

»sovražnik« in zdravniki so priskrbeli »orožje«. Sodobna dietna kultura se je pojavila in bo 

ostala z nami še mnoga leta, verjetno skupaj z motnjami hranjenja, starimi ali novimi 

oblikami (Vandereycken, 2002). 

Sociokulturni dejavniki razvoja motnje hranjenja    

»Hrana je substanca, od katere je odvisna materialnost našega telesa, zato si je ne moremo 

zamisliti zunaj kulturno-sociološke analize o telesu. Telo ni le skupek kosti in živcev, temveč 

je družbeno konstruirano prav tako, kot so družbeno in zgodovinsko konstruirana druga 

življenjska področja. V zadnjih 150 letih se je žensko telo zaradi spreminjajočih se družbenih 

norm stanjšalo in zahteve o tem, kakšno je »lepo telo«, so postale vse bolj homogenizirajoče 

in rigidne. Odstopanja od t. i. »pravilnega telesa« so postala vse bolj vidna in so sčasoma 

postala tudi dokaz deviantnosti, nenormalnosti. Odstop od norme je dobil moralni prizvok. V 

obdobju po 2. svetovni vojni lahko v zahodnih državah opazujemo vse večjo matematizacijo 

telesa. Podobno velja za srednje in vzhodno evropske države po koncu komunizma. Telo je 

objekt merjenja. Že zelo mlade ženske vedo, kaj so »pravilne« in družbeno zaželene telesne 

mere. Telo ni več materialnost v svoji celosti, temveč je fragmentirano, razkosano na dele kot 

so: »pravilen obseg bokov«, »pravilna dolžina in oblikovanost nog«, »normalne prsi« itn. 

Ljudje so se v procesu matematizacije telesa naučili usmerjati pozornost na posamezne 

telesne dele in njihovo normativnost in izgubili sposobnost za holistično povezovanje telesa s 

človekovim doživljanjem, intelektom in vsakdanjimi življenjskimi dogodki.« (Zaviršek, 

2000a, str. 145–146) »Če gledamo na hrano kot na substanco, ki se lahko zlorablja, je mogoče 

ugotoviti, da imajo ženske v evropskih kulturah omejen dostop do drugih substanc, ki 

povzročajo odvisnost: ilegalne droge, žgane pijače, hazard in druge igre na srečo itn. Glede na 

opisan vrednostni sistem, ki je v zgodovini pripisoval ženskam drugačno mesto v družbi kot 

moškim, so omenjene substance ali dejanja ženskam včasih težko dostopna ali pa moralno 

nesprejemljiva, zato bodo ženske namesto drugih substanc, ki povzročajo odvisnosti, posegle 

po hrani. Tudi to je eden od ključnih razlogov, da za motnjami hranjenja trpi 90–95 % žensk 

izmed vseh, ki so diagnosticirani kot »anorektični«.« (Malson, 1998, v Zaviršek, 2000a, str. 

146) Raziskave v zadnjih desetletjih kažejo nezadovoljstvo tako mladostnic kot mladostnikov 

s svojo telesno samopodobo in povečane dejavnike tveganja za oba spola (Blejc, 2004, v 

Arzenšek in drugi, 2005; Berčnik, 2012; Kuhar, 2002; Sernec, 2010). 
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Etnične motnje  

 

Danes sociologi in antropologi uvrščajo motnje hranjenja med etnične motnje. To so motnje, 

pri katerih ne moremo zanikati  povezave med osebnimi stiskami in konflikti posameznika ter 

spremembami v družbeno političnem okolju (Sernec, 2003, str. 259). Etnične motnje ali 

bolezni sociologi, antropologi, medicinski antropologi in psihiatri opredelijo v kratkem takole 

(Mrevlje, 1995a, str. 20):  

− Gre za motnjo, ki je v neki kulturi pogostejša v primerjavi z drugo psihopatologijo. 

− Motnja izraža bistvene konflikte in stiske nekega okolja, vendar postane za 

posameznika tako neznosna, da se pojavi tesnobnost in napetost, ki mobilizira 

simptome in obrambne mehanizme. 

− Motnja je lahko skupni ali pogost način za izražanje telesnih ali duševnih 

problemov in se lahko pri posamezniku kaže v neprepoznavni, subklinični ali 

prepoznavni, klinični obliki. 

−  Simptomi motnje so lahko neposredna razširitev in pretiravanje nekega 

normalnega, sprejemljivega in celo zaželenega vedenja in načina življenja, ki je v 

običajnih okvirih cenjeno in vzpodbujano.  

− V nasprotju z zgornjim opisom pa je motnja vzorec, model izražanja stisk, šablona 

deviantnosti, »vzorec slabega vedenja«, »socialna disocialnost«, ki omogoča 

posamezniku deviantnost in iracionalnost ter s tem beg iz včasih neznosnih 

okvirov življenja.  

− Dejstvo in spoznanje, da je lahko motnja, ki jo razumemo kot etnično, izraz 

deviantnosti pa tudi sprejemljivosti nekega vedenja, razloži vso ambivalenco 

okolice, ki se kaže od zavisti, občudovanja in spoštovanja, pa do sovraštva, 

kontrolnih, kaznovalnih in represivnih reakcij in ukrepov. Posledica tega je 

potreba po soglasju in usklajenem odnosu okolja do takšne motnje, to pa pomeni 

začetek neke »politike« ali »doktrine« do nje. 

 

K. Sernec (2003) in Mrevlje (1995a) menita, da motnje hranjenja kot etnične motnje današnje 

dobe »govorijo o socialnem vzorcu, torej o neposnemovanju telesne bolezni, ampak nezdrave 

uporabe hrane ter preokupacijo s svojim telesnim videzom in težo. Osebe z motnjo hranjenja 

lahko posnemajo, nadgradijo siceršnje preokupacije ljudi v določenem okolju (diete, vitkost, 

telesni trening in skrb za telo) in jih uporabijo kot obrambe za rešitev svojih intimnih stisk, 

iskanje in oblikovanje svoje identitete« (Sernec, 2003, str. 259–260; Mrevlje, 1995a, str. 22), 

verjetnejši odgovor je beg iz neznosnih okvirov življenja (Mrevlje, 1995a, str. 20), iskanje 

prave, zdrave vloge v družini in družbi, nezavedno sporočanje okolici o izrazito 

nefunkcionalni družinski dinamiki, kjer kot izbrana žrtev ohranja družino in partnerski odnos 
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staršev pred razpadom (Gostečnik, 2000). Družbeno okolje oz. družba lahko vedenje 

posameznikov, ki ne upoštevajo obstoječih norm in ne izpolnjujejo pričakovanj določene 

družbene skupine, sankcionira. Glavna lastnost takšnega vedenja pa je relativnost, saj se to 

lahko definira samo v odnosu na neki določen standard, a fiksnih in absolutnih standardov ni. 

Odklonskost, kot je motnja hranjenja in druge oblike zasvojenosti in omam, je torej definirana 

s kulturo, kulture pa se v času menjajo in so v vsaki družbi drugačne (Marušič in Knez, 2003). 

 

Motnje prehranjevanja razlikujemo od motenj hranjenja 

»Motnje hranjenja razlikujemo od motenj prehranjevanja. Veljajo za nekakšno predstopnjo 

motenj hranjenja, hkrati pa ni nujno, da se v to tudi razvijejo. Med motnje hranjenja sodijo 

neustrezne prehranjevalne navade, kot so neredno hranjenje, pogosto nihanje telesne teže 

zaradi različnih diet, uživanje le določene vrste hrane (neuravnotežena prehrana) in podobno. 

Motnje prehranjevanja pa niso nujno tudi znak motnje hranjenja.« (Sernec, 2003, str. 260; 

2010, str. 106) Motnje prehranjevanja niso znak omamnih motenj, dokler ni porušena tudi 

šesta razsežnost človeka, bivanjska razsežnost, ki pripelje do izgube smisla (Ramovš, 1990a). 

Torej, motnja hranjenja se pojavi, ko vzorci prehranjevanja pričnejo resno vplivati na 

človekovo telesno, čustveno-miselno in duhovno stanje ter smisel življenja.   
 

Motnje hranjenja so duševne motnje, aktualne v vseh življenjskih obdobjih. V različnih 

obdobjih prevladujejo različne oblike teh motenj, nerazrešena tovrstna problematika v 

otroštvu pa je lahko podlaga kasnejši psihosomatski simptomatiki ali drugim telesnim in 

duševnim disfunkcijam. Pri obravnavi motenj hranjenja sta ključnega pomena psihološki 

pomen hrane in psihološki pomen simbolike (Tomori, 1995). 

»Hrana prinaša človeku prvo izkušnjo ugodja v življenju (Tomori, 1990, str. 130) in ostaja še 

dalje simbol zadoščenosti, sprejetosti, ljubezni in tolažbe. Tesno ga poveže s človekom, ki 

skrbi zanj in mu preko čutno in čustveno doživetega zagotovi, da je sprejet, ljubljen in 

pomemben« (Tomori, 1983, v Rojc, 1995, str. 55). »Hrana je simbol otroštva: nezaveden, a 

tisočkrat utrjen spomin na tolažbo in občutje zadostitve ugodja in užitka, ki ju omogoča, 

spodbuja in dovoljuje človek, ki je otroku v njegovi bivanjski in čustveni odvisnosti 

najbližje.« (Tomori, 1995, str. 10) »Če otroka prisilijo, da sprejema hrano, bo v odrasli dobi 

doživljal velike nevšečnosti, ko se bodo v njem porajala občutja, da ga hoče nekdo k nečemu 

prisiliti ali z njim manipulirati. Hrana bo postala, v simbolni obliki, tisti element, proti 

kateremu se bo boril.« (Gostečnik, 2000, str. 131) »V nasprotnem primeru pa, ko so kot otroci 

samo preko hranjenja doživljali stik z zunanjim svetom, jim bo hrana postala simbol 

povezanosti. Zato se bodo pod stresom zatekali k hrani, ki bo s tem postala simbol potešitve.« 

(Thorton in DeBlaisssie, 1989, v Gostečnik, 2000, str. 131)  
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»Hrana na ta način postane nekaj, kar močno ponazarja zgodnje interakcije otroka s starši; 

uživanje oziroma neuživanje hrane v tem kontekstu dobiva zelo široke in globoke razsežnosti 

zgodnjih odnosov v naši zahodni družbi, ki dobesedno ustvarja zastrašujoče kombinacije 

anoreksično-bulimičnih simptomatičnih osebnosti. Lahko bi celo rekli, da je najhujša bolezen 

sodobne družbe najbolj vidna v simptomatiki hranjenja in s tem simptomatiki obolelih 

odnosov že od najzgodnejšega obdobja otrokovega razvoja.« (Gostečnik, 2000, str. 131) 

 

Različni avtorji opisujejo motnje hranjenja (Tomori, 1995; Zaviršek, 1994, 1995; Orbach, 

1994, v Zaviršek 1994; Modic, 2003; Hram, 2010 itn.) kot napad nase, kot vdajo pred 

prehudimi notranjimi in zunanjimi pritiski, odgovor na doživljanje notranje stiske, prispodobo 

razdiralnega obrata navznoter in proti sebi, utrjen spomin na tolažbo, vzorec, model za 

izražanje stisk, notranjih napetosti, varen vzorec obnašanja, poizkus vzpostavitve lastnih 

meja, osebnega prostora in nahajanja, način izražanja kontrole v povezavi z občutenjem 

avtonomije in moči, grozav poskus psihološkega preživetja, ugašanje notranjega ognja, 

poškodbo duše in apel, klic na pomoč. Je simptom in način soočanja s problemi, ni pa 

problem (Gostečnik, 2000).  

Motnje hranjenja so povezane z vprašanjem, ali se je človek naučil neposredno zadovoljiti 

svoje potrebe. Večina žensk se je naučila zadovoljevati potrebe drugih ljudi in le redko tudi 

svoje. Ko so izčrpane in utrujene, je hrana najlažji način, da napolnijo prostor, ki je ostal 

prazen, če živijo v emocionalnem neravnovesju med dajanjem in sprejemanjem (Zaviršek, 

1994). »V prispodobi ženskosti so še vedno jasno zapisani napotki o žrtvovanju za druge, 

obvladovanju lastnih želja in potreb, do zanikanja sebe.« (Tomori, 1995, str. 10) »Ženske 

komaj love ravnotežje med ideali uspešnosti in tradicionalnimi pričakovanji, ki jih ima okolje 

do njih. Preokupacija ljudi z videzom in telesno podobo se stopnjuje in je povezana z 

zapovedmi modne industrije in potrošništva, kjer imajo mediji in komercializacija vse več 

segmentov našega življenja, poseben pomen. Zunanji vidiki te obsedenosti z videzom se 

odražajo v kulturnih normah in vrednotah, pravilih vedenja in pritiskih.« (Gordon, 1990, v 

Mrevlje, 1995a, str. 23) »Vrednost ženske se še vedno določa s tem, kako in koliko pomaga in 

je na razpolago dugim. Prične se razvijati konflikt med potrebo po tem, da bi ugodila drugim 

in vse slabšim počutjem, ki je razvil socialno in medijsko podobo super ženske.« (Mrevlje, 

1995a, str. 24). Od ženske se pričakuje, da bo izpolnjevala prehranjevalne, čustvene in spolne 

potrebe drugih, hkrati pa se od nje zahteva avtonomno oblikovanje lastnega življenja (Lask, 

2000, v Reljič - Prinčič, 2003, str. 21). »Kadar postane temeljna vrednota in zapoved, »kako 

nekdo izgleda« pomembnejša in celo bistvena, v primerjavi s tem, »kdo in kakšen je ta 

človek, kaj ga zanima in kaj zna«, je s takšno družbo nekaj hudo narobe.« (Mrevlje, 1995a, 

str. 27) 
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2.2   Osnovne oblike po klasifikaciji MKB–10 in DSM–5 ter njihova pogostnost 

 

V Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB–10, 2008*) so Motnje hranjenja uvrščene v peto 

poglavje Duševne in vedenjske motnje, v kategorijo Vedenjski simptomi, povezani 

s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki (F50–F59), z diagnostičnimi kategorijami  

nervozna anoreksija (tipična in atipična), bulimija (tipična in atipična), preobjedanje, bruhanje 

in drugimi, drugje neopredeljenimi motnjami. Spodaj so podrobneje navedene. 

*(Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične 

namene, Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni. Šesta izdaja. 

Ljubljana; Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2008) 
 

Vedenjski simptomi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki (F50–F59), kjer 

razdeli motnje hranjena (F50): 

− (F50.0) Nervozna anoreksija (anorexia nervosa, živčno hujšanje), 

− (F50.1) Atipična nervozna anoreksija, 

− (F50.2) Bulimija (bulimia nervosa), 

− (F50.3) Atipična bulimija, 

− (F50.4) Preobjedanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami, 

− (F50.5) Bruhanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami, 

− (F50.8) Druge motnje prehranjevanja, 

− Pika pri odraslih, 

−    Psihogena izguba apetita, 

−   (F50.9) Motnja hranjenja, neopredeljena. 

Motnje hranjenja v zgodnjem otroštvu: 

− (F98.3) Pika – motnja zaužitja neužitnih stvari; 

− (F98.2) Ruminacija – ponovno prežvekovanje že zaužite hrane. 
 

Podobno je v Diagnostičnem in statističnem priročniku (DSM–5, 2013), v peti izdaji  

kategorija Motnje hranjenja v poglavju Diagnostični kriteriji in kodi – znotraj nje so naslednje 

diagnostične kategorije: nervozna anoreksija, bulimija (z bruhanjem/brez bruhanja), 

prenajedanje in druge, drugje neopredeljene motnje. 

 

Glavne tri oblike motenj hranjenja so anoreksija nervoza, bulimija nervoza in kompulzivno 

prenajedanje (preobjedanje) (Švab in drugi, 1998, str. 17), znotraj teh so druge podobne 

oblike (t. i. novejše oblike) kot sta ortoreksija nervoza in bigoreksija nervoza, ipd. (Sernec, 

2010, str. 108). Te glavne tri oblike motenj hranjenja se med seboj lahko prepletajo in se pri 

isti osebi skozi obdobja lahko izmenjujejo ali prehajajo ena v drugo in imajo svoje značilno 

neustrezno kompenzacijsko vedenje oz. nadomestno vedenje (Švab in drugi, str. 17).  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiziolo%C5%A1ka_motnja&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiziolo%C5%A1ka_motnja&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nervozna_anoreksija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosa
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiv%C4%8Dno_huj%C5%A1anje
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Atipi%C4%8Dna_nervozna_anoreksija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bulimija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulimia_nervosa&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Atipi%C4%8Dna_bulimija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Preobjedanje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bruhanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
https://sl.wikipedia.org/wiki/MKB-10_Poglavje_F
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Motnje hranjenja so torej: 

1) anoreksija nervoza – pretiran nadzor nad potrebami svojega fizičnega telesa, vse večje 

omejevanje količine zaužite hrane, hkrati pogosto pretirana telovadba, kar se kaže v ekstremni 

izgubi telesne teže in vse večjih telesnih ekstremitetah, restrikcija. 2) bulimija nervoza – 

pretiran nadzor ali izguba nadzora. Po nekontroliranem uživanju hrane sledi ritual »čiščenja« 

(bruhanje in/ali jemanje odvajal). 3) kompulzivno prenajedanje – izguba nadzora, pretirano 

hranjenje v obliki bolj ali manj pogostih ritualov prenajedanja s hrano. Izmenjujejo se lahko 

obdobja prenajedanja in obdobja diet, zato je teža stalno prekomerna ali precej niha (Švab in 

drugi, 1998, str. 17–18). 4) ortoreksija nervoza je hranjenje z izključno »zdravo«, biološko 

neoporečno hrano. 5) bigoreksija nervoza je obsedenost z mišičastim telesom (Sernec, 2010, 

str. 108). 

 

Indeks telesne mase ITM  
 

Opredelitev telesnih posledic in pogostnosti motenj hranjenja v prebivalstvu je najpregledneje 

predstavljena s pomočjo veljavnega kazalca telesne mase in njegove statistične razpodelitve.  

Najbolj enostaven in informativen kazalec primernosti telesnega stanja suhosti, debelosti ali 

normalnosti je indeks telesne mase. Ta se izračuna po formuli:     

ITM = (telesna teža v kg) / (telesna višina² v m) (Reljič - Prinčič, 2003, str. 24; IVZ RS; /24/) 

Seveda zajame le en vidik in sicer neustrezno težo,  le enostavno fizično posledico hranjenja, 

ne pa vzrokov, motivov, dinamike, nihanja, stabilnosti oziroma nestabilnosti, nadomestnega 

vedenja (prenajedanja, bruhanja, stradanja itn.) in doživljanja ob tem. Razpodelitev ITM v 

populaciji v Angliji (v tabeli, str. 53) ni povsem normalna, ampak je nekoliko asimetrična z 

daljšim desnim koncem, torej sorazmerno pogostejšim večjim ITM od srednjega. 

 

Tabela: Razvrstitev vrednosti indeksa telesne mase po definiciji Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO) za osebe, stare nad 18 let (IVZ RS, 2008 in /24/): 
 

Kategorija ITM (kg/m²) Telesna masa 

Huda nedohranjenost ≤ 16,0 
suhost 

(zmanjšana telesna masa) 
Zmerna nedohranjenost 16,0–17,0 

Blaga nedohranjenost 17,0–18,5 

Normalna telesna masa 18,5–25,0 normalna telesna masa 

Zvečana telesna masa (preadipoznost) 25,0–30,0 zvečana telesna masa 

Debelost stopnje I 30,0–35,0 

debelost 

Debelost stopnje II 35,0–40,0 

Debelost stopnje III ≥ 40,0 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Suhost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Normalna_telesna_masa&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zve%C4%8Dana_telesna_masa&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Debelost
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Tabela: Meja za indeks telesne mase – deklice (Anglija) 

 

 

Starost v 

letih  

 

 

Prenizka 

telesna teža 

 

Primerna 

hranjenost 

 

Prekomerna 

hranjenost 

 

Debelost 

 13 15,0 in < 15,1–22,8 22,9–25,8 25,9 in > 

 14 15,6 in < 15,7–23,3 23,4–26,6 26,7 in > 

 15 15,8 in < 15,9–23,9 24,0–27,2 27,3 in > 

 16 16,2 in < 16,3–24,4 24,5–27,7 27,8 in > 

 17 16,9 in < 17,0–24,7 24,8–28,2 28,3 in > 

 18 17,2 in < 17,3–24,8 24,9–28,6 28,7 in > 

 19 17,9 in < 18,0–24,9 25,0–29,3 29,4 in > 

 20 in več 18,4 in < 18,5–24,9 25,0–29,9 30,0 in > 

 

 

Tabela: Primer razpodelitve v Angliji  (UK obesity data data for the adult population)  /14/ 
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Mednarodne raziskave z zdravjem povezanega obnašanja šolarjev (HBSC), izvedene v Evropi 

in Severni Ameriki, so med drugim za Slovenijo pokazale nezadovoljstvo mladostnic (59,9 % 

s telesno težo, 27,7 % na dieti, mlodostnic z manj kot 1 % čezmerne teže) in tudi 

mladostnikov (24,4 % s telesno težo, 8,1 % na dieti, mladostnikov z manj kot 2 % čezmerne 

teže) 1) s svojo telesno samopodobo (torej, 15-letni mladostniki in mladostnice z normalnim 

ITM) (Blejc, 2004, v Arzenšek in drugi, 2005, str. 273), 2) sprejemanje različnih telesnih 

praks (diete, telesna telovadba kot način vzdrževanja in spreminjanja postave, uporaba 

shujševalnih tablet za nadzorovanje teže, kozmetična kirurgija) in 3) zaznavanje družbeno - 

kulturnih pritiskov na telesno samopodobo (medijev, vrstnikov in družinskih članov) (Kuhar, 

str. 269–273). Povečani dejavniki tveganja pa so vse pogostejši v obliki 1) hrana kot 

premagovanje napetosti, 2) izbirčnost (kot posledica permisivne vzgoje), 3) znaki depresije in 

anksioznosti (potlačevanje čustev in čutenja), 4) hrana kot način spoprijemanja s stresom, 5) 

nagnjenost k specifičnim osebnostnim potezam, ki predstavljajo tveganje za razvoj motnje 

hranjenja (perfekcionizem, pretirana storilnost, izrazita pridnost; Sernec, 2003, str. 264), 6) 

(površinski) medosebni odnosi, e–odnosi; (Berčnik, 2012, str. 236–246). Slovenska raziskava, 

v kateri so o prehranjevalnih navadah povprašali 4700 srednješolcev, kaže na visoke deleže 

neustreznih prehranjevalnih vedenjskih vzorcev: 13,8 % dijakinj in 7,8 % dijakov navajajo 

obdobja prenajedanja (Tomori in Rus - Makovec, 2000; v Sernec, 2010, str. 108). Raziskave 

kažejo, da podobno kot pri anoreksiji nervozi je 90-95 % vseh oseb z bulimijo nervozo 

ženskega spola (Bulik, Sullivan in Tozzi, 2006; Salbach, Lenz in Simmendinger, 2008, v 

Sernec, 2010, str. 108). 

 

Razširjenost  

Motnja hranjenja je pogosta, ocenjeno je, da jo ima v zahodnih državah okoli 0,9 do 4,3 % 

žensk in 0,2 do 0,3 % moških (približno desetkrat redkeje kot pri ženskah) v nekem 

življenjskem obdobju, pogosto v najstniškem (Smink, Hoeke, Hoeken, 2012; /15/). 

Anoreksija nervoza tu poveča verjetnost smrti zaradi povezanih motenj, kot so depresija, 

zloraba snovi, anksioznost in predvsem zaradi raznih zdravstvenih zapletov /18/. Zaradi tega 

je okoli 18 krat večja verjetnost zgodnje smrti kot v populaciji (NIMH, Eating disorders, /16/), 

v desetih letih bolezni pa beležijo 5 % smrti (DSM–5, 2013), tudi zaradi samomora /17/. 

 

Anoreksija nervoza naj bi bila zlasti v razvitem svetu pogostejša v velikih mestih (Hafner, 

2003, str. 220). Podatki v letu 2005 kažejo, da znaša prevalenca (pogostost) anoreksije 

nervoze v svetu 3 na 1000 prebivalcev in incidenca (pojavnost na leto) 8 novih primerov na 

100 000 prebivalcev na leto (Žigon, 2004, v Arzenšek, Turčin in Lahe, 2005, str. 270). 
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Podatki v letu 2010 kažejo 7 novih primerov anoreksije nervoze in 14 primerov bulimije 

nervoze na 100 000 prebivalcev (Sernec, 2010, str. 106). 

Anoreksija nervoza in bulimija nervoza se pojavljata predvsem pri ženskah, najpogosteje v 

starosti od 9 do 25 let. Razmerje med deležem žensk in moških, pri katerih se pojavi motnja 

hranjenja je 9 : 1, delež moških z leti narašča (Poštuvan in Hromc, 2007, str. 55).  

Švab in drugi (1998, str. 17–18) navajajo sledeče podatke glede pogostosti pojava motenj 

hranjenja med spoloma:  

– anoreksija nervoza: 1 % žensk; 0,1 % moških;  

– bulimija nervoza: 3–5 % žensk; 0,3–0,5 % moških;  

– kompulzivno prenajedanje: 12 % žensk, 12 % moških. 

 

Najprej so motnje hranjenja veljale za izrazito žensko bolezen (Zaviršek, 1994). Podobno 

meni tudi K. Sernec (2010, str. 107–108), na približno devet do deset žensk zboli en moški.  

Razmerje med osebami moškega spola in osebami ženskega spola, ki so obolele za anoreksijo 

nervozo, je 8 % pri moških in 92 % pri ženskah (Hafner, 2003, str. 218).  

Uveljavljeni sta dve podskupini za klasifikacijo anoreksija nervoza (Sernec, 2003, 2010): 

1) Restriktivna oblika anoreksije nervoze je prisotna pri 25 % oseb z anoreksijo nervozo 

(Sernec, 2003). Pri tem tipu oseba doseže izgubo telesne teže predvsem z dietami in 

stradanjem in/ali pretirano telesno aktivnostjo (Pandel Mikuš, 2003, v Arzenšek in drugi, 

2005, str. 270). Z zavračanjem hrane hočejo pokazati, da ne morejo sprejeti tistega, kar jim 

okolje in družina dajeta ali hočeta posredovati. Načrtno zavračajo hrano in hranjenje do take 

mere, da jih lahko življenjsko ogrozi (Gostečnik, 2002, v Arzenšek in drugi, 2005, str. 270).  

2) Purgativna oblika anoreksije nervoze (anoreksija nervoza z bulimičnimi potezami) oziroma 

oblika »prenajedanja/čiščenja« pa se pojavlja pri 75 % oseb z anoreksijo nervozo (Sernec, 

2003, v Arzenšek in drugi, 2005, str. 270). Pri tem tipu se oseba prenajeda, potem pa običajno 

sledi samopovzročeno bruhanje ali uporaba diuretikov, laksativov ali klistirja. Nekateri pa 

izvedejo »čiščenje« že po manjših količinah hrane (ni nujno, da se prenajedo) (Pandel Mikuš, 

2003, v Arzenšek in drugi, 2005, str. 270). Te osebe nadomeščajo čustveni primanjkljaj s 

hrano, vendar hrane ne zmorejo prebaviti, tako kot ne morejo predelati neprijetnega 

čustvenega stanja v družini (Gostečnik, 2002, v Arzenšek in drugi, 2005). 

 

Motnje hranjenja v splošnem opredeljujemo kot kompleksne motnje v posameznikovem 

načinu prehranjevanja, ki se pojavljajo v kateremkoli starostnem obdobju pri ženskah (sicer 

pogostejše) in moških. Ob tem se kažejo v tipičnih oblikah neustreznih nadomestnih vedenj 

oz. postopkov posameznika s specifično pogojeno patologijo. Za diagnozo mora biti takšno 

vedenje prisotno najmanj šest mesecev, po daljšem času pripelje do vse bolj vidnih sprememb 
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ter številnih negativnih učinkov na katerikoli ravni posameznikovega funkcioniranja. Če se 

takšno vedenje utrjuje, lahko postane povsem avtonomno in preide v kronično fazo, ko že 

lahko govorimo o razvoju odvisnostne motnje (Modic, 2003). »O anoreksiji nervozi in 

bulimiji nervozi se pogosto govori kot o bolezni nove dobe. Pojavnost motenj hranjenja v 

zadnjih desetletjih epidemično narašča.« (Reljič - Prinčič, 2003, str. 20) 

 

Torej, motnja hranjenja je le način soočanja s problemi, ni pa problem. »Z njo oseba dobi 

občutje, da lahko kontrolira vplive, ki prihajajo od zunaj in na ta način postavi mejo okoli 

sebe, znotraj katere se počuti varna. Pri tem pomeni varnost občutje sposobnosti diferenciacije 

od drugih, ki ga drugače ni.« (Margo, 2002, v Podjavoršek, 2004, str. 121; Gostečnik, 2000, 

str. 131) Prav tako ne more reči »NE« tako, da bi bil ta »ne« tudi spoštovan in tako ji samo 

hrana ostane kot tisto edino, kar lahko nadzoruje v lastnem življenju (Zaviršek, 1995, str. 69). 

 

Bigoreksija nervoza in ortoreksija nervoza   

 

Med novejše oblike motnje hranjenja uvrščamo bigoreksijo nervozo (obsedenost z mišičastim 

telesom) in ortoreksijo nervozo (hranjenje izključno z »zdravo«, biološko neoporečno hrano), 

ki še nista uvrščeni v mednarodne klasifikacije bolezni (Sernec, 2010).   

 

»Ortoreksija nervoza je motnja hranjenja, katere značilnost je obsedenost z zdravo, biološko 

čisto hrano, ki vodi do izrazitih prehrambenih restrikcij. Obolevajo predvsem ženske v 

zgodnji in srednji odrasli dobi. Jedrni problem je nizka samopodoba in slabo samospoštovanje 

ter potreba po nadzoru. Izstopajoče osebnostne poteze so perfekcionizem, pretirana storilnost, 

rigidnost in potreba po zunanjih pohvalah. Odsotni pa so strah pred debelostjo, težnja po 

vitkosti in motena telesna shema. Ortoreksija nervoza vodi, podobno kot druge oblike motnje 

hranjenja, v podhranjenost, izgubo socialnih stikov in čustvene motnje.« (Sernec, 2010, str. 

108) 

 

»Bigoreksija nervoza ali mišična disformija je značilna obsedenost s potrebo po mišičastem 

telesu in izrazito motena telesna shema (kljub pretirano mišičastemu telesu se doživljajo 

presuhe in premalo možate). V ozadju motnje je nizka samopodoba in slabo samospoštovanje. 

Obolevajo predvsem moški v obdobju mladostništva in zgodnje odraslosti, ki večino svojega 

časa preživljajo v fitnes studiih, pogosto zlorabljajo tudi anabolne steroide, kar še dodatno 

ojači pridruženo depresivno motnjo in povzroči motnje spolnih funkcij, ki so lahko 

ireverzibilne.« (Sernec, 2010, str. 108) 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

58 
 

2.3 Tri osnovne oblike motenj hranjenja  

  

Motnje hranjenja so blage ali »trdovratne« po svojem značaju, so kompleksne motnje v 

posameznikovem načinu prehranjevanja. Pojavljajo se ne glede na spol, starostno obdobje,  v 

smislu pretiranega ali pomanjkljivega hranjenja, ob izraženih drugih oblikah neustreznega 

kompenzacijskega vedenja, s specifično pogojeno patologijo (Modic, 2003; Buckroyd, 2004, 

str. 166).  

Poznamo tri osnovne oblike motenj hranjenja: anoreksija nervoza, bulimija nervoza in 

kompulzivno prenajedanje (t. i. prisilno prenajedanje ali preobjedanje), lahko se prepletajo, ali 

prehajajo ena v drugo (Švab in drugi, 1998; Sernec, 2008, 2010), med nove oblike pa sodita 

predvsem ortoreksija nervoza in bigoreksija nervoza (Sernec, 2010, str. 108) in imajo 

neustrezno kompenzacijsko vedenje oz. nadomestno vedenje (Buckroyd, 2004, str. 166; Reljič 

- Prinčič, 2003, str. 23). Nevzdržna notranja stiska se lahko pojavi zaradi sledečih razlogov 

(Švab in drugi, 1998, str. 22): 

− dolgotrajnih psihofizičnih in čustvenih zlorab (zlorabe vseh vrst, najpogosteje 

čustvene zlorabe, ki jih je roditeljem najlažje prikrivati) (Hram, 2012); 

− dolgotrajne čustvene prikrajšanosti (pomanjkanje ljubezni in spodbud družine); 

− duhovne praznine (oseba ne najde več smisla, vizije in svoje prave identitete); 

− nenadnih bolečih ali travmatičnih dogodkov (selitev, ločitev staršev, smrt v 

družini, nesreča, travmatsko doživetje ipd.) (»travmatsko doživetje označuje 

doživljaj izjemno ogrožajoče situacije, ki ga spremljajo občutja hudega strahu, 

groze in telesne reakcije, ki porušijo otrokove obvladovalne sposobnosti ter 

zmogljivosti ter povzročijo občutje popolne nemoči«; Mikuš Kos, 2001, str. 8). 

 

Posledice se pokažejo na fizični, psihični, duhovni in socialni ravni (Švab in drugi, 1998, 

str. 34–41): 

− posledice na fizični ravni: nihanje telesne teže, pomanjkanje energije, zagona, 

vitalnosti, razne bolezni, pretrgan stik s telesom, neprepoznavanje telesnih 

signalov, kar vodi v destruktivno ravnanje s telesom, doživljajska otopelost, 

nerealistično zaznavanje telesa itn.; 

− posledice na psihičnem nivoju: pojav depresivnosti, otopelosti, črnogledost, 

pomanjkanje entuziazma, volje, neizražanje svojih čustev in občutij, potreb (oseba 

jih ne prepozna več), želja, nezmožnost se izraziti kreativno (na različnih področjih 

življenja), težave pri opravljanju vsakdanjih obveznosti, miselna preokupacija z 

razmišljanjem o hranjenju in načrtovanju, kako prenahati s svojim motečim 

vzorcem hranjenja, načrtovanje svojih dejavnosti za čas, ko ne bo več motnje; 
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− posledice na duhovni ravni: izgubljenost, nemoč, izguba svobodne volje, 

doživljanje neznosne praznine, brezizhodnosti, notranja neizpolnjenost, 

nedoživljanje najgobljih kvalitet samega sebe (ljubezen, upanje, volja, radost, 

čudenje nad življenjem, hvaležnost), občutje, da življenje polzi mimo, misel na 

samomor, nezmožnost vživeti se v trenutek, doživljajska opotelost, pomanjkanje 

smisla in zavedanja svoje identitete itn.;  

− posledice na socialnem: nekomunikativnost, nezmožnost intimnih odnosov ali pa 

težave pri njihovem vzdrževanju, nezmožnost imeti partnerja, težko skbeti za 

družino, otroke, pasivnost na delovnem mestu, v šoli, ali pretirana aktivnost in 

storilnost ter perfekcionizem. 

 

V vseh primerih t. i. potencialno problematičnih družinskih okolij za razvoj neke specifične 

motnje, strokovnjaki po večini ugotavljajo, da so načeloma matere in/ali tudi očetje 

prezaposleni s telesno težo, zdravo prehrano, videzom (Marušič, 2000; Modic, 2003) in 

nezadovoljne z nefunkcionalnim partnerskim odnosom (Hram, 2010; Sernec, 2003). »Na 

zunaj so to po navadi družine, ki se prikazujejo kot mirne, uravnovešene in prilagojene okolju. 

Vendar pa so interakcije med člani družine površne in prazne, brez prave, resnične čustvene 

vsebine, s čustveno hladnostjo, kjer je prepovedano izražati prava, pristna čustva, družine, ki 

so zaznamovane s psihično in fizično ter emocionalno zlorabo (če so čutenja izražena, potem 

jih izražajo v zelo racionalni obliki). Člani teh družin se težko vživljajo v čutenje drugih in 

imajo zelo nizek tolerančni prag za trpljenje drugih. Starši pa od njih pričakujejo veliko, 

zaradi nezadovoljstva med njima, zato kompenzirajo svoje frustracije z velikimi pričakovanji 

do otroka.« (Gostečnik, 2000, str. 128)  

Delitev vlog v takih družinah je pogosto tradicionalna, kar potemtakem izpostavlja funkcijo 

žene kot idealne partnerice, skrbne matere in gospodinje, ki postavlja v ozadje svoje potrebe, 

uresničitev lastnih možnosti, prevelikih poklicnih ambicij (kar velja za nežensko in ogroža 

družinsko orientacijo, za razliko od partnerja; Vogt, 1995, v Modic, 2003), pri čemer je vsa 

njena misel skoncentrirana na družinsko življenje kot središče njenega poslanstva. Iz tega 

sledi, da v sebi, zaradi svoje neuresničenosti, zatre in potlači vsa nastajajoča se 

nezadovoljstva, negativna čustva, kar skuša izravnati v nezdravo zavezniškem, pogosto 

avtoritarnim odnosom do hčere (ali sina, t. i. »izbranega otroka«) (Brecht, 1997; Stahr, Barb - 

Priebe, Schulz, 1995, v Modic, 2003). Izbrani otrok se lahko tedaj dejansko začenja čutiti 

odgovorno za vsa materina razočaranja kot tudi za delovanje družinskega sistema.  

»Materin odnos do »izbranega in žrtvovanega« otroka je obarvan z ambivalentnimi občutji, ki 

se razprostirajo vse od prevelikega vključevanja ali posesivnosti, pa do odprtega zavračanja, v 
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vseh primerih so njihova pričakovanja in ambicije do otroka zelo velike. Te matere so 

vključene v socialne aktivnosti, vendar niso sposobne nobenih pravih intimnim navezav s 

svojim otrokom, razen če je v vlogi emocionalnega partnerja, ki naj bi izpolnil vse tisto, česar 

ne dobivajo v svojem zakonskem partnerstvu ali pa v zunanjem okolju.« (Markus in Levine, 

1998; Minuchin, 1974, v Gostečnik, 2000, str. 128)  

»Tudi očetje zaznamujejo »izbranega otroka« z zelo svojskimi značilnostmi, tudi tu govorimo 

o celi paleti ambivalentnih občutij, ki se raztezajo vse od čustvene navezave med očetom in 

npr. hčerjo, pa vse do odsotnih, nečustvenih in zavračujočih.« (Gostečnik, 2000, str. 128)  

Prisotnost očeta je lahko zgolj formalna, v resnici ga ni, saj je predan svoji poklicni 

uresničitvi, skrbi za finance, samoizpolnitvi (Brecht, 1997, v Modic, 2003) ali »pa je 

večinoma pasivni, medli, odsotni lik, brez avtoritete, največkrat tudi sam z vrsto neizpolnjenih 

in nedokončanih nalog lastne adolescence« (Rojc, 1995, str. 57), v svojem vedenju dokaj 

infantilni, zasvojeni ali prikrito depresivni (ko otrok z zavračanjem hrane zrcali očetovo 

prikrito depresijo in tako vzdržuje družinski sistem v ravnovesju) (Markus, Levine, 1998; v 

Gostečnik, 2000, str. 128). »Očetje lahko poskušajo biti svobodni in zato čustveno niso dani 

na razpolago drugim članom družine, niti svoji ženi. Ta, ki je hkrati tudi mati, tako ostane 

sama s svojimi čustvi in občutji in ker zato ni dovolj močna, jih začne deliti z otrokom.« 

(Margo, 2002, v Podjavoršek, 2004, str. 122)  

 

Značilnosti dinamike psihosomatskih družin 

 

V eni od številnih raziskav anoreksičnih in bulimičnih družin je Minutcih s sodelavci (1974, v 

Gostečnik, 2000, str. 128–129; Tomori, 1994, str. 114–115) raziskoval značilnosti, ki zrcalijo 

dinamiko »psihosomatskih družin«, v katerih se pogosto pojavlja odklonsko vedenje, astma, 

zasvojenosti in omame, anoreksija nervoza in bulimija nervoza. Te značilnosti so: 

1) Preveliko vmešavanje oziroma transakcijski slog, kjer so družinski člani preveč vključeni 

ali vpleteni ter pretirano odzivni na čutenja in mišljenja drug drugega. Obenem gre za izredno 

senzitivnost. Vsako najmanjše negativno čustvo zaznajo ostali člani, ki pa so obenem zelo 

vsiljivi ter hočejo vplivati na mišljenje, čustvovanje, čutenje in delovanje vsakega 

posameznega družinskega člana. Otroci v teh družinah zlahka postanejo emocionalni partnerji 

svojih lastnih staršev. Zlasti dekleta so še posebej izpostavljena, saj so tudi starši v teh 

družinah izredno oziroma neprimerno pozorni do vsake njihove aktivnosti, ki bi lahko 

pomenila osvoboditev od družinskih vezi. Danes se vse bolj povečuje ta delež tudi pri fantih. 

2) Preveliko zaščitnišvo, ki vlada v teh družinah, se kaže predvsem v ekstremni skrbi 

družinskih članov za drug drugega. Vendar tudi ta skrb ni skrb, ki bi vzbujala samostojnost ter 

iniciativo, ampak je nega in zaščitniška skrb namenjena predvsem nadzoru nad otroci. 
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Kontrola je vsekakor osnovna norma v družinah z motnjo hranjenja. Posledično pa postanejo 

tudi otroci izredno zaščitniški v vedenju do svojih staršev in pretirano lojalni. 

3) Te družine se bojijo vsake spremembe, zato velja zanje značilnost rigidnost oz. 

okostenelost, ker na vsak način hočejo ohraniti utečene vzorce interakcij in vedenj. Vsak 

napor, kako spremeniti družinsko interakcijo, je zato zavrnjen in odmeva v celotnem 

družinskem sistemu, ki si na vso moč prizadeva ohraniti »status quo«. To se še zlasti pokaže, 

ko se mladostnik skuša osvoboditi preveč rigidnih družinskih pravil oziroma pokaže na 

potrebo po večji neodvisnosti. Tedaj takšna družina z vso silovitostjo vztraja, da se utečen 

način njihovih medsebojnih interakcij na vsak način ohrani. Teme, kot sta večja neodvisnost 

in avtonomija so prepovedane teme, ker preveč ogrožajo družinski sistem, zato se odprto ne 

smejo načeti; ostanejo potlačene, vendar v potlačeni obliki živijo dlje in predstavljajo vir 

simptomatike, ki se zrcali v bolezni izbranega otroka – mladostnika. 

4) Te družine imajo zelo nizek tolerančni prag za odprt konflikt, zato zanje velja 

karakteristika izogibanje konfliktom in zlasti reševanje konfliktov. Skoraj vsak pogovor o 

različnih mnenjih ter temah o avtonomiji in neodvisnosti je zatrt. Nekatere družine s 

posamezniki, ki zrcalijo simptomatiko motnje hranjenja, zanikajo obstoj kakršnega koli 

problema in na vso moč poudarjajo harmonijo in soglasje v njihovih družinah. V 

psihosomatičnih družinah pa si upajo izražati odprto nestrinjanje, vendar se medsebojno 

nenehno prekinjajo, menjavajo teme, skušajo zanikati oziroma se izgoniti vsakemu problemu. 

Razrešitev teh problemov bi namreč zahtevala vsaj določeno mero avtonomije in 

neodvisnosti, kar pa je vsekakor nesprejemljivo. 

5) V teh družinah je osnovna vloga indentificiranega bolnika oz. pacienta v odigravanju 

nenaslovljenega konflikta, ki je zanikan. Psihomatični otrok je bistveno vključen v starševski 

konflikt, ki je na različne načine prikrit. Tako je otrok osnovni regulator družinskega sistema. 

6) Prevelika in pretirana vključenost in vmešavanje v medsebojne vloge med starši in otroki 

predstavljajo »triangulacije« ter »koalicije« med enim od staršev in otrokom in »izogibanje«. 

V prvih dveh so starši v konfliktu drug z drugim, medtem ko je otrok odprto siljen, da se 

strinja ali poveže z enim od staršev nasproti drugemu. V trikotniku je otrok porinjen v 

pozicijo, da razcepi svojo lojanost do obeh staršev. Ne bo se mogel izraziti, ne da bi se združil 

z enim od staršev nasproti drugemu. V primeru izogibanja se oba roditelja združita ter za 

svoje probleme krivita otroka, ki na ta način postane grešni kozel (t. i. identificiran pacient) in 

s tem prevzame starševsko anksioznost in njun konflikt (Blinder, Chaitin in Goldstein, 1988, 

v Gostečnik, 2000, str. 129). 
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Okrevanje družine – čutenje in zavedanje staršev v procesu pomoči 

Cilji intervencije, pomoči 

 

Simptomatični odziv kot posledico nosi otrok – izbran član družine, ki je zaradi svoje izrazite 

ranljivosti biti otrok nosilec nerazrešenih starševskih sporov in njihovih čustvenih zapletov. 

Otrok niti ne ve, da je postal nosilec starševskih projekcij, njihovih nerazrešenih psihičnih 

vsebin, se z njimi identificiral in jih nato aktiviral oziroma odprto odigraval ter na ta način 

vzdrževal družino v ravnovesju (Gostečnik, 2000, str. 131). Tudi M. Tomori (1994) meni, »da 

je ena od zakonitosti vzdrževanja družinskega ravnovesja prek otroka tudi to, da otrok 

pogosto »prinese« v družino motnjo, ki je simbolično povezana z nerazrešenim problemom 

staršev ali pa je celo njegova jasno razpoznavna različica« (Tomori, 1994, str. 114). Torej, 

odgovornost za nastalo situacijo je potrebno porazdeliti med vse družinske člane in omogočiti 

okrevanje članu z motnjo hranjenja, to pa je mogoče s pomočjo čutenja in zavedanja vseh 

članov. »Družine z motnjo hranjenja imajo težave s komuniciranjem, zato so konflikti zelo 

direktni – teža in hrana postaneta njihov jezik. Zakonski oz. partnerski konflikti v družinah z 

motnjami hranjenja v času, ko se motnja pojavi, pogosto izginejo; če ostanejo, niso 

naslovljeni.« (Margo, 2002, v Podjavoršek, 2004, str. 123) Tako član z motnjo hranjenja 

prične prevzemati veliko nenaslovljenih čutenj zakonskega podsistema (še preden se ta 

izrazijo), postane  mirovnik v medosebnem odnosu med starši in prevzame vlogo grešnega 

kozla svoje družine (ostali sorojenci pa lahko zanikajo v sebi svoja negativna čustva do te 

mere, da ne vidijo več nobene povezave z njimi). Osebi z motnjo hranjenja postane v nekem 

trenutku prevzemanje čutenja preveč, zato ne zmore več sprejemati ničesar, tudi hrane ne 

(prične zavračati vse, kar prihaja od zunaj). Ob vsem tem je polna starševskih skrbi in ima 

vlogo zapolniti praznino, ki je med starši. Cilji intervencije (pomoči) niso simptomi, ampak 

razmejitve med podsistemi družinskega sistema (Gostečnik, 2000). Za uspešno okrevanje 

otroka morajo starši 1) dovoliti si čutiti, 2) sprejeti lastna čutenja, 3) pričeti izražati svoja 

čutenja drug drugemu (brez strahov zaradi občutja nepopolnosti ali sesutja sistema) in jih 

spoštovati, 4) razreševati medsebojni partnerski konflikt, ki so ga doslej reševali preko otroka, 

na drug in zdrav način, 5) odgovorno sprejeti starševsko vlogo in naloge ter jo 6) ločiti od 

partnerske vloge in jo prav tako odgovorno sprejeti, 7) zavedati se lastnih vzorcev iz 

otroškega obdobja, jih sprejeti, nanje zavestno vplivati in jih spreminjati, 8) ločiti sedanjost od 

preteklosti. Motnja hranjenja ohranja družinski sistem v ravnovesju (Gostečnik, 1998; 

Podjavoršek, 2004). »Če otrok okreva, ravnovesja ne bo več oz. bo treba poiskati nov način za 

njegovo vzpostavljanje, zato je motnjo hranjenja, še posebej anoreksijo nervozo tako težko 

odpraviti. Dokler se starši ne počutijo dovolj varni in niso pripravljeni tvegati in sprejeti 

svojih čutenj in čutenj drug drugega ter konflikta, ki je med njimi, oseba ne more okrevati« 
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(Podjavoršek, 2004, str. 127–132), nima notranjega dovoljenja zanj, t. i. blagoslova staršev 

(Hram, 2011c). Starši se lahko vnovič zavarujejo pred globljimi čutenji (vsebina človekovega 

notranjega doživljanja čustvovanja), tokrat z občutji krivde, tako kot so se prej zavarovali s 

tem, da sta svoja čutenja projecirala na otroka (Podjavoršek, 2004, Gostečnik, 2000).  

»Starši se velikokrat trudijo, pa stvari ne gredo tako, kot bi morale iti. Težava je lahko tudi v 

tem, da so starši v svojih izvirnih družinah prevzeli določene vzorce obnašanja in vedenja 

(posredno in prek nezavednih mehanizmov; Tomori, 1994, str. 30), ki niso nujno 

funkcionalni« (Podjavoršek, 2004, str. 125). Zato je potrebno, da se jih zavedo, jih sprejmejo, 

zavestno vplivajo nanje in jih spreminjajo ter ločijo sedanjost od preteklosti. Kar je lahko 

osnova številnim konfliktom, lahko je tudi en od multifaktorske vzročnosti za razvoj motenj 

hranjenja (Gostečnik, 2002, v Podjavoršek, 2004). Torej, med starši prihaja do opisanih 

blokad tudi zato, »ker so v partnerski odnos prinesli veliko nerazrešenih čutenj iz izvirnih 

družin« (Podjavoršek, 2004, str. 130 ), zato so se dolžni otroku srčno opravičiti in se podati na 

pot neobhodnih sprememb ter osebnostnega in partnerskega razvoja, z zavedanjem (Hram, 

2011c). Starši so dolžni sprejeti posledice svojih razdiralnih dejanj in se naučiti drugačnega 

ravnanja (Satir, 1995, str. 29). Ne glede na vsa našteta dejstva doslej, je potrebno odgovornost 

za nastalo situacijo – razvito motnjo hranjenja pri družinskem članu porazdeliti med vse 

družinske člane. To je mogoče le, 1) če vsi družinski člani začnejo čutiti čutenja, ki si jih prej 

niso dovolili in 2) dajo dovoljenje sebi in drugim, da smejo čutiti drugače kot drugi 

(Gostečnik, 2001, v Podjavoršek, 2004, str. 124). Član, ki je razvil motnjo hranjenja, se za to 

ni namerno odločil, čeprav velikokrat tako izgleda. Družinski člani so namreč pogosto 

prepričani, da jih ta samo izziva, zaradi česar je v teh družinah prisotna stalna napetost 

(Margo 2002, v Podjavoršek, 2004, str. 122), ki jo razelektrijo s hrano. Ta  je zgolj način, s 

katerim se družinski sistem izogiba konfliktom in dejanskim problemom. Namesto da bi se 

pogovorili o problemu, ki je nastal, se sprašujejo, kaj bodo jedli. S tem dobi hrana izjemno 

pomembno, če ne kar središčno vlogo v družini, kar tudi omogoča večjo povezanost in 

močnejši odnos med njimi, zato je potrebno poiskati zelo močna kratkotrajna čustva (t. i. 

afekt), ki so družini skupna in bodo družino držali skupaj tudi potem, ko bo odvzet simptom – 

motnja hranjenja. Potrebno je ugotoviti, kaj družino poganja (sistemska raven), kaj se dogaja 

med dvema posameznikoma (interpersonalna raven) in »jaz« posameznika do objektov v 

okolici, ki je v veliki meri odvisen od odnosov iz otroškega obdobja (intrapsihična raven) 

(Gostečnik, 1998; 2002, v Podjavoršek, 2004, str. 124). Družina je osnovna in najmočnejša 

celica družbe in se kot taka lahko prilagaja spremembam, tako zunanjim kot notranjim, član z 

motnjo hranjenja pa je v globokem obupu, s pridobljeno suicidalno motnjo, avtoagresivnostjo, 

negativno agresivnostjo in niti ne ve, da je bil »izbran in žrtvovan«, da vzdržuje družino in 

parterski odnos staršev v ravnovesju. 
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Anoreksija nervoza 

Oseba z anoreksijo nervozo (pretiran nadzor nad potrebami svojega fizičnega telesa) vse bolj 

niža telesno težo in omejuje količino zaužite hrane, hkrati pogosto in preveč telovadi (Švab in 

drugi, 1998). 

»Anoreksija nervoza je motnja, ki se po navadi pojavi na prehodu iz otroštva v adolescenco. 

Nastaja postopoma, gre torej za proces. V ozadju je pogosto slaba samopodoba in nizko 

samospoštovanje. Oseba z anoreksijo nervozo čuti intenziven strah pred debelostjo, ki se ne 

zmanjša niti ob zniževanju telesne teže. Ves čas je prepričana, da je debela, četudi so v resnici 

že izražene telesne posledice podhranjenosti« (Sernec, 2003, str. 260–261).  

 

Poznana sta dva tipa anoreksije nervoze, in sicer: 

− restriktivni tip (hranjenje je močno omejeno in so epizode prenajedanja in bruhanja 

redke); 

− purgativni tip (poleg restrikcije hrane je pogosto tudi prenajedanje in nadomestno 

vedenje kot je samopovzročeno bruhanje, zloraba odvajal, telovadbe) (Reljič - 

Prinčič, 2003, str. 23).  

Za oba tipa anoreksije nervoze je značilna restrikcija tako hrane, oblek, porabe zase itn. 

 

Za anoreksijo nervozo so poleg prenizke telesne teže sledeče značilnosti (Gilbert, 2000, v 

Reljič - Prinčič, 2003, str. 22; Marušič, 2000; Buckroyd, 2004, str. 164): močan strah pred 

povečanjem telesne teže, čeprav je teža pod normalno vrednostjo; odklanjanje vzdrževanja 

teže v mejah normalne telesne teže glede na leta in višino; motnja v zaznavanju lastnega 

telesa; navkljub izredno suhim ekstremitetam; zanikanje nevarnosti vzdrževanja nevarno 

nizke teže; amenoreja (izostanek vsaj treh zaporednih menstrualnih ciklusov); telesna oblika 

in teža pretirano vplivata na samopodobo.  

 

Najpogostejši telesni znaki (Gilbert, 2000, v Reljič - Prinčič, 2003, str. 22; Buckroyd, 2004, 

str. 164): izguba telesne teže; in nenehno nižanje; zaprtje in bolečine v trebuhu, slabost in 

napihnjenost; otekline obraza in sklepov, napet trebuh; povečano izpadanje las, redčenje, 

krhkost las; poraščenost po telesu (lanugo – puhasta dlaka, ki raste po vsem telesu in tudi po 

obrazu); znižana telesna temperatura in srčni utrip, nizek krvni pritisk; premraženost, slaba 

cirkulacija in mrazenje; amenoreja, izguba libida pri moških; suha koža, podočnjaki, krhki 

nohti; izguba kostne mase, ki pripelje do poznejšega tveganja osteroporoze; nespečnost. 

 

Znaki v organskem sistemu: srčnožilni (hipotenzija, bradikardija, aritmija), prebavni 

(kronično zaprtje, upočasnjeno praznenje želodca, povišane aktivnosti jetrnih taranzaminaz – 

AST, ALT), krvotvorni (anemija, levkopenija, trombocitopenija), ledvični (azotemija in 

hipokaliemija), endokrini (znižano izločanje gonadotropinov – amenoreja, znižana 
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koncetracija T3, hipoestrogenemija in hiperkortizolemija) in skeletni (osteoporoza) (Preželj, 

1995, str. 13). 

Najpogostejši psihični znaki (Gilbert, 2000, v Reljič - Prinčič, 2003, str. 22–23; Sernec, 2003; 

Buckroyd, 1994, 2004, str. 164): 1) izrazit strah pred naraščanjem telesne teže; 2) izkrivljena 

zaznava telesne oblike in telesne teže; 3) zanikanje življenjske ogroženosti; 4) spremembe v 

osebnosti (perfekcionizem, pretirana storilnost in izrazita pridnost, potreba po zunanji pohvali, 

povečana stopnja introvertiranosti); 5) nihanje v razpoloženju; 6) slabo samospoštovanje; 7) 

sovraštvo do samega sebe in depresivno razpoloženje; 8) razdražljivost in črnogledost; 9) 

upad zanimanja za spolnost, spolna občutja izginejo. 

 

Najpogostejši vedenjski znaki: omejevanje in nadzor; ritualno hranjenje, določena količina ob 

določenih urah; obsesivno ukvarjanje s hrano, z zdravo hrano in kalorijami; osamljeno 

početje, ki v drugih vzbuja skrivnostnost; upočasnjenost ali hiperativnost; skrivanje telesa v 

preširokih oblačilih; jemanje odvajal ali/in občasno bruhanje; intenzivno gibanje, pretirana 

telovadba, ki je usmerjena v izgubo teže; povišana stopnja introvertiranosti, ki vodi v 

osamitev in socialno izolacijo; umik v družinsko okolje ne glede na destruktivnost odnosov; 

omejitev časa za spanje in počitek, ne glede na lastne potrebe; omejitev količine oblačil, ki jih 

nosi (pretirana skromnost), ne glede na vreme; omejitev trošenja denarja, zlasti, če ga porabi 

zase; odrekanje zadovoljevanja vseh običajnih želja (nadzor t. i. »prostaških in pretiranih« 

potreb); ustavitev in prekinitev lastnega življenja: adolescentnega psihofizičnega razvoja, 

socialnih interakcij, umske dejavnosti in manjša dovzetnost za izobraževanje in razvoj. 

 

Pri otrocih z anoreksijo nervozo lahko pride do zastoja v rasti in zapoznelega adolescentnega 

razvoja zaradi premajhnega kaloričnega in beljakovinskega vnosa (Bratanič, 2000). 

 

Družinska dinamika pri anoreksiji nervozi  

V profilu družin oseb z anoreksijo nervozo naj bi bila izražena močna perfekcionistična 

tendenca, prevelika bližina in potlačevanje emocij, infantilizacija odločanja za otroka in 

namesto njega, hujšanje in strah pred debelostjo (kontrola telesa) ter ekshibicionistično 

seksualno in toaletno vedenje, katerega pomen je močno zanikan. V takšnih družinskih 

ozračjih starši ne morejo tolerirati separacije in teženj otroka po rasti (individualizacija). 

Infantilizirajo ga ter mu tako vcepljajo občutja krivde. Odraščajoči otrok bo tedaj nezavedno 

prepoznal strah pred separacijo, se z njim identificiral in tudi nezavedno odgovoril na močan 

konflikt med ljubeznijo in sovraštvom pri starših (Mushatt, 1992, v Modic, 2003). 

Osebe z anoreksično motnjo po večini prihajajo iz družin, kjer so roditelji pretirano 

nadzirajoči, zaščitniški in ambiciozni ter svojemu otroku ne dopuščajo oblikovanja svojega 

mnenja, pogleda na stvari in svet. Vsaj na zunaj se dozdeva, da so takšna družinska okolja 
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stabilna, v resnici so pretirano zaposlena z visoko postavljenimi ideali glede marljivosti, 

asketske drže, šolske uspešnosti otrok, in sicer po načelu »nikoli ni tako dobro, da bi ne moglo 

biti še boljše« ter pogosto tudi z lastnim fizičnim izgledom, posebno glede lepote in telesne 

kondicije. Otrokova prilagoditev starševskim zahtevam oz. izraženim potrebam pogosto vodi 

do oblikovanja razvoja lažnega jaza. Postopoma se razvije drža, v kateri otrok kaže le tisto, 

kar se od njega želi oz. pričakuje. V takšnem vzdušju mladostnik zelo težko zgradi občutja 

pozitivnega samovrednotenja in uspešnosti, zato pa se zdi, da je občutje avtonomnosti in 

učinkovitosti dosežen s popolnim nadzorom nad lastnim telesom (Bruch, 1979, v Modic, 

2003). 

»Osebe z anoreksijo nervozo so močno povezane z obema roditeljema – veže jih lojalnost. Na 

račun te so pripravljene žrtvovati samo sebe in potlačiti svoje lastne potrebe. Trudijo se 

pridobiti naklonjenost in priznanje staršev, toda za to se morajo zelo potruditi. Od njih se 

mnogokrat pričakuje perfektnost. V takšnih družinah je velikokrat prisotna zahteva po 

nesebičnosti in žrtvovanju. Pogosto se tudi zgodi, da v teh družinah ni dovoljeno biti jezen, 

nevoščljiv in besen na svoje sorojence. Delujejo po načelu: manj ko potrebuješ, manj kot 

zahtevaš zase, močnejši si – to pripelje tako daleč, da oseba z anoreksijo nervozo pokaže, da 

ne potrebuje ničesar več, tudi hrane ne. V takih družinah velikokrat zavzema pomembno 

mesto skrb za drugega. Pomembno je poskrbeti za drugega, vendar je pri tem mišljena 

predvsem skrb za materialno blagostanje.« (Margo, 2002, v Podjavoršek, 2004, str. 122) 

»Skupna značilnost družin z osebami z anoreksijo nervozo je njihova pretirana kontroliranost 

tako navzen kot navznoter; pretirana zaščita in zapiranje v ozek družinski krog.« (Yager, 

1982, v Mrevlje, 1995a, str. 22) Ravno zaradi te izrazite specifike, ki si jo je ta nadela med 

nastajanjem, potem ko se je povsem »izolirala od sorodstva in širše skupnosti« in so se njeni 

člani čedalje bolj zapirali v svojo skrbno varovano zasebnost, pred navidezno ogrožajočo 

zunanjostjo, je prišlo do nujnih zaostritev v medosebnih odnosih med člani. Kar ponazarja 

citat Edmunda Leacha: »Starši in otroci, stisnjeni v svoji osamljenosti, jemljejo drug od 

drugega preveč.« Pričakovanja in zahteve se od tega trenutka dalje le še stopnjujejo, 

utesnjenost postane prevelika, preveč zadušujoča, da bi lahko otrokova individualnost in 

avtonomija, našla pravo podporo in dopustnost, da bi sploh lahko začela funkcionirati kot 

samostojen individuum. Resda se družinski člani panično boje sporov, vendar jim kljub 

napetosti uspeva ohranjati videz »idealne, srečne družine« (v očeh drugih je vedno popolna, v 

vseh pogledih). Karakterna lastnost družine je navidezna povezanost in togost (Mrevlje, 

1995a, v Modic, 2003).  

Posebno vez predstavlja odnos mati – hči. Pri obolelih moških posameznikih naj bi bilo v 

domeni tipično značilne psihodinamike med dečki z anoreksijo nervozo ravno tako opaziti  
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navezanost na dominantno mater (Meyer, 1965), ki pa je močno čustveno obarvana, tj. 

razumljena je na drugačen način kot pri deklici; medtem pa Ziolko (1967) omenja 

pomanjkanje identifikacije z zelo vplivnim očetom in močan kastracijski strah. H. Bruch 

(1971) opisuje premorbidno osebnostno strukturo s pomanjkanjem samoiniciativnega in 

samousmerjevalnega vedenja, ki se razvije pod vplivi pretirano skrbnih, deloma že kar 

nevrotičnih roditeljev. Pri tem se zdi sam sindrom neješčnosti kot obupen poizkus, da bi si 

deček pridobil občutenje lastne kontrole in identitete ter premagal vseprežemajoče občutje 

lastne neučinkovitosti. Središče anoreksičnih motenj pri moških je potemtakem tesno vezano 

na intenzivno doživetje osebnostne neučinkovitosti (Meyer, 1965; Ziolko, 1967; Bruch, 1971, 

v Modic, 2003). 

»Težnjo po popolnosti podpirajo mnoge družbne norme in sociokulturna pričakovanja, 

utrjujejo pa tako pretirano zaščitniške kot zavračujoče družine. Seme notranje negotovosti je 

zasejano že zgodaj (previsoke zahteve staršev, nerealna pričakovanja, neizpolnjevanje 

starševske dolžnosti in neuresničevanje otrokovih potreb, čustvene in druge zlorabe otroka, 

zamenjava vlog; Hram, 2010), v pričakovanju odraslih, da otrok v vsem izpolnil njihovo 

predstavo, ob tem pa mu ne dajo občutja, da ima pravico in možnost za izražanje svojih 

pristnih čustev, tudi kadar gre za občutja nemoči, tesnobe, jeze, bojazni in krivde.« (Tomori, 

1995, str. 10) 

 

Razlike v družinski dinamiki med anoreksijo in bulimijo nervozo (Gostečnik, 2000, str. 130): 

1) v prvi je konflikt in kritika za vsako ceno odstranjena, prepovedana in potlačena, v drugi je 

več prostora za odprto kritiko; 2) v prvi so v svojih vlogah, pravilih in predvidljivostih 

izredno kontrolirani in predvidljivi, v drugi pa veliko bolj kaotični (simptomatični otrok je 

tisi, ki v samem jedru zrcali sistemski kaos ter pomanjkanje odzivnosti s strani ostalih 

družinskih članov); 3) v prvi je mladostnik vse preveč prepleten z družinsko dinamiko, ki od 

njega zahteva strogo poslušnost in potlačitev vseh pobud v zvezi z avtonomijo, v drugi se 

veliko bolj odrpto upira staršem in to upa tudi javno pokazati; 4) anoreksične družine so 

navadno označene z vladanjem občutij perfekcionizma, prevelike zavarovanosti oz. pretirane 

zaščite, medtem ko v bulimičnih družinah prevladuje občutje kaotičnosti z zelo 

nekonsistentnimi vlogami, pravili ter z večjo možnostjo odprtega konflikta ter odprtega 

izražanja besa in jeze ter konfliktov (Vanderlinden in Vandereycken, 1991; Russell, 1999, v 

Gostečnik, 2000, str. 130). 
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Bulimija nervoza 

 

Oseba z bulimijo nervozo (izguba nadzora ali pretiran nadzor) po obilni zaužiti 

visokokalorični prepovedani hrani (preobjedanje, prenajedanje) izvede hoteno bruhanje ali pa 

jemlje odvajala. »Po zaključenem ritualu se počuti notranje očiščena zaradi izločitve hrane iz 

telesa.« (Švab in drugi, 1998, str. 17)  

 

»Bulimija nervoza je obravnavana kot samostojna entiteta šele od šestdesetih in sedemdesetih 

let prejšnjega stoletja. Pred tem je veljala za atipično obliko anoreksije nervoze. Pri osebi z 

bulimijo nervozo se izmenjujejo obdobja prenajedanja (t. i. volčja lakota) in različni 

neustrezni mehanimi zmanjševanja telesne teže (bruhanje, jemanje odvajal in/ali diuretikov, 

stradanje, pretirana telesna aktivnost). Prisotna je preokupiranost z obliko svojega telesa, 

telesno težo in stalen strah pred debelostjo ter občutja pomanjkljivega nadzora nad lastnim 

hranjenjem. Oseba se svojega prenajedanja sramuje in ga izvaja na samem ter z njim nadaljuje 

do bolečin v želodcu. Ob pretiranem uživanju hrane sprošča napetost, temu sledijo občutja 

krivde in posledično vedenjski vzorci za zniževanje telesne teže.« (Sernec, 2003, str. 261–

262)  

 

Poznana sta dva tipa bulimije nervoze, in sicer (Reljič - Prinčič, 2003, str. 23): 

1) nepurgativni tip (oseba omejuje hrano ali med epizodami prenajedanja pretirano 

telovadi; bruhanje in jemanje odvajal sta omejena); 

2) purgativni tip (oseba se znebi zaužite hrane z bruhanjem in jemanjem odvajal);  

3) pri multiimpulzivni obliki bulimije nervoze osnovno vedenje spremljajo tudi zloraba 

alkohola ali drog, promiskuitetno vedenje, nasilje, samopoškodbe, kraje (Kastelic, 

1995, str. 35). 
 

Najpogostejši telesni znaki (Gilbert, 2000, v Reljič - Prinčič, 2003, str. 23): nihanje telesne 

teže; neredna menstruacija; otekle žleze slinavke, ki dajo obrazu okrogel videz; prebavne 

motnje in zaprtje; razjede ustnih kotov; zobna gniloba, poškodba zobne sklenine; razdraženost 

grla in ust; motnje srčnega ritma; elektrolitsko neravnovesje, ki pripelje do zadrževanja vode 

ali do srčne aritmije. Znaki v organskem sistemu: prebavni (povečanje obušesnih slinavk, 

karies, ezofagitis, Mallory - Weiss, akutna gastrična dilatacija, ruptura) (Preželj, 1995, str. 

13). Najpogostejši psihični znaki (Gilbert, 2000, v Reljič - Prinčič, 2003, str. 23):  

nekontrolirana potreba po zaužitju večjih količin hrane; obsedenost s hrano; moteno 

dojemanje telesne oblike in telesne teže; spreminjanje čustev in razpoloženja: anksioznost in 

depresija; nizko samospoštovanje, občutja sramu in krivde; telesna oblika in teža pretirano 

vplivata na samopodobo; občutja osamljenosti in brezpomočnosti.  
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Najpogostejši vedenjski znaki: pretiran nadzor in izguba nadzora (skrajna izmenjujoča vzorca 

obsesivnega obnašanja); prenajedanje in bruhanje; pretirana telovadba; pretirana uporaba 

odvajal, diuretikov; obdobja stradanja; osamitev in socialna izoliranost; sramovanje ter 

sovraštvo in gnus do samega sebe; izginjanje hrane; veliki nakupi hrane. 

 

Kot je za osebo z anoreksijo nervozo značilno omejevanje in nadzor, se pri osebi z bulimijo 

nervozo to dvoje izmenjuje s pretiravanjem. Na primer, potratnemu zapravljanju lahko sledita 

izjemno skrbno zapisovanje izdatkov in varčevanje; neredu in razmetanosti sledita obsesivna 

urejenost in red; umazaniji in nesnagi sledijo rituali umivanja in čiščenja bivališča; aktivni 

spolni dejavnosti sledijo obdobja brez spolnih odnosov; zlorabi alkohola ipd. sledi življenje 

brez. Vzorec izmenjujočega se skrajnega pretiravanja in omejevanja (Buckroyd, 2004, str. 

167), le da oseba z bulimijo nervozo v nasprotju z osebo z anoreksijo nervozo ne najde 

nobenega zadovoljstva v svoji bolezni (Pahole, 1995, str. 76). 

 

Družinska dinamika pri bulimiji nervozi   

Raziskave potrjujejo, da se celotno življenje in vzorci v teh družinah neprestano prepletajo in 

vrte okrog hrane, vendar se za razliko od anoreksičnih primerov motenj, lahko bulimične 

družine smatra za znatno bolj impulzivne. V slednjih je namreč možno pogosteje zaznati 

konfliktno situacijo neposredno, brez prikrivanj »družinski člani situacij ne zmorejo več 

razrešiti, so te vzdrževalec ali posledica vsesplošne zmede«, ki preplavlja njihove medosebne 

odnose. Tako naj bi bila pri anoreksiji nervozi purgativnega tipa in klasični bulimiji nervozi v 

večji meri kot pri restriktivni anoreksiji nervozi prisotna številna partnerska nesoglasja in 

konflikti, razveze, nevrotično in odvisnostno vedenje. Pri bulimiji nervozi so bile 

kategorizirane drže kot so perfekcionizem, pretirano zaščitniški odnosi ter kaotičnost, 

prisotnost morebitne spolne in/ali fizične zlorabe (Mrevlje, 1995a, Pačnik, 1995, v Modic, 

2003) ter najpogostejše čustvene zlorabe (Hromc, 2006a). 

»Običajno gre za bistra dekleta, ki so v šoli uspešna, ambiciozna, a imajo pri tem same pri 

sebi veliko dvomov in se počutijo negotove pri urejanju svojega življenja. Stres, tesnoba, 

osamljenost, depresija so le nekateri od vzrokov, ki jo pripravijo do tega, da poje velike 

količine hrane in s tem sprošča svojo napetost.« (Kastelic, 1995, str. 35) 
 

Anoreksija je predhodnica bulimije, medtem ko je obratno zelo težko zaslediti. Ljudje 

različnih kultur in ras lahko razvijejo bulimično simptomatiko, vendar je najbolj prevladujoča 

med ženskami belcev (Gostečnik, 2000, str. 130). 
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Prisilno ali kompulzivno prenajedanje 

 

»Oseba z motnjo kompulzivnega prenajedanja se hrani oz. prenajeda z visokokalorično hrano, 

ob tem pa ima občutje izgube nadzora nad lastnim hranjenjem. Obdobjem prenajedanja ne 

sledijo mehanizmi za niževanje telesne teže. Prisilno prenajedanje je motnja, ki se pojavlja v 

zgodnjem in srednjem odraslem obdobju, raziskave pa kažejo, da ima to motnjo približno 20 

% predebelih ljudi. Motnja se pogosto izmenjuje z bulimijo nervozo, večkrat pa tudi z 

anoreksijo nervozo. V teh primerih se lahko pojavlja tudi že v adolescenci.« (Sernec, 2003, 

str. 262) Najpogostejši telesni znaki: debelost, visok krvni pritisk; kardiovaskularne motnje; 

prebavne motnje; potenje; diabetes; degenerativne bolezni sklepov in hrbtenice. Znaki v 

organskem sistemu: srčnožilni (ishemična srčna bolezen), artroza (hrbtenice, kolkov, kolen, 

krčne žile), motnje respiracije (Picwickov sindrom), hiperinsulinemija, hiperlipidemija, 

diabetes mellitus II., rakaste bolezni (pri ženskah: endometrij, ovarij dojk, žolčnik, pri 

moških: kolon, rektum pankreas, prostata), endokrini (motnje menstrualnega cikla, pri 

moških, zmanjšanje libida) (Preželj, 1995, str. 15). Najpogostejši psihični znaki: občutja 

sramu, krivde in manjvrednosti; depresija; nizko samozaupanje; telesna oblika in teža 

pretirano vplivata na samopodobo. Najpogostejši vedenjski znaki: osamljenost in socialna 

izoliranost; spremenjeno prehranjevanje (Reljič - Prinčič, 2003, str. 24; Buckroyd, 2004). 
 

Družinska dinamika pri prisilnem prenajedanju 

Za razliko od slednjih dveh oblik, naj bi bilo v teh okoljih znatno manj izraženega 

perfekcionizma, tudi represivnost emocij naj bi bila manjša. Ugotovitve kažejo na prisotnost 

zanemarjanja čisto osnovnih (»normalnih«) starševskih dolžnosti ter vlog s pomanjkljivim 

skrbstvom nad otrokom. S. Orbach (1990) meni, da je kompulzivno prenajedanje izraz 

kompleksnega odnosa med materjo in hčerjo, saj se te od njih naučijo svoje ženske vloge. 

Navaja pomen ambivalence in številnih nastalih nerazrešenih konfliktov med starši, saj 

deklico vzgaja povsem drugače od svojih sinov; namreč deklica mora znati poskrbeti za svojo 

neodvisnost in obenem poskrbeti tudi za druge, sicer se mati ne čuti zadosti uspešne v svojem 

materinskem poslanstvu (Orbach, 1990, v Modic, 2003). Sina pa razvaja in ga s tem 

nadzoruje in tako spodbuja in ohranja njegovo infantilnost in odvisnost.  

M. Tomori (1993) pojasnjuje, da si matere hkrati želijo in ne želijo, da bi jim bile hčere lahko 

dejansko podobne, saj bi na ta način preveč validirale v materinsko življenje, zato morajo 

matere nujno zadušiti dekličino notranjo željo po izražanju lastne moči, avtonomnosti, 

samovolje in učinkovitosti. Torej kompulzivno prenajedanje pri njeni hčeri je simbolični 

odgovor na fizično in čustveno deprivacijo, ki jo je ta utrpela kot otrok ali kot izraz naporne 

intimnosti, ki se je spletla med njo in materjo (Tomori, 1993, v Modic, 2003). Matere si pri 

sinovih ne želijo, da bi bili avtonomni. 
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Zaključek  

»Moderni psihodinamsko orientirani etiološki koncepti se vse bolj obračajo k družini in 

obravnavajo motnje hranjenja v kontekstu družinskega sistema. Družine, v katerih se motnje 

hranjenja javljajo pogosteje, so opisane kot tiste, ki visoko vrednotijo zunanji vtis, gojijo 

idealizirano podobo, so močnih, prepletenih vezi, meja, nejasnih vlog in skupnega 

nediferenciranega ega.« (Minuchin, 1978, v Rojc, 1995, str. 57) »V njih so omejevani izrazi 

individualnosti posameznih članov družinskega sitema. Varne navidezno delujejo brez sporov 

in negativnih čustev, z visokimi zahtevami in ambicioznimi pričakovanji. V tovrstnih 

družinah imajo osrednjo vlogo matere. So avtoritarne, prezaščitniške, preveč zaskrbljene, 

nezmožne upoštevati individualnost posameznika, lahko čustveno hladne ali ambivalentne s 

težnjo po prekomernem nadzoru in obvladovanju.« (Rojc, 1995, str. 57) V bojazni pred 

lastnimi strahovi o spolnih potrebah in željah, ustvarjajo družinski strah pred temami spolnost, 

ugodje, zadoščenost, s katerimi se bori adolescent, ujet v simptome, ko ne izpolnjuje več 

pričakovanj roditeljev in drugih o dobrem otroku (ne o dobrem dekletu, dobri ženski). »Očetje 

so večinoma pasivni, medli, odsotni, brez avtoritete.« (Rojc, 1995, str. 57) ali »svobodni, v 

svojem vedenju dokaj infantilni, zasvojeni, prikrito depresivni« (Gostečnik, 2000, str. 128).  

V takem vzdušju odraščajo pretirano poslušni, pridni, s po navadi že ponotranjenimi visokimi 

zahtevami do sebe, storilnostno naravnani in submisivni otroci, vajeni podrejati se 

pričakovanjem, željam in potrebam drugih. Premorbidno so to nosilci prihodnje anoreksične 

problematike, ki je hkrati obramba pred razvojnimi zahtevami, ki jih ne zmorejo sami tudi 

zato, ker jih ne zmore družinski sistem. V slednjem s prepoznanim (delegiranim) nosilcem 

simptoma (motnja hranjenja ali druga psihosomatska motnja) se vzpostavi specifična 

dinamika vzdrževanja notranjega ravnovesja. Bolan otrok je tako vzdrževalec družinske 

homeostaze, ki se vzpostavlja na novo potem, ko je bila pred sistemom postavljena razvojna 

naloga zanj in je ta zavoljo pomanjkljivo opravljenih nalog iz prejšnjih obdobij ni 

funkcionalno zmogel. Odnose v družini označuje prepletena soodvisnost, soodgovornost za 

počutje drugega, pretesna povezanost, obojesmerna hiperprotektivnost in kontrola (starši – 

otroci), rigidnost, insuficientnost pri prepoznavanju in reševanju problemov. Gojijo skupen 

nediferenciran družinski ego, pogosto zanikajo, se izogibajo, večkrat iz neizrečenega 

partnerskega konflikta v ozadju pozornost preusmerijo na člana, ki je dekompenziral z motnjo 

hranjenja (Rojc, 1995, str. 57–58). Preprečevanje motenj hranjenja je povezano z zdravim 

načinom življenja in razvijanjem zdravih navad. Vključuje zdrav in sproščen odnos do telesa 

in ugodja ter dejaven pristop k reševanju težav. Odvrača od prehitre vdaje in spodbuja k 

jasnim in pristnim stikom med ljudmi. Pomaga pri gradnji samospoštovanja in samozavesti in 

s tem zmanjšuje vpliv površnih medijskih sporočil in manipulativnih kolektivnih norm. 

Preprečevanje motenj hranjenja temelji na družinskih odnosih, v katerih je mogoče odraščati 

brez strahov in umikov vase, odnosih, ki v vsakem članu družine razvijajo občutje 

individualnosti in lastne vrednosti (Tomori, 1995, str. 11). 
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2.4 Vzroki, dejavniki tveganja in varovalni dejavniki 

 

Uvod 

 

Hrana ima poleg zadovoljevanja fiziološke potrebe tudi velik psihološki pomen. »Simbolika 

hrane je tesno prepletena s simbolizmom telesa, s tem pa tudi s temami, kot so identiteta, 

samopodoba, odraslost in samostojnost, socialna sprejetost in možnost uveljavitve.« (Tomori, 

1995, str. 10) Vsi ti in drugi dejavniki so vpleteni, kadar pride do motenj hranjenja, ki so 

opredeljene kot bolezenska entiteta, torej duševna oziroma čustvena motnja (Sernec, 2008).  

Motnje hranjenja so po Ramovšu omamne motnje naravnih potreb, sorodne zasvojenostim (to 

so umetne, škodljive potrebe po omamni snovi, omamnem vedenju ali doživljanju, npr. droge, 

hazard), bistveno pa se razlikujejo od njih po tem, da hranjenje ni umetna, temveč naravna 

potreba, ki je lahko motena tako, da se človek ukvarja z njo nezmerno in na škodljiv način 

(Ramovš in Ramovš, 2010, str. 45–46). Torej, je definicija zasvojenosti umetna (škodljiva) 

potreba, kar je edina razlika od (škodljive) omame naravnih potreb (Hromc, 2005).  

 

»Motnje hranjenja so v svojem bistvu izraz temeljnega nezadovoljstva z življenjem, strahu in 

praznine, so znamenje čustvene prizadetosti ter nesprejemanja sebe. Oseba, ki trpi zaradi 

motenj hranjenja, izraža svoje čustvene težave s spremenjenim odnosom do hrane in 

hranjenja.« (Reljič - Prinčič, 2003, str. 20) »Čustva so tako potlačena in neprepoznana, da jih 

ni mogoče izraziti; osebe pogosto niti ne vedo, kaj čutijo, čeprav so v sebi polne občutij jeze, 

razočaranja, krivde, sramu.« (Pahole, 2003a, str. 13) »Motnje hranjenja so zavedna in 

nezavedna sporočila o sebi in telesu, o preživetem otroštvu in navadah hranjenja, o družbah, 

ki krojijo dobičke z odvisnostmi, o kreatorstvu »lepih teles«, ki naj bi zabrisala negativno in 

negotovo pridobljeno identiteto, o samonadzorovanju in samokaznovanju. Govorijo torej o 

čustvih in le malo o sami hrani.« (Zaviršek, 2000a, str. 143)  

 

Poudariti je potrebno, da gre večinoma za več vzrokov za razvoj motnje hranjenja in ne za en 

sam vzrok (Sernec, 2009), so pa številne značilnosti zdrave družine, kjer so otroci z motnjo 

hranjenja, odsotne ali pa so prisotne v nasprotni, negativni obliki, tako da primarni vzrok 

lahko iščemo v družini (Hram, 2010). 
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Primarni vzroki motenj hranjenja v otroštvu in mladostništvu  

  

Vzroke za nastanek in razvoj motenj hranjenja delimo na tri večje skupine: družinsko, socio-

kulturno in biološko-genetsko kot nagnjenost k specifičnim osebnostnim potezam (Sernec, 

2003, 2010), kot genetska predispozicija - sta pogostejši pri bližnjih sorodnikih (Buckroyd, 

2004, str. 167). Večinoma poteka istočasno prepletanje vzrokov iz vseh naštetih skupin (t. i. 

istočasna multifaktorska vzročnost), motnje hranjenja pa vedno nastanejo zaradi skupnega 

učinka različnih – številnih  dejavnikov. Ti so: 

1. Osebe z motnjo hranjenja so lahko tako čustveno, kot materialno zanemarjene osebe. 

2. Osebe z motnjo hranjenja so lahko tudi čustveno prikrajšani otroci,  t. i. razvajeni otroci, ki 

so zasipani predvsem z materialno pozornostjo zaradi katere občutijo krivdo, če ne zadostijo 

potrebam, pričakovanjem in željam staršev (Ashner in Meyerson, 2000). 

3. Osebe z motnjo hranjenja niso dobile brezpogojne ljubezni z zdravimi mejami s strani 

staršev; dobile so pogojno ljubezen in občutje krivde, ker niso mogle izpolniti pogojev in 

visokih pričakovanj staršev, skrbnikov (Poštuvan in Hromc, 2007).  

4. Osebe z motnjo hranjenja so lahko v napačni vlogi – edina prava vloga je »vloga otroka«, 

torej v vlogi »rešitelja« zakona staršev in blažilca družinske napetosti. Otrok mora postati 

zaupnik enemu od staršev, s katerim vzpostavi vezi čustvenega partnerja proti drugemu 

roditelju. Tako se nenehno spoprijema s problemom vdanosti do staršev, to pa v njem 

povzroča konflikt. Takšen vzorec je bolj pogost v »anoreksičnih družinah«. Otrok postane 

staršem zgolj prtljaga. V »bulimičnih družinah« pa otrok pogosteje prevzame vlogo »grešnega 

kozla«. Tako z lastnimi težavami odvrne starše od njunih konfliktov (Hram, 2010).  

 

»V vseh primerih se mora otrok odpovedati sebi, svojim potrebam, željam, zato ne razvije 

lastne identitete in se boji odrasti. Otrok mora biti stalno na preži, kako se odvijajo odnosi 

med roditeljema, kako se odzivata na njegovo vedenje, ki skuša biti dopadljivo in prilagojeno 

pričakovanjem staršev. Otrokove lastne čustvene potrebe ostanejo neprepoznane in 

nezadovoljene, kar onemogoči odraščanje in osamosvajanje. Družina jih s prepletenostjo tako 

omeji, da takšnim otrokom in mladostnikom ostane le še telo, ki ga lahko kontrolirajo, vse 

drugo je nepredvidljivo, ogrožajoče. Čustva so potlačena in neprepoznana, osebe niti ne vedo, 

kaj čutijo, čeprav so v sebi polne negativnih občutij.« (Pahole, 2003a, str. 14)  

 

Možni sekundarni vzroki za razvoj motenj hranjenja (Buckroyd, 2004, str. 167): 1) kultura, v 

kateri je vitka oseba vrednejša, sprejemljivejša in bolj zaželena; 2) oseba z nizkim 

samospoštovanjem; 3) oseba, ki ni imela možnosti razviti sposobnosti razločevanja, izražanja 

in poimenovanja občutij; 4) posebni dogodki (smrt bližnje drage osebe, selitev, prehodi itn.) 

ali tramvatski dogodek oz. dogodki ali pretiran stres v posameznikovem življenju. 
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»Motnje hranjenja so tudi zunanji pokazatelji obolelih odnosov iz najzgodnejšega obdobja 

otrokovega življenja. Hranjenje, spanje, jokanje in tolaženje so glavni dogodki, povezani z 

otrokom v prvih dveh mesecih življenja. Jok je tisti, ki mati opozori na to, da otrok nekaj 

potrebuje. Pri tem ima zelo pomembno vlogo način hranjenja. Mati oz. starši ne smejo otroku 

hrane vsiliti, ampak morajo poskrbeti, da bo otrok hrano na nevsiljiv način z navdušenjem 

sprejel, dokler njegova lakota ni popolnoma potešena. Torej jok je govorica, s katero otrok na 

začetku komunicira z okolico, ni samo klic po hrani, ampak je odgovor na vsako stanje 

nelagodnosti. Otrok potrebuje starše, ki bodo prepoznali njegovo lakoto oz. sitost, saj bo le 

tako lahko tudi sam začel ločevati potrebo po hrani od drugih nezadovoljivih stanj; tesnobe in 

strahu. Če starši te ločitve ne zmorejo in vsak jok otroka tešijo s hranjenjem, obstaja velika 

nevarnost za to, da bo otrok tudi kasneje v življenju na vse trenutke nelagodja in tesnobe 

odgovarjal s prenajedanjem oz. stradanjem. Torej motnja hranjenja lahko postane način 

kontrole vsega, kar prihaja od zunaj.« (Gostečnik, 2001; Stern, 1995, v Podjavoršek, 2004, str. 

121) 

 

Tveganje za razvoj motnje hranjenja je tudi nagnjenost k specifičnim osebnostnim potezam, 

ki se v problematičnih družinskih okoljih stopnjujejo: perfekcionizem, pretirana storilnost, 

izrazita pridnost, potreba po potrjevanju, pohvalah in potrditvah okolice (Sernec, 2003, str. 

264) ter introvertiranost kot osebnostni tip človeka in višja stopnja senzitivnosti, čutenja 

(Buckroyd, 2004, str. 164; Hromc, 2005). Prav tako je večje tveganje v družinah, kjer starši 

vzgajajo v permisivnem vzgojnem stilu ali represivnem, avtoritarnem (Berčnik, 2012, str. 232 

–234). 
 

Motnje hranjenja so zasvojenost, z vsemi njenimi posledicami, strokovno opredeljene kot 

»omamne motnje naravne potrebe z elementi zasvojenosti«, ker je hranjenje naravna potreba 

(Ramovš in Ramovš, 2010, str. 45–46). 

 

Ramovš pojasnjuje motnje hranjenja kot omamne motnje naravnih potreb sorodne 

zasvojenostim, torej omama z elementi zasvojenosti, kot so »na primer različne oblike motenj 

hranjenja, odnosov in druge. Pri njih so omamljanje zavesti ter duševne, socialne in druge 

poškodbe podobne kot pri zasvojenostih, bistveno pa se razlikujejo od njih po tem, da niso 

umetna potreba, ampak se pri njih človek posveča tej ali oni svoji naravni človeški potrebi 

nezmerno in na škodljiv način. To bistveno razliko je treba upoštevati pri razumevanju, 

preventivi in urejanju, zdravljenju. Pri urejanju oz. zdravljenju vsake zasvojenosti je nujna 

abstinenca (zdržnost od omamne snovi, vedenja ali doživljanja), pri omamnih motnjah 

naravnih potreb pa abstinenca ni možna na enak način, ampak je potrebno (in težko 

dosegljivo), da človek vzpostavi zrelo zmernost in s hvaležnostjo zadovoljuje to in druge 
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pristne človeške potrebe.« (Ramovš in Ramovš, 2010, str. 45–46) Abstinenca pri motnjah 

hranjenja pomeni abstinirati od neustreznega kompenzacijskega vedenja, torej spremeniti 

»varen« način obnašanja, spremeniti navado. Spremembe so težke in naporne. Oseba z motnjo 

hranjenja si želi teh sprememb, vendar bi najprej rada spremenila grozna občutja, ki jo 

preganjajo. Spremeniti pomeni pri omamnih motnjah naravnih potreb izstopiti iz ustaljenega 

in varnega kalupa, v katerem se oseba ne počuti dobro, ampak je varna (Buckroyd, 1994, 

2004; Švab in drugi, 1998).  

»Razlika med zasvojenostmi in omamnimi motnjami naravnih potreb naj bi bila podobna 

kakor med tumorjem na možganih in med migreno. Oboje lahko enako boli, drugače pa se 

zdravi; tumor je škodljiv tujek in ga je treba operativno odstraniti, operacija možganov pri 

migreni bi bila jalovo poškodovanje. Tudi preprečuje se omamne motnje naravnih potreb 

nekoliko drugače, kakor tipične zasvojenosti. Za razliko od raka je vsaka zasvojenost in 

omamna motnja naravnih potreb socialna bolezen, tudi zato, ker so socialno nalezljive – 

vplivajo na celo družino.« (Ramovš in Ramovš, 2010, str. 44–46) 

Omamljanje je sistematično zmanjševanje kapacitet lastne zavesti, ob istočasnem uvajanju 

nekega nadomestnega doživljanja. Človek se torej omami, ko se ni zmožen zavestno soočiti z 

resničnostjo v sebi (oz. s svojim notranjim dogajanjem). Takrat rečemo, da zbeži »pred seboj« 

(oz. pred stikom z lastno zavestjo). Ob predpostavki, da človeka najbolje definira in ločuje od 

drugih bitij prav sposobnost zavestnega doživljanja, lahko razumemo, zakaj dolgotrajnejše 

omamljanje pripelje v zasvojenost. V naši zavesti je namreč latentno (potencialno) prisotna 

notranja življenjska energija ali tisti vidik nas samih, ki omogoča naš razvoj. Prekinitev stika s 

tem vidikom samega sebe pa lahko povzroči prekinitev lastnega razvoja (človek preneha težiti 

k razvijanju notranjih kvalitet, potencialov, kateri so latentno prisotni v vsakem izmed nas). 

Začasno pride do zaustavitve razvoja tudi pri osebah z motnjo hranjenja, zaradi česar občutijo 

pomanjkanje kvalitet, kot so: volja, navdušenje, mir, življenjska energija, vživljanje v 

trenutek, itd. Na tej točki oseba nevede postane že tako odrezana od vitalnega dela same sebe 

(kvalitet prisotnih v toku lastne zavesti) da njeno doživljanje postane bolj ali manj otopelo, 

kar je temeljna posledica vsake zasvojenosti in tudi motnje hranjenja (Ramovš, 1990a, v Švab 

in drugi, 1998, str. 24). 
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Dejavniki tveganja 

Ramovš meni, da so dejavniki tveganja lahko šibkejše »telesne, duševne ali druge zmožnosti 

posameznega človeka, zaradi česar ne zna ali ne zmore dojemati nevarnosti omamljanja in se 

ji izogibati tako, da bi znal in zmogel (ali celo, da bi smel) na zdrav način doživljati dovolj 

trezne opojnosti življenja. Po drugi strani pa so dejavniki tveganja tudi negativne plati 

življenja z bližnjimi in zavajajoč vpliv širše družbe, to so lahko slabi zgledi in napetosti 

(Ramovš in Ramovš, 2010, 81–82). Pomanjkanje dvosmerne komunikacije v družini, 

konstruktivnega razreševanja konfliktov, prisotno je celo psihično nasilje, ker ne znajo in ne 

zmorejo zadovoljivo usklajevati svojih vsakdanjih odnosov (prepovedana, nedovoljena čustva 

in občutja, zamenjava vlog; Hram, 2011c). V širši družbi pa nezavedni vpliv po omamljanju 

naklonjeno mnenje, vedenjski in sožitni vzorci (Ramovš in Ramovš, 2010, str. 81–82). 

 

Ugotovljeni dejavniki tveganja pri motnjah hranjenja (anoreksiji nervozi in bulimiji nervozi) 

so poleg negativne družinske dinamike tudi spol, starost, konstitucijske predispozicije, 

osebnostna struktura, sociokulturni pritiski in pretirano ukvarjanje z dietami (Shisslak, Crago 

Neal in Swain, 1978; Marušič, 2000). K. Sernec meni, da so dejavniki tveganja 

nefunkcionalen partnerski odnos, nefunkcionalen odnos med starši in otroki, prevzemanje 

vloge posredovalca, pogajalca, amortizerja ali razsodnika med starši ter uporaba hrane kot 

vzgojnega pripomočka (Sernec, 2003). M. Tomori meni, da so dejavniki tveganja občutje 

manjvrednosti, pomanjkanje zaupanja vase in negativna samopodoba pri otroku (Tomori, 

2003). Ob teh dejavnikih tveganja je za uspešno obravnavo motenj hranjenja potrebno 

poiskati varovalne dejavnike (in tudi vzroke), ki jih lahko po različnih avtorjih (Čačinovič -  

Vogrinčič, 1998; Marušič, 2000; Gostečnik, 2000; Schilling, 2000; Sernec, 2003; Kompan 

Erzar, 2003; Pahole, 2003b; Tomori, 1994, 2003; Zalokar Divjak, 2003; Buckroyd, 2004; 

Poljšak Škraban, 2007; Ramovš in Ramovš, 2010) na kratko povzamemo:  

1) partnerski (ustrezen partnerski odnos) (Kompan Erzar, 2003);  

2) družinski in vzgojni (Zalokar Divjak, 2003) kot funkcionalne družine (Poljšak Škraban, 

2007) in opredeljene ter dopolnjevalne vloge družinskih članov, odgovorno starševstvo 

(Pahole, 2003b), spodbujanje in nagrajevanje zdrave aktivnosti, zdrave agresivnosti, 

individualnosti ter odprte komunikacije pri otroku (Sernec, 2003, str. 263) ter pozitivno 

občutje lastne vrednosti, zaupanja vase in zdrave samopodobe pri otroku (Tomori, 2003); 

razvoj čustvene pismenosti (Schilling, 2000); čustven razvoj otroka (Žvelc, 2011); 

sprejemanje otrokove introvertiranosti (Tomori, 1990); 

3) dobre, zdrave navade, kot npr. delovne, učne, higienske, primerno razporejanje časa 

(Ramovš in Ramovš, 2010, Tomori, 2003);  
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4) jasno osebno stališče, da omama samodejno škoduje človeku v njegovem hotenju, biti 

svoboden in srečen (Ramovš in Ramovš, 2010, str. 83–84) ter odnos do zdravega ugodja in 

zdravi načini obvladovanja stresa (Tomori, 1994, 2003; Ščuka, 2007);  

5) čustveni kot doživljanje in izražanje vseh čustev tako staršev kot otrok) (Tomori, 1994, 

2003; Kompan Erzar, 2003);  

6) vpliv družine − zdrav vzor staršev (Tomori, 1990; Pahole, 2003b; Zalokar Divjak, 2003); 

7) socialni kot dobra družba, zdravo ravnotežje med delom, obveznostmi, prostim časom in 

rekreacijo, zabavo, vključenost v zdravo skupnost, družinski običaji, praznovanja (Tomori, 

1994; Kobolt, 2012; Poljšak Škraban, 2007; Čačinovič - Vogrinčič, v IJŠ in FSD, 2004);  

8) ekonomski kot urejene gmotne razmere (Ramovš in Ramovš, 2010). 

 

Elementi logoterapije in antropohigiene  

 

V teh dejavnikih so vključena tudi načela antropohigiene in elementi logoterapije.  
 

»Antropohigiena je vzgojno preventivna smer sistematične skrbi za človekovo zdravje ter 

osebnostno klenost, ki za to uporablja metodična sredstva iz vsakdanjega življenju, osnovana 

pa je na glavnih šestdimenzionalnih razsežnostih človeka (Ramovš, 1999, str. 14) (telesna – 

biofizikalna, psihična – duševna, duhovna – noogena, medčloveška – odnosna, kulturno – 

zgodovinska in bivanjska razsežnost), ki so združene v enovito celoto.« (Ramovš, 1995, str. 

32–53) »Antropohigiena je teorija in metodika celostnega preventivnega delovanja, to je 

zavestne krepitve telesnega in duševnega zdravja ter duhovne in socialne klenosti človeka in 

človeških skupin« (Ramovš, 1990a, 1994, v 1995, str. 32).  »Antropohigiena obsega telesno 

in prostorsko higieno, psihohigieno, odnosno in socialno hiegieno, poklicno in kulturno 

higieno. Vsa ta področja združuje v enovito celoto. Je vse načrtno prizadevanje za vsakdanjo 

skrb, slehernemu človeku omogoča preprečevanje zagat in izboljševanje kakovosti človeškega 

življenja.« (Ramovš, 1990b)  

 

Individualna psihohigiena pomeni enakomerna in trajna skrb za družino, službo, družbo in 

prostočasne dejavnosti. Logoterapija je filozofska – antropološka utemeljitev, da je človek 

svobodno in odgovorno bitje. Logoterapija se usmerja v zdrave potenciale v človeku, v 

njegovo notranjo moč in njegovo pravo pot, ki jo je potrebno odkriti. Je klic po smislu in 

preseganju tragike (Ramovš, 1990a, 1990b, 1995, 1999).  
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2.5 Opis varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja   

 

Varovalni dejavniki  

 

Podajam skupen opis glavnih varovalnih dejavnikov in hkrati dejavnikov tveganja, ker se 

prepletajo in so zaradi pomena in večjega razumevanja navedeni skupaj, torej dejavniki, ki 

pripomorejo k zdravemu razvoju otroka: 

 

1) Kakovosten partnerski odnos 

Zgolj kakovostno partnerstvo vodi v kakovostno starševstvo, osnova pa je ljubezen, 

spoštovanje, zaupanje, bližina, vzajemnost (Hram, 2011a).  

 

»Nepristni, lažni, navidezno prijazni in izumetničeni ali pa grobi, ponižujoči odnosi med 

starši, v katerih ni zvestobe, iskrenosti in obojestranske odgovornosti, otroka odrežejo od 

njegove najgloblje notranjosti in pristnega stika s seboj. Otrok, rojen staršem, ki drug do 

drugega ničesar (več) ne čutijo, a se delajo, kot da so si blizu, pogreša čustveno bližino in 

toplino ter je čustveno sestradan. Iluzija ljubezni za otroka tistih staršev, ki se ne ljubijo (več), 

ni dovolj. Otrokova zadrega ob soočenju s tesnobo, strahom in občutjem izničenja (praznine) 

ter fizične in psihične bolečine zahteva vzpostavitev močnih obrambnih mehanizmov kot nuje 

za fizično in psihično preživetje. Otrok, katerega osnovne potrebe po ljubezni niso 

zadovoljene, se ne zateče samo v fantazijsko oz. namišljeno vez s starši, ampak tudi sam 

poskrbi za to, da postane sam sebi oče in mama. Otrok ne potrebuje starše, ki bi se popolnoma 

osredinili samo nanj, potrebuje pa starše, ki so v stiku z lastnim čutenjem, potrebami in 

željami, ki spoštujejo sami sebe in ki so med seboj povezani v pristnih odnosih, brez lažne 

prijaznosti, navideznega ujemanja in strahu pred bližino.« (Kompan Erzar, 2003, str. 40–41) 
 

Za kakovosten partnerski odnos sta odgovorna oba in le tak lahko kakovostno izpolnjuje 

naloge starševstva (Hram, 2011b). Kakovostno starševstvo izhaja izključno iz kakovostnega 

partnerstva, ki pa se nenehno razvija, napreduje v svojem pravem pomenu obstoja in 

globokega namena. S tem polno osrečuje oba partnerja in to vodi v partnersko močno vez. 

Globoko srečni in zadovoljni starši odlično vzgajajo otroke, jih ljubijo in usmerjajo na zdrav 

način in so jim neprecenljiv vzor, kar je ključna preventiva pri zasvojenostih in omamah. 

Potrebujemo zdrave, na lastni poti in na lasten način uspešne otroke, ki bodo globoko srečni 

in bodo lahko odraščali v radostne mladostnike, srečne odraščajoče in odgovorne – na 

svojstven način uspešne odrasle. S tem se bodo v velikem loku izognili zasvojenostim in 

škodljivim vzorcem bega – omami (Hram, 2012, str. 35). 
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2) Odgovorno starševstvo 

Odgovorno starševstvo je način odnosa, življenja z otrokom in vključuje: starševstvo, odnos 

do avtoritete v vzgoji, naloge staršev, kakovostno življenje z otrokom, vloga drugega od 

staršev, postavljanje meja in privajanje otrok na obveznosti, reševanje problemov in 

odločanje, izkazovanje spoštovanja in ljubezni, pogovori z otrokom, zanimanje za otrokovo 

delo v šoli in prostočasne dejavnosti. Odgovornost pomeni sposobnost živeti s posledicami 

odločitve imeti otroka, tako s pozitivnimi kot tudi z negativnimi. Pomeni sposobnost soočanja 

s samim seboj in partnerjem in vrednotenje lastnih in njegovih občutij, misli in vedenj 

(Pahlole, 2003b, str. 61).  

»Odgovorno starševstvo je tudi v tem, kako in kolikokrat otroku starši pokažejo in povedo, da 

ga imajo radi, da je pomemben in da ga cenijo. Potreba in način tovrstnih sporočil se z 

odraščanjem otrok spreminja, vendar se nikoli ne neha. Starševska ljubezen pozna in najde 

neštete načine izražanja ljubezni do otroka, še posebno takrat, ko je v stiski, ko ima težave in 

ko odstopa od predstav in pričakovanj staršev. Spoštovanje otroka pomeni tudi, da se mu 

starši opravičijo, če spoznajo, da so mu naredili krivico. Prav tako k spoštljivemu odnosu do 

otroka sodi tudi spoštljivo rokovanje s skrivnostmi, ki jih otrok zaupa staršem. Te skrivnosti 

je potrebno jemati kot dragocenost otroka, s tem se gradi zaupnost. Starši otroku dovolijo, da 

ima problem, njegovega problema si ne prilastijo, ampak lahko skupaj z njim iščejo najboljšo 

rešitev. Odločitev pa je otrokova. Otrok se lahko odloča o stvareh, ki jim je dorasel. Tako z 

majhnim otrokom starši rešujejo preproste probleme. Z otrokovo starostjo število odločitev, ki 

jim je že kos, narašča. Starši ne smejo prepustiti otroku odločitve, ki so zanj pretežke.« 

(Pahole, 2003b, str. 65) Družina ima odločilno in usodno vlogo v usposabljanju posameznika, 

da vzpostavi in vzdržuje dialog s seboj, z družino, z družbo. Le nenehen dialog lahko 

omogoči posamezniku, da odkrije »pozitivno vzajemnost.« (Stierlin, 1987, v Čačinovič -  

Vogrinčič, 1998, str. 43) »Naloga staršev je izredno težavna in odgovorna, saj morajo 

omogočiti otroku, da v družbi dobi izkušnje za orientacijo, trdnost in stabilnost v svetu, v 

katerem je orientacijo, trdnost in stabilost vse težje izkusiti in posredovati.« (Čačinovič 

Vogrinčič, 1998, str. 44) 

 

3) Vpliv družine 

Ne glede na možne biološke ranljivosti posameznika ter na socialne in druge zunanje razmere, 

je prav družina tisti glavni varovalni dejavnik, ki otroka usposobi, da bo svoje zadovoljstvo, 

samopotrditev, sprostitev in notranjo moč iskal na drugačne, neškodljive, spodbudne in 

ustvarjalne načine (Tomori, 2003, str. 37). 

»Otrok je izredno občutljiv na čustva, ki jih gojijo starši do samih sebe in se temu ustrezno 

tudi vede. Otrok se počuti varno v vzdušju, v katerem starši kažejo pozitivno držo do samih 
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sebe in v katerem se lahko sprostijo in najdejo lastno varnost. Če pa se starši počutijo 

manjvredne in so pretežno samokritično in sovražno naravnani do sebe, otrok to doživlja kot 

grožnjo svoji lastni varnosti in razvije strah pred tem, da bi izgubil starše. Otrok idealizira 

starše ter v primeru nepristnosti in drugih oblik zlorabe začne samega sebe doživljati kot 

slabega, da ohrani podobo staršev lepo in starše kot dobre. S to slabo samopodobo potem 

vstopa v svet in druge ljudi, ki jih zaradi sovražnosti do sebe prezira, dojema kot nevredne 

zaupanja, zato nima osnovnih meril, s katerimi bi razločeval varne in nevarne situacije, lažne 

od pristnih in prave odnose od odvisnosti. Čustvena zloraba je ena najpogostejših oblik 

družinskih odnosov, ki vodijo otroka v odvisnost. Otrok potrebuje starše, ki so topli in hkrati 

odločni. Otrok je oseba že od samega rojstva in drža staršev, ki tega ne upošteva, je zanj 

škodljiva, saj povzroči, da otrok ne najde stika s samim seboj kot osebo, ampak ostane 

odvisen od zunanjih ljudi in pravil, ostane brez osnovnega stika z lastno osebo, čutenjem, 

potrebami in željami, ostaja kot otrok prepuščen odvisniškim oblikam vedenja.« (Kompan 

Erzar, 2003, str. 41–42) 

»Otrok za grehe staršev išče krivdo v sebi in se posledično počuti slabega in nevrednega 

spoštovanja ter tako razvije slabo samopodobo in nizko samospoštovanje. Starši lahko 

preventivno delujejo tako, da pri otroku spodbujajo zdravo agresivnost (postaviti se zase, 

poskusiti nove stvari, upati si stopiti v svet), individualnost ter odprto in direktno 

komunikacjo, pohvaliti je potrebno tudi otrokov trud, ne le dosežen cilj. Starši se morajo 

zavedati, da so otrokovi vzorniki in da od otroka ne morejo pričakovati tistega, česar sami ne 

zmorejo in ga niso naučili« (Sernec, 2003, str. 263) z zdravim vzorom in ne z besedami 

(Hromc, 2006c). 

 

4) Zdrava samopodoba in zaupanje vase 

»Zdrava samopodoba, pozitivno občutje lastne vrednosti in zaupanja vase so eni od 

najpomembnejših varovalnih dejavnikov pred vsakršnimi tveganji. Človek, ki sam sebe ceni 

in verjame vase, se ne podaja v tveganja in se želi obvarovati pred nepotrebno škodo. Z 

zaupanjem navezuje tudi odnose z drugimi ljudmi in se med njimi počuti sprejetega. Z 

zaupanjem vase se potrudi za stvari, ki se mu zdijo pomembne in možen neuspeh mu ne 

vzame vere vase. Pozitivno predstavo o sebi in svoji vrednosti dobiva otrok v odnosih z 

najbližjimi. Če ga imajo radi, če ga cenijo, upoštevajo in spoštujejo njegovo individualnost, če 

mu svojo ljubezen tudi pokažejo in mu zagotavljajo občutje pripadnosti, se ceni in verjame 

vase tudi sam. Otrok potrebuje pohvalo, kadar se za nekaj potrudi. Nujno potrebuje potrditve 

naklonjenosti in občutje, da ga imajo drugi radi takšnega, kakršen je. Ob tem je tudi bolj 

sprejemljiv za usmeritve odraslih in spodbude k prizadevanju v svojem razvoju« (Tomori, 

2003, str. 29). 
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5) Zdrava vzgoja 

»Predpogoj vsakega starševskega vzgojnega ravnanja je ljubezen in sprejetost otroka. V tem 

primeru tudi način nagrajevanja in kaznovanja otroka nista nikoli vprašljiva. Povsem 

normalno je, da k vzgoji tako kot pohvala spadata tudi graja in kazen (t. i. »logične posledice« 

so tiste, ki so dogovorjene in sledijo vedenju, ko otrok krši pravila, norme, omejitve, vrednote 

neke skupnosti v kateri živi; »naravne posledice« so tiste, ki sledijo vedenju otroka brez 

posredovanja staršev ali kogarkoli drugega; Gostečnik, Pahole in Ružič, 2000, str. 84). Ker 

otrokovo doživljanje sveta temelji predvsem na čustvenem dojemanju, kar pomeni, da se 

odziva zlasti na trenutne potrebe, njegovo razmišljanje, presojanje in uvidevanje najboljših 

rešitev pa šele nastajajo. Poleg tega se staršem zaradi številnih informacij in veliko znanja zdi, 

da so otroci že »odrasli«. Res, da veliko vedo, toda slabo razumejo bistvo zakonitosti življenja 

in so v praktičnem življenju še zelo nebogljeni. Če jih starši ne naučijo obvladovati njihovih 

čustev, socialnih odnosov, odgovornosti do dela in učenja, potem ostanejo čustveno in 

socialno nedorasli vsakdanjim zahtevam. Starši pa se bojijo postavljati zahteve in pravila, ker 

je »moderno« biti z otrokom enakovreden, se z njim pogajati in ga upoštevati kot partnerja. 

Pri tem se starši ne zavedajo, da so se s tem vloge zamenjale.« (Zalokar Divjak, 2003, str. 54–

55) Dejavnik tveganja kot zdrava vzgoja je tudi uporaba hrane kot vzgojnega pripomočka. »V 

tem primeru se otrok začenja izogibati skupnim obrokom ali pa se jih že naprej boji, saj ve, da 

ga bodo starši zasliševali glede šole in prijateljev, ga kregali in ga s tem nadzorovali.« 

(Sernec, 2003, str. 263) Premalo ljubljen otrok je otrok, čigar starši mu niso dovolj ali sploh 

naklonjeni. Če se starši prepirajo, jim ostane le malo časa, da bi se posvetili otrokom in 

družini, zato otrok koprni po ljubezni, ne da bi vedel, kako naj jo sprejme in zaupa. Ima 

občutje, da si ljubezni ne zasluži. Pri pretiranem starševstvu ne gre nujno za razvajanje otrok 

in ali za čas, preživet v fizični prisotnosti otrok. To so ure in ure premišljevanja, tuhtanja in 

pretirane skrbi zanj. Gre za intenzivno, pretirano čustveno vpletenost, združeno s potrebo po 

nadzorovanju otroka. To povzroči močno, pa tudi bolečo vzajemno odvisnost, pri čemer se 

otrok vseskozi počuti krivega (Ashner in Meyerson, 1997, str. 11). 

 

6) Zdrave navade 

»Naklonjen odnos do samega sebe, svojega telesa in zdravja je sestavni del ustrezne 

samopodobe. Otrok razvija ta odnos ob neposrednih izkušnjah in posrednih zgledih, ki jih je 

deležen v svoji družini. Če odrasli člani njegove družine na naraven in sproščen način skrbijo 

za svoje telo in zdravje, to spremlja ob neštetih priložnostih, kjer se izražajo vsakodneve 

družinske navade. Primerna nega telesa in skrb zanj, gibanje, zdrave prehranske navade, 

dejavnosti, ki so povezane s počitkom in naporom – v vse to je otrok vključen že od malega.  
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Najprej je pri tem sam še bolj pasiven in odvisen od skrbi odraslih, prav pa je, da postopoma 

postaja ob tem vedno bolj dejaven in samostojen tudi sam. Zdrave navade morajo biti 

vključene v življenje družine naravno in sproščeno, kot prijetnost, spodbuden izziv in sestavni 

del doživljanja in negovanja lastne vrednosti ter ozaveščane skrbi zase. Ni jih mogoče uvesti v 

vsakodnevno vedenje in zagotoviti s pridigami in zahtevami, ampak le z ustreznimi zgledi in 

slogom življenja, ki je prilagojen celotni družini in je prijazen do vseh njenih članov.« 

(Tomori, 2003, str. 30–31) 

 

7) Prosti čas 

»Značilnosti sloga preživljanja svojega prostega časa se vsakdo nauči že zelo zgodaj. Družina 

lahko daje otroku različne tovrstne spodbude za preživljanje prostega časa s prijetnimi in 

spodbudnimi dejavnostmi. Vedenje staršev in drugih članov družine, njihova zanimanja in 

konjički, različne izkušnje, ki mu jih omogočajo ali zavirajo, vse to otroka usmerja k temu, 

kako bo izpolnjeval svoj prosti čas takrat, ko bo to odvisno od njega samega. Starši morajo 

imeti pri teh spodbudah občutje za otrokove značilne potrebe in želje, ki izhajajo iz njegove 

narave in morda niso takšne kot njihove. Siljenje v dejavnost, ki je staršem všeč, otroku pa je 

povsem nezanimiva in neprivlačna, lahko zbudi odpor za naslednja obdobja. Potrebno je 

pokazati posluh za otrokove individualne značilnosti in njegovo raven zrelosti.« (Tomori, 

2003, str. 33) 

 

8) Odnos do zdravega ugodja in sprostitve  

»Vsak človek potebuje ugodje in teži za dobrim počutjem. V družinah je osnovni odnos do 

ugodja lahko različen. Nekateri starši ne znajo, ne zmorejo ali nočejo svojega otroka 

prikrajšati za nobeno ugodje. Izpolnjujejo mu želje, še preden jih sam začuti in izrazi, ga 

zasipajo s stvarmi, ki jih ne potrebuje, silijo ga z vsakovrstnimi prijetnostmi in ugodjem, ne da 

bi se sploh poglobili v njegove dejanske potrebe in tudi v smiselnost takega početja. Ne 

pomislijo, da se je treba za mnoge stvari v življenju samostojno potruditi in se jim, če ne gre 

drugače, znati tudi odpovedati. Tak otrok se ne nauči odložiti izpolnitve svojih želja in ne 

prenaša omejitev, ki jih zahteva življenjska stvarnost. Teži za takojšnjim ugodjem in 

brezpogojnim zadovoljstvom. Ne zna prenesti, da se mu neka želja ni izpolnila, pri tem pa se 

za njeno izpolnitev ni sposoben in niti ni pripravljen potruditi.  

V drugi rizični družini pa velja vsakršno ugodje za nekaj slabega, nezaželenega, celo 

prepovedanega. Odpovedovanje prijetnostim je samo sebi namen. Družina že od otroka 

zahteva samoodpovedovanje in zanikanje lastnih potreb in želja. Tak otrok doživlja občutja 

krivde in tesnobe, če si kaj privošči, če se sprosti in veseli. Vsako najmanjšo prijetnost si mora 

prislužiti z veliko truda in nikoli nima občutja, da ima do tega pravico.  
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Prava mera ugodja, ki ga družina uči dosegati na ustrezen način, je naravni sestavni del 

pozitivnega odnosa do sebe.« (Tomori, 2003, str. 31–32) 

 

9) Zdravi načini obvladovanja stresa – prilagodljivost za različne preizkušnje ter 

sposobnost obvladovanja stresov, čustvenih stisk in bolečih doživljanj 

»Stres ni prihranjen nikomur, zato je za vsakogar pomembno, da se v stresnih situacijah nauči, 

da se kar najbolj učinkovito znajde z zdravimi načini obvladovanja stresa. Učenje 

obvladovanja stresa je postopno. Otrok še ne zmore samostojno razreševati preizkušenj in 

težav, ki mu jih prinaša njegov vsakdan. Postopoma pa se mora v poteku svojega razvoja 

usposabljati za to, da svoji zrelostni ravni primerno obvladuje vedno zahtevnejše obremenitve.  

Pri tem pa potrebuje pravo spodbudo, oporo in zgled s strani svojih najbližjih. Starši morajo 

znati strese, ki jim je otrok izpostavljen, tudi primerno odmerjati. Če je otrok s stresi 

prezgodaj in preveč obremenjen, doživlja poraze in izgublja energijo za njihovo razreševanje, 

s tem pa izgublja tudi zaupanje vase. Če pa mu odrasli vse strese prihranijo in jih tudi 

rezrešujejo namesto njega, nima niti priložnosti, da bi razvijal potrebne spretnosti, poleg tega 

je prikrajšan tudi za možnost, da bi ob samostojno rešenih nalogah gradil zaupanje vase. Za 

otroka je pomemben tudi način, kako se z vsakodnevnimi in izjemnimi preizkušnjami 

spoprijemajo njegovi najbližji« (Tomori, 2003, str. 35). Kot nagrada za uspešno preživeto 

nelagodje se sprostijo dopamini. Na nevrofiziološki ravni je za to potrebno razvijati 

endorfinske zaloge za soočanje s težavami v stresnih situacijah in hkrati v izogib begu in 

hitrim rešitvam – omamam, ko pride do hitrega občutja sreče s sprostitvijo dopamina (Ščuka, 

2007). 

10) Doživljanje in izraženje vseh čustev tako staršev kot otrok 

»Otrok se lastna čustva nauči zaznavati in jih izražati že v zgodnjem razvojnem obdobju. 

Otrok se v krogu družine uči ravnati s svojimi čustvi neposredno prek tega, kako jih 

sprejemajo njegovi starši in kako se nanje odzivajo, posredno pa tudi prek samega zgleda 

drugih članov družine. Če vidi, da svoje lastno doživljanje skrivajo in zapirajo vase, tudi sam 

svojih čustev ne sprejema kot nekaj naravnega in dovoljenega. Lastne emocije ga begajo in 

prav lahko si poišče neustrezne načine, da bi jih obvladoval in dušil. 

V nekaterih družinah negativnim izrazom otrokovih emocij prisluhnejo, jih spoštujejo, 

upoštevajo in so mu pripravljeni tudi pomagati, da svoje čustvene stiske razrešuje, jih ne 

skriva in ne kopiči v sebi. V drugih družinah pa izražanje čustev, zlasti tistih, ki so manj 

prijetna, ni zaželeno kazati. Starši otroku marsikdaj pokažejo, da so jim njegova premočna 

čustva odveč, v breme in nadlego. Zanje je »dober« le otrok, ki se obvladuje in jih ne bremeni 

s svojimi stiskami. Tako se otrok navadi svoja čustva tiščati v sebi, jih skrivati in jih zanikati 
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celo samemu sebi. Sila nakopičenih in nesproščenih emocij pa še povečuje njegovo 

neugodje.« (Tomori, 2003, str. 34–35) 

Ko starši ne zmorejo direktno nasloviti čutenja in se trudijo čustva prikrivati ali pa v otroku 

iščejo razloge za svoje počutje, prihaja do poniževanja, nepristnosti, zavajanja in čustvene 

zlorabe. Otrok se nauči, da med čutenji in dejanji ter mišljenjem ni nobene povezave, da je on 

kriv za občutja staršev. Tak otrok ne razume, kaj pomeni odgovornost in katero čutenje 

pripada komu. Tako se v otroku poruši osnovna struktura sveta in s tem izniči sposobnost 

odgovornega odločanja in sprejemanja odgovornosti zase in za svoje čutenje, mišljenje in 

delovanje. Otrok ne sme več čutiti, kar čuti, misliti, kar misli, ter doživljati, kar doživlja, 

ampak mora čutiti, kar čutijo drugi (starši), misliti, kar mislijo starši, ter doživljati, kar 

doživljajo starši (Kompan Erzar, 2003, str. 47).  
 

Načini izražanja t. i. glavnega negativnega čustva, torej jeze so različni, eni so podporni, drugi 

ne in vodijo v reaktivno, negativno in rušilno agresivnost: 1) samozavestno soočanje s 

situacijo (razlaga problema in svojih čustev, napad na problem, ne na osebo); 2) sproščanje 

jeze z zmanjševanjem stresa (telesna vadba, naloge ali opravila, ki zahtevajo telesno 

aktivnost, sproščanje: glasba, meditacija, pogovor s prijateljem, staršem, svetovalcem in 

drugimi); 3) izbruh oz. napad; 4) umik, zavračanje pogovora; 5) potlačevanje, zanikanje, 

skrivanje čustev (pretvarjanje, neiskrenost, uporaba alkohola oz. drugih drog, pretirano 

hranjenje, premajhen vnos hrane, preveč televizije, računalnika itn.); 6) maščevanje (na skrit 

način – pasivno agresiven, odkrito – s kaznovanjem); 7) stresanje čustev na nekoga, nekaj 

tretjega (Schilling, 2000, str. 127). 

Zaradi potlačevanja t. i. negativnih čustev lahko pride do ene ali več od osmih oblik 

agresivnosti usmerjene izven človeka (reaktivne, negativne in rušilne agresivnosti, t. i. 

»antisocialna oblika vedenja«; po Kroflič, 1999, str. 98). V posredni obliki se ta kaže kot 

sovražnost, razdražljivost, sumničavost. V neposredni obliki je agresivnost aktivna (telesna in 

besedna) in pasivna (negativizem) (Lamovec in Rojnik, 1978, str. 75; Gostečnik, Pahole in 

Ružič, 2000, str. 157). Nasprotje je pozitivna, zdrava, konstruktivna agresivnost, ki je 

potrebna za razvoj asertivnosti in zdrave ambicioznosti (Mrevlje, 2010, str. 111). 

11) Zdrav vzor staršev 

»Starši morajo otroke navdušiti za življenje. Otroci so namreč zaradi svojih razvojnih 

značilnosti najbolj dojemljivi za t. i. doživljajske vrednote, kot so narava, šport, učenje, branje 

in prijateljstvo. Otrok se teh vrednot ne bo oprijel s prigovarjanjem ali občasnimi ponudbami 

in informiranjem, ampak le z dobrimi vzori, ki jih bo vredno posnemati.« (Zalokar Divjak, 

2003, str. 55) To pa pomeni, da starši morajo imeti za otroke čas, da so kakovostno z njimi, 

ker jih le tako lahko spoznavajo. Vedeti morajo, kaj se z otrokom dogaja, kako razmišlja, 
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kako mu lahko pomagajo, če ne zmore sam, svetujejo pri razreševanju vsakodnevnih težav. 

Če otrok to začuti, se počuti varnega in lahko razvija svojo osebnost v smeri večjega 

osamosvajanja in iskanja lastnih možnosti. Vedno bolj spoznava, da je on najbolj poklican 

zato, da se odloča in ravna tako, kot je prav, vendar obstaja veliko nalog, ki jih lahko opravijo 

le odrasli. Otroci pa so le aktivni posnemovalci, ki si počasi utirajo pot in pogled na življenje 

in morajo imeti ob sebi ljudi, ob katerih se čutijo varni in ljubljeni, pa tudi sposobni reševati 

vsakodnevne življenjske naloge (Zalokar Divjak, 2003, str. 55). Starši, ki ne dovoljujejo 

svojemu otroku separacije in individualizacije in preveč ljubijo svojega otroka, ga vidijo kot 

ogledalo in ga hočejo »oblikovati« v podobo, kakršna bi bili sami, če bi dosegli svoja najvišja 

pričakovanja; ko se vpletajo v vsakdanjo dramo otrokovega življenja, bijejo njegove bitke, ga 

ščitijo pred bolečino; ko mu dajejo več pozornosti, kot jo sploh potrebuje ali želi; ko njegove 

obveznosti jemljejo kot svoje, otrok dobiva mešana sporočila z mešanimi rezultati. Otrok se 

počuti krivega. Otrok je obkrožen z dušečo pozornostjo, pretirano skrbjo in nerealno visokimi 

pričakovanji. Možno je, da so starši otroku dajali »vse«, hkrati pa ga prikrajšali za te reči. To 

je bistvo navidezno razvajenega, v resnici pa prikrajšanega otroka – poškodovanega otroka. 

Starši, ki preveč dajejo, imajo sami potrebo po tem. K temu jih nezavedno silijo njihove 

nezadovoljene potrebe. Če pogledamo natančneje, odkrijemo vrsto skritih namenov in 

manipulativnih igric, s katerimi starši niso skrbeli za potrebe otrok, pač pa za svoje. Ko nam 

nekdo daje in daje, nam je včasih neprijetno, ker čutimo, da je namen vsega tega dajanja ta, da 

bi imeli občutje dolžnosti. Za tem, kar starši otrokom dajejo, pogosto čutijo skrite namene, 

molčeč dogovor, da bodo v zameno kaj storili, kot želijo starši tudi delovali, se obnašali, 

čustvovali in občutili ali celo postali (Ashner in Meyerson, 1997, str. 11–22).  

12) Upoštevanje razvojnih značilnosti otroka 

»Otrok mora do 12. leta, ki je prva večja življenjska prelomnica, razviti osnovna orodja za 

gladek prehod v naslednje obdobje, mladostništvo, ko je čedalje samostojnejši, odgovornejši 

in se sooča s čedalje večjimi izzivi. Pri tem, da otroka od četrtega leta in pol do šestega leta 

ljubeči oče inicira v velikega otroka. Orodja, ki jih mora otrok razviti za dober prehod, so: 1) 

sposobnost delati (v šoli, zbranost pri učenju, uporaba lastnih talentov ipd.); 2) sposobnost 

igrati se (sam, z vrstniki, z drugimi) do pričetka 1. razreda čim več z družino, sorojencem, 

prijatelji in ne v prostočasnih aktivnostih kot npr. balet, glasbena šola; 3) sposobnost 

samostojno izbirati (npr. prijatelje, oblačila, šport ipd.); 4) primerna stopnja neodvisnosti 

(druženje s prijatelji, izvenšolske dejavnosti – po 1. razredu); 5) sposobnost ustvarjati 

prijateljstva (v živo; pristno in globoko, se smejati, zaupati in ne virtualno; površinsko, 

neosebno, umetno, globoko neosrečujoče in vodi v osamljenost); 6) sposobnost ločitve od 

staršev (iti na izlet, taborjenje, šolo v naravi, poletni tabor); 7) razvijanje jezika čustev (znati z 
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besedami izraziti svoja občutja in čustva: jezo, žalost, razočaranje, utrujenost, ljubezen ipd. in 

jih imeti pravico doživljati, občutiti, izražati). Z nastopom pubertete mladostnik vse naštete 

sposobnosti razvija na višji stopnji in pri 18. letih morajo biti že dobro izoblikovane, da lahko 

najkasneje do 25. leta odraste v zrelo, zdravo in odgovorno osebo« (se odseli od staršev, se 

trudi služiti svoj kruh, se sooča z vsakdanjimi težavami in iz tega raste, skratka samostojno 

zaživi v vseh pogledih) (Buckroyd, 1994, 2004, seminar 2004/05; Poštuvan in Hromc, 2007, 

str. 56). »Osamosvajanje otrok je za starše priznanje in ne izguba.« (Tomori, 1994, str. 50) 

 

13) Naučiti otroka komunikacije (besedne in telesne) ter čustvene spretnosti – 

pismenosti 

Komunikacija v družini je lahko zelo različna, v njenem načinu se kažejo vse njene 

značilnosti, tako besedno kot nebesedno oblikujejo starši znotraj družine in z vzorom 

prenašajo na otroke. V njej izmenjujejo svoja čustva, hotenja in razmišljanja z drugimi 

družinskimi člani, kar določa odnose in pripoveduje o njeni vsebini (Tomori, 1994, str. 56–

59). »Medsebojna sporočila so v mnogih družinah jasna, razumljiva in neposredna, v drugih 

prikrita, delna in posredna.« (Tomori, 1994, str. 56) »Ustrezne komunikacijske sposobnosti, ki 

jih otrok razvije že zgodaj v družini, odločajo o vrsti, globini in trajnosti odnosov, ki jih otrok 

oblikuje z drugimi znotraj družine in zunaj nje.« (Tomori, str. 59) Prva in glavna šola za 

razvijanje čustvenih spretnosti in čustvene pismenosti je za otroka dom. Čustvena pismenost 

pomeni: zavedanje sebe, odločanje, samozavest in obvladovanje stresa. »Pomemben je način, 

kako starši ravnajo z otrokom. Starši morajo sami obvladati določeno stopnjo čustvene 

pismenosti, da lahko otrokom pomagajo pametno ravnati s čustvi. Otroci čustveno sposobnih 

staršev bolje obvladajo svoja čustva, se znajo pomiriti v stanju čustvenega vznemirjenja, 

uživajo boljše telesno zdravje, so bolj priljubljeni med vrstniki, so socialno spretnejši, imajo 

manj vedenjskih problemov, daljši razpon pozornosti in se bolje odrežejo pri testih. Starši, ki 

se ne zmenijo za čustva svojega otroka, jih ne spoštujejo ali pa se jim vsak čustven odziv zdi 

neprimeren, ogrožajo čustveni in tudi intelektualni razvoj svojega otroka.« (Schilling, 2000, 

str. 7) 

 
 

14) Zdrav čustven razvoj otroka, separacija in individualizacija  

»Tako varovalni dejavniki kot tudi dejavniki tveganja pri zasvojenostih in omamah na 

področju čustvenega razvoja otroka se zastavijo že zelo zgodaj v življenju. V marsičem so 

povezani z vsem, kar se najpomembnejšega dogaja v družini, torej v okolju, od katerega otrok 

ni odvisen le bivanjsko, ampak tudi čustveno in to na vseh poljih svojega razvoja.« (Tomori, 

2003, str. 27) Odnos z otrokom se začne že v nosečnosti. Takrat otrok prek stika z materjo 

občuti, da je sprejet in ljubljen. Biti eno z materjo in v tej enosti čutiti prisotnost očeta, 

pomeni zibelko človekovega občutja varnosti, ki tako usodno zaznamuje celotno človekovo 
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življenje. Rojstvo otroka pomeni prvo srečanje staršev z njim, ko telesno postane ločen od 

matere. Psihološko se otrok rodi veliko kasneje, prav s pomočjo odnosa staršev do njega, 

predvsem matere. Odgovornost matere pomeni začutiti in se zavedati otrokovih potreb ter biti 

sposoben odgovoriti nanje na ustrezen način (Pahole, 2003b). Otroku emocionalno 

pomembne starševske figure ga znajo s hrano nagraditi, kaznovati, mu dokazovati skrb in 

naklonjenost, tudi podkupovati, izsiljevati, ga obvladovati, podrejati in vezati v nesmiselno 

odvisnost. Hranjenje, z njim rast in zorenje vodijo otroka v odraslost. »Na tej poti se z 

vstopom v adolescenco sreča z nujnostjo dokončnega emocionalnega osvobajanja od 

ponotranjenih starševskih likov, česar odraz je proces individualizacije do formiranja odrasle 

zrele osebne in socialne identitete.« (Rojc,  1995, str. 56) »Pretirano ješč otrok v hrani najde 

nadomestilo čustvom, če je zanje prikrajšan, si z njo blaži notranjo stisko in rahlja tesnobo. 

Kadar hrano odklanja ali je izrazito izbirčen simbolično odkloni tistega, ki ga je prizadel, in se 

podzavestno brani odvisnosti od njega.« (Tomori, 1993, v Rojc, 1995, str. 55) Proces 

separacije in individualizacije je strukturiranje ega in oblikovanja identitete, ki poteka v 

posameznih fazah (štiri podfaze: diferenciacija, prakticiranje, približevanje, konstantnost 

objekta), v kateri otrok vse bolj razločuje med seboj in materjo ter postaja avtonomna oseba. 

Separacija in individualizacija sta dva komplementarna, med seboj tesno prepletena procesa, 

ki otroku omogočita, da doseže intrapsihično občutje ločenosti od matere in sveta. Separacija 

se nanaša na otrokovo »pojavljanje iz simbiotičnega zlitja z materjo«, individualizacija pa se 

nanaša na »dosežke, ki označujejo otrokove individualne značilnosti« (Žvelc, 2011). Matere 

ne smejo napačno razumeti dveh podfaz separacije; prakticiranje (to razvojno radovednost) in 

približevanje. Prakticiranje je materam lahko razumljeno kot samovoljnost in izdajstvo, 

približevanje pa kot otrokovo vračanje v odvisnost. S tem seveda otroka zapirajo v simbiozo, 

namesto da bi mu stale ob strani pri prakticiranju, kar ovira utrjevanje občutja lastne 

individualnosti (Sperling, v Rojc 1995), zato mamam ne sme umanjkati emocionalne 

dostopnosti, empatičnega odzivanja na otrokove potrebe, sprejemanje in čustveno uglaševanje 

nanj, ker se v takem primeru umestijo v kategorije tipa navezanosti (t. i. kategorije razvščene 

po značilnosti in obnašanju mater; Ainsworth in drugi, 1978, v Žvelc, 2011) izogibanje in 

upiranje ter dezorganiziranost (kategorijo dezorganizirani tip navezanosti sta dodala Main in 

Solomon leta 1993) namesto v kategorijo varnost (Cugmas, 1998). Torej kot poimenuje 

Winnicott »dovolj dobra mati«, ki bi otroku omogočila zadovoljivo simbiotično izkušnjo in 

mu pozneje dovolila postopno osamosvajanje. Vse to pa je pogoj, da lahko otrok razvije 

občutje varnosti, notranji delovni model sebe kot vrednega ljubezni in model drugih kot 

vrednih zaupanja, da se bodo na njegove potrebe odzvali. Le tako lahko v sebi izgradi varno 

bazo, ki predstavlja temelj za izpeljavo procesa separacije in individualizacije, torej razvoj od 
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popolne odvisnosti od druge osebe k samostojnosti in avtonomnosti, kar je močan varovalni 

dejavnik (Žvelc, 2011). 

 

15) Sprejemanje otrokove introvertiranosti – zdrava introvertiranost 

M. Tomori (1990) je na kratko povzela Eysenckovo teorijo ekstravertirane, navzven 

usmerjene, in introvertirane, navznoter usmerjene osebnostne naravnanosti, ki temelji bolj na 

značilnostih nevrofizioloških funkcij, ki so biološko uravnane. Večja ali manjša živahnost 

zaznavanja ter odzivanja na spremembe v okolju je že genetsko zastavljena z načinom 

delovanja osrednjega in perifernega živčevja. Odločilno usmerja vedenje in ravnanje ob 

različnih zunanjih preskušnjah, vpliva pa tudi na učenje novih oblik vedenja in na spremembe 

na podlagi zbranih izkušenj. Tako imajo ekstravertirane osebe rade spremembe, všeč jim je 

dinamika v okolju, ugajajo jim žive barve, hrup, nepredvidljive situacije. Za svoje duševno in 

telesno ravnovesje potrebujejo veliko stimulacij, zato iščejo okoliščine, kjer je veliko 

dogajanja. Introvertiranih oseb vse to ne spodbuja, ampak jih neprijetno vznemirja, moti in 

spravlja v napetost. Bolje se počutijo v stabilnem, predvidljivem okolju, všeč jim je, če se 

lahko v miru posvetijo stvarem, ki jih zanimajo. Procesi v njihovem osrednjem živčevju 

potekajo najlažje in najbolj usklajeno, če zunanjih dražljajev ni preveč, če pritekajo na 

predvidljiv način in če dopuščajo sprotno prilagajanje (Tomori, 1990, str. 42–43). Jung je leta 

1921 v knjigi Psihološki tipi uveljavil kot osrednji komponenti osebnosti izraza 

introvertiranost in ekstravertiranost. Introvertirani  ljudje so usmerjeni bolj v svoj notranji svet 

misli in občutij, ekstravertirani pa v zunanji svet in aktivnosti. Introvertirani se osredinijo na 

pomen, ekstravertirani pa nenehno iščejo nove dogodke in odnose. Introvertirani si nabirajo 

moči v samoti in miru, izogibajo se konfliktom in hrupu, ekstravertirani pa ravno nasprotno, 

opomoči si morajo, če jim primanjkuje druženja, hrupa, konfliktom se ne izogibajo. Včasih, a 

redko potrebujejo tudi oni malo samote. Vendar, ekstravertiranost in introvertiranost nista 

medsebojno čisto ločeni lastnosti, temveč gre za dimenzijo z dvema skrajnima poloma. Že 

Jung je navedel, da čistih ekstravertiranih ali introvertiranih oseb ni (Musek, 2010).  

Poleg dimenzionalnosti k veliki raznolikosti človeške vrste prispevajo tudi druge osebnostne 

lastnosti in osebne zgodbe, ki v povezavi z ekstravertiranostjo ali introvertiranostjo oblikujejo 

edinstvenega celostnega posameznika, zato je pomembno, da starši sprejmejo osebnostni tip 

otroka, četudi je introvertiranost manj družbeno in socialno zaželena in v večini primerov 

vključuje višjo senzitivnost. Veliko otrok in mladostnikov je introvertiran tip osebnosti, ker pa 

to ni družbeno in družinsko sprejemljivo, se trudijo to prikriti. Velika večina teh, z znaki 

zasvojenosti in omame, je introvertiran tip osebnosti, ki se zaradi bolezni še poglablja v še 

večjo introvertiranost z izogibanjem in prekinitvijo socialnih interakcij, z osamitvijo in 

socialno izolacijo (Buckroyd, 2004, str. 164).  
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2.5.1 Samopodoba     

Mnogi avtorji menijo, da so motnje hranjenja pomembno povezane s porušeno samopodobo 

in nizkim samospoštovanjem (Tomori, 1990; Rabin, 2003; Buckroyd, 1994, 2004; Hinz, 

2006; Malchiodi, 2012, str. 1–6). 

 

»Samopodoba je predstava, ki jo ima vsak človek o samem sebi. Samopodoba je delno 

zavestna predstava o samem sebi, delno pa je navzoča v njegovem nezavednem doživljanju 

sebe in ga usmerja v različnih dejavnostih. Pomeni mu izhodišče za vse pomembne 

življenjske motive in odločitve, za oblikovanje odnosov z drugimi ljudmi, za čustvovanje in 

doživljanje. Uravnava njegov odnos do sveta in ga usmerja pri tem, ko si išče svoje mesto v 

njem. V predstavi o samem sebi niso izrisane le zunanje poteze in vidne značilnosti, njen 

bistveni sestavni del je človekova vrednostna ocena sebe in njegovo pojmovanje o njegovih 

lastnih osebnostnih značilnosti. Samopodoba se človeku dopolnjuje tudi s predstavo o 

njegovem razmerju do vsakokratnega dogajanja.« (Tomori, 1994, str. 118) »Odločilen del 

samopodobe je ocena vrednosti samega sebe. Osnovna raven samospoštovanja je v otroku 

določena že zelo zgodaj, na samopodobo vpliva družinski vrednostni sistem, izkušnje in vloga 

v njem pa zastavijo značilne poteze samopodobe.« (Tomori, 1994, str. 119–120)  

 

M. Tomori (1990) meni, da moramo upoštevati tudi vpliv biološke dedne danosti 

posameznika, drugače ne bi mogli razumeti razvoja človekove individualnosti. Ena od 

pomembnih povezav med telesom in duševnostjo je telesna konstrukcija, ki v različnem 

obsegu in poteh vpliva na posameznikove socialne interakcije, individualnost, za kar je 

pomembna samopodoba. »Predstava o lastnem telesu je sestavni del celotne samopodobe. 

Obojesmerno je povezana s samospoštovanjem in oceno lastne vrednosti.« (Tomori, 1995, str. 8)  

 

Samopodoba je tesno povezana s središčem ali jedrom osebnosti. Obstaja stara predstava, da 

ima osebnost svoje jedro. Imenuje se jaz. Jaz je nekakšno središče osebnostnega sistema, 

osrednja združevalna struktura, ki (včasih) uravnava vedenje in doživljanje, ga nadzira in 

združuje, pomeni pa tudi občutje istosti, identitete v mnoštvu različnih življenjskih situacij 

skozi čas. Ima več vidikov ali podjazov, v prvi vrsti sta pomembna dva:  jaz kot subjekt, akter, 

delujoči, misleči, čuteči in jaz kot objekt, ki ga subjektni jaz čuti, opazuje, misli, pojmuje kot 

sebe – običajno ga imenujemo samopodoba (Musek, 1997).  

»Samopodoba je hierarhično organizirana in razvijajoča se celota lastnosti, potez, občutij, 

podob, misli, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin o sebi, za katere je značilno, da 

(1) jih posameznik pripisuje samemu sebi, (2) tvorijo referenčni okvir (Musek, 1985, v 

Kovačič, 2010), s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje, (3) vključujejo 

obstoječi vrednostni sistem posameznika ter ožjega in širšega družbenega okolja, (4) nanje 
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delujejo obrambni mehanizmi, ki prepuščajo le tiste vsebine, ki so sprejemljive za 

posameznikov jaz.« (Kobal, 2000, str. 25) Vključuje individualni osebni vidik, to je telesno, 

čustveno in intelektualno samopodobo ter medosebni vidik z družinsko in širšo družben 

samopodobo, pa tudi vidik življenjskih dosežkov in uspehov. Samopodoba je torej 

kompleksna in razvijajoča se in seveda individualno zelo raznolika – razlike so v vsebini in v 

tem, koliko je jasno opredeljena, notranje neprotislovna, skladna, stabilna in kompleksna, to je 

koliko so vsebine različnih vidikov jaza diferencirane, določene in različne (Kovačič, 2010).  

 

Velik del jaza kot samopodobe se razvije v socialni interakciji in komunikaciji, tako da lahko 

rečemo, da drug drugemu gradimo jaz. Od drugih pomembnih oseb dobimo temelje 

samopodobe, drugi so nam modeli in zrcala tako za socialni jaz, kot nam tako rekoč 

posredujejo temelj za jaz. Pomembnost socialne komunikacijske strani dobro ilustrira tudi 

dejstvo, da je ena od glavnih dimenzij osebnosti v skoraj vseh teorijah osebnosti prav 

introvertiranost ali ekstravertiranost (Kovačič, 2010). Glavne naloge socialne samopodobe so 

določiti: meje jaza; človeško identiteto; spolno identiteto (ženski in moški jaz); zrelost, zrelost 

samopodobe; vrstno in sorodstveno identiteto; etično in državljansko identiteto; status – 

položaj v hierarhiji;  kaj hočem sam in kaj hočejo drugi, da počnem, skupinski položaj; koliko 

sem samostojen, neodvisen; kako doseči sožitje, varnost (Schweder, 1982, v Musek 1997, str. 

364). 

 

Jaz v mnogočem vodi skozi življenje miselna podoba popolnega, idealnega jaza, idealne 

samopodobe, ki dosega visoke socialne, moralne, storilnostne, delovne, intelektualne in 

duhovne standarde, ki so lahko bolj določeni s strani drugih (kakšen bi glede na želje drugih 

moral biti) ali pa bolj določeni od samega sebe (kakšen jaz sam želim biti). V življenjskih 

situacijah poteka poleg vrednotenja in presojanja drugih tudi vrednotenje samega sebe. 

Potreba po pozitivni samopodobi je zelo pomembna, uravnava, ohranja in povečuje 

pozitivnost jaza in ga ščiti pred negativnimi informacijami. To se kaže na več načinov, saj 

večinoma velja naslednje: bolje si zapomnimo in hitreje predelujemo pozitivne kot pa 

negativne ali nevtralne informacije, povezane z jazom; večinoma pomnimo pozitivne, prijetne 

dogodke in situacije, v katerih je bila naša vloga pozitivna (»optimizem spomina«); sebe 

ocenjujemo kot boljše od drugih, od povprečja; pozitivne izide pripisujemo sebi in svojim 

sposobnostim, negativne pa zunanjim situacijskim dejavnikom in drugim ljudem; negativne 

lastnosti, ki jih priznamo pri sebi, opisujemo kot zelo razširjene, pozitivne lastnosti pa kot 

posebne in redke; pozitivnim informacijam o sebi bolj verjamemo kot negativnim (Kovačič, 

2010, str. 90).  
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Pozitivna celovita, povprečna ocena sebe in občutij o sebi, pomeni odobravanje, prepričanje o 

lastni sposobnosti, pomembnosti, uspešnosti, ugledu in s tem samospoštovanje. Izvori  

samospoštovanja so lahko zunanji ali notranji, stabilni ali spremenljivi, trenutni ali situacijski. 

Zunanji izvor je v subjektivnem občutju intersubjektivne ocene socialne vrednosti, sprejetosti, 

pripadnosti, sposobnosti, moralnosti in ugleda, konkretneje je tako samospoštovanje bolj ali 

manj pogojeno s  statusom glede na druge, socialno sprejetostjo, podporo družine ali zunanjim 

videzom. Notranji vir pa je (subjektivno) občutje in prepričanje v lastno sposobnost, 

učinkovitost in moč, zato je ta običajno manj pogojen in bolj stabilen kot zunanji (Kovačič, 2010). 

Osebe z nizkim samospoštovanjem imajo lahko manj izdelano samopodobo, so lahko brez 

jasnega občutja, kdo so, pogosteje imajo zdravstvene težave. Nizko samospoštovanje lahko 

vodi v začarani krog negativnosti: negativna pričakovanja in prepričanja, manjši uspeh ali 

neuspeh. Njihova reakcija ob neuspehu je pogosto, da obtičijo na istem problemu, nasprotno 

od posameznikov z visokim samospoštovanjem, ki so osredinjeni na prednosti, kar jim 

omogoča postati še boljši. Posamezniki z visokim samospoštovanjem imajo bolj pozitivna 

pričakovanja; so boljši pri izvedbi nalog in vlog, so bolj vztrajni, tudi če se soočajo s porazi; 

imajo bolj pozitivne osebnostne lastnosti; so bolj prepričani v svoje sposobnosti in dejanja;  so 

bolj uspešni v šoli, na delovnem mestu; imajo boljše tehnike spoprijemanja in 

samouravnavanja; imajo bolj zdrave medosebne odnose; doživljajo višje subjektivno 

blagostanje; so bolj prilagojeni in doživljajo več pozitivnih emocij; imajo konsistentno in 

stabilno samopodobo. Obenem pa so tudi bolj agresivni, tudi kadar so ogroženi. Kadar pa gre 

za (obrambno) nerealistično samospoštovanje, pogosto ponižujejo druge (Musek, 1985, 1997, 

v Kovačič, 2010, str. 91). 

Samopodoba oziroma samovrednotenje vpliva na naše doživljanje in obnašanje, je del 

notranje osebne komunikacije in hkrati vpliva na zunanjo medosebno komunikacijo. 

Pomembna so zlasti tista prepričanja o sebi, od katerih je odvisno pozitivno samovrednotenje 

in samospoštovanje. To je vzpostavljeno, kadar povratne informacije o sebi, svojem vedenju, 

uspešnosti ali neuspešnosti, kar stalno zavestno ali nezavedno preverjamo s svojimi standardi, 

dosegajo ali presegajo te standarde. Če jih ne, običajno poskušamo spremeniti vedenje, oceno, 

doživljanje ali pa se temu obrambno izogibamo (referenčni model jaza; Musek, 1985, v 

Kovačič, 2010, str. 92). Osnovna ideja referenčnega modela jaza je v tem, da je podoba o sebi 

referenčni okvir (standard, kriterij), ki uravnava naše delovanje. Temeljno načelo tega 

uravnavanja je težnja po vzdrževanju relativno visoke ravni samovrednotenja (to, kar včasih 

imenujemo težnjo po samospoštovanju in samoprestižu (Musek, 1997, str. 361). Prav s temi 

vrstami vsebin se mnogokrat srečujejo osebe z motnjo hranjenja, ki zaradi različnih oblik 

zlorab tako družine kot tudi okolice niso imele ne priložnosti ne možnosti razviti pozitivno 

samopodobo.  
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2.6  DRUŽINA 

 

2.6.1 Funkcionalna in nefunkcionalna družina, nepodporne – škodljive vloge otroka 
 

»Funkcionalna družina je tista, ki odgovorno opravlja vse svoje naloge. Ta opis zajema vsa 

glavna področja, ki naj bi jih družina izpolnjevala pri razvoju osebnosti vsakega od svojih 

članov, pri njegovi socializaciji in pripravljanju za samostojno življenje. Pri tem pa upošteva 

vse različnosti in izraze samobitnosti vsake družine in jih ceni kot njeno posebno vrednoto.« 

(Tomori, 1994, str. 151) »Družina je prostor, kjer se odigravajo najpomembnejše zgodbe 

življenja. Je kraj, ki je zaznamovan z najsilovitejšimi doživetji, ki za vselej vtisnejo svojski 

pečat na vse člane družine. V družini se otrok nauči osnovnih oblik obnašanja, v družini prvič 

začuti globoko intimnost, pripadnost, ljubljenost, hotenost, želenost ali pa odvečnost, 

zavrženost in nepripadnost.« (Gostečnik, 1999, str. 7) 

Motnje hranjenja (zlasti pri otrocih in mladostnikih) so tesno povezane s strukturo in 

dinamiko družine, zato bom obravnavala družino, njene funkcionalne in nefunkcionalne 

različice. In varovalne dejavnike v družini.   

 

Opredelitve družine, ki bi jo opisovala v vsej njeni pojavnosti ni, saj se nenehno spreminja, 

zato so samo približni in uporabni opisi. M. Ule (2003, str. 125, v IJŠ in FSD, 2004, str. 45) 

opredeli družino kot »osebo ali skupino oseb, ki skrbi za otroka in jo zakonodaja in praksa 

posamezne države pripozna za tako, torej za družino. Družina je socialni sistem, ki se kot taka 

definira sama. Pogosto družino veže skupna zgodovina, trajnost odnosov, krvne vezi in 

konfliktnost odnosov, ki izhajajo iz nerešljive drame ločitve med starši in otroki, skupni 

motivi in cilji (Čačinovič - Vogrinčič, 1998, v IJŠ in FSD, 2004, str. 45). Na področju 

družinskega življenja se dogajajo številne spremembe – pluralizacija družinskih oblik – 

nuklearna ali jedrna družina je izgubila svoj primarni status, nastalo pa je veliko število novih 

družinskih oblik (npr. enostarševske, rekonstruirane, istospolne), upad števila rojstev, zvišanje 

starosti staršev od rojstvu prvega otroka itn. (Inštitut Jožef Štefan in FSD, Preventiva za 

družinske patologije: grajenje skupnosti, 2004, str. 45). 

Eden od najstarejših konceptov zdrave družine (»hipoteza o zdravi družini«) se glasi:  

»Družina je zdrava, če uresniči biološke potenciale odnosa roditelj – otrok in mož – žena: 

zagotoviti mora zaščito pred nevarnostmi in materialni obstoj družine; pripadati mora 

skupnosti in biti varno integrirana; navznoter mora biti enotna, sposobna, da se sama 

stabilizira in raste; ohraniti mora sposobnost, da se prilagaja spremembam. Družina mora 

imeti cilje in realistične, primerne, uresničljive vrednote. Družina mora zagotoviti vzdušje, v 

katerem se bo psihološka identiteta njenih članov uskladila z identiteto družinske skupine, 

tako da bo omogočala individualizacijo. Družinske vloge morajo biti v skladu s spolom, dobro 
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opredeljene in morajo omogočati zadovoljevanje temeljnih potreb njenih članov. Ko pride do 

konfliktov in pomanjkljivega zadovoljevanja osebnih potreb, mora imeti družina psihološka 

sredstva za korektno percepcijo problema. Sposobna mora biti, da najde rešitev, ki pomeni 

zadovoljevanje potreb in rast vseh njenih članov. Sprejemanje identitet posameznika in 

družine ustvarja možnosti za individualno avtonomijo in ustvarjalnost. Vzgoja mora 

upoštevati telesne in duševne potrebe otroka in preprečiti tekmovanje (rivalstvo) med 

potrebami staršev in potrebami otrok. Pokazatelj zdravih družinskih odnosov je ustvarjalna 

komplementarnost v vlogah mož – žena, roditelj – otrok, ne pa odsotnost konfliktov.« 

(Ackermann, 1966, v Čačinovič - Vogrinčič, 1998, str. 49–50) 

 

»Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in cilje; 

povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno 

trajna struktura statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način 

vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih 

družinskih članov; diferencirajo se vloge glede na delitev dela; razločijo se čustveni odnosi 

med člani.« (Čačinovič - Vogrinčič, 1998, str. 130–131) »Za človeka je družina prvi socialni 

sistem, v katerem začne poimenovati, prepoznavati svoje potrebe; to je prvi socialni sistem, v 

katerem se uči z njimi ravnati, jih izraziti, jih zadovoljiti.« (Čačinovič - Vogrinčič, 1998, str. 

134–135) »V različnih kulturah poznajo različne oblike in velikosti družin, v zahodni kulturi 

pa velja, da se zaradi velikih sprememb lahko definira precej ohlapno in se jo pojmuje kot 

posebno socialno skupino, za katero so značilni intimnost in medgeneracijski odnosi« 

(Petzold, 1996, v Poljšak Škraban, 2007, str. 190). »Funkcioniranje družine se nanaša na 

vprašanja kakovosti odnosov, sposobnost adaptacije v družini – torej na kakovost procesov v 

družini, na katere je treba gledati skozi socialni in razvojni kontekst. Koncept funkcionalnosti 

nasproti disfunkcionalnosti je pogosto uporabljen za definiranje normalnosti družinskega 

funkcioniranja in se nanaša na vrednotenje uporabnosti družinskih vzorcev v doseganju 

družinskih ciljev.« (Poljšak Škraban, 2007, str. 192) »Pri vrednotenju, kaj je funkcionalno oz. 

disfunkcionalno, je treba upoštevati naslednje: poglede na normalnost in zdravje vseh 

družinskih članov; razmere in razvojne možnosti, obdobja, v katerem se nahaja družina; 

ekonomske in kulturne okoliščine. Razlika med funkcionalnimi in disfunkcionalnimi 

družinami je predvsem v strategijah reševanja problemov, emocionalni klimi družine, 

sposobnosti spreminjanja skozi različna življenjska obdobja družine, uravnoteženju bližine in 

oddaljenosti v odnosih ter v ustvarjanju funkcionalnih mej med generacijami.« (Brajša, 1990, 

v Poljšak Škraban, 2007, str. 194) »Morda bi bilo ustrezneje in manj stigmatizirano govoriti o 

funkcionalnosti vzorcev vedenja oz. procesov funkcionalnosti, kajti v sistemu je lahko neko 

vedenje funkcionalno za starše, za otroke pa ne. Tako se moramo, ko govorimo o 
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funkcionalnosti, vedno vprašati, za koga in za kaj je nekaj funkcionalno.« (Walsh, 1993, v 

Poljšak Škraban, 2007, str. 192) »Mnogi starši uspevajo obdržati družino in otroke 

funkcionalne za visoko ceno odnosa s partnerjem in osebnega dobrega počutja.« (Poljšak 

Škraban, 2007, str. 192) Na drugi strani pa imamo najpogosteje žrtvovanje otroka, kot je v 

družinah z motnjo hranjenja, tako da se ohranja navidezna funkcionalnost družine in 

predvsem partnerski odnos (Poljšak Škraban, 2007). 

 

Uporabljam uveljavljene termine funkcionalna in disfunkcionalna oziroma nefunkcionalna 

družina v smislu prevladujočih vzorcev odnosov. 

Pri razlikovanju funkcionalne od nefunkcionalne družine je v pomoč koncept zaprtega in 

odprtega družinskega sistema. »Za zaprti sistem je značilno: nizko samospoštovanje, 

posredna, nejasna, nedoločna, nedosledna komunikacija, ki zavira osebnostno rast. Stili 

komunikacije so: pomirjanje, obtoževanje, računanje in odmikanje. Pravila, ki vladajo v 

družini so: zaprta, času neustrezna, nečloveška, ostajajo nespremenljiva, člani družine 

podrejajo in prilagajajo svoje potrebe obstoječim pravilom, izražanje mnenja je omejeno. 

Rezultat je: nenačrtovan, zmeden, razdiralen, neprilagojen odnos (samovrednotenje vse bolj 

načenjajo dvomi in vse bolj postaja odvisno od drugih ljudi). Ravno obratno pa je v odprtem 

sistemu: visoko samospoštovanje, neposredna, jasna, določna, dosledna komunikacija, ki 

spodbuja osebnostno rast. Stil komuniciranja je ustrezen. Pravila v družini so: odprta, času 

primerna, človeška, spreminjajo se, ko je to potrebno, izražanje mnenja o čemerkoli je 

popolnoma svobodno. Rezultat ustreza stvarnosti, je primeren in konstruktiven. 

Samovrednotenje je vedno bolj zanesljivo, polno zaupanja in vedno več izvabi iz jaza.« (Satir, 

1995, str. 111–112) Ni potrebno razvijati lažnega jaza, ker je občutje varnosti zagotovljeno. 

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

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

odgovornost.« (Čačinovič - Vogrinčič, 1998, str. 10) 

»Za delovanje vsakega sistema je potrebno njegovo notranje ravnovesje oz ravnotežje. Kakor 

v vsaki drugi skupnosti živih bitij, je tudi v družini nujno potrebno notranje ravnotežje, ki 

omogoča vsem njenim članom dobro počutje in učinkovito obvladovanje nalog 

vsakodnevnega življenja, celotni družini pa daje ustrezno trdnost. To je dinamično notranje 

ravnotežje ali homeostaza, ki ni nekakšno mirujoče stanje, ki bi vse prikovalo na mesta v 

nekem optimalnem položaju, temveč je ves čas dinamično in prelivajoče se dogajanje, z 

dopolnjevanjem in živim pretokom medsebojnega usklajevanja, z izkazovanjem vzajemnosti 

in medsebojne pripadnosti na različne načine.« (Tomori, 1994, str. 100) V vzdrževanju 

ravnotežja v zdravem sistemu sodelujejo vsi njegovi člani, utrjuje pa ga ponavljanje enake 

razporeditve zdravih vlog prav tako vseh družinskih članov (Tomori, 1994, str. 102–103). 
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2.6.2 Značilnosti nefunkcionalnih družin 
 

Za motnje hranjenja je značilno ozadje nefunkcionalna družinska dinamika oz. 

nefunkcionalna družina. »Ker ima motnje otrok, je nemalokrat strokovna obravnava 

osredotočena na otroka t. i. grešnega kozla, v vlogi, v kateri se najpogosteje otroci znajdejo. 

To so šibkejši člani družine, ki popustijo pritiskom in prevzamejo nase breme družinske 

napetosti. Takšna žrtev se družinam zaradi njihovega zunanjega ugleda in vzpostavljenega 

notranjega sistema odnosnih vlog, čeprav »neustreznega in že patološkega ravnotežja«, zdi 

dragocena, vendar jo otrok plačuje s svojo življenjsko usodo.« (Tomori, 1994, v Sternad, 

2012, str. 440) Obravnava mora zato zajeti celo družino. »Pacient« je vedno družina, otrok pa 

ima le posledice nepravilnega delovanja družine (Čačinovič - Vogrinčič, 1998). »Dalj časa 

trajajoča destruktivna vedenja v primarnem zakonskem, starševskem podsistemu so grožnja 

izgube ravnotežja v celotnem sistemu družine. Otroški podsistem se v takih pogojih bivanja 

nezavedno prilagodi in postane nosilec motenj.« (Gostečnik, 1997, v Sternad, 2012, str. 442) 

Torej je potrebno pomagati nefuncionalnim družinam in otrokom, ki nosijo posledice teh v 

obliki motenj, zasvojenosti, bolezni. »Med nefunkcionalnimi družinami in strokovnimi 

službami pa nemalokrat vlada nezaupanje, zanikanje, sovražnost in tajnost, kar otežuje 

procese sodelovanja. Družine za svoje težave po navadi krivijo »sistem« in niso pripravljene 

sodelovati s strokovnimi službami.« (Arsen, 2007, v Sternad, 2012, str. 444) 
 

Družinske odnose sestavljajo različni statusi v trajnejših oblikah (podsistemi, hierarhija in 

meje), komunikacije in vloge. Za otroka je prava vloga samo vloga otroka glede na njegovo 

razvojno stopnjo (Buckroyd, seminar, 2004/05).  
 

Rihter (1971) opredeljuje vlogo kot psihoanalitično-socialno-psihološko – kot celokupnost 

zavestnih in nezavednih pričakovanj staršev do otroka (oziroma do partnerja). Vloge lahko 

služijo v celoti ali deloma kot obrambni mehanizmi. Dodeljevanje ali sprejemanje predpisane 

vloge lahko posameznega člana družine kompenzacijsko razbremeni notranjih konfliktov; 

namesto da bi se z osebnimi konflikti spoprijel, jih vnaša v odnose s partnerjem ali otrokom in 

tega uporabi kot objekt nadomestne zadovoljitve ali narcističnega nadaljevanja lastnega jaza 

(Richter, 1971, v Čačinovič - Vogrinčič, 1998, str. 39–40). 
 

Rihter (1971) razdeluje strukturo in interakcijo v nevrotski družini: nevroza otroka je njegov 

prispevek družinski skupini v vlogi razbremenjevalca v konfliktu roditelja ali med roditeljema 

(Richter, 1971, v Čačinovič - Vogrinčič, 1998, str. 57) in klasificira pet predpisanih vlog, ki 

imajo v odnosih med starši in otroki oziroma med partnerjema v družini enako funkcijo kot 

intraindividualni obrambni mehanizmi – zmanjšati pritisk neznosnih notranjih konfliktov 

(Richter, 1971, v Čačinovič - Vogrinčič, 1998, str. 58–59; 1992, str. 45–46): 
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1) Otrok v vlogi substituta za partnerja (t. i. čustveni oz. emocionali partner). Roditelj v odnos 

z otrokom podzavestno prenese (mehanizem transferja) nerazrešene konflikte iz lastnega 

otroštva, otrok pa naj jih zdaj v vlogi starih staršev ali sorejenca kompenzira in razreši.   

2) Otrok v vlogi kopije podobe, ki jo ima o sebi roditelj. Naloga otroka je, da verno uresniči 

samopodobo roditelja. 

3) Otrok v vlogi idealnega sebe je poskus roditelja, da prisili otroka k uresničitvi tistih 

idealov, ki jih zase ni mogel uresničiti.  

4) Otrok v vlogi negativne podobe, ki jo ima o sebi roditelj; roditelj podzavestno išče v otroku 

grešnega kozla; otroka potrebuje, da bi lahko izrinil nesprejemljivo podobo o sebi.  

5) Otrok v vlogi zaveznika. Potrebuje ga roditelj (ali oba roditelja), ki je nenehno v boju in mu 

mora otrok služiti predvsem kot podpora, soborec (možne so še druge inačice, pogosto pa 

»predpis« vsebuje več vlog oziroma aspektov hkrati).  
 

Prav tako se lahko pojavlja tudi roditelj z osebnostjo narcističnega starša (t. i. narcistična 

motnja), »ki se izraža v medosebnih odnosih in močno vpliva na izoblikovanje odnosa med 

njim in otrokom« (Arnuš, 2012, str. 382). »Če ne boš to, kar potrebujem, zame ne obstajaš 

več.« (Gostečnik, 2002, v Arnuš, 2012, str. 384) Vsakič, ko otrok ne izpolni idealov staršev, 

preide iz vloge popolnega v vlogo »popolnoma slabega« objekta in izgubi njegovo ljubezen 

(Moškrič, 1993, v Arnuš, 2012, str. 384). Z zahtevo po simbiotični uniji narcistični roditelj 

predvideva, da bodo njegove prercepcije in percepcije otroka identične. Tako pogosto prihaja 

do osmotskih pričakovanj, saj narcistični roditelj ne prepozna psiholoških mej med seboj in 

otrokom. Od otroka pričakuje, da bo v enakem čustvenem stanju, kot je on sam. Drugače se 

razume kot znak nelojalnosti in neobčutljivosti (Golomb, 1992, v Arnuš, 2012, str. 384). 

Nesposobnost narcističnega roditelja za razvijanje stabilnega in funcionalnega partnerskega 

odnosa otroka prikrajša za možnost, da bi iz odnosa črpal občutja varnosti in smisla (Tomori, 

2005, v Arnuš, 2012, str. 384). Tudi v tem odnosu lahko pride do situacije, ko tak roditelj 

uporabi otroka kot nadomestega partnerja in od njega pričakuje izpolnjevanje tistih želja, ki 

jih partner ne more izpolniti (Lowen, 1985, v Arnuš, 2012, str. 384). 

 

Pojav žrtvovanja grešnega kozla (»bolje je namreč, da eden umrje za ljudstvo«; Juhant, v 

Gostečnik, 1998, str. 9) je, ko starši medsebojne napetosti projecirajo v enega od otrok, da bi 

znova zagotovili harmonijo v svojem težavnem odnosu. V čustvenem trikotniku oče – mati – 

otrok prevzame otrok vlogo nosilca bremena in krivca za posledice konfliktov (Kerr in 

Browen, 1988, v Gostečnik, 1998). »Vzpostavitev samega čustvenega trikotnika pa na 

splošno pomeni razrešitev konfliktnega odnosa med dvema osebama na tretjo osebo.« 

(Minuchin, 1992, v Gostečnik, 1998, str. 14) Trikotnik zamaskira ali zamegli partnerski 

konflikt. Ko se par sooči s problemom, v katerem eden lahko zmaga in drugi zgubi, ali ko se 
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zakonca ustrašita za svoj odnos, lahko problem razrešita s tem, da vključita tretjo osebo, 

nosilca in povzročitelja problemov. V literaturi nastopa pojav grešnega kozla le kot eden od 

vidikov širšega pojma, ki mu pravijo identificirani pacient. Ostali izrazi, ki jih pogosto 

uporabljajo namesto tega pojma, so rešitelj, čustveni partner, nosilec konflikta ali simptoma, 

namestnik, maščevalec, delegat, postaršeni otrok itn. Vsi ti vidiki ne glede na različne oznake, 

označujejo pojav identificiranega pacienta, ki nosi patologijo celotnega sistema družine ali 

zakona in s tem omogoča delovanje in kontinuiteto družine ali zakona kot enote (Gostečnik, 

1998). Roditelja naj bi se zavedala, da vloge staršev ni mogoče kar preskočiti (Tomori, 1994). 
 

»Prehod iz partnerstva v starševstvo je za večino žensk in moških srečen dogodek, hkrati pa 

tudi dramatična sprememba, ki je nemalokrat stresna in lahko potencialno krizna. Utrujenost, 

zaskrbljenost, pomanjkanje prostega časa in časa za partnerstvo, prostočasne aktivnosti, 

omejeni stiki s prijatelji idr. so lahko slabe strani starševstva, ki preizkušajo trdnost v vlogi 

starša in stabilnost partnerstva. S prihodom novega družinskega člana se spremenijo dotedanje 

vloge; vsi družinski člani prevzamejo nove in preoblikujejo stare vloge.« (Steničnik, 2012, str. 

407) 
 

Očetovstvo je nova vloga moškega, matere se z nosečnostjo in skrbjo za otroka hitreje 

prilagodijo in  sprejmejo svojo novo vlogo. Razvrščeni pomeni moškega v vlogi očeta  v 

posamezne podvloge: 1) tradicionalna vloga očeta kot hranilca, oskrbovalca družine (angl. 

breadwinner, provider); 2) vzgojitelja ali rednika (angl. nurturer); 3) družabnika, tovariša v 

igri (angl. companion, playmate); 4) tistega, ki skrbi za red in disciplino (angl. disciplinarian); 

5) duhovnega učitelja (angl. moral teacher); 6) ljubečega (angl. loving); 7) odgovornega (angl. 

responsible) in psihološko ali resnično odsotnega, odmaknjenega, izključenega, nevpletenega 

(angl. distant, disengaged) očeta, ki je po ugotovitvah nekaterih raziskav najpogostejša 

podvloga. Kar 36 % očetov, ki živijo v družini, je na tak ali drugačen način nevpletenih v 

družinsko življenje (Minton in Pasley, 1996, v Poljšak Škraben, 2001, str. 417). V skupini 

neusteznih očetov so po M. Tomori (2000, v Kranjčan, 2006, str. 28–29): 1) odsotni ali 

čustveno nedostopni oče (otrok je brez pravih identifikacijskih vzorov in spodbud, sin je brez 

gotovosti vase, hči pa brez varnega občutja s strani moškega lika); 2) agresivni, kaznujoči in 

trdi oče (otroci se ob takem očetu odzivajo s kljubovalnostjo, uporom; so brez zaupanja vase); 

3) neobvladani in impulzivni oče, tudi zasvojeni oče (ne spodbuja stabilnosti, vztrajnosti in 

strpnosti, zbuja negotovost in bojazen; okolje je v mučni negotovosti in v pričakovanju nečesa 

hudega); 4) oče, ki ni vključen v širše socialno okolje (ne daje svoji družini pravih smernic, 

spodbud, vzorov), in oče, ki je preveč vključen v širše okolje (se trudi zgolj za vtis navzven). 

V skupini neustreznih mater pa so: 1) nemočna, resignirana, pasivna in pogosto depresivna 

mati (ne spodbuja volje, vedrine in pozitivnega odnosa; otroku se je težko osamosvajati);  
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2) hiperaktivna, brezpogojno in nesmiselno zaščitniška mati (otroku ponuja vzorce narcizma, 

nerealnih pričakovanj, brez empatije in vzorcev prilagajanja); 3) dominantna, oblastna in 

lastniška mati (v otroku sproža občutje nepomembnosti, neustrezno prilagojenost). 
 

Znana so štiri obdobja oziroma kulture očetovstva v zadnjih dvestotih letih (Pleck, 1993; 

Lamb, 1997, v Zavrl, 1999; Rener, 2007, v Steničnik, 2012, str. 414): 1) oče kot avtoritativen 

moralni in verski pedagog (18. in zgodnje 19. stoletje); 2) oče kot vzor za ponotranjenje 

spolne vloge (od 1940 do 1965); 3) oče kot distanciran preskrbovalec družine (druga polovica 

19. stoletja in sredina 20. stoletja); 4) oče, ki neguje in skrbi za otroke in je hkrati zaposlen 

(od poznih 1960 do danes). 

 

Preveč ali premalo ljubljen otrok 
 

Ashner in Meyerson (1997, str. 10–11) poudarjata ljubezen staršev do otroka, tako 

brezpogojno ljubezen z zdravimi mejami, kot govorita tudi o preveč ljubljenem (pogojna 

ljubezen, hiperprotektivnost) in premalo ljubljenem otroku (neodgovorno starševstvo, 

zanemarjanje).  Starši, ki brezpogojno ljubijo svoje otroke: 

1) nudijo svojim otrokom čas, pozornost in ljubezen ter skrbijo za zadovoljevanje njihovih 

čustvenih in telesnih potreb (starši, ki ljubijo preveč, »se vpletajo v vsakdanje življenje svojih 

otrok in jih doživljajo kot podaljšek sebe«; Ashner in Meyerson, 1997, str. 10; starši, ki 

ljubijo premalo, otroke zanemarjajo in jim odrekajo osnovno skrb in čustveno oporo); 

2) so odločeni, da bodo karseda dobri starši, pri tem pa se zavedajo, da ne morejo biti popolni 

(starši, ki ljubijo preveč, »pretiravajo« s starševstvom in pretirano ščitijo svoje otroke, da bi 

pregnali strah pred tem, da ne bi bili »dobri« starši ali da bi nadoknadili tisto, za kar so bili 

prikrajšani v lastnem otroštvu);  

3) spodbujajo samostojnost in razvoj, s postavljanjem primernih meja pa ustvarijo varno 

okolje, v katerem otroci lahko raziskujejo in razvijajo svojo neodvisnost (starši, ki ljubijo 

preveč, preprečujejo samostojnost svojih otrok, prizadevajo si, da bi nadzorovali njihove misli 

in dejanja ter želijo otroka oblikovati v podobo, kakršna bi bili sami, če bi dosegli svoja 

najvišja pričakovanja ali pa namerno zavirajo avtonomijo otrok);  

4) sprejemajo dejstvo, da imajo njihovi otroci dobre in slabe lastnosti. Poskrbijo za 

razumevajoče vzdušje, v katerem se krepi pozitivna samopodoba (starši, ki ljubijo preveč, 

podzavestno obsojajo svoje otroke, ki ne dosegajo njihovih nepopustljivih pričakovanj. Kar 

počnejo, počnejo za otroke, namesto z njimi, ker se bojijo, da bodo otroci brez njihove 

pomoči neuspešni ali pa da jih ne bodo več potrebovali);  

5) se s svojimi otroki sporazumevajo jasno, odkrito in pošteno ter tako ustvarjajo vzdušje 

varnosti in zaupanja (starši, ki ljubijo preveč, pogosto ustvarijo vzdušje negotovosti in 
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nezaupanja, saj s svojimi otroki komunicirajo po ovinkih, ker (nezavedno) težijo k 

manipulaciji in nadzoru);  

6) poslušajo svoje otroke in se jim razdajajo v želji, da bi zadovoljili njihove čustvene in 

materialne potrebe (starši, ki ljubijo preveč, dajejo otrokom zato, da bi zadovoljili svoje 

nezadovoljene želje in neizpolnjene upe, pri tem pa se le malo ozirajo na to, kaj in koliko 

njihovi otroci v resnici potrebujejo); 

7) spodbujajo otrokovo notranjo moč in dobre lastnosti (starši, ki preveč ljubijo, zakrbljeno 

primerjajo svoje otroke z drugimi in se trudijo za pomembnost videza družine navzven). 

»Nemalokrat starši manipulirajo z vzbujanjem občutij krivde in od otroka zahtevajo pretirano 

hvaležnost. Tudi tovrstno psihološko nasilje ustvarja lažno čustveno ozračje v družini, ki 

lahko deluje rušilno predvsem za otroka, saj od njega zahteva konstantno pretehtavanje 

(ne)pristnosti. Tako se v otroku zgradijo temelji nazaupanja ne le do staršev, temveč tudi do 

drugih ljudi in sveta na splošno.« (Sternad, 2012, str. 456) 
 

»Osnovna naloga družine je, da ustvari okolje topline, varnosti in občutje pripadnosti, v 

katerem lahko družinski člani zadovoljujejo svoje temeljne potrebe in zrastejo v enkratne, 

samostojne, zdrave in samozavestne osebnosti.« (Gostečnik, 1999, str. 161) Otroci lahko v 

tem družinskem ozračju svobodno izražajo svoja čustva, želje in potrebe ter s pomočjo staršev 

dosežejo svojo lastno samostojnost. Predvsem pa se otrokom v teh družinah ni treba 

prilagajati starševskim potrebam po bližini in intimnosti, ni jim treba skrbeti zanje in s svojo 

prisotnostjo, čutenjem in vedenjem zapolnjevati njihove potrebe po pomembnosti, koristnosti, 

ljubljenosti, zaželenosti ter tako zapolnjevati tisto, česar sami niso dobili od svojih lastnih 

staršev oziroma čutijo, da jim tega njihov partner ne more dati (Gostečnik, 1999). 

»Starševski odnos je odnos staršev do otroka in je brezpogojen. Ne glede na to, kaj otrok stori, 

ga imajo starši radi, ostaja del družine in ji vedno pripada. Starši ne pogojujejo svoje ljubezni, 

sprejetosti in pripadnosti otroka s tem, kar otrok dela ali kakšen otrok je. Izkusiti brezpogojno 

sprejetost in ljubljenost je temeljno izkustvo za navezovanje kasnejših odnosov in tako 

bistvena otrokova popotnica za življenje.« (Gostečnik, Pahole in Ružič, 2000, str. 9) 
 

Otroci potrebujejo od staršev sledeče (Ashner in Meyerson, 1997; Hromc, 2006a): 1) da bi jih 

starši sprejeli in cenili takšne, karšni so v resnici; 2) da bi jih spoštovali in dopustili njihove 

prave misli, čustva in občutja; 3) da bi lahko svobodno raziskovali in se sami odločali; 4) da 

bi spodbujali njihove dobre lastnosti in sprejeli njihove omejitve; 5) da bi podpirali njegovo 

ustvarjalnost; 6) da bi lahko razvili občutje uspešnosti; 7) da bi lahko razvili občutje 

sodelovanja; 8) da bi lahko obvladovali in nadzorovali lastno življenje; 9) da bi lahko 

pokazali občutja izgube, žalosti, jeze, nestrinjanja ipd. Od šole pa, da je usmerjena k 1) 

polnemu razvoju njegove osebnosti, 2) spodbujanju njegovega zaupanja v lastne sposobnosti 
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in 3) razvijanju njegove dobre samopodobe; cilj šole pa je usposabljanje za avtonomno 

usklajevanje posameznikovih potreb s potrebami družbe (Kovač Šebart, 2002, str. 28–29). 

Koalicija staršev oziroma enotnost in povezanost med starši pomeni, da roditelja drug drugega 

podpirata v svojih vlogah, da vzajemno povečujeta občutja varnosti in gotovosti. Roditelja v 

svojem odnosu do otroka upoštevata drug drugega in tako ustvarjata pogoj za to, da se vlogi 

zakoncev in vlogi roditeljev ne izkjučujeta, temveč dopolnjujeta (Lidz, 1971, v Čačinovič - 

Vogrinčič, 1998, str. 53). Torej v zavezništvu oz. koaliciji starša medsebojno sodelujeta, se 

dogovarjata, dopolnjujeta in podpirata in ne tekmujeta za otrokovo pozornost in naklonjenost. 

Zavezništvo roditelj – otrok je prikrito in šibko zavezništvo, ki pa ni dovolj močno, da bi 

drugemu roditelju odvzela moč, otroku pa odvzame vlogo otroka. V družinah, kjer ni 

zavezništva med starši, mora otrok stopiti na eno od strani, kar ga navdaja z občutji krivde 

(Čačinovič -Vogrinčič, 1998, str. 53; Poljšak Škraban, 2002, str. 375). 

Ločimo tri vzgojne stile, ki so lahko podporni ali ogrožujoči za razvoj otroka: 1) represivni, 

avtoritarni vzgojni stil (kazen, grožnje, omejitve, podcenjevanje; otroci se staršev bojijo); 2) 

avtoritativni ali interakcijski – vzgoja za odgovornost (izhodišče je obojestransko spoštovanje 

in zaupanje) in 3) vsedopuščajoči permisivni vzgojni stil (otrok dela, kar hoče; dobi, kar hoče; 

gre, kamor hoče) (Gostečnik, Pahole in Ružič, 2000, str. 74–80).  
 

»Za permisivno vzgojo je značilno, da je otrok v središču vzgojnega procesa, da je očetovska 

funkcija v vzgoji odsotna, večji delež vzgoje prevzemajo strokovnjaki, uporabljena so 

predvsem pozitivna vzgojna sredstva, kaznovanje pa nadomesti nadzorovanje. Patološki 

narcis je tako lahko navzven zelo prilagojen okolju, uspešno funkcionira in včasih celo blesti, 

hkrati pa prezira soljudi in v njih vidi zgolj sredstvo za lastno afirmacijo, je nedostopen, goji 

površinske medosebne odnose, saj ni zmožen se pristno in čustveno navezati na ljudi. 

Posameznik se tako ne ravna več po svojem notranjem vodilu, ampak je povsem odvisen od 

pomembnih drugih in odziva, ki ga njegova ravnanja izzovejo pri njih. Pojav motenj hranjenja 

se časovno in prostorsko ujema s pojavom permisivnosti, kar bi se lahko reklo, da je zaradi 

permisivne vzgoje staršev pa tudi celotne narcistične usmerjenosti družbe – vzrok motnjam 

hranjenja lahko tudi ravno današnji libidinalni ustroj.« (Kovač Šebart, 2002, v Berčnik, 2012, 

str. 233–234) Ločimo vsaj sedem tipov neustrezne vzgoje glede na neustrezno in izkrivljeno 

družinsko komunikacijo (eden od dejavnikov tveganja), ki so lahko vzrok za ravzoj 

psihosomatskih motenj in bolezni ter odklonskega vedenja pri otroku in mladostniku: 1) 

hiperprotektivnost ali pretirano zaščitniška vzgoja, ko starši pretirano ščitijo otroka, 

prepovedujejo in onemogočajo mu tudi samostojno odločanje, t. i. infantilizacija odločanja za 

otroka in namesto njega, oblikovanje lastnega mišljenja in pogleda na stvari in svet; posledica 

je lahko npr. anoreksija nervoza, bulimija nervoza; 2) vzgoja, kjer je manjko odgovorne 
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skrbnosti za otroka, je brezbrižna vzgoja, brezbrižnost in neinterveniranje v situacijah, ki 

ogrožajo otroka; posledica je lahko npr. kompulzivno prenajedanje; 3) sledi vzgoja, kjer je 

pomanjkanje pristne komunikacije zaradi poprej opisanega vedenja in neaktivnosti staršev –  

to je t. i. prikrajšani otrok za izkušnje, kot so vključevanje otrok v skupne (prijetne) pogovore 

in dejavnosti, omejevanje vključevanja otroka v okolje; posledica je npr. anoreksija nervoza, 

bulimija nervoza, kompulzivno prenajedanje; 4) nadaljnja je vzgoja, kjer so starši do otrok 

prezahtevni, so častihlepni, imajo nerealna in previsoka pričakovanja, torej neozirajoči se na 

dejanski otrokov razvojni nivo in osebnost ter njegove družbeno in kulturno pogojene potrebe 

in želje (neprimerni za spol otroka, za njegovo starost in osebnost); posledica je npr. 

anoreksija nervoza, bulimija nervoza (Tomori, 2000, v Kranjčan 2006, str. 27); 5) nestalna in 

nedosledna vzgoja, ko starši različno ravnajo pri enakem vedenju (danes kaznujejo neko 

vedenje, jutri sploh ni več opaženo). To so starši, ki so negotovi v svojih vlogah, 

preobremenjeni in nezadovoljni s seboj in vzgajajo glede na trenutno čustveno stanje in 

razpoloženje ter nihajo med vzgojnimi prijemi (Burger, 1998b; Ule 2000a, v Kranjčan, 2006, 

str. 26). Starši, ki ne morejo otroku ponuditi prave ljubezni in fizične topline, z otrokom ne 

morejo navezati osebne vezi in razviti prave empatije do otrokovih potreb, niti ne morejo 

zagotoviti ustrezne moči in zaščite, ob kateri bi se otrok počutil varnega. Takšen roditelj ne 

more rahločutno in istočasno odločno ponuditi otroku ustrezne discipline in ustrezne 

socializacije ter obenem ohraniti spoštovanje in pravo upoštevanje otrokove individualnosti 

(Kompan Erzar, 2003, str. 43–44). »Vloga v družini spodbuja razvoj mnogih osebnostnih 

potez in je vir mnogih izkušenj. Družinska vloga lahko posredno zelo odločilno vpliva tudi na 

to, kakšno vlogo v odnosih z ljudmi zunaj družineksga kroga posamezni družinski člani 

prevzemajo.« (Tomori, 1994, str. 22) Dejstvo je, da pričakovanja staršev določajo vloge 

otroka, pogosto so ta prevelika in nerealna, otrok jim ne zmore zadostiti. 

 

Oblike osiromašenja otrokovega notranjega sveta 
 

»Za uspešno funkcioniranje družine je pomembna koalicija med roditeljema, ki odgovorno in 

premišljeno, predvsem pa usklajeno prevzemata svoji vlogi, s čimer omogočita nemoteno 

otrokovo prehajanje iz sveta »znotraj« v svet »zunaj«. Kadar pa starši v svojih vlogah zatajijo, 

jih nase prevzamejo otroci. Slednji so še posebej ranljivi in podzavestno storijo vse, da 

družina ostane skupaj, saj to pomeni tudi njihovo lastno preživetje. Travmatična realnost 

družine na njih pusti pečat, saj nase sprejemajo družinske konflikte in travme, s čimer 

zmanjšajo njihovo silovitost ter pomirijo svoj strah pred razpadom družine in anksioznostjo, 

ki se ob tem pojavlja« (Perko, 2008, v Sternad, 2012, str. 449). 

Oblike osiromašenja otrokovega notranjega sveta, ki jih povzroča nezdrava vloga za otroka in 

čustvena lakota, nekakovosten partnerski odnos in starševstvo brez zavezništva, čezmerna 
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preobremenjenost s projektom »otrok« (Kobolt in Gomezel, 2012, str. 325) so sledeče 

(Kompan Erzar, 2003, str. 44–46): 

1) Življenje prek otrokovih dosežkov  

To so starši, ki hvalijo otroke le pred drugimi ljudmi. Na svoje otroke se obračajo kot na tretjo 

osebo, celo pred njimi. Otroka pa kritizirajo in tako skrbijo, da ne bi popustil v svoji pridnosti. 

2) »Postaršenje« otroka  

Otrok začne skrbeti za starše, ker je začutil njihovo čustveno lakoto in nemoč. To so starši, ki 

od otroka pričakujejo, da bo razumel njihovo stisko, da jim bo v pomoč in da se jim bo 

posvetil v tolikšni meri, kot jo oni potrebujejo za svoje dobro počutje. Na primer mama na 

dolgo razlaga hčerki svoje probleme, nikoli pa ne bo imela pravega časa in zanimanja, da bi 

hčer vprašala o njenem doživljanju, življenju, veselju in strahovih. Hči bo tako hitro 

ugotovila, da ima lahko stik z mamo samo preko svetovanja, poslušanja in reševanja njenih 

tegob in skrbi. 

3) Pretirana zaskrbljenost za telesno zdravje otroka  

Otrok se mora zateči v psihosomatske bolezni, da lahko ohrani stik s skrbjo staršev. Otrok bo 

zaznal, da starše najbolj skrbi njegovo zdravje in da so takrat res popolnoma osredinjeni nanj, 

pozorna na vsak njegov gib, na njegovo počutje in pritožbe. Starši, ki so v nefunkcionalnem 

partnerskem razmerju, bodo svojo tesnobo v tem primeru najlažje pomirili prav prek tega, da 

bodo otroka označili za bolnega. Njihova skrb in tesnoba bosta tako dobila zunanje opravičilo 

in zunanji razlog ter jih bodo pomirili prav prek pretirane skrbi za otroka. S tem pa bo otrok 

obsojen na to, da sebe dojema kot bolnega in nesposobnega poskrbeti za svoje zdravje. 

4) Osredinjenost na zunanji videz  

Starši, ki imajo težave s samospoštovanjem in z navezovanjem stika z drugimi ljudmi in 

svetom, bodo zelo pozorni na otrokov izgled in njegovo vedenje. Prek vedno popolnega 

izgleda otroka bodo od sveta dobivali priznanje, ki ga sami kot odrasli tako pogrešajo. Otrok 

bo tisti, ki jih bo popeljal v svet, v katerem bodo zaradi njegove prisrčnosti in urejenosti 

doživeli uspeh. Njihovo nizko samospoštovanje jim namreč ne dopušča, da bi se za sprejetost 

v svetu in drug pri drugem potrudili sami oziroma se spopadli z lastno slabo samopodobo ter 

sprejeli odgovornost zase. 

5) Pretirano zaščitniška drža  

»Starši, ki se spopadajo s hudo čustveno sestradanostjo in je ne razrešujejo v svojem 

partnerskem odnosu, bodo zaradi otrokove samostojnosti pretirano občutljivi in ogroženi. 

Vsak otrokov korak k osamosvajanju bo zanje pomenil korak stran od čustvene zadovoljitve, 

ki jo je ta otrok prej nudil staršem. »Če me otrok ne potrebuje več, kdo sploh še sem? Kdo bo 

še kdaj tako odvisen od mene in takoj moj, kot je bil ta otrok?« se bodo spraševali starši, zato 

bodo nehote zavirali otrokov razvoj in ohranjali njegovo nemoč ter mu ne bodo nudili dovolj 
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izzivov in možnosti za samostojno življenje. Otrok bo tako oropan možnosti za razvoj 

samostojnosti in bo odrasel brez nujnih izkušenj, ki bi jih sicer lahko pridobil. Počutil se bo 

nezavarovanega, predvsem pa nesposobnega poskrbeti zase.« (Kompan Erzar, 2003, str. 45)  

6) Izključitev enega izmed staršev in zamenjava vlog 

Kadar med starši vlada konflikt in močan strah pred intimnostjo, se bodo obrnili po pomoč k 

otroku. Otrok bo postal sekundant enega od staršev v boju s partnerjem, postal bo čustveni 

partner tistega izmed staršev, ki se izogiba direktnega soočenja s partnerskim odnosom. 

Nastala bo koalicija med npr. materjo in hčero proti očetu, ki ga mati doživlja kot nevarnega 

ter se ga boji, zato uporabi hčerko kot protiutež očetu. S tem hči izgubi oba – mati ni več mati, 

ampak samo še posesivna mati, ki hčer izkorišča za svoje bitke, oče pa je moral postati 

sovražnik. Hči postane samo še nevarna tekmica drugemu roditelju (Kompan Erzar, 2003). 

K. Sernec meni (2003, str. 263), da »mora otrok v primeru nefunkcionalnega odnosa med 

starši prevzemati vlogo posredovalca, pogajalca, amortizerja ali razsodnika med staršema.« 

Prav tako za duševne, telesne in spolne zlorabe odraslega do otroka. »Otrok za grehe odraslih 

išče krivdo v sebi in se posledično počuti slabega in nevrednega spoštovanja ter tako razvije 

slabo samopodobo in nizko samospoštovanje.« (Sernec, 2003, str. 263) A. Hram (2010) meni, 

da zamenjani vlogi starša in otroka ali zaradi vsiljene druge vloge, otrok izgubi edino pravo 

vlogo zanj, vlogo otroka. Torej, otrok mora prevzeti eno ali celo več od vsiljenih vlog 

»reševalca«, ki so sledeče: vlogo enega od partnerjev, postane čustveni partner, nadomestni 

partner, rival, vlogo blažilca napetosti, vlogo klovna – dežurnega zabavljalca, grešnega kozla 

– dežurnega krivca, vlogo roditelja – roditeljev, vlogo prijatelja, svetovalca, zaupnika, 

tolažnika, celo nosilca odgovornosti in odločitev, skrbnika mame oz. čustvenega in vzgojnega 

ter fizičnega skrbnika preostalim sorojencem ali celo vlogo družinskega strelovoda.  

M. Tomori (1994) meni, da vloga otroka kot »družinskega reševalca« ni kar naključna. 

Prevzame jo običajno tisti član družinskega sistema, ki ga izguba skupnega družinskega 

ravnovesja najbolj ogrozi in je najbolj šibek člen v družinski verigi. Vlogo najšibkejšega člena 

v družinskem sistemu določajo različni dejavniki: morda je to najmlajši otrok in tisti, ki je v 

obdobju družinske krize najmanj zrel in zato najmanj odporen; morda je to družinski član, ki 

ima posebno mesto glede na druge (na primer otrok, čigar rojstvo je materi preprečilo 

možnost študija, napredovanja, razvoja pri profesionalnem delu, družabnega življenja; otrok, 

ki je drugega spola kot vsi preostali ali pa se od njih izrazito razlikuje po čem drugem, na 

primer: je bolj senzitiven, čuteč, itrovertiran tip osebnosti, z izrazitim telentom ali mnogimi 

talenti itn.); morda je to član družine, ki ne izpolnjuje družinskih pričakovanj, ali pa tisti, ki je 

iz različnih razlogov manj prilagodljiv in je hkrati manj »trpežen« od preostalih sorojencev 

(Tomori, 1994, str. 111). M. Tomori navaja tri večje škodljive vloge otroka: grešni kozel, 

žrtveno jagnje in družinski strelovod, ki jih ta nezavedno prevzame, zaradi nujnosti 
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vzdrževanja družinskega ravnotežja. »Vloga družinskega reševalca je najbolj podobna vlogi 

grešnega kozla, ki prevzame nase nerazrešene težave drugih. Vloga žrtvenega jagnjeta olajša 

preživetje družinske skupnosti ali podsistema partnerjev na račun žrtve tretjega – izbranega 

otroka. Vloga družinskega strelovoda pa razbremeni družino napetosti, ki bi sicer vse 

utesnjevala. Napačna vloga otroku pridela psihosomatsko motnjo.« (Tomori, 1994, str. 111)  

 

2.6.3 Značilnosti funkcionalnih družin  

 

Družina je sistem, ki je oblikovan iz podsistemov – manjših skupnosti, v katerih se posamezni 

člani družinskega sistema glede na različne okoliščine povezujejo. Ti podsistemi se oblikujejo 

po generaciji, spolu, trenutnih nalogah, ki jih izpolnjujejo v družini, po čustvenih navezavah 

in drugih značilnostih. Vsak podsistem ima svoje značilne pristojnosti, pravice in 

odgovornosti, svojo moč odločanja, svoje meje z drugimi. Prilagojen je potrebam družine, 

tako notranjim kot zunanjim zahtevam in spremembam, ki omogočajo ohranjanje ravnovesja 

(Tomori, 1994, str. 23–24). 

 

Funkcionalnost družinskega sistema pomeni prožnost sistema (Kanthor in Lehr, 1976; Satir, 

1995, v Poljšak Škraban, 2007, str. 210), torej potencial spreminjanja (Beavers, 1976, v 

Poljšak Škraban, 2007, str. 210) ali pa uravnoteženost. F. Walsh (1993, v Poljšak Škraban, 

2007, str. 210) izloči pomembne procese, ki prispevajo k zdravemu funkcioniranju družine: 1) 

povezanost družine in zavezanost članov družine k skrbi in vzajemni podpori med njimi (Mi 

smo družina.); 2) spoštovanje individualnih razlik, avtonomije in potreb posameznikov ter 

vzgajanje razvoja dobrega počutja družinskih članov vseh generacij; 3) za par (starše) so 

značilni vzajemno spoštljiv odnos, podpora ter enakomerna delitev moči in odgovornosti; 4) 

za vzgojo in skrb, zaščito in socializacijo otrok ter skrb za druge ranljive člane družine je 

pomembno učinkovito izvršilno vodenje in avtoriteta staršev; 5) organizacijska stabilnost, za 

katero je značilna jasnost, konsistentnost in predvidljivost v vzorcih interakcije; 6) 

prilagodljivost: prožnost v zadovoljevanju notranjih in zunanjih potreb po spremembi, 

učinkovito spoprijemanje s stresom in problemi, ki izhajajo iz stresa, ter obvladanje 

sprememb in izzivov, ki jih prinašajo prehodi v različna življenjska obdobja; 7) odprta 

komunikacija, za katero je značilna jasnost v pravilih in pričakovanjih, prijetna interakcija ter 

široka paleta izražanja čustev in empatičnih odgovorov; 8) učinkovito reševanje problemov in 

konfliktov; 9) sistem vrednot, ki omogoča vzajemno zaupanje, obvladovanje problemov in 

povezanost s preteklimi in prihodnjimi generacijami, etične vrednote in zavzemanje za širšo 

skupnost; 10) primerni ekonomski viri za zadovoljitev temeljne varnosti in psihosocialna 

podpora razširjene družine, mreže prijateljev ter skupnosti in večjih socialnih sistemov.  
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»Vsak od teh procesov prispeva k drugim komponentam in jih krepi. Navedene komponente 

funkcioniranja družine so organizirane in izražene na različne družini prilagojene načine.« 

(Poljšak Škraban, 2007, str. 210–211) 

Tipi starševstva utemeljeni na odnosih med starši in otrokom (Steinberg in Silk, v 

Eichelsheim in drugi, 2010, v Kobolt in Gomezel, 2012, str. 333): 1) domena harmonije 

(podpora); 2) domena avtonomije (odkritost, dopuščanje harmonije); 3) domena konflikta 

(sovražnost, konflikt). 

 

Lewis (1989) razvršča družine v pet skupini in definira osnovne pojme, ki se jih uporablja pri 

opisu funkcioniranja družin, pri čemer postavlja odnose med partnerjema (starši) kot temelj 

kompetentnosti družine (Lewis, 1989, v Poljšak Škraban, 2007, str. 202–203): 1) stopnja 

bližine se kaže skozi dejstvo, koliko si partnerja delita interese, aktivnosti, prijatelje, osnovne 

vrednote in zadovoljstvo v spolnosti; 2) stopnjo zavezanosti razume skozi dejstvo, koliko 

pomeni obema partnerjema zakonski odnos kot tisti prvi čustveni odnos v primerjavi z 

drugimi; 3) pri intimnosti gre za to, da si oba partnerja obojestransko delita ranljivost; 4) 

avtonomija pomeni stopnjo spodbujanja individualnosti, različnosti in neodvisnega 

funkcioniranja, ki jo struktura partnerstva omogoča; 5) moč pa definira kot odprt vpliv enega 

partnerja na drugega.  

Družine lahko razdelimo v bazične skupine ali tipe družin glede na kompetentnost in prisotno 

ravnotežje med kohezivnostjo in prilagodljivostjo. Po Olsonu (1989) so to tri skupine, po 

Lewisu (1989) pa pet skupin. Kohezivnost je prisotnost emocionalnih vezi med člani družine. 

Prilagodljivost pa je fleksibilnost družinskega sistema (Poljšak Škraban, 2007, str. 195). 

Tri skupine razvrščene po Olson (1989, v Poljšak Škraban, 2007): 1) odprte (uravnotežene 

družine), kjer je prisotno ravnotežje med kohezivnostjo in prilagodljivostjo; 2) srednje 

(povprečno ali srednje motene družine z blažjo obliko disfunkcionalnosti) so ekstremne le v 

eni dimenziji; 3) zaprte (skrajne družine), ki so ekstremne v obeh dimeznijah. 

 

Pet skupin razvrščenih po Lewis (1989, v Poljšak Škraban, 2007, str. 203–205): 1) visoko 

kompetentne družine, 2) kompetentne, toda prizadete družine, 3) dominantno – submisivne 

družine, 4) konfliktne družine, s kroničnim konfliktnim razmerjem med starši, 5) resno 

disfunkcionalne družine. 

 

1) Visoko kompetentne družine  

Starša si moč v družini delita, gre za visoko stopnjo bližine in zavezanosti. V takih odnosih je 

možna zaupnost. Navkljub bližini, zavezanosti in zaupnosti je vsak od staršev dobro 

individualiziran in sposoben avtonomnega funkcioniranja. Obstaja jasna meja med 
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zavezništvom med starši in otroki. Vzgojni stil ni niti permisiven niti avtoritaren, temveč 

avtoritativen.  

2) Kompetentne, toda prizadete (angl. pained) družine  

To so družine, ki se uvrščajo med visoko kompetentne in jasno disfunkcionalne. Kompetentne 

so glede na dejstvo, da je visoko verjetno, da bodo njihovi mladostniki psihično zdravi. 

Prizadete so zato, ker obstaja med starši prikrit konflikt v vprašanjih bližine in zaupnosti, 

vendar konflikt ostaja med starši in se vsaj glede zavezništva ne kaže v spremembah tega (v 

smislu vzpostavljanja zavezništva z enim od otrok). Odnos med starši ni več enakovreden v 

delitvi moči, temveč eden od staršev vodi, drugi pa je voden.  

3) Dominantno – submisivne družine 

Gre ali za komplementarne ali pa konfliktne družine. Pri komplementarnih gre za delitev moči 

med starši, ko eden vlada, drugi pa se podreja, kar ustreza obema partnerjema. V konfliktnih 

družinah pa si starši niso enotni glede delitve moči. Partner, ki se podreja, pogosto izraža 

pasivno – agresivne mehanizme in transgeneracijska zavezništva z enim ali več otroki, kjer se 

kaže jasna opozicija do vladajočega partnerja. V takih zakonih gre za različne stopnje bližine, 

pomanjkanja zaupnosti, zavezanosti družini.  

4) Konfliktne družine, v katerih gre za kronično konfliktno razmerje med starši  

Konflikti nastajajo glede različnih vprašanj, spolnosti in vzgoje, denarja v bistvu pa gre za 

konflikt glede strukture odnosa med starši. Vsak od staršev si želi pridobiti močnejši položaj v 

družini, nihče se ne želi podrejati. Med takima zakoncema ni možna enakomerno deljena 

moč. Kronično konfliktno razmerje med zakoncema lahko razumemo znotraj sistemskega 

funkcioniranja, ki omogoča kontakt brez bližine in zaupnosti. Obstajata dve obliki tovrstnih 

družin: blažje motena in huje motena.  

5) Resno disfunkcionalne družine 

Obstaja več vrst. Ko gre za simbiotičen odnos med roditeljema, ta zlijeta (angl. fused) svojo 

identiteto v eno, za katero so značilni mehanizmi projekcije in introjekcije. Tak sistem deluje 

kaotično, nerazumljivo, nedostopen je zunanjim vplivom. Otroci, rojeni v takem zakonu, so 

bodisi vključeni v simbiozo med starši bodisi izključeni in na ta način zanemarjeni. Pogosto 

gre za dominiranje edega od staršev v družini s svojimi čustvenimi in drugimi izpadi.  

»Skynner (1982) navaja, ko povzema razne študije, da zdrave družine obstajajo, so pa redke. 

Precej enotna je ugotovitev, da je v populaciji približno 20 % disfunkcionalnih družin, okoli 

20 % funkcionalnih – zdravih, 60 % pa »srednjih« ali »srednje motenih«. V raziskavah je bil 
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temeljni kriterij za izbor zdrave oz. normalne družine definiran skozi odsotnost obravnavane 

patologije na ravni posameznika« (Skynner, 1982, v Poljšak Škraban, 2007, str. 199). 

V. Satir meni, da v družini potekajo procesi spontano. Poudarja, da je le ena desetina vsega, 

kar se dogaja v družini, na ravni ozaveščenega, kar priča o tem, koliko soočenja in 

odgovornosti zmore roditelj v vsakdanjem življenju in kako ozek je ta običajen skupni, 

razvidni prostor (Satir, 1995; Čačinovič – Vogrinčič, 1998). 

 

Raven družinske funkcionalnosti   

Raven družinske funkcionalnosti definirata dve dimenziji, to sta: kompetentnost in 

interakcijski stili v družini (1976; Beavers in Hampson, 1993, v Poljšak Škraban, 2007, str. 

197). 

»Kompetentnost definira skozi zmožnosti družine kot interakcijske enote, da dosega potrebne 

in vzgojne cilje v organizaciji in vodenju družine. Glavni elementi so: 1) struktura družinske 

enote – gre za enakovredno vodenje družine, za močno koalicijo staršev oz. drugih odraslih 

oseb in razvite generacijske meje; 2) stopnja spodbujanja avtonomije družinskih članov, ki se 

kaže v rastočem zaupanju, jasnih mejah, jasni in odprti komunikaciji ter sposobnosti reševanja 

oz. sprejemanja različnosti; 3) sposobnost reševanja konfliktov ter jasnega in neposrednega 

komuniciranja; 4) spontanost, izražanje široke palete čustev, optimizem« (Beavers in 

Hampson, 1993, v Poljšak Škraban, 2007, str. 197). 

 
 

»Interakcijski stil je dimenzija (po Stierlinu) in se nanaša na: navznoter usmerjene – 

centripetalne (starši otroka vežejo nase) in navzven usmerjene – centrifugalne (tendence pri 

vplivanju na separacijo mladostnika – starši spodbujajo otrokovo separacijo).« (Beavers, 

1976, v Poljšak Škraban, 2007, str. 197) »Družinski sistem zdravo funkcionira, ko je 

prilagodljiv. Kar pomeni, da se kompetentne družine, ki so se sposobne prilagoditi 

odgovornostim in razvojnim potrebam družine skozi življenjske cikle, spreminjajo tudi v 

stilu.« (Poljšak Škraban, 2007, str. 197) 

 

Glede na interakcijski stil se tudi loči pet tipov družin (Beavers, 1976, v Poljšak Škraban, 

2007, str. 198). Zdrave družine so glede interakcijskega stila bolj ali manj uravnotežene 

(usmerjene tako navzven kot navznoter). Ekstreme v stilu je opaziti predvsem v motenih 

družinah, kjer gre za nižje stopnje kompetentnosti (povezava interakcijskih stilov v manj 

kompetentnih družinah s tipi simptomov, ki se razvijejo pri posameznih družinskih članih). 

Člani, ki izhajajo iz navznoter usmerjene družine, bodo prej razvili simptome, kot je depresija 

ipd., tisti iz navzven usmerjenih družin pa delinkventno vedenje, psihopatije ipd. 
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Varovalni dejavniki v družini 

Za zdrav kognitivni razvoj družine je potrebno (Kobolt, 2011, str. 160): 

1) da so dogajanja v svetu predvidljiva;  

2) da so za nas varna; 

3) da vsaj okvirno vemo, kaj nas čaka; 

4) da to dogajanje ni preveč neskladno s predhodnimi izkušnjami; 

5) da okolje obvladujemo in smo mu kos s tem, kar smo se do zdaj naučili. 

 

Dejavnike tveganja za nastanek težav v družini (Garner, Green in Marcus, 1994, v Ferić -

Šlehan, Bašić, 2007, v Sternad, 2012, str. 442) so: »konflikti v družini, družinsko nasilje, 

neorganiziranost in pomanjkanje družinske povezanosti, socialna izolacija, pogoste in hude 

stresne situacije, pomanjkljiv ali pretiran nadzor ter neustrezno discipliniranje in visoka in 

nerealna pričakovanja staršev«.  

Varovalni dejavniki družine:  

a) kakovosten partnerski odnos; 

b)  procesi, ki prispevajo k zdravemu funkcioniranju družine;  

c)  varovalni viri skupnosti – zdrava skupnost (vključenost v skupnost, prostovoljno 

delo, družinski rituali, praznovanja in družinski običaji v skupnosti).  

Za vsakega otroka naj bi bila njegova družina zdrava in najboljša, zato ne moremo 

poenostavljeno govoriti o zdravih ali bolnih oz. dobrih ali slabih družinah, o odprtih ali 

zaprtih, temveč o njeni funkcionalnosti, torej o funkcionalnih in disfunkcionalnih ali 

nefunkcionalnih družinah. V slednjih je značilno nesprejemanje starševskih odgovornosti in 

neopravljanje nalog ter nezdrav in neustrezen način reševanja vsakodnevnih težav. »Konflikti 

v družini so neizogibni, konflikti preživetja z drugim človekom zase. V družini se mora 

zgoditi nemogoče: treba je ustvariti pogoje za odnose, soočenje, odgovornost, da bi skupaj – 

ne drug proti drugemu in ne drug mimo drugega – preživeli.« (Čačinovič - Vogrinčič, 1991, 

str. 22) »Družinski sistem deluje po svojem nenapisanem pravilniku.« (Tomori, 1994, str. 18) 

Družina je torej zapleten sistem, ki jo opredeljuje struktura družine, kot so komunikacija, 

vloge ter trije ključni elementi; podsistemi moči, hierarhija in meje (Skynner in Cleese, 1994, 

v Sternad, 2012) ter elementi dobre družine kot so konstruktivno reševanje konfliktov in 

dvosmerna komunikacija, povezanost, avtonomija, individualnost in prilagodljivost. Zelo 

pomembno vlogo ima tudi  ravnanje s spremembami (zunanje in notranje) in prilagajanje 

nanje, zaradi vzpostavitve ponovnega ravnovesja. Pogoj pa je zdrav partnerski odnos in 

posledično zdravo zavezništvo med starši. 
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Zaključek 

»Družina je osnovna celica družbe, je nekakšna miniaturna družba, ki ima svojo sestavo, 

svoja socialna pravila in notranja razmerja moči, ima svoj jezik, obrede in zgodovino, ki jo 

delijo vsi člani te skupine in prenašajo njena sporočila v starih, ustaljenih vzorcih v nove 

okoliščine.« (Tomori, 1994, str. 10) »Družina je tudi skupnost oseb na različnih stopnjah 

razvoja, skupnost, ki skrbi za otroke. Člani družine so povezani na različne načine in so med 

seboj odvisni, kar ne izhaja le iz osnovnih potreb za preživetje, temveč se ves čas sproti 

razvijajo in dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, spoznavnih izkušnjah, oblikovanju socialne 

podobe in osebne rasti slehernega družinskega člana. Vse, kar se dogaja z enim članom 

družine, se na nek način zrcali na vseh preostalih. Vsaka sprememba, ki jo doživi družina kot 

celota, pusti v življenju vsakega od teh, ki družino sestavljajo, svojo posebno sled.« (Tomori, 

1994, str. 18) »Družina pa je sestavljena iz podsistemov in če so ti prilagojeni zdravim 

potrebam družine, torej ne motijo sprejemljivih vlog in deleža posameznih članov družine, če 

se ustrezno prilagajajo notranjim in zunanjim spremembam, so koristni za dinamično 

ravnotežje družinskega sistema. Če pa so pretogi, zaprti (ali pretirano odprti) in spravljajo v 

neugodje katerega koli od članov družinske skupnosti, pa utegnejo v tej skupnosti nastati 

napetosti in psihosomatske motnje (t. i. bolezenska težava, katere nastanek je zelo odločilno 

povezan z duševnimi dogajanji v družini; Tomori, 1994, str. 114) S tem pa je posredno 

ogroženo celotno ravnotežje družine.« (Tomori, 1994, str. 26)  

»Ko družina kot celota obvladuje vse naloge neke stopnje v svojem razvoju, vstopa v 

naslednjo z veseljem, vnemo in pričakovanjem, tako doživlja nove spodbude, prednosti in 

zadoščenja. Tako kot vsak posameznik, se tudi družina kot celota razvija prek zaporednih 

obdobij, kjer se hkrati spreminja potreba po notranji bližini, razporeditvi v prostoru in urniku, 

po drugačnih veljavnih pravilih in povezav z zunanjim svetom. To je zdrav in naraven razvoj 

vsake družine. Vsak član družine povezuje z vsem novim, kar ga čaka, določene predstave in 

se pripravlja na uresničitev teh.« (Tomori, 1994, str. 38–39). »Ne glede na razvojne sile 

posameznih članov družine in na vitalnost celotne družinske skupnosti je vsako prehajanje iz 

enega razvojnega obdobja v drugo lahko težaven in zahteven proces. Opustiti je treba toliko 

znanih, preizkušenih, varnih in zato udobnih poti in se odpraviti na nove, še neznane in morda 

težavne. Preoblikovati je treba toliko medsebojnih odnosov, v katerih so se že vsi člani 

družine počutili domače. Vsakdo mora svojo samopodobo prilagoditi novim razmeram in pri 

tem krmariti med občutji neodvisnosti in bližine, samostojnosti in pripadnosti. Zato so 

prehodi iz enega obdobja razvoja družine v naslednje za družino pomembna preizkušnja. Od 

vseh članov zahtevajo veliko energije in prilagajanja. Tako je zorenje neke vrste izziv za vso 

družino.« (Tomori, 1994, str. 40) 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1 PROBLEM IN CILJ 

 

Motnje hranjenja so zasvojenost, strokovno opredeljene kot omamne motnje naravnih potreb 

z elementi zasvojenosti, zato so težko ozdravljive, v zadnjih desetletjih pa tudi pogoste. Ker 

so povezane z mnogimi telesnimi, psihičnimi in socialnimi dejavniki, je potrebna celostna 

obravnava z raznolikimi pristopi. Pomoč z umetnostjo je s svojimi pozitivnimi učinki z 

ustvarjalnostjo, izraznostjo, komunikativnostjo in osebnostno rastjo primerna za urejanje teh 

motenj tako v kurativni dejavnosti kakor v preventivni, saj krepi varovalne dejavnike. V 

okviru specialističnega dela sem zato za urejanje teh motenj oblikovala program z zvišano 

ravnijo pomoči z umetnostjo, s katerim sem poskušala pomagati osebam z motnjami 

hranjenja,  hkrati pa sem v raziskavi spremljala in preverjala njegovo učinkovitost. Program 

urejanja motenj hranjenja ima skupinsko in individualno obliko ter vključuje metode in 

elemente pomoči z umetnostjo z gibalno − plesno, likovno, dramsko in glasbeno dejavnostjo. 

Osrednji cilj raziskave je bil ugotoviti, ali ima tak program pomoči z umetnostjo pomembne 

pozitivne učinke splošno telesno in psihično stanje oseb z motnjami hranjenja. 

 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Splošna raziskovalna vprašanja  

1. Raziskovalno vprašanje  

Ali in v kolikšni meri tukaj opisani program pomoči z umetnostjo vpliva na telesno 

zdravstveno stanje (stabiliziranje telesnega zdravstvenega stanja in normaliziranje indeksa 

telesne mase) udeleženk z motnjo hranjenja?  

 

Normaliziranje indeksa telesne mase pomeni, da se ta poveča do normalnega razpona 

18,5−25. Stabiliziranje telesnega zdravstvenega stanja pa pomeni postopno zmanjšanje do 

prenehanja neustreznega kompenzacijskega vedenja oz. nadomestnega vedenja (kot je 

samopovzročeno bruhanje, pretirana telovadba, uporaba odvajal in diuretikov, stradanje, 

preobjedanje oz. prenajedanje, restrikcija itn.) ter vzpostavitev in ureditev menstrualnega 

ciklusa. 

 

2. Raziskovalno vprašanje 

Ali in v kolikšni meri tukaj opisani program pomoči z umetnostjo vpliva na splošno psihično 

počutje udeleženk z motnjo hranjenja, na njihovo samospoštovanje in samopodobo ter jim 

tako pomaga v procesu zmanjševanja čustvenih in socialnih posledic motenj hranjenja?  

V okviru teh vprašanj so posamezna posebna raziskovalna vprašanja  
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Ali in v kolikšni meri ima program pomoči z umetnostjo na zvišani ravni pozitiven učinek na 

osebe z motnjo hranjenja:  

1) na njihovo telesno zdravstveno stanje, izmerjeno z indeksom telesne mase (ITM) in 

njihovo neustrezno kompenzacijsko vedenje ter amenorejo; 

2) na njihovo splošno počutje, merjeno z ocenjevalno lestvico (SP); 

3) na njihovo samospoštovanje, samozavest ter socialno, čustveno in telesno samopodobo, 

ocenjeno z Lestvico samospoštovanja (LS) in 

4) na njihove telesne, čustvene-miselne, socialne in duhovne posledice motenj hranjenja, 

ocenjene z Vprašalnikom globine motenj hranjenja (VGMH); 

5) na spremembe v dejavnikih, ki so bili jedrni vzroki za razvoj motnje hranjenja, ocenjeni z 

Vprašalnikom jedrnih vzrokov za razvoj motnje hranjenja (VJV); 

6) na kazalce čustvenega stanja, merjeno z Lestvico emocionalnih stanj (LES) pri udeleženki 

U1, ki je bila v daljšem individualnem procesu pomoči; 

7) na kazalce čustvenega stanja, merjenega s Plutchickovim indeksom emocij (PIE) pri 

udeleženki U1, ki je bila v daljšem individualnem procesu pomoči.  

 

Hipoteze  

Udeleženke po izvedenem programu pomoči z umetnostjo kažejo splošno boljše telesno in 

psihično zdravstveno stanje ter funkcioniranje v vsakdanjem življenju, kar se bo odražalo: 

1) v ITM bližje normalnemu razponu 18,5–25, v boljšem telesnem zdravstvenem stanju; 

2) v boljše ocenjenem splošnem počutju na lestvici s stopnjami od 1 do 10; 

3) v višjem samospoštovanju, samozavesti  ter socialni, čustveni in telesni samopodobi (bolj 

pozitivni socialni, čustveni in telesni jaz), merjeno z Lestvico samospoštovanja (LS) in 

Vprašalnikom globine motenj hranjenja (VGMH); 

4) v manj negativnih telesnih, čustvenih, miselnih, socialnih in duhovnih posledicah motenj 

hranjenja, ocenjenih z Vprašalnikom globine motenj hranjenja (VGMH);  

5) v spremembah v dejavnikih, ki so bili jedrni vzroki za razvoj motnje hranjenja, ocenjenih z 

Vprašalnikom jedrnih vzrokov za razvoj motnje hranjenja (VJV). 
 

Udeleženka individualnega programa pomoči z umetnostjo U1 poleg tega po zaključku  

programa  kaže boljše psihično stanje in lastnosti; 

6) v večji meri veselja, zadovoljstva, zaupanja, družabnosti, v zmerni meri kontroliranosti, 

previdnosti in, v manjši meri strahu, agresivnosti, zavračanja in žalosti, merjenih s 

Plutchikovim indeksom emocij (PIE); 

7) v bolj pozitivnem oziroma manj negativnem samoocenjevanju – z manj samozaničevanja, 

občutij neuspešnosti, nezaželenosti, manjvrednosti, depresivnosti, agresivnosti, ravnodušnosti 

in z več zadovoljstva ter pozitivne samoocene, vse merjeno z Lestvico emocionalnih stanj 

(LES). 
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3 METODA  

3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP    
 

Učinek programa pomoči z umetnostjo na zvišani ravni je bil preverjan v kvantitativni in 

kvalitativni raziskavi, ki je imel enoskupinski načrt s kvantitativnimi podatki iz ocenjevanja 

spremenljivk psihofizičnega stanja pred sodelovanjem in po sodelovanju v programu 

(Robson, 1996, str. 98–104). V procesu priprave raziskave se je izkazalo, da bi bilo za 

raziskavo koristno prepletanje tako kvantitativnih kot kvalitativnih metod, torej mešana 

raziskava (t. i. mixed methods research), ker le tako lahko pridobimo in uporabimo obsežne 

informacije, tako besedne kot nebesedne telesne, kar je pri zasvojenostih in omamah 

ključnega pomena za proces urejanja oz. okrevanje. 

 

V kvantitativnem delu raziskave so bile uporabljene strukturirane tehnike zbiranja podatkov, 

ocenjevalna lestvica počutja in vprašalniki za oceno samospoštovanja, posledic motenj 

hranjenja in čustvenega stanja, poleg tega pa objektivni podatki o indeksu telesne mase 

udeleženk pred izvedbo in po izvedbi programa in telesnem zdravstvenem stanju 

(neustreznem kompenzacijskem vedenju oz. nadomestnem vedenju in amenoreji) ter vzrokih 

za razvoj motnje hranjenja.  

Temu so bili dodani kvalitativni podatki o aktivnosti, sodelovanju, motivaciji, razpoloženju, 

skupinski klimi, komunikaciji ipd., ki so bili vodeni v obliki nestrukturiranih zapiskov 

(Vogrinc, 2008, str. 76) na osnovi neposrednega, odkritega opazovanja z udeležbo v realni 

situaciji izvajanja programa (Mesec, 1998, str. 79).  

Raziskava je imela tudi značilnosti študije primera – skupine in posamezne 

udeleženke. Program je imel vlogo neodvisne spremenljivke, psihofizična stanja (indeks 

telesne mase, počutje, samospoštovanje, čustveno stanje) pa vlogo odvisnih spremenljivk. 

Psihološke vprašalnike je izvedla in interpretirala rezultate univ. dipl. psihologinja. 

 
 

3.2  VZOREC UDELEŽENK 

 

Skupina 

Vzorec udeleženk je bil namenski in primeren (relevanten) glede na proučevan problem 

(Vogrinc, 2008, str. 54–57). V programu in v njegovi evalvaciji je sodelovalo 11 deklet, starih 

od 17 do 21 let. Vse so imele diagnosticirano motnjo hranjenja, devet udeleženk je bilo z 

diagnozo anoreksija nervoza, dve pa z diagnozo bulimija nervoza. Vse so imele motnjo dalj 

časa, bile so podvržene različnim neuspelim poskusom zdravljenja, v večini so bile navedene 

kot težji oziroma kronični primeri. Njihovi izhodiščni ITM so bili od 14,1 do 17,3. Izbrane 
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udeleženke, ki so bile pripravljene sodelovati v raziskavi, so bile v individualnem procesu 

pomoči z umetnostjo že leto dni. Vse so pred pričetkom urejanja motnje hranjenja želele 

izključno individualno obravnavo, nato pa so se po enem letu individualnega procesa pomoči 

odločile za sodelovanje v skupini. Vse so redno obiskovale osebnega zdravnika, ki je 

spremljal njihovo celotno zdravstveno stanje in ITM, kar je bil pogoj individualnega in tudi 

skupinskega programa pomoči. 

 

Udeleženka U1  

Izpostavljen je bil individualni težji primer (Vogrinc, 2008, str. 55) 18-letne udeleženke U1 z 

anoreksijo nervozo, ki je izhajala iz izrazito disfunkcionalne družine in pri kateri je bila 

motnja hranjenja najbolj izražena. Ob začetku individualnega programa je bila stara skoraj 18 

let, obiskovala je srednjo šolo, njen ITM je bil 14,1. Z njo je bil izveden intenziven 

individualni proces pomoči z umetnostjo na zvišani ravni, ki je do začetka skupinskega 

programa trajal eno leto. Najprej se ni želela vključiti v skupino, a se je ob manjši spodbudi za 

to odločila.  

 

Vse udeleženke in njihove družine imajo po Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu (SZS, 

2014, /21/) in po Etičnem kodeksu umetnostnih terapevtov (SZUT, 2014) zagotovljeno vso 

ustrezno zaščito in anonimnost. 
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3.3  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

 

Zbiranje podatkov je potekalo na več načinov in na več ravneh, uporabila sem več 

kvantitativnih in kvalitativnih opazovalnih in ocenjevalnih oziroma merskih postopkov. 

Uporabila sem tudi osnovni objektivni kazalec telesnega stanja, indeks telesne mase (ITM).  

Izvedla sem sprotno opazovanje vedenja in celotnega sodelovanja udeleženk (predvsem 

nebesedne telesne komunikacije) in upoštevala vse dostopne informacije, povratne 

informacije, tudi informacije o telesnem zdravstvenem stanju (neustrezno kompenzacijsko 

vedenje, amenoreja in drugo). Med srečanjem in po vsakem srečanju sem naredila 

nestrukturirane zapise predvsem o nebesedni telesni komunikaciji, sodelovanju, motiviranosti, 

iniciativnosti, postavljanju meja, razpoloženjskem tonu posameznic, klimi v skupini itn. in 

tako vodila raziskovalni dnevnik opazovanj in refleksij. Poleg tega so udeleženke izrazile 

svoje vtise o srečanjih (povratne informacije), s čimer sem preverjala pomen programa zanje.  

 

3.3.1 Ocenjevalni in merski pripomočki  

 

Glavni načini zbiranja podatkov so bile strukturirane tehnike: psihološki vprašalnik Lestvica 

samospoštovanja (LS) in na osnovi mojih izkušenj ter strokovnega znanja je bila izdelana 

ocenjevalna lestvica splošnega počutja (SP), Vprašalnik globine motnje hranjenja (VGMH) in 

Vprašalnik jedrnih vzrokov za razvoj motnje hranjenja (VJV), zadnja dva sta bila podlaga za 

strukturiran intervju. V individualnem delu sta bila uporabljena tudi Lestvica emocionalnih 

stanj (LES) in Profil indeks emocij (PIE). Uporabo, izračun in interpretacijo rezultatov s 

psihološkimi instrumenti je izvedla psihologinja, ki je sodelovala pri skupinskem delu. Vsi ti 

kazalci in instrumenti so opisani spodaj, prvi štirje so bili uporabljeni v skupinskem programu 

pri vseh udeleženkah, zadnja dva (LES in PIE) pa tudi v individualnem programu z 

udeleženko U1, dodana je bila še analiza gibanja po Rudolfu Labanu (LMA) in opazovanje in 

analiza po metodi Porajajoči se jezik telesa (EBL). 

 

1. Indeks telesne mase (ITM)  je bil pridobljen pred začetkom celotnega programa, to je, ko 

so udeleženke vstopile v individualni program pomoči in 15 mesecev kasneje, ko so zaključile 

skupinski program. To je najbolj enostaven in zelo razširjen kazalec primernosti telesnega 

stanja suhosti (nedohranjenosti), debelosti (čezmerne prehranjenosti, zvečane mase) ali 

normalnosti.  

Izračunan je po formuli: ITM = (telesna teža v kg) / (telesna višina² v m)  

Prav tako so bili pred začetkom celotnega programa pridobljeni podatki o neustreznem 

kompenzacijskem vedenju in amenoreji ter spremljani skozi celoten proces pomoči. 
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2. Splošno počutje (SP) so udeleženke ocenjevale na ocenjevalni lestvici splošnega počutja s 

stopnjami od 1 do 10, kjer 1 pomeni najslabše, 10 pa najboljše možno počutje.  

 

3. Vprašalnik globine motnje hranjenja (VGMH) sem osnovala na modelu šestih 

razsežnosti človeka (Ramovš, 1990, 1995), strokovne literature (Švab in drugi, 1998; 

soavtorica sem tudi sama), predavanj pri predmetu Zasvojenosti (FSD, dr. Jože Ramovš) in 

drugih strokovnih izobraževanj, dolgoletnih izkušenj in opazovanj, strokovnega znanja in 

literature ter ob pomoči psihologinje in strokovnjakov z Inštituta Antona Trstenjaka. 

Vprašalnik je osnutek, z njim sem želela pridobiti odgovore na pripravljena vprašanja 

kombiniranega tipa. Vsebuje precej zaprtih vprašanj in kar nekaj tudi odprtih, tako sem lažje 

sledila pogovoru in si sproti zapisovala natančne odgovore. Vprašalnik je torej podlaga za 

delno strukturiran intervju, kar je omogočilo toliko ustvarjalne svobode, da sem lahko 

postavila še dodatna vprašanja, ki niso bila pripravljena in jih nisem predvidela. Tako sem se 

lahko tudi spontano prilagajala sami naravi intervjuja. Nekatera zaprta vprašanja so 

pravzaprav samoocene kvantitativne narave na lestvicah z 10 stopnjami in jih bom tako lažje 

prikazala, to velja zlasti za vrste posledic motenj hranjenja na telesni, čustveno-miselni, 

socialni in duhovni ravni. 

 

4. Lestvico samospoštovanja (LS) je na osnovi treh tujih vprašalnikov sestavila Tanja 

Lamovec (1987, po Lamovec 1994). Vprašalnik obsega 75 trditev, za katere osebe na 

petstopenjski lestvici od 1 do 5 ocenjujejo, v kolikšni meri velja za njih. S pomočjo faktorske 

analize je avtorica določila štiri faktorje, dimenzije ali kategorije LS:  

− socialni jaz − koliko se oseba čuti prijetno, je sproščena v družbi drugih ljudi, 

neznancev, koliko lahko izraža čustva in stališča pred drugimi, se boji kritike  (31 postavk, 

najvišje možno število točk 155); 

− čustveni jaz − koliko je oseba čustveno stabilna in občutljiva, zaskrbljena, depresivna, 

prepričana v sebe (21 postavk, najvišje možno število točk 105); 

− telesni jaz − koliko se počuti oseba telesno privlačna, koliko se sramuje telesa, meni, da 

ne zna pritegniti pozornosti nasprotnega spola, meni, da nima talenta za ples ali gibanj, je 

sama sebi zoprna (18 postavk, najvišje možno število točk 90); 

− samozavest − koliko se oseba počuti enakovredna drugim vrstnikom, kako se počuti 

pred nadrejenimi, si upa prevzeti vodilno vlogo v stvareh, ki jih obvlada, upa drugim 

pokazati svoje dosežke in je na splošno vsaj toliko srečna kot drugi (19 postavk, najvišje 

možno število točk 95). 

Izvirno točkovanje avtorice je tako, da kaže višji seštevek na faktorjih (dimenzijah ali 

kategorijah) socialni jaz, čustveni jaz in telesni jaz, višji seštevek na faktorju samozavesti pa 

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andreja+%C5%A0vab%22
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kaže na višjo raven samozavesti in samospoštovanja. V tej raziskavi so na teh kategorijah 

točke in povprečne vrednosti ter ustrezni decili, prikazani v petem poglavju Rezultati in v 

vseh tabelah ter slikah (npr. v začetnih tabelah 5.1.7 in 5.1.8 ter slikah 5.1.4 in 5.1.5), zaradi 

večje jasnosti in enake usmerjenosti v pozitivno vrednostno smer obrnjeni tako, da pri vseh 

višji zneski pomenijo bolj pozitiven telesni, čustveni in socialni jaz. Lestvica ni strogo 

psihometrično standardizirana, imajo pa vse njene kategorije izračunane orientacijske norme 

na vzorcu študentov in študentk (teh je 226), norme za ženske smo zato informativno 

upoštevali. LS smo uporabili pri spremljanju učinka individualnega in tudi skupinskega 

programa. 

 

5. Tudi Plutchikov test Profil indeks emocij (PIE), (Plutchik in Kellerman, 1974, slovenska 

priredba Baškovac Milinkovič, Bele - Potočnik, Hruševar in Rojšek 1979, četrta izdaja 2006). 

smo uporabili v individualnem procesu pomoči. PIE je osebnostni vprašalnik, ki daje vrsto 

informacij o različnih osebnostnih potezah in osebnostnih konfliktih, povezanih z osnovnimi 

čustvi posameznika. Osnovan je na evolucijski teoriji emocij in multidimenzionalnem modelu 

emocij, ki bipolarne osebnostne poteze posameznika pojmuje kot funkcionalno raven osmih 

osnovnih bipolarnih, nasprotnih emocij glede na to, kako pogosto in intenzivno jih doživja. 

Tako so nasprotne si poteze (tu so podčrtane) povezane z naslednjimi nasprotnimi si 

čustvenimi razsežnostmi: samozaščita ali plašnost s strahom, agresivnost ali uničevanje z 

jezo, inkorporacija ali zaupljivost s sprejemanjem, opozicionalnost ali nezaupljivost in 

kritičnost z zavračanjem in gnusom, eksploracija ali kontroliranost s pričakovanjem in 

previdnostjo, nekontroliranost z impulzivnostjo in presenečenjem, reprodukcija ali družabnost 

z veseljem, deprivacija (odvzem, izguba) ali reintegracija z žalostjo, s potrtostjo ali z 

depresivnostjo. Vključena je tudi ocena pristranosti ali izkrivljenosti (angl. bias), to je težnje k 

izbiranju socialno zaželenih odgovorov in s tem prikazovanje sebe kot bolj družbeno 

sprejemljivega. PIE je test prisilnega izbora znotraj 62 možnih parov med 12 osebnostnimi 

potezami, ki so dodatno pojasnjene: družaben, grize se v sebi, negotov vase, oprezen, 

poslušen, potrt, prepirljiv, prisrčen, pustolovski, zlovoljen, zmeden. Naloga udeleženca je, da 

označi, katera od besed v vsakem paru je bolj značilna zanj. PIE je standardiziran na 

slovenskih vzorcih oseb glede na starost in spol.  

 

6. V individualnem procesu pomoči smo uporabili še Lestvico emocionalnih stanj (LES) 

(Lamovec, 1988), ki vključuje 54 čustev/razpoloženj, s katerimi poskuša zajeti celotno 

raznolikost čustvenega doživljanja, katerega intenzivnost ali pogostost posameznik ocenjuje 

na štiristopenjski lestvici. Lestvica se lahko uporabi za oceno trenutnega čustvenega stanja 

(intenzivnost) ali pa značilnega, običajnega stanja v daljšem obdobju (pogostost). Vključuje 
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naslednja čustvena stanja: depresivnost, zadovoljstvo, agresivnost, ravnodušnost, pozitivno 

samooceno in negativno samooceno. Lestvica ni strogo psihometrično standardizirana, ima pa 

orientacijske norme za študentsko populacijo, ki se ne razlikujejo glede na spol.   

 

7. Vprašalnik jedrnih vzrokov za razvoj motnje hranjenja (VJV) sem sestavila na osnovi 

strokovnih izobraževanj, dolgoletnih izkušenj in opazovanj, strokovnega znanja in literature 

(Čačinovič - Vogrinčič 1998; Tomori, 1990, 1994, 1995, 2003; Sernec, 2003, 2010; 

Buckroyd, 1994, 2004; Zaviršek, 1994, 1995, 2000a, 2000b; Pahole, 1995, 2000, 2003a, 

2003b; Marušič, 2000, 2003; Ramovš, 1990a, 1995, 2010; Mrevlje, 1995a, 1995b, 2010; 

Kovačič; 2010; Gostečnik, 1998, 1999, 2000). To je seznam glavnih in tipičnih vzrokov za 

razvoj motenj hranjenja in oblik njihovega izražanja (neustreznega kompenzacijskega 

vedenja), nagnjenosti k specifičnim osebnostnim potezam, ki predstavljajo tveganje za njihov 

razvoj, nezdravo družinsko dinamiko in oblik njihove izraznosti z izpostavljenimi 

nepodpornimi, škodljivimi družinskimi vlogami osebe z motnjo hranjenja in družinskimi 

strukturami (mati, oče, sorojenci). Večino postavk oziroma vprašanj je zaprtega tipa z oceno 

stopnje izraženosti posamezne značilnosti. VJV je podlaga za strukturiran intervju, uporabila 

sem ga v individualnem procesu pomoči pri vseh udeleženkah prej in potem, izpolnjevala sem 

ga postopno po nekaj srečanjih skupaj s posamezno udeleženko, prav tako na koncu. Doslej ni 

prepričljivih dokazov, da bi motnja hranjenja izhajala iz kakršnih koli drugih vzrokov razen 

psihičnih (Buckroyd, 2004), seveda pa nanjo lahko delno vplivajo različni sekundarni 

dejavniki, kot so fiziološki in dedni, socialni in kulturni ter posebni (travmatični) dogodki.  

 

Poleg teh kazalcev in instrumentov sem za namen spremljanja stanja udeleženke U1 uporabila 

sistematično opazovanje gibanja po Rudolfu Labanu (LMA), za boljše vzpostavljanje stika 

vodenje komunikacije pa EBL (Porajajoči se jezik telesa) po metodi Marijke Rutten - Saris. 

 

8. Analiza gibanja (angl. Laban Movement Analysis, LMA) po Rudolfu Labanu  

Labanova analiza gibanja (tudi v kombinaciji s temeljnimi prvinami Imgard Bartenieff) je 

teoretični in izkustveni sistem za opazovanje, opis, zapis (Labanotacija), izvajanje ter 

interpretacijo človeškega gibanja. Laban je značilne drže ljudi v vsakdanjem življenju 

razporedil v štiri skupine: oblika »stolpa ali puščice« − ozki, vitki liki posameznikov; oblika 

»zidu« – široki, ploščati, čvrsti liki; oblika »klopčiča« – pokrčeno, zaokroženo telo s 

pretegnjenimi nogami; oblika »vijaka« − značilna zavitost telesa v ramenskem delu (Kroflič, 

1992, str. 36; 1999, str. 27–28). Gibanje ali gibalna dejanja je opisal s pomočjo kategorij: telo, 

prostor, čas, moč, oblika, tok, napor (angl. effort – dinamika, motivacija, energija), odnos 

(položaj glede na druge ljudi, predmete, telesne dele), stavek (angl. phrasing – zaznana enota 

gibanja, ki ima pomen) /22/ in /23/.  
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S kombinacijami različnih stopenj znotraj kategorij prostora (naravnost – v loku – vijugasto – 

neravno), časa (počasi – hitro) in moči (šibko – močno) je določil osem značilnih človekovih 

gibalnih dejanj (angl. effort actions): udarec, potiskanje, dotik, drsenje, zamah, zvijanje, 

trepet, zibanje (Kroflič, 1999, str. 28), ki kažejo različne stopnje vloženega napora, motivacije 

in energije. Uporabila sem eno izmed ravni načrtnega sistematičnega opazovanja in analize 

gibanja (Laban Movement Observation and Movement Analysis; Ulman, 1960), na kateri se 

glede na različne elemente kot pozitivne ali negativne ocenjuje deset kategorij: prostor, drža, 

teža, moč, ritem, čas, glasba, tok gibanja, raven gibanja, smer gibanja. Drugi ocenjevalni 

pripomočki pri tem so bili: ustna poročila in opažanja udeleženk (tudi psihologinje), pogovori 

z udeleženko U1 po posameznih skupinskih srečanjih v skupini.  

 

9. Porajajoči se jezik telesa (angl. Emerging Body Language, EBL) je metoda in sistem 

opazovanja, analize, sinteze, prakse, uporabe telesne (posredno tudi besedne) komunikacije in 

njenega razvoja od dojenčka do odraslega. Osnova je podrobno opazovanje interakcije 

predvsem majhnih otrok, oblikovanje gibalnih telesnih funkcionalnih enot in faz socialnega 

vedenja, kar je v pomoč vzpostavljanju in razvijanju dobrega stika in v vzgojni, psihosocialni 

terapevtski in klinični praksi pri različnih osebnih in skupinskih težavah ter motnjah, 

namenjena je predvsem izboljšanju interakcijskih težav (Sabolič, seminar Porajajoči se jezik 

telesa − Metoda EBL 1.stopnja, 2001/02). Avtorica Marijke Rutten - Saris ga opisuje kot jezik 

medsebojnih odnosov, iz katerih izvirajo vsebine in oblike. Porajajoči se jezik telesa je dan 

vsakomur že ob rojstvu, kasneje pa se razvija in ohranja, na zavedni ali nezavedni način 

(Rutten - Saris, 1992). Metoda temelji na petih interakcijskih funkcionalnih strukturah, ki jih 

razvije otrok med prvimi petimi leti življenja in se v razdelani obliki in v različnih 

kombinacijah ponavljajo v vseh socialnih interakcijah. Te enote so: uglaševanje, izmenjava, 

izmenjava z dodajanjem novih elementov, igrivi dialog in tema – zaključek, pri čemer je 

pomembna celotna telesna komunikacija, posebej pa je izpostavljen ritem in očesni stik. 

Naštete razvojne stopnje je oblikoval Daniel Stern (1985, v Rutten - Saris, 1992). Ta metoda 

je uspešna, tudi ko ni besednega govora, znakovnega jezika, napisane besede, ko nobena 

druga komunikacija ni možna. Celoten proces interakcije je po metodi EBL razdeljen na 

tretjine: 1) prvo sestavljajo usklajevanje, zrcaljenje in očesni stik, 2) drugo dodajanje, odmori, 

ojačitve ritma in očesni stik, 3) tretjo zaključevanje (Sabolič, seminar Porajajoči se jezik 

telesa – Metoda EBL, 2. stopnja, 2002/03). Vse te enote interakcije z udeleženko U1 sem 

opazovala, uporabila in opisala, prav tako pa svoja občutja ob tem. 
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3.4  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

 

Med celotnim individualnim in skupinskim programom so bili zbrani številni kvantitativni  in 

kvalitativni podatki. Kvalitativno analizo smo osredinili predvsem na skupinski del, na 

aktivnost, sodelovanje, motivacijo, razpoloženje, skupinsko klimo, komunikacijo v skupini, 

itn. Predmet opazovanja in analize je bila interakcija oziroma nebesedna telesna komunikacija 

11 oseb (ne pa besedni odgovori ene osebe), zato sta kodiranje in kategorizacija dogajanja 

med skupinskimi srečanji potekala predvsem na osnovi konceptualne delitve interakcije na 

vsebinsko (opravilo, naloga) in odnosno (medosebno, čustveno) ter prilagojene Balesove 

Analize interakcijskega procesa (IPA; 1950, 1970, 1982; po Kovačič, 2010, str. 100) in tudi 

prilagojenega Vprašalnika za merjenje negativne in rušilne agresivnosti (osem kategorij) 

(Buss - Durkee, 1961, v Lamovec in Rojnik, 1978, str. 75) ter prilagojene lestvice socialno – 

čustvenih veščin (deset kategorij čustvene spretnosti – pismenosti) (Schilling, 2000, str. 1–2).  

Pri tem je bilo treba upoštevati tudi, da je v skupini procese opazovanja, ugotavljanja, 

ocenjevanja, preverjanja težko ločiti, ker so tesno povezani, zato najprej ugotovimo odsotnost 

oz. prisotnost določenih dejavnikov, lastnosti, težav in motenj, šele nato lahko ocenimo 

razvitost, pogostost, jakost, motenost, težavnost (Galeša, 1995). Na osnovi navedenih načel in 

kategorij je bilo izvedeno opazovanje, analiza opazovanj ter izpeljani zaključki. 

 

Za kvantitativne podatke so izpeljani izračuni mer srednjih vrednosti (aritmetične sredine), 

mer razpršitve (standardni odklon, kjer je bilo to smiselno glede na spremenljivko in majhen 

vzorec), rangov ter določeno njihovo mesto in pomen glede na norme (kjer obstajajo) oziroma 

glede na razpon možnih izidov v času pred in po raziskovalnem programu. V skladu z 

raziskovalnimi vprašanji je odločilni statistični postopek preverjanje statistične pomembnosti 

razlik med rezultati na posameznih spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH, VJV) v času pred 

programom in po programu. Zaradi majhnega vzorca in nejasne izvorne distribucije podatkov 

gre namreč za motnjo in ne »normalno« lastnost v populaciji je uporabljen neparametrski 

Wilcoxonov test za povezane podatke.  

Udeleženka U1, ki je bila v individualnem procesu pomoči, je bila pred programom in po 

programu ocenjena še na LES in PIE. Za LS, PIE in LES  so podatki prikazani glede na 

norme, pri čemer so za LS in LES norme orientacijske, za PIE pa so veljavne za slovensko 

populacijo. Za VGMH norm ni, številsko izražene ocene so informativne le za ta primer 

udeleženk glede na razliko med stanjem pred obravnavo in po obravnavi. Za VJV so ocene 

informativno predstavljene za posamezno udeleženko. 
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4 OPIS 16 SREČANJ SKUPINE IN ANALIZA VEDENJA (NEBESEDNE 

TELESNE KOMUNIKACIJE) 

 

4.1 TERAPEVTSKI PRIPOMOČKI  

Program Pomoči z umetnostjo  

 

V enoletnem individualnem in nato skoraj trimesečnem skupinskem programu pomoči z 

umetnostjo je sodelovalo 11 udeleženk, deklet z daljšo diagnosticirano motnjo hranjenja, ena 

od njih (udeleženka U1) pa je bila v tem procesu intenzivneje obravnavana in je podrobneje 

predstavljena v študiji primera. Program individualne pomoči z umetnostjo je zasnovan kot 

enoletni program za osebe z motnjo hranjenja in njihovi starši aktivno sodelujejo v procesu 

pomoči, ki mu sledi enoletni zaključevalni proces.  

Za udeleženke v raziskavi je trajal od januarja 2015 do decembra 2015, trikrat tedensko, nato 

je od januarja do marca 2016 sledil še skupinski program. Individualni program je potekal v 

manjšem, mirnem prostoru praviloma trikrat tedensko. Prekinitve so bile med vikendi in 

prazniki ter med počitnicami, a ne več kot za teden dni. Skupinski program sem izvajala 

skupaj s psihologinjo dvakrat tedensko po dve uri, v popoldanskem času, v večjem, mirnem 

prostoru, izvedenih je bilo 16 srečanj, brez večjih prekinitev. Po končanem individualnem in 

skupinskem programu sledi zaključevalni enoletni proces, po potrebi pa se osnovni program 

pomoči podaljša (najpogosteje za osebe z anoreksijo nervozo), kot se je podaljšal v primeru 

udeleženke U1.   

 

Za namen te raziskave sem za urejanje motenj hranjenja in drugih zasvojenosti sestavila 

poseben avtorski program Stik s telesom, ki je osnovan na a) teoretičnih izhodiščih 

(prikazanih v Teoretičnem uvodu); b) izkušnjah in znanju o pomoči z umetnostjo; c) 

izkušnjah in znanju o zasvojenostih in omamah, motnjah hranjenja pri otrocih, mladostnikih, 

mladih odraslih in odraslih; č) na načelih in elementih skupin za pomoč; d) načelih obravnave 

zasvojenosti; e) na elementih zasvojenosti in omam; f) na elementih logoterapije in 

antropohigiene; g) na načelih socialnega dela z družino. Program na zvišani ravni vključuje 

metode pomoči z umetnostjo z elementi giba in plesa, likovnosti, drame, pripovedovanjem 

zgodb, uporabo lutk in glasbe. Razdeljen je bil v sledeče večje sklope: stik s seboj in telesom 

(samopodoba, samozavest, samoizražanje, intuicija, čustva, čutenje in občutenje), stik z 

drugimi (komunikacija, negativna čustva, meje, izražanje jeze, reševanje konfliktov, 

prijateljstvo, partnerstvo), integracije v okolje – stik z okoljem (mesto v skupini, mesto v 

družini, v šoli, v okolju, v sistemu).  
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Vaje so bile sestavljene v sodelovanju z didaktičnim učiteljem Mossom Ladbrookeom iz 

Anglije, terapevta terapevtske metode Ples življenja (metoda Rolanda Tora). Gibalno – plesne 

vaje so bile pregledane s strani univ. dipl. fizioterapevtke iz Univerzitetnega kliničnega centra 

v Ljubljani. 

 

Vključene so  naslednje prvine pomoči z umetnostjo:  

 

1) Plesno-gibalna dejavnost 

Uporabljala sem naslednje plesno-gibalne metode in zvrsti: plese v krogu (spec. Marjan 

Rudel, dr. Meta Zagorc), družabni ples (dr. Meta Zagorc), gibalne igre, ustvarjalni gib (dr. 

Breda Kroflič, dr. Hazel Carey, dr. Penelope Best), gibalno improvizacijo, povezano z 

notranjim doživljanjem (dr. Leah Bartal, dr. Hazel Carey, dr. Ineke Kneepkens), aktiviranje 

domišljije skozi gib (dr. Hazel Carey, dr. Ditty Dokter, dr. Dilys Morgan Scott) in terapevtski 

gib – ples po metodi Rolanda Tora Ples življenja (didaktični učitelj Moss Ladbrook). 

Uporabljala sem tudi elemente Feldenkrais metode (metoda Mosheja Feldenkraisu), elemente 

plesa Pet ritmov (metoda Gabrielle Roth) in izvedla analizo opazovanja po Rudolfu Labanu 

(LMA). 

 

2) Glasbena dejavnost in glasbila      

Uporabljala sem ljudsko glasbo, klasično glasbo, etno slovensko glasbo in etno glasbo drugih 

narodov, slovensko in tujo glasbo (spec. Marjan Rudel) ter glasbila (spec. Nace Duh, dr. 

Mirko Slosar, Hazel Carey) in glasbo za ponovno rojstvo: Mother and Baby, Heartbeat – A 

new life (2002) in nežno glasbo za ozadje Nature healing, Neptun (1993).  

  

3) Dramska dejavnost 

Uporabljala sem dramske tehnike za doseganje vzpostavitve ustvarjalnega procesa, doživetja 

duševne katarze in osebnostne rasti (spec. Vlado Šav). Uporabljala sem lutke (dr. Zlatko 

Baštašič, spec. Edvard Majaron) in pripovedovanje zgodb (dr. Naomi Adler) z glasbili ter 

komunikacijske tehnike, kot je npr. metoda EBL (mag. Elza Sabolič, dr. Marijke Rutten - 

Saris, doc. Alenka Vidrih, dr. Darko Kovačič).  

 

4) Likovna dejavnost 

Uporabljala sem tehnike risanje in likovnega izražanja (mag. Mojca Vogelnik, dr. Breda 

Kroflič, dr. Leah Bartal, dr. Dragica Čadež, dr. Vlasta Meden Klavora). Uporabljala sem tudi 

elemente vodenega čečkanja (metoda Florence Cane, 1995) in začetnega procesa intuitivnega 

spoznavanja (metoda Male Betensky, 1983), iskanje oblik in odnosov ter postopek 

amplifikacije (Vogelnik, 1996; Kariž, 2012), ustvarjalne terapevtske igre (M. Vogelnik, 1996) 

in tehnike risanja z desno hemisfero ter druge tehnike (Risanje v psihodiagnostiki; Tušak). 
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5) Druge prvine      

V skupinskih srečanjih za pomoč sem vključevala vodeni pogovor, igro kot terapevtsko 

dejavnost, aktivacijo čutov in občutenja, humor in minimalno dotikov ter očesnega stika in 

seveda povratne informacije po vsaki vaji in zaključkih ter splošno počutje pred in potem (dr. 

Jože Ramovš, dr. Anton Trstenjak, mag. Mojca Vogelnik). 

 

6) Ustvarjalni pripomočki      

Uporabljala sem primerne različne pripomočke, ki so spodbujali tako telesno kot besedno 

komunikacijo in sodelovanje med udeleženkami: barvice, flumastri, svinčniki, voščenke, 

barve za svilo, rutke, akrilne barve, vodene barve, tempere, platno, papir, velik plakat, 

šeleshamer, časopisni papir, kolaž papir, lutke, figurice, plastelin, obroče, material za maske, 

noske, lasulje, rjuhe, glasbila, cd prenosnik, ploščke, kasete, lončke, palete, čopiči, lepilo, 

škarje, trakce in trakove. 

 

Na osnovi znanja in izkušenj sem uporabila kombinacijo vseh ustvarjalnih dejavnosti in zlasti 

pri tej ranljivi populaciji oseb z motnjami hranjenja primerno postopno in subtilno 

vključevanje najprej enostavnejših (t. i. mehkejših), manj izpostavljenih, nato vse 

zahtevnejših zvrsti in nalog, od likovnosti, preko glasbe, giba in ustvarjalnega giba in plesa do 

drame (t. i. zahtevna stopnja pomoči z umetnostjo; Šav, 2003, str. 11). 

 

Poleg uvoda, glavne dejavnosti – tematike in zaključka so bile izrednega pomena vse povratne 

informacije udeleženk, tako besedne kot telesne, ki mnogokrat pri motnjah hranjenja povedo 

več kot same besede. Program je bil zastavljen tako, da so udeleženke podajale povratne 

informacije po vsaki vaji in tudi v zaključnem delu vsakega srečanja. Udeležba vodje in 

sovodje (psihologinje) je bila aktivna, opazovanje z udeležbo.  

 

Celoten program se je tako prepletal z akcijsko raziskavo s kvalitativnimi (opazovanje, 

razgovori, sestanki, sodelovanje in načrtovanje dejavnosti, skupno prizadevanje za zmanjšanje 

posledic motenj hranjenja) in dodanimi kvantitativnimi (psihološki instrumenti) postopki. V 

procesu priprave raziskave se je izkazalo, da bi bilo za raziskavo koristno prepletanje obeh 

vrst, torej raziskava z mešano metodo (t. i. mixed methods research), ker le tako lahko 

pridobimo vse informacije, tako besedne kot nebesedne telesne, kar je pri osebah z 

zasvojenostjo in omamo ključnega pomena, ker se te v večini izražajo nebesedno telesno in 

minimalno besedno in tudi zaradi njihovega velikega primanjkljaja v besednjaku, ki opisuje 

čustva in občutja, potrebe in meje (Pahole, 1995; Lamovec, 1991, str. 307; /19/ in /20/). 

 

Izrazoslovje oz. terminologija komunikacije, torej delitev na besedno in  telesno komunikacijo 

je pri nas raziskal, strokovno utemeljil in oblikoval Kovačič tako v doktorski disertaciji 
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Možnosti kodiranja emocionalnih sporočil v različne kode človekove medosebne 

komunikacije (Kovačič, 1991), kot v znanstvenih in strokovnih prispevkih ter v učbeniku 

Medosebna komunikacija (Kovačič, 2010). »Prvo enostavneje imenujemo govor, druga pa ni 

enovita, pač pa jo sestavljajo različne oblike – kanali, kodi in sporočila – glede na termin 

pravzaprav vse, kar ni beseda, zato je zaradi vsebinske in formalne ustreznosti bolje 

uporabljati termin telesna komunikacija.« (Kovačič, 1994a, str. 49) 

 

V raziskavi smo med oblikami nebesedne telesne komunikacije bili pozorni predvsem na 

uporabo glasu in tona pri izražanju, ki je pri osebah z motnjo hranjenja močno izražena in 

bistvenega sporočilnega pomena. V življenju so vplivi posameznih besednih in telesnih 

sporočil različni, odvisni od namena in vsebine sporočanja, situacije in osebnosti, formula 

(celotnega vtisa in pomena sporočila) pa je zapletena in z mnogimi neznankami (Kovačič, 

2010). Razmerje pomembnosti besedne in nebesedne telesne komunikacije v običajnih 

socialnih situacijah se po naših več kot dvajsetletnih delovnih izkušnjah giblje 50–60 % za 

nebesedno telesno izražanje, 35–40 % za ton glasu in zgolj 5–10 % za besedno izražanje. 

Sporočanje onstran besed kaže tudi po nekaterih raziskavah, da izražamo pomen sporočila 

55 % v nebesedni telesni komunikaciji, 38 % s tonom glasu, le 7 % pa ubesedimo 

(Mehrabian, 1969, v Shapiro, 1999, str. 203). 

 

Prav tako smo posebej opazovali uporabo socialno-čustvenih veščin ter izražanje negativne in 

rušilne agresivnosti, ki je pri osebah z zasvojenostmi in omamami zaradi vseh potlačitev 

čustev in potreb ter doživetih zlorab pogosta (predvsem v nebesedni obliki). 
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4.2 OPIS 16 SREČANJ SKUPINE 

 

Za vsa srečanja skupine je bil program v naprej načrtovan, ki sem ga prilagajala dejanskim 

potrebam predvsem glede na udeleženko U1, saj so se ostale udeleženke (U2-U11) bolje 

prilagajale skupinski dinamiki. Pri tem sem sledila seveda potrebam vseh posameznic, bolj 

ranljivi udeleženki U1 in tudi skupinskim potrebam. Vsak posameznik je aktivni akter, ki 

soustvarja in usmerja dinamiko individualnega in skupinskega procesa. Skupino sem 

oblikovala in vodila po Terapevtskem modelu za vodenje skupine po Liebmanu (Liebman, 

1986, v Šugman - Bohinc, 1994) in M. Vogelnik (1996) (priloga 2). 

 

Tabela 1: Evalvacija posameznega srečanja 
Tema: 

 

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

 

 

Medosebna 

interakcija, 

ki jo 

spodbuja 

vodja:  

− indirektna 

− direktna 

Št. faze ali 

prehoda v 

naslednjo fazo 

 

Cilji faze: 

Sodelovanje  

(aktivno, srednje, pasivno) 

Motiviranost  

(aktivno, srednje,   pasivno) 

Razpoloženje  

(pozitivno,  srednje, negativno) 

Govor  

(tih, nezainteresiran, tišji, 

normalen za udeleženke, 

normalen, glasen) 

Medosebna interakcija med 

udeleženkami  

(pozitivna, srednja, negativna) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije  

(aktivno, srednje, pasivno) 

Posebni dogodek s  

− pozitivno ali  

− z negativno 

konotacijo 

 

ali 

− 0  

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− malo 

− srednje 

− veliko 

SP 

Prej/potem 

U2-U11 

(razlika) 

Prej/potem 

U1, (razlika) 

Klima, vzdušje:  

− pozitivna  

− srednje, 

− negativna 

(izražena 

− pozitivna  

− negativna 

agresivnost). 

Dosežek:  

− napredek 

− stagnacija 
 

Tabela 1 z naslovom Evalvacija posameznega srečanja je predstavitev kategorij in stopenj, 

uporabljenih za analizo srečanj v tabelah 1.1 do 1.16, dodana je k opisu vsakega srečanja, ki 

ni predstavljeno v tabeli 2: Opazovanja in dogajanja v skupini – evalvacija posameznih 

srečanj (priloga 2), zaradi ohranitve prikaza živosti in dinamike dogajanj na srečanjih ter 

opazovanih vedenj. 
 

 

Srečanja so bila razdeljena na tri glavne faze/sklope, s počasnimi prehodi: 

 

I. stik s seboj in telesom (samopodoba, samozavest, samoizražanje, intuicija, čustva, čutenje 

in občutenje), 1.–6. srečanje; 

II. stik z drugimi (komunikacija – besedna in nebesedna telesna, negativna čustva, izražanje 

jeze, postavljanje meja, reševanje konfliktov, prijateljstvo, partnerstvo), 7.–13. srečanje; 

III. stik z okoljem in integracija v okolje – (mesto v skupini, mesto v družini, v šoli, v 

okolju, v sistemu), 14.–16. srečanje. 
 

Pravila v skupini: vsaka udeleženka pride na vrsto, vsaka je videna in slišana in ima enako 

časa kot vse ostale. V skupini se določi red, udeležba in prisotnost ter točnost. Vsa srečanja so 

trajala od 1,5 ure do dveh ur, odvisno od dejanskih potreb skupine.  
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Vodenje: Minimalno predstavljanje udeleženk in povezovanje v skupini, minimalen očesni 

stik med udeleženkami in dotik (proces naravnega odpiranja sebi, drugim in okolju), v ozadju 

mirna, tiha glasba (Nature healing, Neptun, 1993). Na začetku programa nič giba, razen 

preteg na začetku in koncu srečanja, vstajanje ob zaključku (po Feldenkrais metodi, Trebel 

Thome, 1997). Uporaba mirnega tona vodje in sovodje in zmernih čustev (Lamovec, 1991). 

Ustvarjanje mirnega vzdušja in varnosti v skupini z mirno, počasno in nežno konotacijo vaj 

ter besedne in telesne govorice vodje in sovodje ter upoštevanje njihove introvertiranosti 

(visoka senzitivnost, zmožnost sprejemanja manjšega števila zunanjih dražljajev, proces 

notranjega doživljanja in večjih potreb po umiku, predelavi itn.). Vodilo vseh srečanj: »Povej, 

kaj čutiš. Karkoli je, je dobro.« Uporaba komunikacijske tehnike Sokratovega dialoga. 

Spodbujanje čutenja in občutenja in izražanja tega skozi besedno in nebesedno telesno 

govorico in ustvarjalno dejavnost, krepitev točk samopomoči, varovalnih dejavnikov, krepitev 

stika s seboj in svojim telesom, stik z drugimi − socialne interakcije, krepitev stika z okoljem.  

Material in pripomočki pri vseh srečanjih: Vprašalnik lestvice splošnega počutja (SP) (prej 

in potem), CD-predvajalnik, ploščki, kasete, blazinice za na tla za vse udeležene, svinčniki, 

barvice, flumastri, voščenke, listi, risalni listi. 

 

I. faza/sklop: Stik s seboj in telesom (v skupini) 1.–6. srečanje (prehod v 6 

srečanju) 
 

Primarni cilj: stik s seboj in telesom v skupini. 

Sekundarni cilji: zviševanje samopodobe, samozavesti, samoizražanja, intuicije, stika s čustvi, 

čutenjem in občutenjem.  
 

1. srečanje 

 

Tema: Spoznavanje sebe (v skupini, biti del skupine: biti viden, slišan, ne prezrt) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) 

Usedemo se na blazinice v krogu. Nežno se pretegnemo (spontano, vsaka na svoj način, nato 

pokažem gibe po zahodno meditativni Feldenkrais metodi). V ozadju se sliši nežna glasba 

'Nature healing' Gomer Edwin Evans, Neptun (1993). Predstavim program in način dela (s 

katerim so že bile seznanjenje) ter pravila v skupini, razložim vprašalnik splošnega počutja 

(SP), nato izpolnijo Vprašalnik LS (prej). SP (prej) vseh udeleženk je 5,79, udeleženke U1 pa 3,2.  

Glavna dejavnost:   

Vaja razglednice Na tla, v sredo kroga razstavim razglednice (po dve skupaj zlepljeni) in 

vsaka počasi izbere tri, ki jo pritegnejo, »pokličejo«. Udeleženke si vzamejo precej časa za 

ogled razglednic. Med seboj ne komunicirajo, posvečajo se zgolj izboru, vendar je čutiti 

prijetno vzdušje, ker upoštevam njihovo lastno naravo – introvertiranost. Na osnovi njihovega 

vedenja vidim, da jim je prijetno, ker vse poteka v miru, počasi in nežno, v prijetnem 

stopnjevanju procesa in tudi skupinske dinamike. Najmanj prijetno je udeleženki U1. Ko so 

razglednice izbrane in po tri postavljene pred vsako, razložim naslednjo stopnjo vaje. Ne 

opisujejo same sebe, temveč izberejo eno udeleženko (ki jo najmanj poznajo – čeprav se ne 

poznajo med seboj) in opišejo njene razglednice. Tako je pozornost usmerjena v razglednice 

in ne direktno v udeleženke, interakcija med njimi pa poteka indirektno, kar jim vzbuja 

občutje varnosti. Vzdušje je prijetno, mirno in vse udeleženke aktivno sodelujejo, razen 
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udeleženka U1. Vaja nalepke. Vsaka udeleženka vzame belo nalepko in napiše svoje ime.  

Zberem nalepke in nato vsaka izžreba eno nalepko (v primeru, da izžreba svojo, jo vrne in 

ponovno žreba). Nato skušajo ugotoviti, katero ime pripada kateri. Na ta način dosegam 

začetno povezanost in pripadnost skupini ter predvsem minimalni očesni stik, spontano 

minimalno komunikacijo. Vaja predstavitve z gibom. Vsaka udeleženka pokaže en gib (njej 

lasten). Tako naredimo cel krog. Pri naslednji ponovitvi cela skupina ponovi gib za 

udeleženko (vse ponovijo vse gibe). Nato malo pospešimo ritem, tako da vajo trikrat 

ponovimo. Nato gremo od začetka, tako da udeleženka pokaže gib in pove svoje ime. Tako 

naredimo prvi krog. Naslednje tri kroge, ostale udeleženke ponavljajo ime in gib, pospešim 

ritem. Vse udeleženke so aktivne, najmanj udeleženka U1, nasmihajo se, vendar ne 

povečujejo očesnega stika med seboj. Vzdušje je prijetno in po malem se zabavajo. Ocenila bi 

ga za pozitivno in srednje prijetno. Udeleženke so sodelovale pretežno aktivno, razen 

udeleženke U1, ki je sodelovala pasivno in srednje, ob tem pa kazala nekaj oblik negativne 

agresivnosti. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi se pogovorimo o njihovih minimalnih in maksimalnih pričakovanjih v 

skupinskem programu pomoči z umetnostjo. Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o 

današnjem srečanju in splošno počutje (SP). SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 5,79 na 

6,45 (razlika 0,66), udeleženke U1 pa s 3,2 na 3,6 (razlika 0,40). Na koncu se zahvalim za 

sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo (po Feldenkraisovi metodi). 

Materiali in pripomočki: Vprašalnik (LS prej), evidenčni list za minimalna in maksimalna 

pričakovanja, Lestvica splošnega počutja (SP) (prej). Material: kartice, nalepke. 

Opažanja: Udeleženke so aktivno sodelovale pri vseh vajah, najmanj motivirana je bila 

udeleženka U1, ki je kazala videz nezainteresiranosti, večino časa je gledala v tla, očesnega 

stika ni vzpostavljala. Imela je veliko kontrolo nad seboj, ostalim udeleženkam ni pustila blizu 

(izogibala se je), tudi kontrolo nad drugimi (izražala je tudi nekaj oblik negativne 

agresivnosti), vendar se je ob večji spontanosti, kot je bila vaja predstavitve z gibom, sprostila 

in nekajkrat nasmejala. 
 

Tabela 1.1: Evalvacija 1. srečanja 
Tema: 

Stik s seboj in 

telesom (v 

skupini) 

pravila, 

(razglednice, 

nalepke) 

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

likovna, gib  

Medosebna 

interakcija: 

indirektna 

        I. faza 

 

Stik s seboj 

 

Cilji I. faze:  

samopodoba, 

samozavest, 

samoizražanje, 

intuicija, 

čustva, čutenje 

in občutenje 

 

Izpolnjevanje 

vprašalnika 

Sodelovanje (srednje in pasivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Motiviranost (srednje in pasivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (srednje U1, 

pozitivno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

U1, pozitivna U2-U11,) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

pasivno U1, aktivno U2-U11) 

Posebni dogodek: 0 

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

malo U1-U11 

 

SP 

5,79/6,45 

(0,66) 

3,2/3,6 

(0,40) 

 

Klima, 

vzdušje:  

srednje, 

pozitivna 

(izr. agr. U1) 

 

Dosežek: 

napredek 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

127 
 

2. srečanje  

 

Tema: Odnos do lastnega telesa – zahvala telesu (risanje čačke) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato jih pozovem, da navedejo 

kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega zgodilo). SP (prej) vseh 

udeleženk je 5,91, udeleženke U1 pa 3,3.  

Glavna dejavnost:   

Vaja hoje po prostoru in opazovanje prostora (vaja brez očesnega stika z drugimi 

udeleženkami). Nato srečanje z udeleženkami brez očesnega stika, rahel dotik z enim prstom. 

Naslednje srečanje, vsaka zašepeta drugi svoje ime. Vsem udeleženkam je bilo prijetno, manj 

udeleženki U1, a se je prilagodila. Vaja zahvala telesu (po Feldenkrais metodi) z glasbo 

Secret garden (1999). Vsaka udeleženka se na svoji blazini sreča na prijazen in ljubeč način s 

svojim telesom in se vsakemu delu v mislih nežno zahvali. Vaja likovnega izražanja, risanje 

(risanje čačk): Občutja, ki so jih doživele, narišejo, vsaka na svoj list risalnega papirja, z 

barvicami. Nato izberejo oblike, ki se pojavljajo v risbi (v čački), nato posamezne oblike v 

risbi poudarijo, jo nadgradijo, nato glavno obliko prenesejo na drug list papirja in ponovno 

nagradijo (postopek preslikavanja čačke) z namenom iskanja – grajenja novih vzorcev. 

Na osnovi njihovega vedenja vidim, da jim je prijetno, ker vse poteka v miru, počasi in nežno, 

v prijetnem stopnjevanju vaj in tudi skupinskega vzdušja. Manj prijetno je udeleženki U1. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo odnosa do lastnega telesa na osnovi risb. 

Vsaka predstavi svojo risbo. In obliko, ki jo je izbrala, nadgradila. Pozovem jih, da podajo 

povratno informacijo o današnjem srečanju in splošno počutje (SP). SP (potem) vseh 

udeleženk se je dvignil s 5,91 na 6,64 (razlika 0,73), udeleženke U1 pa s 3,3 na 3,7 (razlika 

0,40). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: pet kompletov barvic. 
 

Tabela 1.2: Evalvacija 2. srečanja 
Tema: 

Odnos do 

lastnega telesa 

– zahvala 

telesu (risanje 

čačk)  

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

likovna, gib  

 

Medosebna 

interakcija: 

Indirektna 

I. faza Sodelovanje (srednje in pasivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Motiviranost (srednje in pasivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (srednje U1, 

pozitivno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

U1, pozitivna U2-U11,) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

pasivno U1, aktivno U2-U11) 

Posebni dogodek: 0 

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

malo U2-U11 

 

SP 

5,91/6,64 

(0,73) 

3,3/3,7 

(0,40) 

 

Klima, 

vzdušje: 

srednje, 

pozitivna 

(izr. agr. U1) 

 

Dosežek: 

napredek 
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Opažanja: Udeleženke so aktivno sodelovale pri vseh vajah, manj motivirana je bila 

udeleženka U1 v vajah skupinskega sodelovanja (izražala je tudi nekaj oblik negativne 

agresivnosti), v posamičnih vajah z likovnim izražanjem pa je pokazala večji interes oz. tak 

kot ostale udeleženke. 

 

3. srečanje 

 

Tema: Ljubezen do sebe  (plastelin) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato jih pozovem da navedejo 

kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega zgodilo). SP (prej) vseh 

udeleženk je 6, udeleženke U1 pa 3,3.  

Glavna dejavnost:   

Vaja ljubezen do sebe z glasbo Secret garden (1999). Vsaka udeleženka se na svoji blazini 

stoje v gibu sreča s svojo ljubeznijo do sebe na prijazen in ljubeč način, nežno se giblje ter 

zahvali sebi. Nato ta občutja narišejo, vsaka na svoj list papirja, z barvicami (tehnika risanja z 

desno hemisfero). Vaja s plastelinom – izdelava sebe z ljubeznijo (miže, z ruto okrog oči). Po 

določenem času, ko zaključijo svojo stvaritev, snamejo rutko in pogledajo. Nič več ne 

popravljajo svoje stvaritve. 

Na osnovi njihovega vedenja vidim, da jim je prijetno, vse vaje potekajo počasi in nežno, 

udeleženke imajo zadosti časa in miru za lastno ustvarjanje. Manj prijetno je udeleženki U1, 

ki ne dovoli preveza rute okrog oči. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo ljubezen do sebe in spoštljiv odnos do sebe in 

lastnega telesa, na osnovi izdelka iz plastelina in risbe. Vsaka predstavi svoj izdelek in risbo. 

Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o današnjem srečanju in splošno počutje (SP). 

SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 6 na 6,78 (razlika 0,78), udeleženke U1 pa s 3,3 na 

3,8 (razlika 0,50). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in vstanemo. 

Materiali in pripomočki: Material: pet kompletov barvic,  plastelin, rute. 
 

Tabela 1.3: Evalvacija 3. srečanja 
Tema: 

Ljubezen do 

sebe 

(plastelin)  

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

likovna, gib 

 

Medosebna 

interakcija: 

Indirektna 

I. faza Sodelovanje (srednje in pasivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Motiviranost (srednje in pasivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (srednje U1, 

pozitivno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

U1, pozitivna U2-U11,) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

pasivno U1, aktivno U2-U11) 

Posebni dogodek: 0 

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

malo U2-U11 

 

SP 

6/6,78 

(0,78) 

3,3/3,8 

(0,50) 

 

Klima, 

vzdušje: 

srednje, 

pozitivna 

(izr. agr. U1) 

Dosežek: 

napredek 
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Opažanja: Udeleženke so aktivno sodelovale pri vseh vajah, manj motivirana je bila 

udeleženka U1 v vajah skupinskega sodelovanja (izražala je tudi nekaj oblik negativne 

agresivnosti), v vaji z likovnim izražanjem je pokazala večji interes. Preveze ni dovolila. Pri 

povratnih informacijah je bila skromna. Nebesedno, torej telesno je izražala tiho 

nezadovoljstvo in nestrinjanje, hkrati zdolgočasenost in kritičnost tudi s pogledi. 

 
4. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavniki  (mandala, 1. del) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato jih pozovem da navedejo 

kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega zgodilo). SP (prej) vseh 

udeleženk je 6,13 udeleženke U1 pa 3,4.  

Glavna dejavnost:   

Vaja za utrjevanje varovalnih dejavnikov – tehnike samopomoči (risanje 'mandal' oz. špiral) 

Vsaka udeleženka sedi v krogu pred svojim vpetim platnom in akrilnimi barvami (ter ostalimi 

pripomočki: čopiči, lonček z vodo, paleta, krpica) in vsaka udeleženka žreba v prvem krogu 

po en listek z napisanimi varovalnimi dejavniki, kot so našteti v teoretičnem delu naloge (tako 

se krogi žreba nadaljujejo). Nato se ta dejavnik nariše v obliki npr. spirale. Vsem 

udeleženkam je prijetno, še posebej udeleženki U1. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo odnos do lastne samozaščite (varovalnih 

dejavnikov), na osnovi likovnega (še nedokončanega) izdelka. Nato vsaka predstavi svoj 

pogled, mnenje o varovalnih dejavnikih. Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o 

današnjem srečanju in splošno počutje (SP). SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 6,13 na 

6,94 (razlika 0,81), udeleženke U1 pa s 3,4 na 3,9 (razlika 0,50). Na koncu se zahvalim za 

sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: akrilne barve, platno, 

leseni okvir, čopiči, lončki, palete, krpice, lističi z navedenimi varovalnimi dejavniki. 
 

Tabela 1.4: Evalvacija 4. srečanja 
Tema: 

Varovalni 

dejavniki 

(mandala, 1.d.)  

Ustvarjalna 

dejavnost: 

individualna 

dolga likovna 

dejavnost 

Medosebna 

interakcija: 

indirektna 

I. faza Sodelovanje (aktivno U1-U11) 

Motiviranost (aktivno U1-U11) 

Razpoloženje (pozitivno U1, U2-

U11) 

Govor (tišji, normalen za 

udeleženke U1, U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

in pozitivna U1, pozitivna U2-

U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

aktivno U1, aktivno U2-U11) 

Posebni dogodek  

s pozitivno konotacijo 

(individualna likovna 

daljša dejavnost) 

Aktivno sodelovanje 

in visoka motiviranost 

vseh udeleženk (U2-

U11 ter U1) 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

srednje in veliko U1, 

veliko U2-U11 

SP 

6,13/6,94 

(0,81) 

3,4/3,9 

(0,50) 

 

Klima, 

vzdušje:  

pozitivna 

Dosežek: 

napredek 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

130 
 

Opažanja: Udeleženke so aktivno sodelovale pri vaji risanja mandale, še posebej je bila 

motivirana udeleženka U1, le pri povratnih informacijah je bila bolj skromna, svojo delno 

dokončano likovno stvaritev je skrivala bolj kot ostale udeleženke.  

 
5. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavniki  (mandala, 2. del) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato jih pozovem, da navedejo 

kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega zgodilo). SP (prej) vseh 

udeleženk je 6,62, udeleženke U1 pa 3,4.  

Glavna dejavnost:   

Vaja za utrjevanje varovalnih dejavnikov – tehnike samopomoči (risanje 'mandal' oz. špiral) 

Vsaka udeleženka sedi v krogu pred svojim vpetim platnom in akrilnimi barvami (ter ostalimi 

pripomočki: čopiči, lonček z vodo, paleta, krpica) in vsaka udeleženka žreba po en listek z 

napisanimi varovalnimi dejavniki in tako dokončuje mandalo. Tudi tokrat je vsem 

udeleženkam zelo prijetno, zelo so motivirane, izstopa v tihem zadovoljstvu udeleženka U1. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo odnos do lastne samozaščite (varovalnih 

dejavnikov), na osnovi likovnega (dokončanega) izdelka, ki jih postavimo v krog in si jih 

ogledamo (razstava mandal). Nato vsaka predstavi svoj nadgrajeni pogled, mnenje o 

varovalnih dejavnikih. Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o današnjem srečanju in 

splošno počutje (SP). SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 6,62 na 7,17 (razlika 0,92), 

udeleženke U1 pa s 3,4 na 3,9 (razlika 0,50). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se 

pretegnemo in nežno vstanemo. 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: akrilne barve, platno, 

čopiči, lončki, palete, krpice, lističi z navedenimi varovalnimi dejavniki.  

 

Tabela 1.5: Evalvacija 5. srečanja 
Tema: 

Varovalni 

dejavniki 

(mandala, 2. 

del)  

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

individualna 

dolga likovna 

dejavnost 

Medosebna 

interakcija:  

indirektna in 

(tudi direktna) 

I. faza Sodelovanje (srednje in aktivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Motiviranost (aktivno U1, U2-

U11) 

Razpoloženje (pozitivno U1, U2-

U11) 

Govor (tišji, normalen za 

udeleženke U1, U2-U11) 

Medosebna interakcija (pozitivna 

U1, U2-U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (aktivno 

U1, U2-U11) 

Posebni dogodek  

s pozitivno konotacijo 

(individualna likovna 

daljša dejavnost) 

Aktivno sodelovanje 

in visoka motiviranost 

vseh udeleženk (U2-

U11, ter U1) 

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

srednje in veliko U1, 

veliko U2-U11 

SP 

6,62/7,17 

(0,92) 

3,4/3,9 

(0,50) 

 

Klima, 

vzdušje: 

pozitivna 

 

Dosežek: 

napredek 
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Opažanja: Udeleženke so ponovno vse aktivno sodelovale pri vaji risanja mandale, še 

posebej je bila motivirana udeleženka U1 kot pri prejšnjem srečanju. Tudi pri povratnih 

informacijah se je bolj potrudila. Izražala je veselje in notranje zadovoljstvo. Ni primerjala 

svojega izdelka z ostalimi. Risanje mandale je bil za udeleženke posebni dogodek, še posebej 

za udeleženko U1. 

 

(pričetek prehoda v II. fazo) 
 

II. faza/sklop: Stik z drugimi  7.–13. srečanje 

 

Primarni cilj: stik z drugimi 

Sekundarni cilji: zviševanje samopodobe, samozavesti, samoizražanja, intuicije, stika s čustvi, 

čutenjem in občutenjem v komunikaciji – besedni in nebesedni telesni, reševanju konfliktov, 

prijateljstvu, partnerstvu, čustvih (doživljanje in izražanje t. i. negativnih čustev, izražanje 

jeze, postavljanje meja).  
 

6. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavniki – narava, živali  (kartice) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Povprašam, kam so postavile 

mandalo, kaj jim pomeni in kako jih varovalni dejavniki mandale podpirajo, spodbujajo k 

njihovi krepitvi. Nato jih pozovem da navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim 

je v tem času lepega zgodilo). SP (prej) vseh udeleženk je 6,66, udeleženke U1 pa 3,5.  

Glavna dejavnost:   

Vaja kartice narave. Vsaka izbere eno  kartico narave – varovalnega dejavnika (narava, živali)  

(najprej se ne opišejo same, temveč ena drugo izberejo kot pri vaji »razglednice«, nato 

dopolnijo svoj opis še same). Vaja hoje po prostoru in opazovanje prostora (brez očesnega 

stika z drugimi udeleženkami). Nato vsaka izbere svoj prostor (iz kartice narave) in ob 

naslednjem srečanju z udeleženkami v vaji hoje po prostoru nebesedno povabi eno do 

udeleženk v svoj prostor in ga nebesedno opiše, zakaj ji je ta prostor pomemben (vajo 

povezujemo s prejšnjo vajo). Nato udeleženki zamenjata in gresta v prostor druge udeleženke, 

kjer tudi ta nebesedno opiše, zakaj ji je prostor pomemben. Vsem udeleženkam je prijetno, 

manj udeleženki U1. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo varovalnih dejavnikov, kot sta narava in 

živali. Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o današnjem srečanju in splošno počutje 

(SP). SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 6,66 na 7,35 (razlika 0,69), udeleženke U1 pa 

s 3,5 na 4,1 (razlika 0,60). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno 

vstanemo. Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: kartice 

narave. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

132 
 

Opažanja: Udeleženke so manj aktivno sodelovale pri vaji hoja po prostoru, najmanj je bila  

motivirana udeleženka U1, tudi pri povratnih informacijah je bila bolj skromna. Vse 

udeleženke so izražale nekaj oblik negativne agresivnosti, še posebej udeleženka U1.   
 

Tabela 1.6: Evalvacija 6. srečanja 
Tema: 

Varovalni 

dejavniki 

(narava, živali) 

(kartice) 
 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

likovna 

dejavnost, gib  

Medosebna 

interakcija: 

direktna in 

indirektna 

Prehod v II. 

fazo 
 

Stik z drugimi 

(pogoj: stik s 

seboj) 

 

Sodelovanje (pasivno U1, 

srednje in pasivno U2-U11) 

Motiviranost (pasivno U1, 

srednje U2-U11, U1) 

Razpoloženje (negativno U1,  

srednje in negativno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija 

(negativna U1, srednja U2-U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (pasivno 

U1, srednje U2-U11) 

Posebni dogodek  

z negativno konotacijo 

(udeleženkam težje 

srečanje, zaradi 

povečane medosebne 

interakcije) 

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

malo U2-U11 

SP 

6,66/7,35 

(0,69) 

3,5/4,1 

(0,60) 

 

Klima, 

vzdušje: 

negativno 

(izražena 

agresivnost), 

srednje 

Dosežek: 

napredek 

 
 

II. faza 7. –13. srečanje 

7. srečanje 

 

Tema: Slovo od motnje hranjenja – Zdrav življenjski slog (kolaž)  

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) in stik z drugimi 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato jih pozovem, da navedejo 

kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega zgodilo). SP (prej) vseh 

udeleženk je 6,66, udeleženke U1 pa 3,6.  

Glavna dejavnost:   

Vaja slovo od motnje hranjenja – izdelava dveh kolažev. Vaja poteka v dveh stopnjah; prva 

stopnja – izdelajo kolaž iz slik iz revij, kaj jim je motnja hranjenja predstavljala, kako so jo 

same doživljale, pred čim jih je ščitila oz. varovala. V drugi stopnji pa izdelajo kolaž, kako 

živijo zdravo, kako bi rade živele, njihov nov zdrav življenjski slog, ki ga je potrebno gojiti. 

Tudi tokrat je vsem udeleženkam prijetno, izstopa v tihem zadovoljstvu udeleženka U1. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo slovesa od motnje hranjenja in na njihov nov 

zdrav življenjski slog. Vsaka predstavi prvi kolaž in ga vrže čez hrbet (fizično in simbolno), 

nato predstavi drugega (ki ga odnese domov in nalepi na njej pomembno mesto). Pozovem 

jih, da podajo povratno informacijo o današnjem srečanju in splošno počutje (SP). SP (potem) 

vseh udeleženk se je dvignil s 6,66 na 7,5 (razlika 0,99), udeleženke U1 pa s 3,6 na 4,2 

(razlika 0,60). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: revije, škarje, lepilo za 

papir. 
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Opažanja: Udeleženke so vse aktivno sodelovale pri vaji ustvarjanja dveh kolažev, še 

posebej je bila motivirana udeleženka U1 kot pri vseh daljših likovnih dejavnostih. Tudi pri 

povratnih informacijah se je bolj potrudila. Izražala je notranje zadovoljstvo. Ni primerjala 

svojega izdelka z ostalimi, temveč je svojega ponosno predstavila. Izdelovanje kolaža in 

simbolno slovo od motnje hranjenja je bil za udeleženke posebni dogodek, še posebej za 

udeleženko U1. 
 

Tabela 1.7: Evalvacija 7. srečanja 
Tema: 

Slovo od mh 

in Zdrav 

življenjski 

slog (dva 

kolaža)  

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

individualna 

dolga likovna 

dejavnost 

 

Medosebna 

interakcija: 

indirektna 

     II. faza 

 

Stik z drugimi 

 

Cilj II. faze: 

komunikacija, 

negativna 

čustva, meje, 

izražanje jeze, 

reševanje 

konfliktov 

prijateljstvo, 

partnerstvo 

Sodelovanje (aktivno U1, U2-

U11) 

Motiviranost (aktivno U1, U2-

U11) 

Razpoloženje (pozitivno U1, U2-

U11) 

Govor (tišji, normalen za 

udeleženke U1, U2-U11) 

Medosebna interakcija (pozitivna 

U1, U2-U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

aktivno U1, aktivno U2-U11) 

Posebni dogodek  

s pozitivno konotacijo 

(individualna likovna 

daljša dejavnost in 

simbolično slovo od 

mh) 

Aktivno sodelovanje 

in visoka motiviranost 

vseh udeleženk (U2-

U11, ter U1) 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− srednje in veliko U1 

− veliko U2-U11 

SP 

6,66/7,5 

(0,99) 

3,6/4,2 

(0,60) 

 

Klima, 

vzdušje: 

pozitivna 

 

Dosežek: 

napredek 

 

8. srečanje 

 

Tema: Komunikacija – besedna in nebesedna telesna interakcija (skupna slika)  

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) in stik z drugimi 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato jih pozovem, da navedejo 

kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega zgodilo). SP (prej) vseh 

udeleženk je 6,66, udeleženke U1 pa 3,7.  

Glavna dejavnost:   

Vaja risanje skupne slike. Risanje skupne slike v desetih stopnjah. Vaja je razdeljena v več 

stopenj (individualno risanje, vstop v drugo sliko, skupno risanje, ime svoji sliki, vse do 

iskanje skupnega imena celotni likovni stvaritvi). Prva stopnja – vsaka si izbere svoj prostor 

okrog trojnega velikega kolaža in riše s tremi izbranimi voščenkami svoj motiv, sliko (oz. 

čačko). V vseh naslednjih stopnjah pa se prične sodelovanje z drugimi. Prvo z levo sosedo, 

nato z desno, nato z udeleženko čez, nato z diagonalno na eni strani, pa na drugi … Nato 

vsaka izbere in napiše ime na listič za svojo sliko, nato skupaj izberejo ime celotni likovni 

stvaritvi. Tokrat je vsem udeleženkam manj prijetno, izstopa v tihem nezadovoljstvu 

udeleženka U1. Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse 

udeleženke levo roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo komunikacije – besedne in nebesedne telesne 

interakcije na osnovi skupne slike – likovne stvaritve imenovane Upanje. Vsaka predstavi 

svoj pogled, pove svoje izbrano ime za skupno sliko in kako se je počutila, ko je risala sama, 
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ko je risala v sosednje slike, ko so risali v njeno, ko so se vsi povezovali v risanju in ko so 

morali sodelovati in izbrati ime skupni sliki. Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o 

današnjem srečanju in splošno počutje (SP). SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 6,66 na 

7,66 (razlika 1), udeleženke U1 pa s 3,7 na 4,3 (razlika 0,60). Na koncu se zahvalim za 

sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: trojni šeleshamer. 

Opažanja: Udeleženke so aktivno sodelovale pri vaji ustvarjanja skupne slike, prav 

zadovoljne pa niso bile. Motivirane so bile zgolj za ustvarjanje svoje slike. Najmanj 

motivirana je bila udeleženka U1 kot pri vseh interakcijskih vajah. Tudi pri povratnih 

informacijah je bila bolj skromna, zaprta. Kazala je nezadovoljstvo za daljše skupinske vaje. 

Vse udeleženke so izražale nekaj oblik negativne agresivnosti, še posebej udeleženka U1. 
 

Tabela 1.8: Evalvacija 8. srečanja 
Tema: 

Komunikacija 

– besedna in 

telesna 

interakcija 

(skupna slika) 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

skupna dolga 

likovna 

dejavnost  

Medosebna 

komunikacija: 

direktna/indir. 

II. faza Sodelovanje (srednje in pasivno 

U1, srednje U2-U11) 

Motiviranost (pasivno U1, 

srednje U2-U11) 

Razpoloženje (negativno U1,  

srednje in negativno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija 

(negativna U1, srednja U2-U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (pasivno 

U1, srednje U2-U11) 

Posebni dogodek  

z negativno konotacijo 

(udeleženkam težje 

srečanje, zaradi 

povečane medosebne 

interakcije) 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− malo U2-U11 

 

SP 

6,66/7,66 (1) 

3,7/4,3 

(0,60) 

 

Klima, 

vzdušje: 

negativna 

(izražena 

agresivnost), 

srednje 

 

Dosežek: 

napredek 

 

9. srečanje 

 

Tema: Moja družina in socialna mreža (postavitev figuric)  

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) in stik z drugimi 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo splošnega 

počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato vstanemo, se primemo za roke in se na 

glasbo M. Periha Harmonija (2012) povežemo v nežnem gibanju v krogu. Nato jih pozovem, da 

navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega zgodilo).  SP (prej) 

vseh udeleženk je 6,78, udeleženke U1 pa 3,8.  

Glavna dejavnost:   

Vaja risanje svoje socialne mreže. Na prazen list papirja so udeleženke po navodilih narisale 

shemo socialne mreže v krogcih in jih po pomembnosti odnosov skušale zapolniti. 

Tudi tokrat je vsem udeleženkam manj prijetno, v nezadovoljstvu izstopa udeleženka U1. 

Vaja postavljanje družine (s figuricami) in risanje tega. Udeleženke so posamično na trdo podlago 

postavljale svojo družino in nato to prenesle na papir. Pri tej vaji so bile bolj motivirane, razen 

udeleženke U1. Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse 

udeleženke levo roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo družine in socialne mreže na osnovi  slike – 

mreže, ki so jo naredile in figuric, risbe. Vsaka predstavi svoj pogled, mnenje, razmišljanje. 

Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o današnjem srečanju in splošnem počutju (SP). SP 
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(potem) vseh udeleženk se je dvignil s 6,78 na 7,8 (razlika 1,02), udeleženke U1 pa s 3,8 na 4,4 

(razlika 0,60). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. 

Ponovno, kot na začetku, se primemo za roke in nežno zazibljemo v krogu na pesem M. Periha 

Bodi to, kar si (2012). Material: figurice. 

Opažanja: Udeleženke so manj aktivno sodelovale pri vaji ustvarjanja – risanja socialne 

mreže (ker jo šele vzpostavljajo), bolj so bile ustvarjalne pri postavljanju figuric svoje družine 

in prenosa na papir. Najmanj motivirana je bila udeleženka U1 (izražala je tudi nekaj oblik 

negativne agresivnosti) tako pri prvi kot pri drugi vaji. Tudi pri povratnih informacijah je bila 

bolj zaprta pri obravnavani tematiki. 
 

Tabela 1.9: Evalvacija 9. srečanja 
 

Tema: 

Moja družina in 

socialna mreža 

(figurice in 

risanje socialne 

mreže) 

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

likovna. 

 

Medosebna 

komunikacija: 

indirektna  

II. faza 

 

Uvajanje 

elementov 

giba v uvod in 

zaključek – 

interakcija s 

skupino (na 

začetku in 

koncu) 9.−16. 

srečanje 

Likovna 

dejavnost 

Sodelovanje (srednje in pasivno, 

srednje in aktivno U2-U11) 

Motiviranost (srednje in pasivno 

U1, srednje in aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (negativno in 

srednje U1, pozitivno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

in  negativna U1, srednja in 

pozitivna U2-U11)  

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

pasivno U1, srednje in aktivno 

U2-U11)  

Posebni dogodek: 0 

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− malo U1-U11 

SP 

6,78/7,8 

(1,02) 

3,8/4,4 

(0,60) 

 

Klima, 

vzdušje: 

srednje, 

pozitivna 

(izr. agr. U1) 

 

Dosežek: 

napredek 

 

10. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavnik – zdravi načini soočanja s težavami (postavitev meja) (gib, EBL) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) in stik z drugimi 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato vstanemo, se primemo za 

roke in se na glasbo M. Periha Harmonija (2012) povežemo v nežnem gibanju v krogu. Nato 

jih pozovem, da navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega 

zgodilo).  SP (prej) vseh udeleženk je 6,95, udeleženke U1 pa 3,9.  

Glavna dejavnost:   

Vaja gibanja po prostoru na temo soočanja s težavami. Na pomensko glasbo C. Davida 

Walking away (2002) so se udeleženke gibale po prostoru in se simbolično soočile s težavo in 

po razrešitvi odšle od nje stran.  

Vsem udeleženkam je bilo manj prijetno, v nezadovoljstvu je izstopala udeleženka U1. 

Vaja postavljanje meja. Udeleženke so v paru skušale postaviti drugi osebi zdravo mejo, po 

navodilih je druga oseba prestopala to mejo. Potem so ta občutja narisale. Pri tej vaji so bile 

bolj motivirane, razen udeleženke U1.  

Vaja komunikacije − uglaševanja po metodi EBL. Vaja uglaševanja z dvema bobnoma v paru 

z menoj. Risanje občutij. Ta dogodek je bil poseben dogodek, predvsem zanimiv. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 
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Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo zdravega soočanja s težavami in 

postavljanjem zdravih meja, na uglaševanje z drugimi (nično, manjše ali preveliko 

uglaševanje). Vsaka predstavi svoj pogled, mnenje, razmišljanje. Pozovem jih, da podajo 

povratno informacijo o današnjem srečanju in splošno počutje (SP). SP (potem) vseh 

udeleženk se je dvignil s 6,25 na 7,8 (razlika 1,30), udeleženke U1 pa s 3,9 na 4,5 (razlika 

0,60). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. Ponovno, 

kot na začetku, se primemo za roke in nežno zazibljemo v krogu na pesem M. Periha Lep dan 

(2012). Material: bobni in druga glasbila. 
 

Opažanja: Udeleženke so manj aktivno sodelovale pri vaji gibanja po prostoru na temo 

soočanja s težavami, bolj so bile aktivne pri postavljanju svojih meja. Pri metodi EBL je bila 

aktivnost in motivacija najvišja, aktivno so v paru z menoj sodelovale vse udeleženke. 

Najmanj motivirana je bila udeleženka U1 tako pri prvi kot pri drugi vaji. Pri metodi EBL je 

aktivno sodelovala. Pri povratnih informacijah je bila bolj zaprta pri obravnavani tematiki. 
 

Tabela 1.10: Evalvacija 10. srečanja 
Tema: 

Varovalni 

dejavnik − 

zdravi načini 

soočanja s 

težavami, pos-

tavljanje meja, 

metoda EBL 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

gibno-plesna, 

likovna, 

glasbila   

Medosebna 

interakcija: 

direktna in v 

paru (z menoj) 

II.Faza Sodelovanje (aktivno in srednje 

U1, aktivno U2-U11) 

Motiviranost (srednje in aktivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (srednje in 

pozitivno U1, pozitivno U2-

U11) 

Govor (tišji, normalen za 

udeleženke U1, U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

in negativna U1, pozitivna U2-

U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje 

U1, aktivno U2-U11,) 

Posebni dogodek  

s pozitivno konotacijo 

(zanimiv), 

(uglaševanje v paru z 

menoj, dejavnost z 

bobni, metoda EBL) 

Aktivno sodelovanje 

in visoka motiviranost 

vseh udeleženk (U2-

U11 ter U1). 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− srednje U1 

− veliko U2-U11 

SP 

6,95/8,25 

(1,30) 

3,9/4,5 

(0,60) 

 

Klima, 

vzdušje: 

pozitivna 

 

Dosežek: 

napredek 

 
11. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavnik – zdrava komunikacija (gib) (Moss Ladbrooke) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) in stik z drugimi 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato vstanemo, se primemo za 

roke in se na glasbo M. Periha Življenje, ljubim te (2012) povežemo v nežnem gibanju v 

krogu. Nato jih pozovem da navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem 

času lepega zgodilo).  SP (prej) vseh udeleženk je 7,09, udeleženke U1 pa 3,9.  

Glavna dejavnost:   

Vaja hoje po prostoru posamično, v dvojicah, trojicah, in več do vseh skupaj. Vaja iskanja  

lastne energije in nato skupne energije v gibanju po metodi Rolanda Tora, sestavljena in 

prilagojena za delo z ranljivejšo populacijo v sodelovanju z didaktičnim učiteljem Mossom 

Ladbrookeom. Občutja narišejo.  
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Vaja izražanja t. i. negativnih čustev, kot so jeza, žalost, strah. Na pomensko glasbo za 

izražanje negativnih čustev (po metodi Gabrielle Roth, 2004, na drugo glasbo) so se 

udeleženke gibale po prostoru v ritmu kaosa, stakata in tehnike za izražanje straha. 

Posamezna čustva so narisale. Vsem udeleženkam je bilo manj prijetno, v nezadovoljstvu je 

izstopala udeleženka U1. Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji 

dajo vse udeleženke levo roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo.  

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo zdrave, kakovostne komunikacije. Vsaka 

predstavi svoj pogled, mnenje, razmišljanje. Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o 

današnjem srečanju in splošno počutje (SP). SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 7,09 na 

8,11 (razlika 1,02), udeleženke U1 pa s 4,1 na 4,6 (razlika 0,50). Na koncu se zahvalim za 

sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. Ponovno, kot na začetku, se primemo za 

roke in nežno zazibljemo v krogu na pesem M. Periha Tišina (2012).  

Opažanja: Udeleženke so manj aktivno sodelovale pri vajah z gibanjem, bolj pri likovnem 

izražanju. Povratne informacije so bile precej pozitivne glede na zahtevnost srečanja, njihovo 

sodelovanje in razpoloženje. Vse udeleženke so izražale nekaj oblik negativne agresivnosti, še 

posebej udeleženka U1.   
 

Tabela 1.11: Evalvacija 11. srečanja 
Tema: 

Varovalni 

dejavnik − 

zdrava 

komunikacija 

(Ladbrooke)  

Ustvarjalna 

dejavnost: 

gibno-plesna  

in likovna   

Medosebna 

interakcija: 

direktna 

II. faza Sodelovanje (pasivno U1, 

srednje in pasivno U2-U11) 

Motiviranost (pasivno U1, 

srednje U2-U11, U1) 

Razpoloženje (negativno U1,  

srednje in negativno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija 

(negativna U1, srednja U2-U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (pasivno 

U1, srednje U2-U11) 

Posebni dogodek  

z negativno 

konotacijo: 

udeleženkam težje 

srečanje, zaradi 

medosebne 

interakcije. 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− malo U2-U11 

SP 

7,09/8,11 

(1,02) 

4,1/4,6 

(0,50) 

Klima, 

vzdušje: 

negativno 

(izražena 

agresivnost), 

srednje 

Dosežek: 

napredek 

 

12. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavnik  – izražanje jeze (gib) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) in stik z drugimi 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato vstanemo, se primemo za 

roke in se na glasbo M. Periha Lep dan (2012) povežemo v nežnem gibanju v krogu. Nato jih 

pozovem, da navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega 

zgodilo).  SP (prej) vseh udeleženk je 7,22, udeleženke U1 pa 4,2.  

Glavna dejavnost: 

Vaja s tehnikami za izražanje jeze. Na pomensko glasbo za jezo Colonija (2002) so se 

udeleženke v ritmu stakata (metoda Gabrille Roth, 2004; stakato iz plesa Petih ritmov, 

nadgrajena v tri strukture v sodelovanju z Mossom Ladbrookeom in prilagojena 

problematiki). Narišejo svoja občutja. Vsem udeleženkam je bilo prijetno in zanimivo, v 
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nezadovoljstvu je izstopala udeleženka U1. Vaja lev in mišek. Vaja v dvojicah, ko izbere ena 

udeleženka lutko miška, druga pa leva. Vaja risanja – čiščenja jeze iz sebe. Udeleženke so na 

časopisni papir s temnimi voščenkami izrazile svojo jezo. Pri tej vaji so bile bolj motivirane, 

tudi udeleženka U1. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi je bil pogovor daljši, usmerjala sem ga na temo zdravega izražanja jeze. 

Vsaka predstavi svoj pogled, mnenje, razmišljanje. Pozovem jih, da podajo povratno 

informacijo o današnjem srečanju in splošnem počutju (SP). SP (potem) vseh udeleženk se je 

dvignil s 7,22 na 8,25 (razlika 1,03), udeleženke U1 pa s 4,2 na 4,7 (razlika 0,50). Na koncu 

se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. Ponovno, kot na začetku, 

se primemo za roke in nežno zazibljemo v krogu na pesem M. Periha Bodi to, kar si (2012). 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: blazinice za na tla, CD- 

predvajalnik, ploščki, svinčniki, barvice, voščenke, flumastri, papir, časopisni papir, risalni 

list, lutki: lev in mišek. 
 

Tabela 1.12: Evalvacija 12. srečanja 
 

Tema: 

Varovalni 

dejavnik – 

izražanje jeze 
 

Ustvarjalna 

dejavnost:  

gibno-plesna, 

likovna in 

lutke 

 

Medosebna 

interakcija: 

indirektna 

II. faza Sodelovanje (srednje in pasivno 

U1, srednje in aktivno U2-U11) 

Motiviranost (srednje in pasivno 

U1, srednje in aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (srednje in 

negativno U1, srednje in 

pozitivno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

in negativna U1, srednja in 

pozitivna U2-U11) 

Komunikacija, pog., povratne 

informacije (srednje in pasivno 

U1, srednje in aktivno U2-U11) 

Posebni dogodek: 0 

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− malo U2-U11 

SP 

7,22/8,25 

(1,03) 

4,2/4,7 

(0,50) 

 

Klima, 

vzdušje: 

srednje, 

pozitivna 

(izr. agr. U1) 

 

 

Dosežek: 

napredek 

 

Opažanja: Udeleženke so manj aktivno sodelovale pri vaji gibanja po prostoru na temo jeze, 

bolj so bile motivirane za likovno izražanje, ko so jezo risale, jo likovno izražale. Najmanj 

motivirana je bila udeleženka U1 (izražala je tudi nekaj oblik negativne agresivnosti) tako pri 

prvi kot pri drugi vaji z gibom. Tudi pri povratnih informacijah je bila bolj zaprta pri 

obravnavani tematiki. 

 (pričetek prehoda v III. fazo) 

 

III. faza/sklop: Stik z drugimi  14.–16. srečanje 
 

Primarni cilj: stik z okoljem in integracija v okolje. 

Sekundarni cilji: mesto v skupini, mesto v družini, v šoli, v okolju, v sistemu. 
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13. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavnik  – biti to, kar si tudi v skupini (pripovedovanje zgodbe: Krokarji 1. 

del v obliki likovne dejavnosti in pripovedništva) 

Uvod in ogrevanje: Spoznavanje sebe (v skupini) in stik z drugimi 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato vstanemo, se primemo za 

roke in na glasbo M. Periha Lep dan (2012) se povežemo v nežnem gibanju v krogu. Nato jih 

pozovem, da navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega 

zgodilo).  SP (prej) vseh udeleženk je 7,37, udeleženke U1 pa 4,3.  

Glavna dejavnost: 

Vaja s pripovedovanje zgodbe: Ko so krokarji še pisani bili z naukom obravnavanega 

varovalnega dejavnika. Zgodbo sem povedala – jo pripovedovala in jim razložila potek 

celotnega procesa 'pripovedovanja zgodb' od uporabe mask, glasbe, glasbil, drame. Tako so je 

vsaka zase pričela izdelovati svojo masko. Pri tej vaji so bile vse zelo motivirane, najbolj 

udeleženka U1. Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse 

udeleženke levo roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo biti, kar si, tudi v skupini, skupnosti. Vsaka 

predstavi svoj pogled, mnenje, razmišljanje. Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o 

današnjem srečanju in splošnem počutju (SP). SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 7,37 

na 8,37 (razlika 1), udeleženke U1 pa s 4,3 na 4,9 (razlika 0,60). Na koncu se zahvalim za 

sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. Ponovno, kot na začetku, se primemo za 

roke in nežno zazibljemo v krogu na pesem M. Periha Bodi to, kar si (2012). 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: material za maske, 

rutke, barve za rutke, vodene barve, tempere, palete, čopiči, lončki, škarje, lepilo, kolaž, 

trakovi. Opažanja: Udeleženke so zelo aktivno sodelovale pri likovni dejavnosti 

pripovedovanje zgodbe v samostojnem izdelovanju likovne stvaritve, mask. Najbolj 

motivirana je bila udeleženka U1,  tudi pri povratnih informacijah je bila najbolj navdušena. 

Ustvarjanje in izdelovanje mask je bilo za udeleženke posebni dogodek, še posebej za 

udeleženko U1. 
 

Tabela 1.13: Evalvacija 13. srečanja 
Tema: 

Varovalni 

dejavnik – biti 

to kar si v 

skupini 

(Krokarji, 1. 

del) 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

individualna 

dolga likovna 

dejavnost 

Medosebna 

interakcija: 

indirektna 

Prehod v III. 

fazo 
 

Stik z 

okoljem, 

integracija v 

okolje (pogoj: 

stik s seboj, 

stik z drugimi) 

 

Sodelovanje (srednje in aktivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Motiviranost (srednje in aktivno 

U1, aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (pozitivno U1, U2-

U11) 

Govor (tišji, normalen za 

udeleženke U1, U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednje 

in pozitivna U1, pozitivna U2-

U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

aktivno U1, aktivno U2-U11) 

Posebni dogodek s 

pozitivno konotacijo 

(individualna likovna 

daljša dejavnost) 

Aktivno sodelovanje 

in visoka motiviranost 

vseh udeleženk (U2-

U11 ter U1) 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− srednje in veliko U1 

− veliko U2-U11 

SP 

7,37/8,37 (1) 

4,3/4,9 

(0,60) 

 

Klima, 

vzdušje: 

pozitivna 

 

Dosežek: 

napredek 
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III. faza 14.–16. srečanje 

14. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavnik  – biti to kar si tudi v skupini (pripovedovanje zgodbe: Krokarji, 2. 

del v obliki likovne in dramske dejavnosti: ustvarjalno terapevtska zaigrana igra - zgodba) 

Uvod in ogrevanje: Stik z drugimi in stik z okoljem, integracija v okolje (pogoj: stik s seboj) 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Nato vstanemo, se primemo za 

roke in na glasbo M. Periha Tišina (2012) se povežemo v nežnem gibanju v krogu. Nato jih 

pozovem, da navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega 

zgodilo). SP (prej) vseh udeleženk je 7,57, udeleženke U1 pa 4,7.  

Glavna dejavnost: 

Vaja s pripovedovanje zgodbe, 2. del: Udeleženke so pripravljale maske, nato smo skupaj 

izvedle pripovedovanje zgodb, tako da sem glavnino zgodbe pripovedovala jaz, one so se 

posamično vključevale, ves čas pa aktivno sodelovale z obračanjem mask, uporabe glasbil, 

uporabe telesa, tudi vaja za izražanje jeze je bila. Pri tej vaji so bile vse zelo motivirane, 

najbolj udeleženka U1. Zanje je bilo to posebno doživetje, poseben dogodek. 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo biti, kar si, tudi v skupini, skupnosti. Vsaka 

predstavi svoj pogled, mnenje, razmišljanje in pokaže svojo likovno stvaritev. Pozovem jih, 

da podajo povratno informacijo o današnjem srečanju in splošnem počutju (SP). SP (potem) 

vseh udeleženk se je dvignil s 7,57 na 8,55 (razlika 0,98), udeleženke U1 pa s 4,7 na 5,3 

(razlika 0,60). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. 

Ponovno, kot na začetku, se primemo za roke in nežno zazibljemo v krogu na pesem M. 

Periha Življenje, ljubim te (2012). 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: material za maske, bele 

rutke, barve za rutke, vodene barve, tempere, škarje, lepilo, kolaž, trakovi, čopiči, palete, 

lončki. Posneta glasba za celotno zgodbo (prebujanje, povprečen dan, jeza, konflikt, noč, 

jutro, nov dan, spoznanje z naukom, veselje). 
 

Tabela 1.14: Evalvacija 14. srečanja 
Tema: 

Varovalni 

dejavnik – biti 

to kar si v 

skupini 

(Krokarji, 

2.del) 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

likovna in 

dramska (prip. 

zgodbe) 

Medosebna 

interakcija: 

indirektna in 

direktna 

III. faza 

 

Stik z okoljem 

Integracija v 

okolje 

 

Cilj III.faze: 
stik z okoljem, 

integracija v 

okolje (mesto 

v skupini, v 

družini, v šoli, 

v okolju, 

sistemu) 

Sodelovanje (aktivno in srednje 

U1, aktivno U2-U11) 

Motiviranost (aktivno in srednje 

U1, aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (pozitivno in 

srednje U1, pozitivno U2-U11) 

Govor (normalen U1, U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

in pozitivna U1, pozitivna U2-

U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

aktivno U1, aktivno U2-U11) 

Posebni dogodek s 

pozitivno konotacijo 

(individualna likovna 

daljša dejavnost) 

Aktivno sodelovanje 

in visoka motiviranost 

vseh udeleženk (U2-

U11 ter U1). 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− srednje in veliko U1 

− veliko U2-U11 

SP 

7,57/8,55 

(0,98) 

4,7/5,3 

(0,60) 

 

Klima, 

vzdušje: 

pozitivna 

 

Dosežek: 

napredek 
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Opažanja: Udeleženke so zelo aktivno sodelovale pri likovni in dramski dejavnosti 

pripovedovanje zgodbe v samostojnem izdelovanju likovne stvaritve, mask in tudi v samem 

dramskem nastopu. Najbolj motivirana je bila udeleženka U1,  tudi pri povratnih informacijah 

je bila najbolj navdušena. Ustvarjanje in izdelovanje mask je bilo za udeleženke posebni 

dogodek, še posebej za udeleženko U1. 

 

15. srečanje 

 

Tema: Varovalni dejavnik  – zdravo odraščanje (tri faze – otroštvo, odraščanje, odraslost)  

Uvod in ogrevanje: Stik z drugimi in stik z okoljem, integracija v okolje (pogoj: stik s seboj 

in s telesom). Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno 

informacijo splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Povprašam jih, 

kam so obesile, postavile masko. Nato vstanemo, se primemo za roke in na glasbo M. Periha 

Življenje, ljubim te (2012) se povežemo v nežnem gibanju v krogu. Nato jih pozovem, da 

navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega zgodilo).  SP 

(prej) vseh udeleženk je 7,8, udeleženke U1 pa 5,1.  
 

Glavna dejavnost: 

Vaja odraščanja, potovanje skozi proces treh faz: otroškosti, odraščanja, zabave in 

sproščenosti, prijateljstva, odraslosti. Udeleženke so imele proces v vsaki od treh faz 

(otroštvo, odraščanje, odraslost) na treh ravneh. Pri sestavljanju vaj treh faz odraščanja sem 

sodelovala z didaktičnim učiteljem Mossom Ladbrook iz Anglije in se učila tudi pri Lejli El 

Rabadi, univ. dipl. ped., terapevtki plesne terapije iz Avstrije. Pri vsaki fazi so svoja čustva in 

občutja narisale. Pri tej vaji so bile vse motivirane, najmanj udeleženka U1.  

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 
 

Tabela 1.15: Evalvacija 15. srečanja 
Tema: 

VD − zdravo 

odraščanje (tri 

faze: otroštvo, 

odraščanje, 

odraslost)  

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

gibno-plesna  

in likovna   

 

Medosebna 

interakcija: 

indirektna 

III. faza Sodelovanje (srednje in pasivno 

U1, srednje in aktivno U2-U11) 

Motiviranost (srednje in pasivno 

U1, srednje in aktivno U2-U11) 

Razpoloženje (srednje in 

negativno U1, srednje in 

pozitivno U2-U11) 

Govor (tih, nezainteresiran U1, 

tišji, normalen za udeleženke 

U2-U11) 

Medosebna interakcija (srednja 

in negativna U1, srednja in 

pozitivna U2-U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (srednje in 

pasivno U1, srednje in aktivno 

U2-U11) 

Posebni dogodek: 0 

 

 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− malo U1 

− srednje U2-U11 

SP 

7,8/8,78 

(0,98) 

5,1/5,8 

(0,70) 

 

Klima, 

vzdušje: 

srednje, 

pozitivna 

(izr. agr. U1) 

 

 

Dosežek: 

napredek 

 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo treh faz do odraslosti. Vsaka predstavi svoj 

pogled, mnenje, razmišljanje in pokaže svojo likovno stvaritev. Pozovem jih, da podajo 

povratno informacijo o današnjem srečanju in splošnem počutju (SP). SP (potem) vseh 
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udeleženk se je dvignil s 7,8 na 8,78 (razlika 0,98), udeleženke U1 pa s 5,1 na 5,8 (razlika 

0,70). Na koncu se zahvalim za sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. Ponovno, 

kot na začetku, se primemo za roke in nežno zazibljemo v krogu na pesem M. Periha Tišina 

(2012).Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Osnovni material: osnovni 

material. Opažanja: Udeleženke so aktivno sodelovale pri procesu odraščanja. Najmanj 

motivirana je bila udeleženka U1 (izražala je tudi nekaj oblik negativne agresivnosti), razen 

pri likovni dejavnosti, tudi pri povratnih informacijah je bila bolj tiha.  

 

16. srečanje 

 

Tema: Nov začetek – odskočna deska v življenju (Ponovno rojstvo, rožica) 

Uvod in ogrevanje: Stik z drugimi in stik z okoljem, integracija v okolje (pogoj: stik s seboj) 

Pričnemo v krogu na blazinicah, pretegnemo se, pozovem jih za povratno informacijo 

splošnega počutja (SP) in vtisa ter občutij prejšnjega srečanja. Povprašam jih, kam so obesile, 

postavile svojo likovno stvaritev procesa odraščanja. Nato vstanemo, se primemo za roke in 

se na glasbo M. Periha Življenje, ljubim te (2012) povežemo v nežnem gibanju v krogu. Nato 

jih pozovem da navedejo kratek pozitiven utrinek – dogodek (kaj se jim je v tem času lepega 

zgodilo). SP (prej) vseh udeleženk je 8,16, udeleženke U1 pa 5,9.  

Glavna dejavnost: 

Vaja ponovnega rojstva – novega začetka. Udeleženke so na pomensko glasbo bitja 

materinega srca, Mother and Baby, Heartbeat – A new life (2002), do novega začetka, čutile 

sebe v enoviti rjuhi (kot zapredek). Vsaka se je gibala pod nežnim vodstvom glasbe in dosegla 

nov začetek. To je bil za njih pomemben dogodek. Pri tej vaji so bile vse motivirane, tudi 

udeleženka U1.  

Vaja risanje rožice – pozitivno sporočilo vsem. V tej vaji so vse narisale rožice in vsaki v en 

listič napisale nekaj pozitivnega. Vse so bile motivirane za to vajo.V ozadju mirna glasba 

glasbeno – meditacijske skupine Shamballa, ki pojejo zdravilne molitve, t. i. mantre: Om 

Gum Ganapatayei Namaha – priklic novega začetka v življenju (2014). 

Vaja povratna informacija z zaprtimi očmi (tehnika čutenja): Po vaji dajo vse udeleženke levo 

roko na prsni koš, zaprejo oči in povedo, kako se počutijo (z eno besedo). 

Pogovor in zaključek:  

V zaključevalni fazi pogovor usmerjam na temo novega začetka – odskočne deske v življenju 

(in na koncu tudi današnjega zaključka). Vsaka predstavi svoj pogled, mnenje, razmišljanje in 

pokaže svojo likovno sporočilo rože. Pozovem jih, da podajo povratno informacijo o 

današnjem srečanju in splošnem počutju (SP). SP (potem) vseh udeleženk se je dvignil s 8,16 

na 9,04 (razlika 0,88), udeleženke U1 pa s 5,9 na 6,5 (razlika 0,60). Na koncu se zahvalim za 

sodelovanje, vse se pretegnemo in nežno vstanemo. Ponovno, kot na začetku, se primemo za 

roke in nežno zazibljemo v krogu na pesem M. Periha Življenje, ljubim te (2012). 

Materiali in pripomočki: Lestvica splošnega počutja (SP). Material: rjuhe. 

Opažanja: Udeleženke so aktivno sodelovale pri procesu ponovnega začetka. Udeleženka U1 

je bila tudi motivirana. Udeleženke so aktivno sodelovale in bile motivirane za tako specifične 

vaje predvsem zato, ker je bilo zadnje srečanje. To je bilo zanje posebno srečanje, velikega 

simbolizma in tudi zato, ker je bilo zadnje.  
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Tabela 1.16: Evalvacija 16. srečanja 
 

Tema: 

Nov začetek 

(ponovno 

rojstvo, rožica) 

 

Ustvarjalna 

dejavnost: 

gibno-plesna  

in likovna.  

 

Medosebna 

interakcija: 

indirektna 

III. faza - 

zaključek 
 

Zadnje in 

zaključno 

srečanje in 

izpolnjevanje 

vprašalnikov 

Sodelovanje (aktivno U1, U2-

U11) 

Motiviranost (aktivno U1, U2-

U11) 

Razpoloženje (pozitivno U1, U2-

U11) 

Govor (tišji, normalen za 

udeleženke U1, normalen U2-

U11) 

Medosebna interakcija (pozitivna 

U1, U2-U11) 

Komunikacija, pogovor, 

povratne informacije (aktivno 

U1, U2-U11) 

Posebni dogodek s 

pozitivno konotacijo 

novega začetka – 

simboličen prikaz in 

ker je tudi zadnje 

srečanje (individualna 

gibna in likovna daljša 

dejavnost − rožica) 

Aktivno sodelovanje 

in visoka motiviranost 

vseh udeleženk (U2-

U11 ter U1). 

Izražena čustvena 

spretnost – pismenost: 

− srednje in veliko U1 

− veliko U2-U11 

SP 

8,16/9,04 

(0,88) 

5,9/6,5 

(0,60) 

 

Klima, 

vzdušje: 

pozitivna 

 

Dosežek: 

napredek 

 

 

 

Povprečno počutje v vseh 16 srečanjih in posebni dogodki 
 

Povprečno splošno počutje (SP) v vseh 16 srečanjih je (prej) bil 6,80, (potem) pa 7,72 

(razlika, 0,92). Pri udeleženki U1 pa (prej) 3,96, (potem) 4,51 (razlika 0,55). 
 

Posebni dogodki (pozitivne ali negativne konotacije): 1) Pozitivne konotacije: risanje mandale 

(4 in 5 srečanje) kolaž, simbolično slovo od motnje hranjenja (7 srečanje), uglaševanje z 

bobni (10 srečanje), pripovedovanje zgodbe (izdelovanje mask, torej likovna in dramska 

dejavnost) (13 in 14 srečanje) in ponovni začetek (doživljanje v zapredku), nova možnost 

začetka (16 srečanje). 2) Negativne konotacije: varovalni dejavniki (6 srečanje), komunikacija 

s seboj, z drugimi, postavljanje maja (8 srečanje) in zdrava komunikacija (11 srečanje). 
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4.3 OPAZOVANJE IN ANALIZA INTERAKCIJE V SKUPINI  

 

V običajnih kvalitativnih analizah se kodira in kategorizira besedno gradivo, največkrat na 

osnovi intervjuja. Ker je jezik – govor dobro strukturiran in proučen komunikacijski sistem, je 

zapisano besedno gradivo nekako že pripravljeno na tovrstno analizo, postopek t. i. kodiranja 

in kategorizacije pa sorazmerno enostaven. Poleg tega gre večinoma za podatke, ki jih 

sporoča ena oseba. Tu pa sem imela pred sabo celotno skupino 11 udeleženk, vsaka od njih se 

je na to skupinsko situacijo odzvala predvsem nebesedno, med sabo so, kot večina oseb z 

motnjo hranjenja, zelo malo neposredno govorile (besedna komunikacija). Tako je bilo 

predmet opazovanja in analize skupina 11 oseb ter predvsem nebesedna telesna komunikacija. 

V takih primerih je število informacij ogromno, zapis in analiza dogajanja pa težavna in 

mogoča le v premišljenih kategorijah interakcije, ne pa na isti način kot v primeru besednih 

odgovorov ene osebe, zato je kodiranje in kategorizacija dogajanja med skupinskimi srečanji 

potekala na osnovi konceptualne delitve interakcije na vsebinsko (opravilo, naloga) in 

odnosno (medosebno, čustveno) ter prilagojene Balesove Analize interakcijskega procesa 

(1950, 1970, 1982; po Kovačič, 2010) (tri kategorije) in na osnovi prilagojenega Vprašalnika 

za merjenje negativne in rušilne agresivnosti Buss - Durkee (osem kategorij oz. oblik 

negativne agresivnosti) (1961, v Lamovec in Rojnik, 1978) ter lestvice socialno – čustvenih 

veščin (deset kategorij čustvene spretnosti – pismenosti ) (Schilling, 2000) (priloga 3). 

 

S pomočjo IPA-sistema analize lahko ugotovimo, katere posamezne kategorije interakcije 

prevladujejo, se v skupini bolj ukvarjajo z nalogo ali bolj z odnosi, je bolj pozitivna ali 

negativna, sodeluje ali zavrača. To je dopolnjeno z rezultati opazovanja in analize kategorij 

agresivnosti ter z rezultati opazovanja in analize kategorij  čustvene spretnosti – pismenosti.   

 

Zaradi specifičnih in nemajhnih posledic pri zasvojenostih in omamah, še posebej pri motnjah 

hranjenja, kot so negativna in rušilna agresija, samouničevalno vedenje, pomanjkanje 

spretnosti pri socialno – čustvenih veščinah in interakcijskih procesih, povečana 

introvertiranost z izogibanjem socialnim interakcijam, osamitvijo in prekinitvijo socialnih 

stikov, nizka samopodoba in samospoštovanje, so uporabljeni sledeči prilagojeni vprašalniki 

oz. lestvica opazovanj (priloga 3). 
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1. Analiza interakcijskega procesa (IPA) 

 

Glavne tri kategorije z več stopnjami so:  

1) izvajanje naloge, sodelovanje in motiviranost, znotraj katerih lahko ločimo:  

− pasivnost, zavračanje naloge, nesodelovanje, 

− srednje, nevtralno, ravnodušnost, pasivno, minimalno sodelovanje, 

− aktivnost, iniciativnost, sodelovanje; 
 

2) socialno-emocionalno klimo, splošno razpoloženje: 

− negativno, bojazen, tesnoba, jeza,  

− nevtralno, ravnodušno,  

− pozitivno, veselje, zanimanje, stik; 
 

3) komunikacijo, količino, značilnosti:  

− odsotna – malo – srednje – veliko, 

− govor: tih – srednje – glasen, redko – pogosto, usmerjen na vodjo – na 

sovodjo, na soudeleženke, glavne teme, 

− telesna: gibanja, drže, izrazov, veliko – srednje – malo, počasi – srednje – 

hitro, šibko – močno, zaprto – srednje – odprto, blizu – daleč, pozitivno – 

negativno. 
 

Tabela 3: Vidiki interakcije v naših programih                             

Sre- 

čanje 

 

Cilj 

Dejavnost 

Naloga 

Vaja 

Komunikacija 

 
posebnosti 

izstopajoče 

značilnosti 

Sodelovanje 

Motiviranost 

Klima Razpoloženje 

Splošno Počutje (SP)  

 

Št.     

1. Stik s seboj, 

spoznavanje 

sebe (vaja 

razglednice, 

nalepke, 

predstavitev z 

gibom) 

 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Malo, 

govor redko,  

telesna zaprto, daleč. 

Začetno obotavljanje, 

pasivnost, ravnodušnost, nato 

postopno do srednje 

sodelovanje. 

Prijetna in varna klima. Nežno, 

mirno in počasno vodenje in 

grajenje celotnega procesa in 

občutja varnosti v skupini. 

Prijetno udeleženkam U2-U11, 

manj prijetno udeleženki U1. 

2. Odnos do 

lastnega telesa – 

zahvala telesu 

(risanje, gib) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Malo, 

govor redko in srednje,  

telesna srednje in zaprto, 

počasi, daleč, srednje in 

pozitivno. 

Obotavljanje, srednje,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje sodelovanje, tudi 

aktivno. 

Prijetna in varna klima za vse 

udeleženke, manj za 

udeleženko U1. 

3. Ljubezen do 

sebe 

(oblikovanje-

plastelin risanje, 

gib) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Malo, 

govor redko,  

telesna zaprto, počasi, 

daleč, srednje in 

pozitivno. 

Obotavljanje, srednje,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje sodelovanje, tudi 

aktivno. 

Prijetna klima, ne tako varna. 

Udeleženka U1 najmanj 

zadovoljna. 

4. + Varovalni 

dejavniki 

(mandala 1.del, 

slikanje) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Malo, 

govor redko, telesna 

odprto, počasi, blizu, poz. 

Aktivno sodelovanje Prijetna in varna klima za vse 

udeleženke, še posebej 

zadovoljna in mirna je bila U1. 

Veselje, zanimanje, pozitivno. 
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5. + Varovalni 

dejavniki 

(mandala 2.del, 

slikanje) 

Srednje interakcije, 

očesni stik. Srednje, 

govor na udeleženke,  

telesna odprto, počasi, 

blizu, pozitivno. 

Obotavljanje, srednje,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje sodelovanje, tudi 

aktivno. 

Prijetna in varna klima za vse 

udeleženke, še posebej 

zadovoljna  je bila U1. Veselje, 

zanimanje, stik, pozitivno. 

6. – Varovalni 

dejavniki 

(kartice narava, 

gib) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Malo, 

govor redko,  

telesna zaprto, daleč, 

negativno. 

Obotavljanje, pasivnost, 

zavračanje naloge,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje oz. minimalno  

sodelovanje. 

Srednje prijetna klima, a 

udeleženkam ne dovolj varna, 

še posebej ne udeleženki U1. 

Neprijetna klima. 

7. + Slovo od mh – 

Zdrav življenjski 

slog (kolaž) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Malo, 

govor srednje in redko,  

telesna odprto, počasi, 

blizu, pozitivno. 

Aktivno sodelovanje. Prijetna in varna klima za vse 

udeleženke, zadovoljna tudi 

udeleženka U1. Veselje, 

zanimanje, stik, pozitivno. 

8. – Komunikacija s 

seboj in drugimi, 

meje (skupno 

risanje) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Malo, 

govor redko,  

telesna zaprto, daleč, 

negativno. 

Obotavljanje, pasivnost, 

zavračanje naloge,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje oz. minimalno  

sodelovanje. 

Srednje prijetna klima, a 

udeleženkam ne dovolj varna, 

še posebej ne udeleženki U1. 

Neprijetna klima. 

9. Moja družina in 

socialna mreža 

(figurice in 

risanje socialne 

mreže) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Srednje, 

govor redko in srednje,  

telesna zaprto, daleč, 

srednje in pozitivno. 

Obotavljanje, srednje,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje sodelovanje, tudi 

aktivno. 

Kljub težkim vajam je bila 

klima prijetna. Najmanj 

udeleženki U1. 

10. + Varovalni 

dejavnik - zdravi 

načini soočanja s 

težavami, posta-

vljanje meja 

(gib, risanje, 

EBL) 

Interakcija, očesni stik. 

Srednje, 

govor srednje,  

telesna srednje in zaprto, 

daleč, srednje in 

pozitivno. 

Obotavljanje, srednje,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje sodelovanje,  

aktivno. 

Prijetna klima, čeprav je čutiti, 

da jim razvoj vaj ni lahek. 

Največje nestrinjanje in odklon 

pokaže udeleženka U1. 

11. – Varovalni 

dejavnik - 

Zdrava 

komunikacija 

(Ladbrooke) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Malo, 

govor redko,  

telesna zaprto, daleč, 

negativno. 

Obotavljanje, pasivnost, 

zavračanje naloge,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje oz. minimalno  

sodelovanje. 

Srednje prijetna klima, čeprav 

je čutiti, da jim razvoj vaj ni 

lahak. Največje nestrinjanje 

pokaže udeleženka U1. 

Negativna klima. 
12. Varovalni 

dejavnik – 

izražanje jeze 

(gib, risanje, 

lutke) 

Interakcija, očesni stik. 

Srednje, 

govor srednje,  

telesna zaprto, daleč, 

srednje in pozitivno 

Obotavljanje, srednje,  

ravnodušnost, nato postopno 

do srednje sodelovanje, tudi 

aktivno. 

Prijetna klima, čeprav je čutiti, 

da jim stopnjevanje vaj ni 

lahko. Največje nestrinjanje 

pokaže udeleženka U1. 

13. + Varovalni 

dejavnik – biti to 

kar si v 

skupini(Krokarji, 

1.del, likovnost) 

Minimalne interakcije, 

očesni stik. Srednje, 

govor redko,  

telesna odprto, počasi, 

blizu, pozitivno. 

Aktivno sodelovanje. Prijetna in varna klima, najbolj 

navdušena je  udeleženka U1. 

Veselje, zanimanje, pozitivno. 

14. + Varovalni 

dejavnik – biti to 

kar si v 

skupini(Krokarji, 

2.del, likovnost) 

Interakcija, očesni stik. 

Srednje, 

govor srednje,  

telesna odprto, počasi, 

blizu, pozitivno. 

Obotavljanje, postopno do 

aktivno sodelovanje. 
Prijetna klima, navdušena je 

tudi  udeleženka U1. Veselje, 

pozitivno, stik. 

15. Zdravo 

odraščanje (tri 

faze: otroštvo, 

odraščanje, 

odraslost) gib, 

likovnost 

Interakcija, očesni stik. 

Srednje, 

govor srednje,  

telesna odprto, počasi, 

blizu, pozitivno. 

Obotavljanje, srednje,  

ravnodušnost, nato postopno 

do aktivno sodelovanje. 

Prijetna klima, čeprav je čutiti, 

da jim razvoj vaj ni lahak. 

Največje nestrinjanje pokaže 

udeleženka U1. 

16. + Nov začetek 

(ponovno 

rojstvo, gib, 

likovnost) 

Zaključek 

Interakcija, očesni stik. 

Srednje, 

govor srednje,  

telesna odprto, počasi, 

blizu, pozitivno. 

Obotavljanje, postopno do 

aktivno sodelovanje. 
Prijetna klima, čutiti je, da je 

zadnje srečanje. Mešanje 

radosti, ponosa, sreče s 

kančkom žalosti. 

(oznaka + ali – v rubriki Srečanje označuje poseben dogodek kot npr. izredno pozitiven ali negativen) 
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Tabela 4: Opazovanje in analiza interakcij v skupini (IPA; Bales, v Kovačič, 2010) 
Srečanje 

 

 

Kategorije interakcij 

1 2 3 4 

+ 

5 

+ 

6 

– 

7 

+ 

8 

– 

9 10 

+ 

11 

– 

12 13 

+ 

14 

+ 

15 16 

+ 

IZVAJANJE NALOGE, 

SODELOVANJE 

MOTIVIRANOST 

 

Pasivnost, nesodelovanje, 

zavračanje naloge 

 

Srednje, nevtralno, 

ravnodušnost, pasivno, 

minim. 

 

Aktivnost, iniciativnost, 

sodelovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

SOCIALNO – 

EMOCIONALNA KLIMA, 

SPLOŠNO POČUTJE (SP) 

 

Negativno, bojazen, tesnoba, 

jeza 

 

Nevtralno, ravnodušno 

 

Pozitivno, veselje, zanimanje, 

stik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

KOMUNIKACIJA, 

KOLIČINA,  

ZNAČILNOSTI 

 

Prisotna: normalno 

 

Govor, ton: normalen 

 

Telesna komunikacija  

usklajena z besedno 

  

 

 

 

 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

 

 

 

U2-

U11 

 

 

U2-

U11 

 

 

U2-

U11 

 

 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

 

U1-

U11 

 

(oznaka + ali – v rubriki Srečanje označuje poseben dogodek kot npr. izredno pozitiven ali negativen) 

 

 

Tabela 4: Opazovanje in zapisovanje pojavljanja negativnih in rušilnih agresivnih oblik 

vedenja (Buss - Durkee, 1961, v Lamovec in Rojnik, 1987) 
Oblike 

Sre-

čanje 

Besedna 

agresivnost 

Posredna 
 

Obču-

tek 

krivde 

Negativizem Sovraž-

nost 

Razdraž- 

ljivost 

Sumni- 

čavost 

Tele 

sna 

1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1  

2 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1  

3 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1  

4   +         

5   +         

6   – U1 – U11 U1 – U11 U1 U1 – U11 U1 U1 – U11 U1  

7  +         

8   – U1 – U11 U1 – U11 U1 U1 – U11 U1 U1 – U11 U1  

9 U1 U1    U1   

10  +         

11  – U1 – U11 U1 – U11 U1 U1 – U11 U1 U1 – U11 U1  

12 U1 U1  U1  U1   

13  +         

14  +         

15 U1 U1 U1 U1 U1 U1   

16  +      U1   

(oznaka + ali – v rubriki Srečanje označuje poseben dogodek, kot npr. izredno pozitiven ali negativen) 
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Tabela 4: Opazovanje in zapisovanje pojavljanja vzorcev socialno-čustvenih veščin (Schilling, 

2000)  
Oblike 

 

Sre-

čanje 

Zavedanje 

samega 

sebe 

Obvlado-

vanje 

čustev 

Spreje-

manje 

odločitev 

Obvla-

dovanje 

stresa 

 

Osebna 

odgo- 

vornost 

 

Samo-

podoba 

Empa-

tija 

Sporazu-

mevanje 

Skupinska 

dinamika 

Reševanje 

sporov, 

napetosti 
ne/besedno 

1           

2           

3           

4   + U1-U11 U2-U11 U1-U11 U2-U11 U1-U11 U2-U11  U1-U11   

5   + U1-U11 U2-U11 U1-U11 U2-U11 U1-U11 U2-U11  U1-U11   

6   –           

7   + U1-U11 U2-U11 U1-U11 U2-U11 U1-U11 U2-U11  U1-U11   

8    –           

9 U2-U11 U2-U11         

10   + U1-U11 U2-U11 U1-U11 U2-U11 U1-U11 U2-U11  U1-U11   

11   –           

12 U2-U11          

13   + U1-U11 U2-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11  U1-U11 U2-U11 U1-U11 

14   + U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U2-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 

15 U2-U11          

16   + U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 U1-U11 

(oznaka + ali – v rubriki Srečanje označuje poseben dogodek kot npr. izredno pozitiven ali negativen) 
 

 

Poseben dogodek pomeni čustveno in socialno pomemben dogodek, pomeni izrazito 

pozitivno ali negativno srečanje, kjer so imele udeleženke večje vedenjske, komunikacijske in 

čustvene reakcije. Poseben dogodek s pozitivno konotacijo pomeni srečanje, kjer je bila 

glavna naloga v obliki individualne daljše likovne dejavnosti in kjer ni bilo medosebnih 

interakcij oziroma so bile minimalne. Poseben dogodek z negativno konotacijo pomeni 

srečanje, kjer je bilo veliko več medosebne interakcije in poleg likovne dejavnosti še druge 

ustvarjalne dejavnosti. 

Ker so bile skoraj vse udeleženke bolj introvertiran tip osebnosti in morajo zaradi posledic 

svoje bolezni (ki sčasoma ob redni uporabi varovalnih točk samopomoči izzvenijo) z 

zavedanjem postavljati svoje meje, se spraševati, kaj čutijo, katero čustvo doživljajo, kako ga 

izraziti, jim je lažje delovati v samoti in ne v skupini in medosebni interakciji. Prav tako niso 

bile naklonjene novostim in spremembam, tako da so ob večji interakciji in ne zgolj daljši 

individualni likovni dejavnosti izražale napetost in nezadovoljstvo, ob tem pa so vsakič na 

koncu srečanja spoznale, da so napredovale. Torej, posebni dogodki so tako s pozitivno kot z 

negativno konotacijo izrednega pomena, ker je takrat prišlo do večjega napredka, na primer 

večje izraznosti in uporabe socialno – čustvenih veščin, oblik agresivnosti. Navadna srečanja 

so imela srednje ali minimalno medosebno interakcijo, kar so udeleženke doživljale kot 

navadna srečanja, z oceno pozitivno ali srednje. Lahko bi torej rekla, da je poseben dogodek z 

minimalno medosebnih interakcij (in daljšo individualno likovno dejavnostjo) redni pojav. 

 

Iz opazovanj in zapisovanj, ki so vidna tudi iz opisa srečanj in tabel, sem pridobila številne 

informacije in podatke ter ugotovila, da so se vzorci normalne interakcije v skupini pojavljali 

ob izrazitem pozitivnem doživljanju srečanja. Ob negativno ocenjenih srečanjih so vidni 
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negativni vzorci interakcije (z izraženo negativno in rušilno agresivnostjo), ob navadnih 

srečanjih, pa je izstopala le udeleženka U1, ostale so se bolj prilagodile. Vzorci negativnega in 

rušilnega vedenja so se pojavljali ob negativnem doživljanju srečanja. Pri udeleženki U1 se 

niso pojavljali zgolj pri pozitivnih srečanjih. Vzorci socialno – čustvenih veščin so se 

pojavljali ob izrazitem pozitivnem doživljanju srečanja, drugače pa v manjši meri ob t. i. 

navadnih srečanjih. Pri doživljanju skupine nemajhne negativne in rušilne agresivnosti se je 

pričelo pojavljati njeno prepoznavanje in ozaveščanje  in težnja po pozitivni, zdravi 

agresivnosti, s postavljanjem zdravih meja, uporabe normalnega tona glasu, zdravim in 

varnim načinom izražanja jeze, povečanem besednjaku emocij, z oblikovanjem in izražanjem 

lastnih mnenj, torej asertivnosti in zdravi ambicioznosti. 

Udeleženke so vsako nalogo pričele počasi, z obotavljanjem, razen daljše individualne 

likovne dejavnosti, kot so 4., 7. in 13., srečanje, kjer je bilo minimalno medosebnih interakcij. 

Klima in vzdušje v skupini sta bila odvisna od individualnosti ali skupinskega tipa naloge. 

Bolj je bila naloga individualnega značaja, boljše je bilo vzdušje in klima. Splošno počutje so 

ocenjevale glede na svoje počutje in doživljanje glede napredka na celotnem srečanju. Če so 

imele občutje, da so napredovale v svojem procesu, se je ocena povečala. 

Poleg tega, da se je povečala uporaba socialno – čustvenih veščin, zmanjšala in ozavestila 

negativna in rušilna agresivnost, ki je pričela prehajati v pozitivno in zdravo, so udeleženke 

pridobile veliko več na komunikacijskih spretnostih. Glas je postal bolj izrazen, glasnejši, 

govor in izražanje lastnega mnenja samozavestnejši, telesna govorica je bila bolj odprta in 

bolj usklajena z besedno. Čustva pri interakciji z drugimi niso bila več intenzivna, negativna 

in prežeta z bojaznijo, negativno, tesnobo in jezo, temveč bolj pozitivna, nevtralna ali z 

izraženim zanimanjem. Sodelovanje in motiviranost v skupini se je proti sredini dvigovala in 

do konca dosegla pravšnjo aktivnost in pozitivnost tako na področju sodelovanja s seboj kot v 

paru, z drugimi – s skupino. Starši udeleženk so bili vseh 15 mesecev vključeni v individualno 

tedensko svetovanje (vsi udeleženi v procesu pomoči so imeli možnosti pomoči tudi v sos 

telefonskem klicanju v stiski). Na začetku obravnave so se udeležili osemurnega vikend 

seminarja, v okviru katerega je bilo predavanje in razgovor o osnovah zasvojenosti in omam, 

dinamiki motenj hranjenja, posledicah in vzrokih, pomoči otroku, pomoč družini itn. Prav 

tako so imeli v vsakem tromesečju skupno triurno predavanje. Po zaključenih 16 srečanjih 

skupine, sta bili izvedeni dve skupni delavnici udeleženk U1-U11 s starši. Tema prve je bila 

zdrava medosebna komunikacija, med katero smo izvajale vaje z elementi giba in plesa 

(sestavljene v sodelovanju z Mossom Ladbrookeom). Druga je bila svečana, zaključna, njen 

namen je bil, da starši sprejmejo okrevanje otroka in mu simbolično dovolijo odrasti na 

njegov način in iti po svoji poti. Starši so se v delavnicah bolj posvečali splošnemu 

zunanjemu vtisu, ki so ga puščali pri drugih, manj pa so bili pozorni na doživljanje lastnega 

otroka. Udeleženke so zato bolj iskale pozornost pri drugih starših kot pri lastnih. Prav tako 

tudi socialno okolje ni pozitivno sprejemalo sprememb in okrevanja udeleženk. 
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5. REZULTATI 

 

5. 1  REZULTATI − SKUPINA KOT CELOTA 

  

V tabeli 5.1.1 so prikazani, v spremnem komentarju pa opisani podatki za skupino kot celoto 

ali splošen učinek skupinskega programa na vse udeleženke na merjenih oziroma ocenjevanih 

spremenljivkah. 

 
 

Tabela 5.1.1: Vsi rezultati kvantitativnih mer psihofizičnega stanja (ITM, SP, LS, VGMH) 

pred celotnim programom in po celotnem programu za vso skupino, predstavljeni z 

aritmetičnimi sredinami (višje vrednosti pomenijo bolj pozitvne samoocene; vse zaokroženo 

na eno decimalko) 

 

 

 

 

 
Orientacijske 

norme 

 

Prej 

 

Potem 

Razlika     

(+) 

 

ITM 

 

18,5–25 15,6 19,0 3,4 

 

SP 

 

–  6,8 7,7 0,9 

LS 

Telesni jaz 45,0 35,1 50,4 15,4 

Čustveni jaz 43,9 37,1 47,7 12,4 

Socialni jaz 70,3 58,7 77,5 18,8 

Samozavest 66,9 60,5 73,2 12,7 

VGMH 

Telesne –  3,6 7,7 4,1 

Čustvene-miselne –  3,1 8,7 5,6 

Socialne –  4 6,7 2,7 

Duhovne –  3,6 8,9 5,3 
 

Že na prvi pogled je skupina pri vseh spremenljivkah napredovala v pozitivni smeri boljšega 

psihofizičnega in telesnega zdravstvenega stanja ter bližje povprečju v orientacijskem vzorcu 

(LS) ali populaciji (ITM). V nadaljevanju je podrobneje prikazano, da so te razlike večinoma 

statistično pomembne (tabele 5.1.2, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.9). 

 
 

1.  Indeks telesne mase (ITM)  
 

Indeks telesne mase je bil zapisan pred začetkom celotnega (individualnega in kasneje 

skupinskega) programa in ob koncu celotnega programa 15 mesecev kasneje. Prav tako so bili 

pred začetkom programa in ob koncu zapisani podatki o neustreznem kompenzacijskem 

vedenju in amenoreji ter spremljani skozi celoten proces pomoči. Pri vseh udeleženkah je 

opazen porast ITM, in sicer od 2,32 do 4,26 ali v povprečju za 3,4 točke. Če upoštevamo 

običajne meje normalnega ITM od 18,5 do 25 (velja za osebe, starejše od 18 let), se je ta pri 
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šestih udeleženkah normaliziral, še pri eni je zelo blizu normalnemu, pri štirih pa se je precej 

približal. Obseg povečanja ITM je bilo preverjen z neparametrskim Wilcoxonovim testom za 

povezane, odvisne podatke in razlika je statistično pomembna. 

 

Tabela 5.1.2: ITM pred celotnim programom in po celotnem programu  (ITM  normalno  

18,5–25 za osebe, ki so starejše od 18 let) in razvrstitev vrednosti po definiciji Svetovne 

zdravstvene organizacije /24/ 
 

 

Udeleženke 

 

ITM 

Prej Potem 

 

Razlika  

(+) 

Prej 

 

Potem 

 

U1 14,10 16,42 2,32 huda nedohranjenost zmerna nedohranjenost 

U2 17,31 20,88 3,57  blaga nedohranjenost normalna telesna masa 

U3 16,87 20,72 3,85 zmerna nedohranjenost normalna telesna masa 

U4 14,62 18,03 3,41 huda nedohranjenost blaga nedohranjenost 

U5 16,12 18,45 2,33 zmerna nedohranjenost blaga nedohranjenost 

U6 15,78 19,94 4,16 huda nedohranjenost normalna telesna masa 

U7 16,59 19,53 2,94 zmerna nedohranjenost normalna telesna masa 

U8 16,23 20,49 4,26 zmerna nedohranjenost normalna telesna masa 

U9 15,11 18,07 2,96 huda nedohranjenost blaga nedohranjenost 

U10 14,33 17,96 3,63 huda nedohranjenost blaga nedohranjenost 

U11 14,70 18,71 4,01 huda nedohranjenost normalna telesna masa 

        M 15,62 19,02 3,40   

       SD     1,10     1,39    

Wilcoxon 

test 

 

W = 0  /  p ≤ 0,01 
  

 Legenda: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

 

Tabela 5.1.3: ITM pred in po celotnem programu naraščajoče glede na stanje prej in glede na 

porast ali velikost razlike (glej tudi slikah 5.1.1 in 5.1.2) 
 

ITM  prej naraščajoče ITM  razlika naraščajoče 

Udeleženke Prej Potem Razlika Udeleženke Razlika Prej Potem 

U1 14,10 16,42 2,32 U1 2,32 14,1 16,42 

U10 14,33 17,96 3,63 U5 2,33 16,12 18,45 

U4 14,62 18,03 3,41 U7 2,94 16,59 19,53 

U11 14,70 18,71 4,01 U9 2,96 15,11 18,07 

U9 15,11 18,07 2,96 U4 3,41 14,62 18,03 

U6 15,78 19,94 4,16 U2 3,57 17,31 20,88 

U5 16,12 18,45 2,33 U10 3,63 14,33 17,96 

U8 16,23 20,49 4,26 U3 3,85 16,87 20,72 

U7 16,59 19,53 2,94 U11 4,01 14,7 18,71 

U3 16,87 20,72 3,85 U6 4,16 15,78 19,94 

U2 17,31 20,88 3,57 U8 4,26 16,23 20,49 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
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Rezultati so prikazani tudi na slikah, kjer so udeleženke razvrščene glede na začetni ITM od 

najmanjšega do največjega pred celotnim programom in po celotnem programu in glede na 

porast (pozitivno razliko) ITM pred začetkom programa in po zaključenem programu. 

 

Slika 5.1.1: Udeleženke razvrščene od začetnega najmanjšega do največjega ITM pred 

celotnim programom in s pripadajočim ITM  po celotnem programu 
 

 
 

Slika 5.1.2: Udeleženke razvrščene glede na porast ITM med začetkom celotnega programa in 

zaključkom celotnega programa 
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2.  Splošno počutje (SP) 
 

 

Spremljala sem splošno počutje udeleženk z opazovanjem in tudi tako, da so pred vsakim 

skupinskim srečanjem in po vsakem skupinskem srečanju ocenile na lestvici od 1 do 10 svoje 

počutje. Pri tem jim 10 stopenj ni bilo dovolj natančno in vse so že od samega začetka (po 

skupnem razgovoru o tem) uporabljale ocene z eno decimalko (praktično torej lestvico s 100 

stopnjami). Te samoocene so prikazane v tabelah na naslednjih straneh, podajale so jih pred 

začetkom in ob koncu vsakega od 16 srečanj, prvo samooceno so tako dale ob začetku prvega 

skupinskega srečanja, zadnjo pa ob koncu zadnjega 16. srečanja, skupaj torej 32 ocen. Vidno 

je izboljšanje počutja od začetka do konca posameznega srečanja in stalno izboljšanje počutja 

od prvega do zadnjega srečanja. Testirali smo statistično pomembnost razlik med 

povprečnimi ocenami počutja pred srečanji in po vseh srečanjih z neparametrskim 

Wilcoxonovim testom za povezane podatke, kar je prikazano v tabeli 5.1.2, in ugotovili, da so 

statistično pomembne.  
 

Tabela 5.1.4: Splošno počutje − povprečne ocene posameznih udeleženk preko vseh srečanj po 

ustaljenem vrstnem redu (stolpci 1−4) in še od najnižje do najvišje samoocene prej (stolpci 5−7) 
 

Splošno počutje 

1 

Udeleženke 

2 

Prej 

3 

Potem 

4 

Razlika(+) 

5 

Udeleženke 

6 

Prej 

7 

Potem 

U1 3,96 4,51 0,55 U1 3,96 4,51 

U2 8,07 9,13 1,06 U9 5,10 5,72 

U3 7,07 8,37 1,30 U6 5,53 6,75 

U4 8,17 8,98 0,81 U10 6,43 7,43 

U5 7,28 8,27 0,99 U3 7,07 8,37 

U6 5,53 6,75 1,22 U8 7,20 8,04 

U7 7,40 8,51 1,11 U5 7,28 8,27 

U8 7,20 8,04 0,84 U7 7,40 8,51 

U9 5,10 5,72 0,62 U2 8,07 9,13 

U10 6,43 7,43 1,00 U4 8,17 8,98 

U11 8,46 9,08 0,62 U11 8,46 9,08 

M 6,80 7,72 0,92    

Wilcoxon 

test 

 

W = 0  /  p ≤ 0,01    
 

Med posameznimi udeleženkami so razlike v splošnem počutju zelo velike, v posameznem 

srečanju v razponu od 3,2 do 9,9 in v vseh srečanjih od 4 do 8,5. V povprečju se je splošno 

počutje za vse udeleženke med posameznimi srečanji izboljšalo skoraj za eno točko (od 6,79 

na 7,71, tj. 0,92). Od začetka do konca programa pa se je izboljšalo skoraj za 3 točke, od 5,79 

pred prvim srečanjem in 5,91 po njem do 8,55 pred zadnjim srečanjem in 9,04 po njem. 

Splošno počutje se je torej med posameznimi srečanji in zato seveda tudi od začetka do konca 

srečanj, to je od začetka do konca celotnega programa, statistično pomembno izboljšalo. 
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Tabela 5.1.5: Splošno počutje na posameznih srečanjih prej – potem za celotno skupino  
 

Srečanje U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 M 

1   Prej 3,2 7,1 6,1 7,1 6,3 4,5 6,3 6,2 4,2 5,1 7,6 5,79 

Potem 3,6 8,1 7,1 7,8 6,9 5,2 6,9 6,9 4,6 5,7 8,2 6,45 

2   Prej 3,3 7,3 6,2 7,2 6,4 4,6 6,4 6,3 4,3 5,3 7,7 5,91 

Potem 3,7 8,5 7,3 7,8 7,1 5,5 7,1 6,9 4,7 5,9 8,5 6,64 

3  Prej 3,3 7,4 6,2 7,4 6,5 4,7 6,5 6,4 4,4 5,4 7,8 6 

Potem 3,8 8,6 7,5 7,9 7,2 5,7 7,3 7,1 4,8 6,1 8,6 6,78 

4  Prej 3,4 7,5 6,4 7,5 6,6 4,8 6,6 6,5 4,6 5,6 7,9 6,13 

Potem 3,9 8,7 7,7 8,2 7,3 5,9 7,5 7,2 4,9 6,3 8,7 6,94 

5   Prej 3,4 7,6 6,5 7,7 6,7 4,9 6,8 6,6 4,7 5,8 8,1 6,25 

Potem 3,9 8,8 7,8 8,9 7,5 6,1 7,8 7,5 5,2 6,6 8,8 7,17 

6   Prej 3,5 7,7 6,7 7,8 6,8 5,1 6,9 6,8 4,8 5,9 8,2 6,66 

Potem 4,1 8,9 7,9 8,9 7,9 6,3 7,9 7,8 5,3 6,9 8,9 7,35 

7   Prej 3,6 7,8 6,8 7,9 6,9 5,3 7,1 6,9 4,9 6,1 8,3 6,51 

Potem 4,2 9,1 8,1 9,1 8,1 6,5 8,2 7,8 5,4 7,1 8,9 7,5 

8   Prej 3,7 7,9 6,9 8,1 7,1 5,4 7,3 7,1 5,1 6,3 8,4 6,66 

Potem 4,3 9,2 8,3 9,1 8,3 6,6 8,5 7,9 5,7 7,4 9,0 7,66 

9   Prej 3,8 7,9 7,1 8,2 7,3 5,5 7,4 7,2 5,2 6,5 8,5 6,78 

Potem 4,4 9,2 8,4 9,2 8,4 6,7 8,9 8,1 5,8 7,6 9,1 7,8 

10  Prej 3,9 8,1 7,3 8,3 7,5 5,7 7,6 7,4 5,3 6,7 8,6 6,95 

Potem 4,5 9,3 8,5 9,3 8,6 6,9 9,1 8,3 5,9 7,9 9,2 8,25 

11  Prej 4,1 8,2 7,4 8,5 7,6 5,8 7,8 7,6 5,4 6,9 8,7 7,09 

Potem 4,6 9,4 8,8 9,3 8,7 7,2 9,2 8,5 6,1 8,1 9,3 8,11 

12  Prej 4,2 8,4 7,5 8,7 7,7 5,9 7,9 7,7 5,5 7,1 8,8 7,22 

Potem 4,7 9,5 8,9 9,5 8,9 7,4 9,3 8,6 6,2 8,3 9,4 8,25 

13  Prej 4,3 8,6 7,6 8,8 7,9 6,1 8,1 7,9 5,6 7,3 8,9 7,37 

Potem 4,9 9,6 9,1 9,6 8,9 7,5 9,4 8,8 6,4 8,4 9,5 8,37 

14  Prej 4,7 8,9 7,8 8,9 8,1 6,3 8,3 8,1 5,7 7,4 9,1 7,57 

Potem 5,3 9,7 9,3 9,6 9,2 7,8 9,5 8,9 6,6 8,6 9,6 8,55 

15  Prej 5,1 9,1 8,1 9,2 8,4 6,6 8,5 8,2 5,8 7,6 9,2 7,8 

Potem 5,8 9,8 9,5 9,7 9,5 8,2 9,7 9,1 6,8 8,8 9,7 8,78 

16  Prej 5,9 9,6 8,5 9,4 8,6 7,2 8,9 8,3 6,1 7,8 9,5 8,16 

Potem 6,5 9,9 9,7 9,8 9,8 8,5 9,8 9,3 7,1 9,1 9,9 9,04 

M  prej 3,96 8,07 7,07 8,17 7,28 5,53 7,4 7,2 5,1 6,43 8,46 6,80 

M  po 4,51 9,14 8,37 8,98 8,27 6,75 8,51 8,04 5,72 7,43 9,08 7,72 

Razlika 0,55 1,06 1,30 0,81 0,99 1,22 1,11 0,84 0,62 1,00 0,62 0,92 
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Tabela 5.1.6: Splošno počutje na posameznih srečanjih prej – potem za celotno skupino 11 

udeleženk 
 

 

Srečanje 

Prej Potem Razlika 

(+) 

 1.    5,79 6,45 0,66 

 2. 5,91 6,64 0,73 

 3. 6 6,78 0,78 

 4. 6,13 6,94 0,81 

 5. 6,25 7,17 0,92 

 6. 6,66 7,35 0,69 

 7. 6,51 7,5 0,99 

 8. 6,66 7,66 1 

 9. 6,78 7,8 1,02 

10. 6,95 8,25 1,30 

11. 7,09 8,11 1,02 

12. 7,22 8,25 1,03 

13. 7,37 8,37 1 

14. 7,57 8,55 0,98 

15. 7,8 8,78 0,98 

16. 8,16 9,04 0,88 

M 6,80 7,72 0,92 

 
 

Slika 5.1.3  Splošno počutje udeleženk v vseh srečanjih od najnižje do najvišje samoocene 
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3. Lestvica samospoštovanja (LS) 
 

 

Udeleženke so LS izpolnile ob začetku skupinskega programa in na koncu zadnjega srečanja,   

skoraj tri mesece kasneje. Njihove samoocene so zbrane v tabeli 5.1.7, tako da so vidne 

razlike znotraj skupine, izračunani statistični kazalci pa so v tabeli 5.1.8. Lestvica 

samospoštovanja je bila izdelana tako, da kaže višji seštevek na faktorjih (dimenzijah ali 

kategorijah) socialni jaz, čustveni jaz in telesni jaz na slabši rezultat glede ravni 

samospoštovanja, višji seštevek na faktorju samozavesti pa kaže na višjo raven samozavesti in 

samospoštovanja. Zaradi večje jasnosti in enake usmerjenosti v pozitivno vrednostno smer so 

tu na prvih treh kategorijah surove (točke) in povprečne (aritmetične sredine) vrednosti v 

tabelah 5.1.7 in 5.1.8 ter na slikah 5.1.4 in 5.1.5 obrnjene (prav tako v razdelku 5.2 tudi decili) 

tako, da pri vseh višji zneski pomenijo bolj pozitiven telesni, čustveni in socialni jaz.  

 
 

Tabela 5.1.7:  Samoocene udeleženk v štirih kategorijah Lestvice samospoštovanja 
 

 

 

 

Udeleženke 

 

Lestvica samospoštovanja 

 

Telesni jaz 

 

Čustveni jaz 

 

Socialni jaz 

 

Samozavest 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

U1 25 39 25 39 35 65 31 55 

U2 31 42 28 45 59 82 64 81 

U3 56 59 49 51 65 70 78 81 

U4 25 65 24 59 64 99 50 76 

U5 40 47 46 47 59 65 69 72 

U6 56 62 45 52 75 91 84 83 

U7 27 41 34 49 58 77 54 65 

U8 23 31 42 44 53 64 61 66 

U9 23 67 26 63 52 99 38 74 

U10 39 43 48 48 75 80 67 71 

U11 41 59 31 38 51 61 69 81 

 

Razpon 
23–56 31–67 24–49 38–63 35–75 61–99 31–84 55–83 

 

M 
35,09 50,45 37,09 47,73 58,73 77,54 60,45 73,18 

 

Legenda 

M = aritmetična sredina, Razpon = razpon med najnižjim in najvišjim rezultatom 
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Tabela 5.1.8  Statistični kazalci za celotno skupino udeleženk na štirih kategorijah (faktorjih) 

Lestvice samospoštovanja  
 

 

 

 

 

 

Lestvica samospoštovanja 

 

Telesni jaz 

 

Čustveni jaz 

 

Socialni jaz 

 

Samozavest 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razpon 
23–56 31–67 24–49 38–63 35–75 61–99 31–84 55–83 

 

M  
35,09 50,45 37,09 47,73 58,73 77,54 60,45 73,18 

 

SD 
12,36 12,26 9,94 7,58 11,39 13,99 16,08 8,62 

 

Razlika 

(+) 15,36 10,64 18,81 12,73 

Možni 

razpon 18–90  21–105 31–155 19–95 

 

M (orn) 
 44,96   43,89  24,23  66,91 

 

SD (orn) 
13,30 16,38 23,59 11,17 

 

Wilcoxon 

test 

W = 0 

p ≤ 0,01 

 

W = 0 

p ≤ 0,01 

 

W = 0 

p ≤ 0,01 

 

W = 1 

p ≤ 0,01 
 

Legenda: Razpon = razpon med najnižjim in najvišjim rezultatom, M = aritmetična sredina, 

SD = standardni odklon, Možni razpon = teoretično največji možni razpon med najnižjim in 

najvišjim možnim rezultatom, orn = orientacijske norme) 
 

Ti statistični podatki v splošnem nakazujejo usmeritev k izboljšanju samospoštovanja pri 

udeleženkah. Aritmetične sredine drugega ocenjevanja so pri vseh kategorijah višje kot pri 

prvem. Viden je porast v pozitivno, zaželeno smer za vse štiri kategorije, razlike znašajo 

zaokroženo od 13 do 19 točk in vse štiri primerjane razlike so statistično pomembne. Ocene 

po končanem celotnem programu so celo nekoliko višje kot orientacijska povprečja, te razlike 

so okoli 6 točk, kar pa ni statistično pomembno. Na osnovi teh statističnih kazalcev lahko 

sklenemo, da so načrtovani učinki doseženi in da je glede vpliva na samospoštovanje 

udeleženk skupinski program uspešen. 
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Slika 5.1.4: Povprečja samoocen udeleženk v štirih kategorijah Lestvice samospoštovanja  

pred programom in po programu 
 

 
 

Slika 5.1.5: Povprečja samoocen udeleženk v štirih kategorijah Lestvice samospoštovanja 

pred in po programu ter orientacijske norme 
 

 
 

Viden je porast v pozitivno, zaželeno smer za vse štiri kategorije, razlike znašajo zaokroženo 

od 13 do 19 točk. Ocene po končanem celotnem programu so celo nekoliko višje kot 

orientacijska povprečja, te razlike so okoli 6 točk, kar je za polovico do tretjino standardnega 

odklona in je statistično nepomembno. 
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4. Vprašalnik globine motenj hranjenja VGMH 

 

Tabela 5.1.9: Samoocene udeleženk v štirih kategorijah telesnih, čustvenih, miselnih, 

socialnih in duhovnih posledicah motenj hranjenja VGMH   
 

 

 

 

Udeleženke 

VGMH – posledice 

 

Telesne 

 

Čustvene-miselne 

 

Socialne 

 

Duhovne 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

 

Prej 

 

Potem 

U1 3,57 7,71 3,14 8,71 4 6,71 3,54 8,91 

U2 4,86 8,29 3,14 8,85 3,71 6,86 2,73 9,09 

U3 3,14 5,86 1,42 3,86 3,43 5,43 4,55 4,82 

U4 2 8,29 2,71 9,71 3,57 9,29 2,18 10 

U5 6,29 9,86 6,29 8,57 8,71 9,57 7,82 10 

U6 2,14 7,29 2,86 7,14 4 7,29 3,09 7,18 

U7 3 9,14 2,43 8,71 5,71 7 3,91 8,36 

U8 3 8,71 1,86 9,86 3,71 8,29 3,09 9,82 

U9 5,14 8 1,86 6,14 1,71 6,71 2,64 8,82 

U10 4,43 8,86 3,14 8,57 1,57 7,14 2,91 9,36 

U11 1,29 8,71 1,29 9,14 2,14 9,29 1,36 9,27 

       M 3,53 8,25 2,74 8,11 3,84 7,60 3,44 8,69 

Wilcoxon 

test 

W = 0 

p≤ 0.01 

W = 0 

p≤ 0.01 

W = 0 

p≤ 0.01 

W = 0 

p≤ 0.01 
 

Kot je že navedeno, so udeleženke izpolnile vprašalnik globine motenj hranjenja (VGMH) ob 

začetku celotnega, torej individualnega programa pomoči z umetnostjo eno leto pred 

začetkom skupinskega programa in ga nato ob zaključku skupinskega in s tem celotnega 

programa 15 mesecev kasneje ponovno izpolnile.  

 

Povprečja samoocen na postavkah telesnih, čustveno-miselnih, socialnih in duhovnih posledic 

motenj hranjenja so na lestvici od 1 do 10 porastle za približno 4 do 5 točk. To je že na videz 

veliko izboljšanje, ki ga statistični Wilcoxonov test za preverjanje pomembnosti razlik za vse 

štiri kategorije potrjuje kot statistično pomembne. V povprečju se udeleženke po celotnem 

programu vidijo kot telesno bolj vitalne, z boljšim stikom s telesom,  z več energije in nadzora 

nad telesom (telesne posledice); bolj optimistične, z več volje, manj misli na hrano, 

prepoznavajo in izražajo svoja čustva in občutja (čustveno-miselne posledice); več so v 

družbi, lažje vzdržujejo odnose z drugimi, predvsem z vrstniki, v šoli (ali službi) so bolj 

aktivne (socialne posledice); čutijo, da imajo več volje in upanja, da je njihovo doživljanje 

polnejše in da vidijo smisel življenja (duhovne posledice). 
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Slika 5.1.6: Povprečja samoocen udeleženk v štirih kategorijah telesnih, čustveno-miselnih, 

socialnih in duhovnih posledicah motenj hranjenja VGMH 
 

 
 
 

Slika 5.1.7: Povprečja samoocen udeleženk v kategoriji telesnih posledic motenj hranjenja 

VGMH 
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Slika 5.1.8: Povprečja samoocen udeleženk v kategoriji čustveno-miselnih posledic motenj 

hranjenja VGMH 

 
 

Slika 5.1.9  Povprečja samoocen udeleženk v kategoriji socialnih posledic motenj hranjenja 

VGMH 

 
 

Slika 5.1.10: Povprečja samoocen udeleženk v kategoriji duhovnih posledic motenj hranjenja 

VGMH 
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5.2 REZULTATI – POSAMEZNIH UDELEŽENK V SKUPINI 

 

Tu so prikazani individualni rezultati na vseh spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) po 

posameznih udeleženkah, poudarek je na razlikah pred programom in po njem. Udeleženka 

U1 je posebej obravnavana v razdelku 5.3. 

 

Za Lestvico samospoštovanja (LS) so prikazani surovim vrednostim (vsota točk posameznice 

iz tabele 5.1.7) ustrezni decili vsake udeleženke glede na navedene orientacijske norme (226 

študentk, Lamovec, 1994). Ker je pomembna predvsem primerjava stanja pred programom in 

po njem (to je primerjava zneskov točk, ki so prikazani v tabeli 5.1.7) in decilov (prikazanih v 

tabelah 5.2.1 do 5.2.10 ter za udeleženko U1 v tabeli 5.3.1), je velikost odstopanja od 

orientacijskega povprečja bolj informativnega pomena. Za druge spremenljivke oziroma 

ocenjevalne pripomočke (SP, VGMH) rezultati niso podani na ta način, pač pa neposredno v 

samoocenah na lestvicah s stopnjami od 1 do 10, ker norm, razen za ITM, zanje ni. 

Komentarji ob naslednjih tabelah 5.2.1 do 5.2.10 se nanašajo na ocene v točkah na SP in 

VGMH ter na ocene, izražene v točkah in decilih na LS. LS je izdelana tako, da kaže višji 

seštevek točk v kategorijah (faktorjih, dimenzijah) socialni jaz, čustveni jaz in telesni jaz na 

slabši rezultat glede ravni samospoštovanja. Kot v razdelku 5.1 in 5.3 so tudi tu (pri pretvorbi 

v decile) vrednosti obrnjene tako, da pri vseh štirih kategorijah višja vrednost pomeni 

sorazmerno višjo in bolj pozitivno vrednost samospoštovanja, s čimer so rezultati 

preglednejši. 

 

Ob kvantitativnih podatkih in rezultatih so prikazani tudi kvalitativni podatki in širši kontekst: 

biografski podatki, nagnjenost k osebnostnim potezam, ki predstavljajo tveganje za razvoj 

motnje hranjenja (perfekcionizem, introvertiranost, ki vodi v osamitev in izogibanje socialnih 

interakcij, pretirana storilnost in izrazita pridnost, potreba po zunanjih pohvalah, potrditvah), 

pritisk staršev v neizražanje in potlačevanje čustev in občutij ter neuresničevanje potreb, 

asketsko držo, posledično nižja prijetnost, tip motnje hranjenja (purgativen ali restriktiven 

tip), potek omamljanja – ritualnosti oz. nadomestnega vedenja – neustreznega 

kompenzacijskega vedenja (kot na primer samopovzročeno bruhanje, pretirana telesna 

aktivnost, jemanje odvajal in diuretikov, stradanje, prenajedanje, restrikcija itn.) in njegovo 

zmanjšanje (npr. bruhanje na dan, telesna aktivnost na dan), družinska dinamika in njena 

motenost (prevzem nepodpornih, škodljivih vlog), od staršev pričakovano in zahtevano 

asketsko obnašanje ob hkratnih blagih merilih do sorojencev, raven sodelovanja staršev in 

sorojencev v procesu pomoči itn. 
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Skupne značilnosti udeleženk in njihovih družin, povzete iz življenjepisa udeleženk, 

življenjepisa njihovih staršev ter izpolnjenih vprašalnikov VGMH in VJV 

 

Vse udeleženke so bile s starši že nekajkrat v daljših obravnavah, tako svetovalnih kot 

zdravstvenih, a neuspešno. Starši so sodelovali v procesu okrevanja –  večinoma po eden, 

sorojenci pa niso pomagali, celo nasprotno – bili so ljubosumni, rušilni, netolerantni, niso si 

želeli sprememb bolne sorojenke (razen v primeru udeleženke U1 in udeleženke U10). 

Udeleženke niso sprejemale svojega telesa in vse so imele amenorejo. Iz prekomerne 

telovadbe so vse prešle na priporočljivo redno polurno telovadbo na dan, ker so se zaradi 

vključenosti v daljši program (vsaj dve leti) počutile dovolj varno.  

V svojem delovanju so bile perfekcionistične (v šoli, pri pospravljanju, urejanju bivalnega 

okolja in urejenem videzu oz. skrbi zanj). Živele so brez priznanja za svoje delo in dosežke, 

brez pohval in pozitivnega vrednotenja ter brez čustvene topline, bližine in sprejemanja. To 

stanje bi lahko v tem primeru  zelo primerno imenovali čustvena podhranjenost ali celo 

izstradanost, to je čustveno motnjo, ki se je najbolj očitno pokazala kot motnja hranjenja. 

Njihovi starši so bili pretirano zaščitniški, nadzirajoči in/ali ambiciozni, niso spodbujali 

separacije in individualizacije, predvsem so mame imele previsoka in nerealna pričakovanja 

glede uspešnosti in dosežkov udeleženk na različnih področjih ter glede pomoči udeleženk 

njim samim (v vlogi *mame, tolažnice, svetovalke, prijateljice mami, substitut za partnerja, 

gospodinjske pomočnice, skrbnice za ostale sorojence, ipd.). Starši so pričakovali in zahtevali 

asketsko držo – obnašanje (visoka stopnja storilnostne orientacije – pretirana storilnost in 

izrazita pridnost, pretirane obremenitve, častihlepnost – najboljše ocene, rezultati in dosežki 

(nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše), pretiran perfekcionizem, infantiliziranje – 

onemogočanje separacije in individualizacije − težnje otroka po rasti in razvoju – 

infantilizacija odločanja za otroka in namesto njega, prepoved in onemogočanje samostojnega 

odločanja, oblikovanja lastnega mišljenja in pogleda na stvari in svet, *hiperprotektivnost – 

pretirano ščitenje otroka vodi v socialno izolacijo – življenje brez druženja, brez prijateljev 

(nihče ni dovolj dober), pretirano zavedanje lastne odgovornosti – visok vzor sorojencem, 

*prezgodnje in preveliko uglaševanje na druge, *neustrezno postavljanje meja med seboj in 

drugimi, prevzemanje problemov staršev in odraslo reševanje teh in restrikcija – omejevanje 

kot na primer pretirana skromnost, brez porabe zase, oblek, besedni in nebesedni pritisk za 

življenje brez zdrave zabave in sprostitve, vzajemnega sodelovanja in druženja s sovrstniki, za 

prijetne prostočasne aktivnosti, neizražanja čustev in uresničevanja potreb), medtem ko od 

ostalih sorojencev takih pričakovanj in zahtev niso imeli. *Zaradi nedovoljenega izražanja 

jeze so to čustvo potlačile, kar se je pričelo izražati v različnih oblikah negativne in rušilne 

agresivnosti in tudi avtoagresivnosti. Tudi njihove socialno – čustvene veščine so bile slabo 
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oblikovanje in izgrajene. *Starševskih vlog, vloge mame in vloge očeta, starši niso ustrezno in 

odgovorno prevzemali in izpolnjevali, prav tako niso skrbeli za kakovosten partnerski odnos. 

Starši so imeli izrazito potrebo po vzdrževanju videza zelo urejene družine navzven, te pa so 

bile večinoma skrajno zaprte ali pa zelo odprte. Navidezno so te družine dajale vtis 

brezkonfliktnosti, dejansko pa so imele potlačene, stalne ali nerešljive konflikte.  

 

*Pojasnilo:   

Pogosto se poleg zamenjave vlog v nefunkcionalnih družinah lahko pojavijo tudi obrnjene 

vloge mati – otrok oziroma inverzna simbioza, pri kateri mati vstopa v odnos z otrokom s 

pozicije majhne deklice, otrok pa naj bi zadovoljil njene potrebe in zato postane prezgodaj in 

preveč uglašen na druge ljudi. Tako se od otroka pričakuje, da skrbi za mater (na primer 

depresivne matere so zelo neodzivne, zato jo otrok skuša oživeti in ji vdihniti življenje, t. i. 

»sindrom mrtve matere«; Stern, 1985, v Žvelc, 2011, str. 214), kar je zanj preveliko breme, ki 

se kaže skozi zasvojenosti na primer motnje hranjenja in druge odklonske motnje (Schiffin, 

1975, v Žvelc, 2011, str. 214).  

Neizpolnjene čustvene potrebe in pogrešanje potrditev osnovne človeške vrednosti, ki izhajajo 

iz nezadovoljujočega partnerskega odnosa, so lahko razlog, da se oče ali mati pretirano 

čustveno navezuje na otroke (Tomori, 1994, str. 25).  

»Mati, ki zaradi svojih lastnih tesnob in bojazni zadržuje adolescentno hči v otroštvu, in ji 

deklištvo in odraščanje predstavlja kot nekaj nevarnega, neprijetnega ali celo slabega, ji hudo 

otežuje prehod v naslednjo stopnjo razvoja (posledica je lahko na primer amenoreja, 

zaustavitev adolescentnega psihofizičnega razvoja, kronična oblika anoreksije nervoze 

oziroma t. i. duševna anoreksija). Prepovedi in omejitve vedenja, ki bi utegnilo spraviti dekle 

v težave, in nagrajevanje in spodbujanje njenega otroškega in nezrelega obnašanja vzdržuje 

hčer, mater in posredno še vse preostale na stopnji, ki je zanje še varna in domača, a je hkrati 

ovira k nujnim korakom naprej – naslednjim razvojnim fazam tako dekleta kot družine.« 

(Tomori, 1994, str. 52)  

Osebe z motnjo hranjenja občutijo motnje v sposobnosti za stalnost objekta. Kot otroci so se 

počutile večkrat zapuščene zaradi nestanovitne matere in odsotnega očeta. Bile so v 

nenehnem strahu pred izgubo, kar jim je povzročalo hude bolečine, zato so na ta prostor 

postavile hrano, da so manj trpele. Občutje meja lastnega telesa razvijejo tako, da bolj poznajo 

tisto, kar je znotraj njih samih (misli in občutja) kot tisto, kar je zunaj njih. Ta del otrokovega 

razvoja spoznavanja separacije od drugih se oblikuje znotraj njihovega telesnega prostora. 

Težave v postavljanju meja med seboj in drugimi izhajajo iz zmešnjave med notranjostjo in 

zunanjostjo, med mislimi in dejanji (Pahole, 1995, str. 76).  

Študije družin kažejo, da je za osebe z anoreksijo nervozo »značilna hiperprotektivnost, 

separacijski problemi in omejevanje razvoja avtonomnosti, neobičajno nizko število 

konfliktov (izogibanje konfliktom) ter redko izražanje čustev (emocionalna hladnost). 

Družine oseb z bulimijo nervozo pa raziskave najpogosteje povezujejo z lastnostmi, kot so 

družinska disharmonija in hostilnost. Starši v tej družinah so bolj zavračajoči, manj skrbni, 

izražajo manj empatije, pogosto zanemarjajo otroke in vzbujajo občutja krivde. Matere so 

izrazito dominirajoče in zahtevne. V teh družinah je veliko več odkritega izražanja čustev, 

vendar predvsem čustva z negativno konotacijo (pogostost konfliktov, kritiziranje)« (Copak in 

Ucman, 2010, str. 114).  

Agresivnost je lahko pozitivna, zdrava, konstruktivna, kar potrebuje človek za asertivnost in 

zdravo ambicioznost. Reaktivna agresivnost je negativna, rušilna agresija, ki želi škodovati in 

prizadeti posameznika ali večjo skupino. Pri motnjah hranjenja je pogosta tudi 

avtoagresivnost (Mrevlje, 2010, str. 111).  
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1. Udeleženka U2  

 

Tabela 5.2.1: Rezultati udeleženke U2 (21 let, bulimija nervoza – purgativni tip) pred 

celotnim programom in po njem (ITM, VGMH) ter pred skupinskim programom in po njem 

(SP, LS) (LS − predstavljen v decilih 1– 0 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH – 

ocene 1–10; SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U2 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

 

17,3 20,9 3,6 

 

SP 

 

7,1 9,9 2,8 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 2 5 3 

Čustveni jaz 2 5 3 

Socialni jaz 4 7 3 

Samozavest 5 10 5 

VGMH  Telesne 4,9 8,3 3,4 

Čustvene-miselne 3,1 8,9 5,8 

Socialne 3,7 6,9 3,2 

Duhovne 2,7 9,1 6,4 
 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke U2 po zaključku celotnega programa pri 

vseh spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno stanje, 

kot je bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla normalni 

ITM. Za okoli 3 do 6 točk bolj pozitivno je ocenila tudi različne vidike posledic motenj 

hranjenja. Ocena lastnega počutja, ki je bila že v začetku sorazmerno visoka, se je od začetka 

prvega skupinskega srečanja do zaključka zadnjega povzpela do skoraj maksimalne. Na LS so 

pred udeležbo v skupinskem programu pri treh kategorijah slabši od orientacijskega povprečja 

− torej se na teh področjih ni spoštovala vsaj toliko kot povprečna študentka. To slabše 

samospoštovanje udeleženke se je v veliki meri med sodelovanjem v skupinskem programu 

izboljšalo in je v vseh kategorijah očitno napredovala: sedaj se vidi kot bolj uspešno, 

komunikativno v družbi ljudi, v dobri meri ve, kaj hoče, je bolj zadovoljna, svoje telo vidi kot 

bolj privlačno, bolj skladno, manj okorno, počuti pa se enakovredno drugim vrstnikom, 

sorojencem, se v večji meri strinja z mnenjem, ki ga imajo o njej njeni prijatelji, in v večji 

meri prizna in pokaže svoje uspehe, pozitivne strani tudi drugim. 
  

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U2 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U2 je imela bulimijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju in prekomerno 

telovadbo sedem let, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do petega meseca programa 

pomoči). Bruhala je do šestkrat na dan, nato se je v treh mesecih bruhanje postopno zmanjšalo 

in prenehalo. Prej je telovadila do štiri ure na dan, kar se je postopoma zmanjšalo in v treh 

mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja ali tek ali kolo).  
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Družinska dinamika je bila pri udeleženki motena in starši niso bili najbolj pripravljeni 

sodelovati v procesu okrevanja, še posebej oče in sorojenci (mlajši). Mama je bila na stalnih 

dietah in je bila vedno urejena do potankosti. Njena družina je bila disfunkcionalna in 

udeleženka U2 je morala sprejeti sledeče nepodporne, škodljive vloge: tolažnica svoji mami, 

mama ostalim sorojencem in gospodinjska pomočnica (kuhanje, vzgoja in skrb zanje). Živela 

je brez pohval za svoje delo. Bila je bolj introvertiran tip osebnosti. Probleme drugih je 

poskušala takoj vsiljeno reševati, ne da bi drugi to pričakovali ali prosili. Imela je nekaj 

kolegic in kolegov, fanta ne, pravih prijateljev ne.  
 

 

2. Udeleženka U3  

 

Tabela 5.2.2: Rezultati udeleženke U3 (19 let, bulimija nervoza – purgativni tip) pred 

celotnim programom in po njem (ITM, VGMH) ter pred skupinskim programom in po njem 

(SP, LS) (LS − predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH 

– ocene 1–10; SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

  

 

U3 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

16,9 

 

20,7 

 

3,8 

 

SP 
 

 

6,1 

 

9,4 

 

3,3 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 8 9 1 

Čustveni jaz 6 7 1 

Socialni jaz 5 5 0 

Samozavest 9 10 1 

VGMH  Telesne 3,1 5,8 2,7 

Čustvene-miselne 1,4 3,8 2,4 

Socialne 3,4 5,4 2 

Duhovne 4,5 4,8 0,3 
 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke U3 po zaključku celotnega programa pri 

vseh spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) podobni (socialni jaz) ali boljši in kažejo bolj 

zaželeno pozitivno stanje, kot je bilo pred vstopom v program. Njen ITM je v 15 mesecih 

porastel do normalnega. Ob tem so njene ocene različnih vidikov posledic motenj hranjenja 

nizke, je pa napredovala glede telesnih, čustvenih in socialnih po 2 in več točke. Njena ocena 

lastnega počutja se je povzpela do dobrih 9. Udeleženka U3 ima na LS že od začetka 

povprečne ali nadpovprečne rezultate. Pri prvem ocenjevanju se najbolj odklanjajo od 

orientacijske aritmetične sredine v kategoriji samozavesti in telesnega jaza. To pomeni, da 

ima oseba dokaj pozitivno samospoštovanje na omenjenih področjih, le v kategoriji socialni 

jaz se ocenjuje nekaj nižje, a v okviru orientacijskega povprečja. Rezultati kažejo, da je 

udeleženka v času skupinskega programa napredovala na vseh področjih, sebe vidi še bolj 

srečno in enakovredno drugim. Prav tako svoje telo oz. svoj fizični izgled sprejema v še večji 
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meri in je sedaj občutno manj zaskrbljena in depresivna. Skupinski program je pomagal 

izboljšati stik udeleženke z drugimi ljudmi, to področje je pri osebi najbolj ranljivo.  
 

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U3 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U3 je imela bulimijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju in prekomerno 

telovadbo štiri leta, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do sedmega meseca programa 

pomoči). Bruhala je do štirikrat na dan, nato se je v treh mesecih bruhanje postopno zmanjšalo 

in prenehalo. Prej je telovadila do tri ure na dan, kar se je postopoma zmanjšalo in v treh 

mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek ali kolo). Udeleženka U3 je bila z mamo že 

nekajkrat v obravnavah, a neuspešno. Družinska dinamika je bila pri udeleženki U3 motena in 

starši niso bili najbolj pripravljeni sodelovati v procesu okrevanja, še posebej oče (nasilen 

prikriti alkoholik) in sorojenci. Tudi mama je imela bulimijo purgativnega tipa, tako da je bilo 

potrebno istočasno pomagati še njej. Njena družina je bila disfunkcionalna in udeleženka U3 

je morala sprejeti sledeče nepodporne, škodljive vloge: svoji mami prijateljica in svetovalka, 

skrbnica ostalim sorojencem, poleg šolanja delo v družinskem podjetju, delno tudi 

gospodinjska pomočnica. Živela je brez pohval za svoje delo. Bila je bolj introvertiran tip 

osebnosti, v svojem delovanju je bila perfekcionistična (pri šolanju, pospravljanju), izjeme so 

bile depresivne faze. Bila je skromna. Imela je nekaj šolskih kolegic in kolegov, fanta ne, 

pravih prijateljev ne.  

 
 

3. Udeleženka U4  

 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke po zaključku celotnega programa pri vseh 

spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno stanje, kot je 

bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla ITM blizu 

normalnemu. Različne vidike posledic motenj hranjenja je ocenila kar za 6 do 9 točk bolj 

pozitivno. Ocena lastnega počutja, ki je bila že v začetku sorazmerno visoka, se je od začetka 

prvega skupinskega srečanja do zaključka zadnjega povzpela do skoraj maksimalne. Na LS so 

bili rezultati pred začetkom programa precej nizki v kategorijah čustveni in telesni jaz ter 

samozavest, v času programa pa so se v vseh, zlasti pri telesnem jazu in samozavesti izredno 

izboljšali do osmega in celo desetega decila. Udeleženka sedaj sebe vidi mnogo bolj pozitivno 

kot prej in kot znaša orientacijsko povprečje. Pred vstopom v program je videla sebe kot 

slabšo, manj privlačno od drugih, v večji meri je doživljala negativna čustva, v družbi se je 

videla povprečno uspešno. Po skupinskem programu pa sebe doživlja bolj uspešno v družbi in 

tudi bolj telesno privlačno, kot se tako vidi večina drugih ljudi. Svoje čustvovanje vidi veliko 

bolj pozitivno kot pred udeležbo v skupinskem programu, sebe tudi zaznava bolj enakovredno 

ostalim vrstnikom in se v večji meri zaveda svojih pozitivnih področij. 
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Tabela 5.2.3: Rezultati udeleženke U4 (21 let, anoreksija nervoza – purgativni tip) pred 

celotnim programom in po njem (ITM, VGMH) ter pred skupinskim programom in po njem 

(SP, LS) (LS − predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH 

– ocene 1–10; SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U4 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

14,6 

 

18 

 

3,4 

 

SP 

  

7,1 

 

9,8 

 

2,7 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 1 10 9 

Čustveni jaz 2 8 6 

Socialni jaz 5 9 4 

Samozavest 1 9 8 

VGMH  Telesne 2 8,3 6,3 

Čustvene-miselne 2,7 9,7 7 

Socialne 3,6 9,3 5,7 

Duhovne 2,2 10 8,8 

 

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U4 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U4 je imela anoreksijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju ali obroku in 

prekomerno telovadbo šest let, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do devetega meseca 

programa pomoči). Bruhala je do šestkrat na dan, nato se je v treh mesecih bruhanje postopno 

zmanjšalo in prenehalo. Prej je telovadila do pet ur na dan, kar se je s pomočjo staršev in fanta 

postopoma zmanjšalo in v treh mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek ali kolo). 

Družinska dinamika je bila pri udeleženki motena, a so bili starši pripravljeni sodelovati v 

procesu okrevanja, še posebej oče, sorojenci ne. Mama je bila topla, skromna, tiha, a zelo 

stroga ženska, s travmo doživljanja velikih predsodkov drugih zaradi svoje etnične 

pripadnosti in temnejše polti – to je v veliki meri doživljala tudi udeleženka U4 

(etnocentrizem). Njena družina je bila disfunkcionalna in udeleženka U4 je morala sprejeti 

sledeče nepodporne, škodljive vloge: močna opora svoji mami in tolažnica, skrbnica in visok 

vzor ostalim sorojencem (s svetlo poltjo), visoka in nerealna pričakovanja mame glede 

njenega šolanja in šolskih in življenjskih uspehov in dosežkov. Bila je skromna, živela je brez 

pohval za svoje delo, ni se smela družiti. Bila je bolj introvertiran tip osebnosti, v svojem 

delovanju je bila perfekcionistična (pri  šolanju, pospravljanju). Imela je fanta (sošolec), nekaj 

šolskih kolegic in kolegov, ne pa pravih prijateljev.  
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4. Udeleženka U5  
 

Tabela 5.2.4: Rezultati udeleženke U5 (18 let, anoreksija nervoza – purgativni tip) pred 

celotnim programom in po njem (ITM, VGMH) ter pred skupinskim programom in po njem 

(SP, LS) (LS − predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH 

– ocene 1–10; SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U5 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

16,1 

 

18,4 

 

2,3 

 

SP 

  

6,3 

 

9,8 

 

3,5 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 4 6 2 

Čustveni jaz 5 6 1 

Socialni jaz 4 5 1 

Samozavest 6 7 1 

VGMH  Telesne 6,3 9,8 3,6 

Čustvene-miselne 6,3 8,6 2,3 

Socialne 8,7 9,6 0,9 

Duhovne 7,8 10 2,2 
 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke po zaključku celotnega programa pri vseh 

spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno stanje, kot je 

bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla ITM blizu 

normalnemu. Različne vidike posledic motenj hranjenja je po koncu programa ocenila za 1 do 

3 točke bolj pozitivno. Ocena lastnega počutja se je od začetka prvega skupinskega srečanja 

do zaključka zadnjega povzpela do skoraj maksimalne. Na LS so bili rezultati okoli povprečja 

med 4. in 6. decilom, slabši v kategorijah telesni in socialni jaz, v času programa so se vsi 

izboljšali za 1 decil do 2 decila. Po skupinskem programu se udeleženka doživlja bolj 

samozavestno in tudi nekoliko bolj telesno privlačno, kot je orientacijsko povprečje. Svoje 

čustvovanje vidi bolj pozitivno kot pred udeležbo v skupinskem programu, sebe zaznava bolj 

enakovredno ostalim vrstnikom in se v večji meri zaveda svojih pozitivnih področij. 
 

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U5 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U5 je imela anoreksijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju ali obroku in 

prekomerno telovadbo tri leta, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do osmega meseca 

programa pomoči). Bruhala je do šestkrat na dan, nato se je v treh mesecih bruhanje postopno 

zmanjšalo in prenehalo. Prej je telovadila do tri ure na dan, kar se je postopoma zmanjšalo in 

v treh mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek). Udeleženka in njeni sicer ločeni 

starši so bili že nekajkrat v daljših obravnavah, a neuspešno. Družinska dinamika je bila 

motena, a ločeni starši so bili pripravljeni sodelovati v procesu okrevanja, še posebej oče. 

Mama je bila stroga ženska, ki je bila zelo urejena in je zelo skrbela za svojo postavo.  
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Njena družina je bila disfunkcionalna in udeleženka U5 je morala sprejeti sledeče 

nepodporne, škodljive vloge: prijateljica svoji mami, skrbnica ostalim novim sorojencem z 

obeh strani, delno tudi gospodinjska pomočnica, izpolnjevanje nerealno visokih pričakovanj 

mame glede šolskih in življenjskih dosežkov. Bila je skromna, živela je brez pohval za svoje 

delo, ni se smela družiti. Bila je bolj introvertiran tip osebnosti. V svojem delovanju je bila 

perfekcionistična (pri šolanju, pospravljanju). Imela je nekaj šolskih kolegic in kolegov ter 

proti koncu procesa pomoči tudi fanta, pravih prijateljev ne. 

 
5. Udeleženka U6  
 

Tabela 5.2.5: Rezultati udeleženke U6 (18 let, anoreksija nervoza – purgativni tip) pred 

celotnim programom in po njem (ITM, VGMH) ter pred skupinskim programom in po njem 

(SP, LS) (LS − predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH 

– ocene 1–10; SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U6 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

15,8 

 

19,9 

 

4,1 

 

SP 

  

4,5 

 

8,5 

 

4 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 8 9 1 

Čustveni jaz 5 7 2 

Socialni jaz 6 8 2 

Samozavest 10 10 0 

VGMH  Telesne 2,1 7,3 5,2 

Čustvene-miselne 2,8 7,1 4,3 

Socialne 4 7,3 3,3 

Duhovne 3,1 7,2 4,1 
 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke po zaključku celotnega programa pri vseh 

spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno stanje, kot je 

bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla normalni ITM. 

Različne vidike posledic motenj hranjenja je ocenila za 3 do 5 točk bolj pozitivno. Ocena 

lastnega počutja, ki je bila v začetku sorazmerno nizka, se je od začetka prvega skupinskega 

srečanja do zaključka zadnjega povzpela do zmerno visokih 8,5. Njeni rezultati na Lestvici 

samospoštovanja so srednji do visoki (kategorija samozavesti celo v decilu 10 že pred 

začetkom, najvišje v skupini), v času skupinskega programa so porastli 1 decil do 2 decila 

(razen pri samozavesti). Udeleženka U6 je sedaj po sodelovanju v skupinskem programu bolj 

komunikativna, se v družbi počuti bolj sproščena, v manjši meri jo preplavljajo negativna 

čustva, ima dovolj poguma, da se spoprijema s težavami in svoje telo vidi bolj privlačno in 

skladno. Glede samozavesti na LS ni sprememb, surov rezultat je sicer za točko nižji, a je ta 

razlika nepomembna.  
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Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U6 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U6 je imela anoreksijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju ali obroku in 

prekomerno telovadbo štiri leta, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do devetega meseca 

programa pomoči). Bruhala je do petkrat na dan, nato se je v treh mesecih bruhanje postopno 

zmanjšalo in prenehalo. Prej je telovadila do osem ur na dan, kar se je postopoma s pomočjo 

staršev zmanjšalo in v treh mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek). Družinska 

dinamika je bila motena, a starši so bili pripravljeni sodelovati v procesu okrevanja, sorojenci 

ne. Mama je zelo skrbela za svojo postavo in bila urejena. Njena družina je bila 

disfunkcionalna in udeleženka je morala sprejeti sledeče nepodporne, škodljive vloge: svoji 

mami tolažnica in prijateljica, odlična vzornica ostalim sorojencem, delno tudi gospodinjska 

pomočnica, izpolnjevanje nerealno visokih pričakovanj staršev glede šolskih in življenjskih 

dosežkov. Živela je brez pohval za svoje delo, ni se smela družiti. V svojem delovanju je bila 

perfekcionistična (pri šolanju, pospravljanju, športnih aktivnostih). Bila je skromna. Ni imela 

niti šolskih kolegic in kolegov, pravih prijateljev ne. V vedenju je kazala visoko 

introvertiranost, ki se je v času programa približala normalnejši odprtosti introvertirane osebe 

za stike in druženje. 
 

 

6. Udeleženka U7  

 

Tabela 5.2.6: Rezultati udeleženke U7 (21 let, anoreksija nervoza – purgativni tip) pred 

celotnim programom in po njem (ITM, VGMH) ter pred skupinskim programom in po njem 

(SP, LS) (LS − predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH 

– ocene 1–10; SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U7 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

16,8 

 

19,5 

 

2,7 

 

SP 

  

6,3 

 

9,8 

 

3,5 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 2 4 2 

Čustveni jaz 3 6 3 

Socialni jaz 4 6 2 

Samozavest 2 5 3 

VGMH  Telesne 3 9,1 6,1 

Čustvene-miselne 2,4 8,7 2,4 

Socialne 5,7 7 1,3 

Duhovne 3,9 8,4 3,1 
 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke po zaključku celotnega programa pri vseh 

spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno stanje, kot je 

bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla normalni ITM. 
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Različne vidike posledic motenj hranjenja je ocenila zelo nizko (razen socialnih), ob koncu pa 

sorazmerno visoko (spet razen socialnih, kjer je ostala še najbolj stabilna) in zelo raznoliko 

(za dobri 2 točki do 6 točk) bolj pozitivno. Ocena lastnega počutja, ki je bila v začetku 

sorazmerno nizka, se je od začetka prvega skupinskega srečanja do zaključka zadnjega 

povzpela za več kot 3 točke, do skoraj maksimalne. Na LS je imela udeleženka dokaj slabo 

samospoštovanje na kategorijah telesni jaz in samozavest. Njeni rezultati oz. njeno 

samospoštovanje se je skozi skupinski program izboljšalo na vseh področjih. Sedaj je 

udeleženka bolj aktivna in sproščena v družbi, ima več poguma, večji smisel življenja in se ne 

sramuje sebe ali svojega telesa. Prav tako si udeleženka bolj zaupa, sebi in drugim pa v večji 

meri prizna in pokaže svoje uspehe ter svojo pomembnost.  
 

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U7 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in starša) in VJV   

Udeleženka U7 je imela anoreksijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju ali obroku in 

prekomerno telovadbo šest let, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do enajstega  meseca 

programa pomoči). Bruhala je do sedemkrat na dan, nato se je v treh mesecih bruhanje 

postopno zmanjšalo in prenehalo. Prej je telovadila do pet ur na dan, kar se je postopoma 

zmanjšalo in v treh mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek, kolo). Družinska 

dinamika je bila pri udeleženki U7 motena, ne starši ne sorojenci niso bili pripravljeni 

sodelovati v procesu okrevanja. Njena družina je bila disfunkcionalna in udeleženka je morala 

sprejeti sledeče nepodporne, škodljive vloge: svetovalka in tolažnica svoji mami, odličen vzor 

ostalim sorojencem, delno gospodinjska pomočnica, izpolnjevanje nerealno visokih 

pričakovanj staršev glede šolskih in življenjskih dosežkov ter glede izbire fanta (ne od ostalih 

sorojencev). Starša sta izredno pazila na dobro ime in status družine. Živela je brez pohval za 

svoje delo, ni se smela družiti. Bila je bolj introvertiran tip osebnosti, v svojem delovanju je 

bila perfekcionistična (pri šolanju, pospravljanju). Bila je skromna. Imela je nekaj šolskih 

kolegic in kolegov, fanta ne, pravih prijateljev tudi ne.  
 

 

7. Udeleženka U8  

 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke po zaključku celotnega programa pri vseh 

spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno stanje, kot je 

bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla normalni ITM. 

Različne vidike posledic motenj hranjenja je v začetku ocenila negativno, po koncu celotnega 

programa pa veliko bolj pozitivno, celo do maksimalne (čustvene-miselne, duhovne). Ocena 

lastnega počutja, ki je bila v začetku srednja, se je od začetka prvega skupinskega srečanja do 

zaključka zadnjega povzpela do visokih 9,3. Na LS so bile samoocene v začetku nizke, za 

telesni jaz celo v decilu 1, pozitivne spremembe so opazne na kategorijah socialnega jaza in 

samozavesti. Udeleženka U8 je namreč v programu pridobila več veščin oz. spretnosti 

vključevanja v družbo, postala je bolj komunikativna in v družbi bolj sproščena, kot je bila 

prej. Večja je tudi njena samozavest − torej je v večji meri prepričana, da je enakovredna ter 

vsaj toliko uspešna in srečna kot drugi.  
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Tabela 5.2.7: Rezultati udeleženke U8 (19 let, anoreksija nervoza – purgativni tip) pred in po 

celotnem programu (ITM, VGMH) ter pred in po skupinskem programu (SP, LS) (LS − 

predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH – ocene 1–10; 

SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U8 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

16,2 

 

20,5 

 

4,3 

 

SP 

  

6,2 

 

9,3 

 

3,1 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 1 2 1 

Čustveni jaz 5 5 0 

Socialni jaz 3 5 2 

Samozavest 3 5 2 

VGMH  Telesne 3 8,7 5,7 

Čustvene-miselne 1,9 9,9 8 

Socialne 3,7 8,3 4,6 

Duhovne 3,1 9,8 6,7 
 

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U8 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U8 je imela anoreksijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju ali obroku in 

prekomerno telovadbo pet let, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do osmega meseca 

programa pomoči). Bruhala je do trikrat na dan, nato se je v treh mesecih bruhanje postopno 

zmanjšalo in prenehalo. Prej je telovadila do pet ur na dan, kar se je postopoma zmanjšalo in v 

treh mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek, aerobika, kolo). Družinska dinamika 

je bila motena, mati in sorojenci niso bili pripravljeni sodelovati v procesu okrevanja, krajši 

čas je sodeloval oče z novo partnerko. Njena družina je bila disfunkcionalna in udeleženka U8 

je morala sprejeti sledeče nepodporne, škodljive vloge: svoji mami tolažnica in blažilec 

napetosti in jeze (strelovod), odličen vzor ostalim sorojencem, gospodinjska pomočnica, 

izpolnjevanje nerealno visokih pričakovanj staršev glede šolskih in življenjskih dosežkov ter 

glede izbire fanta. Ločeni starši so izredno pazili na dobro ime in status družine. Oče je bil 

čustveni manipulator, mama pa dominantna oseba, vedno nezadovoljna z vsem okrog 

udeleženke U8, čeprav je bila pridno dekle. Živela je brez pohval za svoje delo, s stalnimi 

kritikami, ni se smela družiti. V svojem delovanju je bila perfekcionistična (pri šolanju, 

pospravljanju in skrbi za videz). Bila je bolj ekstravertiran tip osebnosti. Imela je nekaj 

šolskih kolegic in  kolegov, fanta ne, pravih prijateljev ne. 
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8. Udeleženka U9  

 

Tabela 5.2.8: Rezultati udeleženke U9 (18 let, anoreksija nervoza – purgativni tip) pred 

celotnim programom in po njem (ITM, VGMH) ter pred skupinskim proogramom in po njem 

(SP, LS) (LS − predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH 

– ocene 1–10; SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U9 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

14,1 

 

18,1 

 

4 

 

SP 

  

4,2 

 

7,1 

 

2,9 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 1 10 9 

Čustveni jaz 2 9 7 

Socialni jaz 3 9 6 

Samozavest 1 8 7 

VGMH  Telesne 5,1 8 2,9 

Čustvene-miselne 1,8 6,1 4,3 

Socialne 1,7 6,7 5 

Duhovne 2,6 8,8 6,2 
 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke po zaključku celotnega programa pri vseh 

spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno stanje, kot je 

bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla ITM blizu 

normalnemu. Socialne, duhovne in čustvene-miselne vidike posledic motenj hranjenja je v 

začetku ocenila negativno, po koncu celotnega programa pa 4 do 6 točk bolje, duhovne in 

telesne je ob koncu ocenila precej visoko pozitivno. Ocena lastnega počutja, ki je bila v 

začetku slaba, se je od začetka prvega skupinskega srečanja do zaključka zadnjega povzpela 

za 3 točke do zmerno pozitivnih 7 točk. Udeleženka U9 je imela zelo nizko samospoštovanje 

z ocenami v decilih 1 do 3 glede na orientacijski vzorec. Rezultati kažejo, da je zelo 

napredovala v vseh kategorijah, najbolj pri telesnem jazu – celo iz najnižjega v najvišji decil, 

izgradila je svoje samospoštovanje do takšne mere, da ima na teh področjih bolj pozitivno 

mnenje o sebi kot večina glede na orientacijske norme. Udeleženka doživlja več pozitivnih 

čustev, čustva v večji meri obvladuje, jih izraža na bolj konstruktivne načine, svoje telo 

doživlja bolj pozitivno, kot bolj privlačno, sebe pa vidi kot bolj sposobno, bolj srečno in 

enakovredno ostalim ljudem, vrstnikom, v družbi je manj boječa in se bolje znajde. 
 

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U9 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U9 je imela anoreksijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju ali obroku in 

prekomerno telovadbo pet let, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do desetega meseca 

programa pomoči). Bruhala je enkrat na dan, kar se je v treh mesecih bruhanje postopno 

zmanjšalo in prenehalo. Prej je telovadila do tri ure na dan, kar se je postopoma zmanjšalo in 
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v treh mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek). Družinska dinamika je bila motena, 

starši so bili pripravljeni sodelovati v procesu okrevanja, sorojenci pa ne. Njena družina je 

bila disfunkcionalna in udeleženka U9 je morala sprejeti sledeče nepodporne, škodljive vloge:  

tolažnica svoji mami, blažilec napetosti in jeze (strelovod), odličen vzor ostalim sorojencem, 

gospodinjska pomočnica, izpolnjevanje nerealno visokih pričakovanj staršev glede šolskih in 

življenjskih dosežkov ter glede izbora fanta. Starši so izredno pazili na dobro ime in status 

družine, konfliktov so se bali in izogibali ter vzdrževali videz družine brez konfliktov. To je 

bila zelo zaprta družina. Mama je bila dominantna oseba, vedno nezadovoljna z udeleženko. 

Ta je živela brez pohval za svoje delo, pogosto jo je kritiziral tudi oče, ni se smela družiti. V 

svojem delovanju je bila perfekcionistična (pri šolanju, pospravljanju in skrbi za videz). Bila 

je introvertiran tip osebnosti. Imela je nekaj šolskih kolegic, fanta ne in pravih prijateljev ne. 

 
 

9. Udeleženka U10  

 

Tabela 5.2.9: Rezultati udeleženke U10 (18 let, anoreksija nervoza – purgativni tip) pred in po 

celotnem programu (ITM, VGMH) ter pred in po skupinskem programu (SP, LS) (LS − 

predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH – ocene 1–10; 

SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U10 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

14,3 

 

19 

 

4,7 

 

SP 

  

5,1 

 

9,1 

 

4 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 3 5 2 

Čustveni jaz 6 6 0 

Socialni jaz 6 7 1 

Samozavest 6 7 1 

VGMH  Telesne 4,4 8,8 4,4 

Čustvene-miselne 3,1 8,5 5,4 

Socialne 1,5 7,1 5,6 

Duhovne 2,9 9,3 6,4 
 

V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke U10 po zaključku celotnega programa pri 

skoraj vseh spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno 

stanje, kot je bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla 

normalni ITM. Socialne, pa tudi duhovne in čustvene-miselne vidike posledic motenj 

hranjenja je v začetku ocenila negativno, po koncu celotnega programa pa 5 do 6 točk bolje, 

duhovne in telesne je ob koncu ocenila visoko pozitivno. Ocena lastnega počutja, ki je bila v 

začetku srednja slaba, se je od začetka prvega skupinskega srečanja do zaključka zadnjega 

povzpela za 4 točke do visoko pozitivne. Na LS je udeleženka U10 v času trajanja skupine 

napredovala za 1 decil do 2 decila, največ v kategoriji telesni jaz, ne pa pri čustvenem jazu. 
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Ob koncu je bolj samozavestna v medosebnih odnosih, v večji meri je sproščena in aktivna v 

družbi, manj se sramuje svojega telesa in se v njem počuti bolje in je bolj optimistična.  
 

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U10 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U10 je imela anoreksijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju ali obroku in 

prekomerno telovadbo šest let, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do sedmega meseca 

programa pomoči). Bruhala je do dvakrat na dan, kar se je v treh mesecih postopno zmanjšalo 

in prenehalo. Prej je telovadila do štiri ure na dan, kar se je postopoma zmanjšalo in v treh 

mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek, kolo). Družinska dinamika je bila motena, 

a so starši bili pripravljeni sodelovati v procesu okrevanja, prav tako sorojenci. Njena družina 

je bila disfunkcionalna in udeleženka U10 je morala sprejeti sledeče nepodporne, škodljive 

vloge: prijateljica svoji mami, blažilec napetosti in jeze (strelovod), očetu nadomestna 

partnerka, odlična vzornica sorojencem, izpolnjevanje nerealno visokih pričakovanj staršev 

glede šolskih in življenjskih dosežkov ter glede izbora fanta. Starši so izredno pazili na dobro 

ime in status družine. Mama je bila dominantna oseba, vedno nezadovoljna z udeleženko. Oče 

je temu vzoru sledil in udeleženki pogosto izražal nesprejemanje, kritiko in nezadovoljstvo.  

Živela je brez pohval za svoje delo, pogosto je bila kritizirana, ni se smela družiti. V svojem 

delovanju je bila perfekcionistična (pri šolanju, pospravljanju in skrbi za videz). Bila je 

introvertiran tip osebnosti. Ni imela šolskih kolegic, ne fanta ne prijateljev.  
 

 

10. Udeleženka U11  
 

Tabela 5.2.10: Rezultati udeleženke U11 (20 let, anoreksija nervoza – purgativni tip) pred in 

po celotnem programu (ITM, VGMH) ter pred in po skupinskem programu (SP, LS) (LS − 

predstavljen v decilih 1–10 glede na orientacijske norme (orn), SP in VGMH – ocene 1–10; 

SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni bolj pozitivno) 
 

   

U11 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika (+) 

 

ITM 

  

14,7 

 

18,7 

 

4 

 

SP 

  

7,6 

 

9,9 

 

2,3 

LS  

decili orn 

Telesni jaz 4 9 5 

Čustveni jaz 3 4 1 

Socialni jaz 3 4 1 

Samozavest 6 10 4 

VGMH  Telesne 1,3 8,7 7,4 

Čustvene-miselne 1,3 9,1 7,8 

Socialne 2,1 9,3 2,1 

Duhovne 1,4 9,3 7,9 
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V tabeli lahko vidimo, da so rezultati udeleženke po zaključku celotnega programa pri vseh 

spremenljivkah (ITM, SP, LS, VGMH) boljši in kažejo bolj zaželeno pozitivno stanje, kot je 

bilo pred vstopom v program. Udeleženka je po 15 mesecih programa dosegla normalni ITM. 

Vse vidike posledic motenj hranjenja je v začetku ocenila negativno, po koncu celotnega 

programa pa celo za okoli 9 točk bolje, tako da so bile vse ocenjene visoko pozitivno. Ocena 

lastnega počutja, ki je bila v začetku dobra, se je od začetka prvega skupinskega srečanja do 

zaključka zadnjega povzpela do skoraj najvišje možne. Rezultati, ki jih je dosegla na Lestvici 

samospoštovanja, so pred začetkom programa za čustveni, socialni in telesni jaz nizki, 

podpovprečni glede na orientacijske norme Po udeležbi v skupinskem programu so boljši 

predvsem za telesni jaz, samozavest, manjši napredek za 1 decil je bil na ostalih dveh 

področjih. S pomočjo skupinskega programa je dosegla boljše vključevanje v družbo, manjšo 

čustveno občutljivost, večje zadovoljstvo, bolj pozitiven pogled na svoje telo in večje 

samospoštovanje. 

 

Osebni in družinski podatki ter ocene, povzeto iz obravnave, življenjepisa udeleženke 

U11 in življenjepisa njenih staršev, vprašalnika VGMH (udeleženke in staršev) in VJV  

Udeleženka U11 je imela anoreksijo nervozo purgativnega tipa (s čiščenjem) z neustreznim 

kompenzacijskim vedenjem: samopovzročenim bruhanjem po prenajedanju ali obroku in 

prekomerno telovadbo sedem let, svojega telesa ni sprejemala (amenoreja do devetega meseca 

programa pomoči). Bruhala je do šestkrat na dan, kar se je v treh mesecih postopno zmanjšalo 

in prenehalo. Prej je telovadila do pet ur na dan, kar se je postopoma zmanjšalo in v treh 

mesecih prešlo na rednih pol ure na dan (hoja, tek, kolo, ples). Družinska dinamika je bila 

motena, a so starši bili pripravljeni sodelovati v procesu okrevanja, sorojenci pa ne. Družina je 

bila disfunkcionalna in udeleženka U11 je morala sprejeti sledeče nepodporne, škodljive 

vloge: svetovalka in tolažnica svoji mami, nadomestna partnerka očetu, odlična vzornica 

sorojencem, delno tudi gospodinjska pomočnica. Starši so imeli do udeleženke visoka in 

nerealna pričakovanja glede šolskih in življenjskih dosežkov ter glede izbire fanta. Starši so 

izredno pazili na dobro ime in status družine. Mama je bila prikrito dominantna oseba, vedno 

nezadovoljna z udeleženko. Tudi oče je udeleženki pogosto izražal nesprejemanje, kritiko in 

nezadovoljstvo. Živela je brez pohval za svoje delo, pogosto je bila kritizirana, ni se smela 

družiti. V svojem delovanju je bila perfekcionistična (pri šolanju, pospravljanju in skrbi za 

videz). Bila je bolj ekstravertiran tip osebnosti. Imela je nekaj šolskih kolegic in kolegov, ne 

prijateljev, njen fant je bil po izboru staršev. Imela je tudi mačka, ki pa je sprva zgubljal in 

zgubil dlako, nato razvil anoreksijo – prenehal je jesti, do izstradanosti in pogina. 
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5. 3 REZULTATI − INDIVIDUALNI PRIMER (UDELEŽENKA U1)  
 

Tabela 5.3.1: Rezultati udeleženke U1 (18 let, anoreksija nervoza – restriktivni tip) v študiji 

primera pred in po skupinskem programu (LS − predstavljen v decilih 1–10 glede na 

orientacijske norme, SP in VGMH – ocene 1–10; SP, LS, VGMH – višja vrednost pomeni 

bolj pozitivno; PIE – predstavljen v percentilih po slovenskih normah) 
 

  

U1 

 

Prej 

 

Potem 

 

Razlika 

 

ITM 

  

14,1 

 

16,4 

 

2,3 

 

SP 

  

3,2 

 

6,5 

 

3,3 

 

LS  

Telesni jaz 1 3 14 

Čustveni jaz 2 4 14 

Socialni jaz 1  5 30 

Samozavest 1 8 24 

 

VGMH  

Telesne 3,6 7,7 4,1 

Čustvene-miselne 3,1 8,7 5,6 

Socialne 4 6,7 2,7 

Duhovne 3,6 8,9 5,3 

 

LES  

Zadovoljstvo 1,8 2,7 0,9 

Depresivnost 3,2 2,4 -0,8 

Agresivnost 2,7 1,8 -0,9 

Ravnodušnost 3,0 2,0 -1 

Negativna samoocena 3,2 2,0 -1,2 

Pozitivna samoocena 2,0 2,6 0,6 

 

PIE   

Reprodukcija 1 3 2             

Inkorporacija 1 1 0             

Nekontroliranost 1 45 44             

Samozaščita 45 45  0              

Deprivacija 99 79 -20            

Opozicionalnost 99 10 -89            

Eksploracija 66 99 33             

Agresivnost 99 49 -50            

Izkrivljenost  1 9 8              

 

VJV 

opažene 

razlike v 

značilnostih 

 

Introvertiranost   manj izražena  

Perfekcionizem  manj izražen 

Škodljive vloge  manj škodljivih vlog 

Zahteve pričakovanje mame  manj zahtev 

Čustveni odnos (hladen − 

topel) 

 bolj topel 

Vloge mame  ustreznejša vloga mame 
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1. Indeks telesne mase (ITM)  
 

Udeleženke U1 je bil na začetku celotnega programa, to je na začetku individualnega procesa 

pomoči 14,10 najnižji v skupini. V 15 mesecih ob koncu skupinskega programa se je popravil 

na 16,42, kar je po razvrstitvi vrednosti ITM po definiciji SZO še vedno zmerna 

nedohranjenost in prenizka telesna masa, vendar je izboljšanje očitno in tudi stabilno. 

Udeleženka je na začetku programa imela tudi neustrezno kompenzacijsko vedenje s 

prekomerno telesno aktivnostjo do 3 ure/dan, kar se je v šestih mesecih zmanjšalo na 

priporočljivo zmerno telovadbo pol ure/dan, prav tako je imela izrazito težnjo po stradanju, 

kar se je počasi normaliziralo na zdravo prehranjevanje z normalnejšimi obroki.  

 

2. Splošno počutje (SP)  
 

Ocena lastnega počutja, ki je bila v začetku nizka, se je od začetka prvega skupinskega 

srečanja (3,2) višala, zlasti v zadnjih štirih srečanjih, ko se je povzpela vse do 6,5 po zadnjem 

srečanju.  

 

3. Lestvica samospoštovanja (LS) 
 

Udeleženka U1 se je ocenila na LS v času pred začetkom skupinskega programa in po njem. 

Rezultati so prikazani v tabeli 5.3.2 in na sliki 5.3.1. Njeni rezultati udeleženke pred udeležbo 

v skupinskem programu pomembno slabši na vseh faktorjih, ki jih meri LS. To pomeni, da 

ima udeleženka nižji socialni, čustveni in telesni jaz ter tudi slabšo samozavest. Iz tabele in 

slike je tudi razvidno, da so se njeni rezultati med programom izboljšali, torej je udeleženka 

napredovala na vseh področjih, najbolj na faktorju samozavesti. Prej je udeleženka sebe 

videla kot zelo nespretno v socialnih situacijah (npr. v pogovoru z neznanim vrstnikom in tudi 

znancem, v nepoznani družbi in tudi poznani), bila je čustveno zelo občutljiva, svojega telesa 

ni sprejemala, zelo se ga je sramovala, sebe pa je videla predvsem zelo neenakovredno 

ostalim vrstnikom, sorojencem in drugim ljudem. Sedaj se udeleženka vidi bolj spretno v 

socialnih situacijah, je bolj čustveno stabilna, v večji meri sprejema svoje telo in se vidi bolj 

enakovredno ostalim vrstnikom in ljudem. 
 

Tabela 5.3.2: Samoocene udeleženke U1 na Lestvici samospoštovanja in orientacijske norme 

−  pripadajoči decili in aritmetične sredine 
 

 Prej Potem Or. norme* 

  decil*  decil* M 

Telesni jaz 25 1 39 3 45,0 

Čustveni jaz 25 2 39 4 43,9 

Socialni jaz 35 1  65 5 70,3 

Samozavest 31 1 55 8 66,9 

*orientacijske norme, povprečje 226 študentk (Lamovec, 1994) 
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Slika 5.3.1: Samoocena  udeleženke U1 na LS pred začetkom programa in po njem (vrednosti 

za socialni, čustveni in telesni jaz so obrnjene, tako da je usmerjenost vseh faktorjev 

pregledna v isto vrednostno smer) 
 

 
 

4. Vprašalnik globine motnje hranjenja (VGMH) 
 

Po modelu razsežnosti človeka (Ramovš) so v vprašalniku oblikovane štiri dimenzije posledic 

na telesni, čustveno-miselni, socialni in duhovni ravni, s po 7 do 11 posameznih bipolarnih 

lestvic, s pomočjo katerih oseba z motnjo hranjenja oceni svoje stanje. Tu so njene samoocene 

in ocene njene matere pred individualno obravnavo in po njej. Mnoge informacije, 

pridobljene s tem vprašalnikom (dva izpolnjena vprašalnika udeleženke U1, dva njene matere 

in eden njenega očeta, izpolnjen pred programom), ki je v pomoč delno strukturiranemu 

intervjuju, so v kvalitativni analizi v okviru interpretacije. 
 

Tabela 5.3.3: Ocene udeleženke U1 in njene matere v štirih dimenzijah posledic motenj 

hranjenja na telesni, čustveno-miselni, socialni in duhovni ravni (povprečja ocen na 

posameznih postavkah) 

 

 Udeleženka 

U1 

Njena 

mati 

Razlika (+) 

U1 – mati 

 

Posledice Prej Potem Prej Potem Potem – Prej 

 

Telesne 

 

3,6 

 

7,7 

 

1,9 

 

6,7 

 

4,1 

 

4,8 

 

Čustvene-miselne 

 

3,1 

 

8,7 

 

5,9 

 

7,4 

 

5,6 

 

1,5 

 

Socialne 

 

4 

 

6,7 

 

2,9 

 

6,3 

 

27 

 

34 

 

Duhovne 

 

3,6 

 

8,9 

 

2,7 

 

8 

 

5,3 

 

5,3 
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Slika 5.3.2: Ocene udeleženke U1 in njene matere v štirih dimenzijah posledic motenj 

hranjenja na telesni, čustveno-miselni, socialni in duhovni ravni 
 

 
 

5. Plutchikov indeks emocij (PIE) 

Udeleženka U1 se je ocenila na PIE v začetku programa in po njegovem koncu. Rezultati so 

prikazani v tabeli 5.3.4 in na slikah.  
 

Tabela 5.3.4: Rezultati udeleženke U1 na PIE v percentilih glede na slovenske norme in glede 

na odstotek izbranih oznak posamezne osebnostne poteze in smer spremembe po izvedbi 

programa 
 

 

Osebnostna poteza 

Norme – 

percentili 

 

Velikost in 

rang  velikosti 

razlike 

Odstotek izbranih 

odgovorov 

Velikost in rang 

velikosti 

razlike 

 Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Reprodukcija, 

družabnost 1 3 +2           7 15 65 +50          2 

Inkorporacija, 

zaupljivost 1 1 0           9 19 56 +37          5 

Nekontroliranost, 

impulzivnost 1 45 +44          3 15 60 +45          3 

Samozaščita, 

plašnost 45 45 0           8 59 59 +4            9 

Deprivacija, 

Potrtost 99 79 -20           5 80 45 -25           7 

Opozicionalnost, 

nezaupljivost 99 10 -89           1 70 7 -63           1 

Eksploracija, 

kontroliranost 66 99 +33          4 53 75 +22          8 

Agresivnost, 

Napadalnost 99 49 -50           2 71 23 -35           6 

Izkrivljenost, 

pristranost 1 9 +8            6 29 67 +38          4 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Telesne Čustv-
Misel

Socialne Duhovne

O
ce

n
e

Kategorije posledic

U1 prej

U1 potem

mati U1 prej

mati U1 potem



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

182 
 

Slika 5.3.3: Rezultati udeleženke U1 na PIE v percentilih glede na slovenske norme pred 

izvedbo in po izvedbi programa 

 

 
 
 

Slika 5.3.4: Rezultati udeleženke U1 na PIE v odstotkih izbranih osebnih potez v okviru 

posamezne osebnostne poteze 
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6. LES 
 

Tabela 5.3.5: Čustveno stanje (povprečje na lestvicah znotraj šestih posameznih faktorjev) po 

samoocenah na Lestvici emocionalnih stanj v času pred obravnavo in po njej 
  
 

Čustveno stanje 

 

Prej 

 

Potem 

Razlika 

Potem-Prej 

 

Povprečje* 

 

Zadovoljstvo 

 

1,8 

 

2,7 

 

0,9 

 

2,8 

 

Depresivnost 

 

3,2 

 

2,4 

 

-0,8 

 

2,1 

 

Agresivnost 

 

2,7 

 

1,8 

 

-0,9 

 

1,7 

 

Ravnodušnost 

 

3,0 

 

2,0 

 

-1,0 

 

1,9 

 

Negativna samoocena 

 

3,2 

 

2,0 

 

-1,2 

 

1,7 

 

Pozitivna samoocena 

 

2,0 

 

2,6 

 

0,6 

 

2,8 

*vzorec 100 študentk za običajno razpoloženje v Lamovec (1988) 
 

Legenda: :  1 − redko, 2 −  včasih, 3 −  pogosto, 4 − večinoma 
 

Slika 5.3.5: Čustveno stanje (povprečje na lestvicah znotraj šestih posameznih faktorjev) po 

samoocenah na Lestvici emocionalnih stanj  v času pred obravnavo in po njej z očitnim 

pomikom v pozitivno stanje 
  

 
 

Legenda: 1 − redko, 2 − včasih, 3 − pogosto, 4 – večinoma 
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7. VJV   
 

Tabela 5.3.6: Ocene jedrnih vzrokov za razvoj motenj hranjenja (glavni in tipični jedrni 

vzroki za razvoj motenj hranjenja in oblik njihovega izražanja (neustreznega 

kompenzacijskega vedenja), nagnjenosti k specifičnim osebnostnim potezam, ki predstavljajo 

tveganje za njihov razvoj, nezdravo družinsko dinamiko in oblik njihove izraznosti z 

izpostavljenimi nepodpornimi, škodljivimi družinskimi vlogami osebe z motnjo hranjenja in 

družinskimi strukturami (mati, oče, sorojenci) v VJV predstavljene v primeru udeleženke U1. 

Veljajo podčrtane (prej) ali obarvane (potem) postavke in stopnje.  
 

Udeleženka U1 Izpolnitev PREJ/POTEM prej: Januar 2015/potem: Marec 2016 © Ana Hram, 2014 

NAGNJENO-

STI K 

SPECIFIČNIM 

OSEBNOS-

TNIM 

POTEZAM 
Starost: 18 let 

Trajanje mh: 6 let 

Začetni ITM 14,1 

Končni ITM 16,4 

Ekstravertiranost, vmes, 

Introvertiranost 
visoka st. introvertiranosti 

(osamitev, socialnaizolacija), 

prijetnost (nižja, pretirana) 

Storilnost, pridnost 

Anoreksija: omejevanje 

Bulimija: pretiravanje 

Agresivnost: NEG SR POZ 

Izražanje čustev: NE SR DA 

Perfekcionizem  (šolanje, 

pospravljanje, urejanje doma, skrb za 

videz, drugo:  skrb za sorojence) 

Pretirana storilnost in izrazita pridnost 

Potreba po zunanji pohvali, potrditvah 

Omejevanje vsega, od hrane do oblek, 

prijaznosti, sočustvovanja, besed-tona. 

Pretiravanje v  skrajnosti veliko ali nič, 

v ne/prijaznosti, ne/sodelovanju, 

ne/sprejemljivosti NE  SREDNJE  DA 

Omejevanje -

restrikcija  (A) 

oblačil, porabi zase, 

časa za spanje in 

počitek, hrane, itn. 

Pretiravanje v 

skrajnosti (B) pri 

npr. nakupovanju, 

pospravljanju, redu, 

skrbi zase, _______. 

 

IZRAZNOST 

MH 

Purgativen tip (čiščenje: 

bruhanje, pretirana 

telovadba, jemanje odvajal) 

Restriktiven tip 

Bruhanje/dan, stradanje, prenajedanje  

Prej nadzor hrane,potem normalizacija 

Telovadba/dan(hoja,kolo),odvajala/dan 

Prej tri ure/dan, potem 6m pol ure/dan. 

Amenoreja in 

vzpostavitev 

menstrualnega 

ciklusa po (še ni). 

 

DRUŽINA      

 

 

dinamika    

 

 

Visoko kompetentna  

Kompetentna, toda prizadeta  

Dominantno-submisivna  

Konfliktna, s kroničnim konfliktnim 

razmerjem med staršema 

Resno disfunkcionalna  

Na videz brez 

konfliktov, dejansko 

stalni ali nerešljivi k.  

Iskanje dežurnega 

krivca, grešnega kozla, 

klovna. 

Sprejeta vloga 

mame: 

DA  

SREDNJE  

MALO do U1 

NIČ 

mati   

Dominantna 

Jezljiva, napeta 

Kritična, nezadovoljna 

Drugo: obsojajoča, 

zanikajoča, dr. priljubljena    

Omogočen proces separacije in 

individualizacije  NE  SREDNJE  DA 

Pohvale, nežnost, sprejemanje, toplina 

NE    MALO     SREDNJE        DA 

Pohvale tekom programa pomoči 

NE    MALO     SREDNJE        DA 

Stalne diete (z 

zdravo hrano, 

telovadba, skrb za 

telo, videz, družbo) 

Urejenost mame do 

potankosti 

Sprejeta vloga 

očeta: 

DA 

SREDNJE 

MALO do 3.ot 

NIČ do U1 

oče 

Dominanten (manj) 

Jezljiv, prepirljiv, napet 

Kritičen, nezadovoljen 

Drugo: družbeno priljubljen 

Omogočena separacija in 

individualizacija NE  SREDNJE  DA 

Pohvala, nežnost, sprejemanje, toplina 

NE    MALO    SREDNJE     DA 

Pohvale tekom programa pomoči 

NE   MALO    SREDNJE        DA 

Odsoten oče, 

Odmaknjen, 

nezainteresiran 

Ni prevzel vloge 

očeta, skrb za telo idr 

Drugo: druženje 

Vloga 

sorojencev do 

osebe z MH: 

Sorojenec 

Otrok od U1 

sorojenci 

dva mlajša sorojenca 

Podporni osebi z MH: 

NE    SREDNJE     DA 
Tekom programa podporni: 

NE       SREDNJE       DA 

Starši pretirano nadzirajoči 

(infantiliziranje), zaščitniški (hiperpr.) 

in ambiciozni   NE   SREDNJE   DA 

Zahteve, pričakovanja in obnašanje 

staršev do sorojencev: ENAKE    

PODOBNE   MANJŠE   NEENAKE   

Sorojenci: 

ljubosumni,  

rušilni, 

nepodpirajoči; 

Kasneje podpirajoči; 

Takoj podpirajoči 

Trud za vtis 

navzven in 

odprtost 

Aktivnost in družabno 

življenje staršev:     NIČ  
MALO  SREDNJE  ZELO 

Pomembnost videza družine navzven 

in potreba vzdrževati videz urejene 

družine: NIČ MALO SREDNJE ZELO             

Odprtost družine 

navzven:NIČ MALO 

SREDNJE  ZELO 

VLOGE Vloga »otroka« v družini     NE            OBČASNO               DA   Od kdaj: od 10 leta 

Nepodporne, 

škodljive vloge  

 

Število vlog: 

Občasne vloge: 

Manj kot pet vlog 

Trajne (večletne) vloge: 

Več kot 5 vlog 

Mama mami, tolažnica, prijateljica, 

svetovalka mami, substitut za 

partnerja, skrbnica ali mama 

sorojencem, čustvena skrbnica 

Razbremenjevalec 

družinske ali 

partnerske napetosti 

– klovn, Grešni kozel 
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Več kot 5 vlog 

Manj kot 5 

Omogočena separacija in 

individualizacija NE  DA 

sorojencem, gospodinjska pomočnica, 

služkinja, posrednik med staršema itd. 

– dežurni krivec, 

drugo _____ 

Pričakovano 

asketsko 

obnašanje 

Pričakovano s strani 

mame NE  SREDNJE  DA 

očeta  NE SREDNJE  DA  

Tudi s strani sorojencev            

     NE  SREDNJE  DA 

Visoka stopnja storilnosti in izrazite 

pridnosti, najboljše ocene in rezultati, 

visok vzor sorojencem, pretirana 

skromnost, življenje brez druženja, 

brez sprostitve in zdrave zabave, brez 

prijateljev, fanta – njihov izbor. 

Popuščanje pritiskov 

glede asketskega 

obnašanja tekom 

programa pomoči (od 

mame in sorojencev) 
NE    SREDNJE    DA  

Pritiski, 

zahteve in 

pričakovanja 

staršev (tudi 

sorojencev) 

Mama NE SREDNJE  DA 

Oče  NE  SREDNJE  DA 

Sorojenci  

   NE   SREDNJE  DA 

Pogoste kritike  in nezadovoljstvo 

Visoke zahteve in nerealna 

pričakovanja staršev  

Pritisk po potlačevanju čustev in 

občutij, neizražanju potreb. 

Popuščanje pritiskov, 

pričakovanj in zahtev 

tekom programa 

pomoči (od mame) 

NE SREDNJE  DA 

 

 

8. Analiza gibanja po Rudolfu Labanu (LMA) 
 

Uporabila sem Načrtno sistematično opazovanje in analizo gibanja (Ulman, 1960; Kroflič, 

1999). Drugi ocenjevalni pripomočki: ustna poročila in opažanja udeleženk (tudi 

psihologinje), pogovori z udeleženko po posameznih skupinskih srečanjih v skupini. Po 

analizi posameznih kategorij gibanja sem ugotovila, da se je odnos do telesa pri udeleženki 

U1 premaknil od elementov z zelo negativno konotacijo k elementom z bolj pozitivno 

konotacijo. Prva analiza gibanja je bila izvedena po 9. srečanju, druga pa po 14. srečanju. 
 

1) Prostor 

Pri prvi analizi gibanja (po devetem srečanju) je bil prostor ocenjen z elementom direktno in 

naravnost (–). Pri ponovnem ocenjevanju (po 14. srečanju) se je pomaknil na element 

indirektno in v loku (+).   
 

2) Drža 

Pri prvi analizi gibanja je imela zaprto držo, povešena ramena, s povešenimi rokami ob telesu, 

s pogledom usmerjenim v tla ali zaprte oči. Po drugi analizi gibanja je imela bolj pokončno 

držo, z bolj vzravnanimi rameni, pogled ni bil več usmerjen ves čas v tla, oči niso bile zaprte. 
 

3) Teža 

Pri prvi analizi gibanja je bil element težka (–), v drugi analizi gibanja pa je postala nekoliko 

lažja v gibanju. 
 

4) Moč 

Pri prvi analizi gibanja je bila šibka. Pri drugi analizi gibanja je bila močnejša. 
  

5) Ritem 

Pri prvi analizi gibanja je bil ritem gibanja miren, ritmičen – ponavljajoč. Pri drugi analizi 

gibanja pa je bil bolj enakomeren in povezan. 
 

6) Čas  

Pri prvi analizi gibanja se je vedla, kot da je izgubljena v času in prostoru in brez pomoči ni 

mogla zaključiti gibanja. Pri drugi analizi pa je bila v tem času in prostoru. 
 

7) Glasba 

Pri prvi analizi gibanja je reagirala zgolj na mirno in umirjeno glasbo, po glasnosti tiho in 

zmerno. Pri analizi drugega gibanja pa ni bila toliko občutljiva na rahlo povečano glasnost. 
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8) Tok gibanja 

Pri prvi analizi gibanja je bilo njeno gibanje na mestu in zelo kontrolirano, z vračanjem v isti 

štartni gib in položaj. Pri drugi analizi gibanja pa je bilo videti njeno gibanje z manjšo 

kontrolo, bolj prosto in brez vračanja v štartni gib in položaj. 
 

9) Raven gibanja 

Prostor sem razdelila na tri ravni: gibanje stoje, sklonjeno in na tleh. Pri prvi analizi gibanja je 

uporabila le prvo raven gibanja (stoje), pri drugi analizi gibanja pa je uporabila tudi drugo 

raven, bila je malo sklonjena. 
  

10) Smer gibanja 

Pri analizi prvega gibanja je udeleženka izvedla element levo – desno (–) in se je vedno znova 

vračala v izhodiščni položaj. Pri drugi analizi gibanja je uporabila poleg elementa levo – 

desno tudi spremenjeno smer gibanja. 

 

Tabela 5.3.7: Analiza gibanja po Labanu (Laban, 1976) po prvi in drugi analizi gibanja za 

razvijanje identitete udeleženke 
 

 Kategorije  

                  

Prva analiza gibanja                       Druga analiza gibanja 

1 Prostor direktno (–)  indirektno (+) 

2 Drža zaprta (–)  bolj odprta (+) 

3 Teža težka (–) bolj lahkotna (+) 

4 Moč šibka (–) bolj močna (+) 

5 Ritem ponavljajoč (–) bolj povezan (+) 

6 Čas izgubljena v času (–)  počasna (+) 

7 Glasba nežna (+)  nežna (+) 

8 Tok gibanja na mestu in kontrolirano (–)  bolj prosto (+)  

9 Raven gibanja stoje (–)  stoje in sklonjena (+) 

10 Smer gibanja levo – desno (–)  levo – desno, naprej (+) 
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9. Porajajoči se jezik telesa (EBL) 

 

1) Moja občutja, ki so povezana z udeleženko U1 pri metodi EBL v skupinskem 

programu pomoči z umetnostjo 

Občutja, ki sem jih zaznala ob udeleženki U1 v skupinskem programu pomoči, kjer je bilo 

potrebno za vsako udeleženko najti »ključ« za komunikacijo po metodi EBL. 

Udeleženka U1 je bila pogosto tiho,  pasivna in je samo čakala. Prav tako, ko je bila na vrsti, 

je čakala na vprašanja oz. podvprašanja, njeni odgovori so bili kratki, tihi, monotoni, 

nezainteresirani in čakanje se je nadaljevalo. Njen pogled je sporočal: »No, pa dajmo, jaz sem 

nekaj že povedala, če pa bi rada slišala več, pa me sprašuj.« Nikakor se ni čustveno odprla. 

Dostikrat je mirno gledala in samo pasivno čakala, dolgo in mirno. Vedno sem odreagirala 

mirno in jo mirno tudi pozvala h večji komunikaciji, da poskusi povedati kaj več, kaj čisto 

svojega. 
 

Sčasoma – po enem mesecu skupinskega programa pomoči, se je pričela odpirati. Povedala je, 

da je sama ugotovila, da če samo v sebi drži čustva, ne bo nič bolje, da se ji počutje poslabša. 

Takrat se je pričela počasi čustveno odpirati skupini, kar se je kazalo tudi v telesni drži in 

gibih. Skušala sem jo motivirati s tem, da sem jo pozvala, naj razloži drugim udeleženkam. 

Najprej je bila prestrašena, a je steklo. Tako se je počasi pričela privajati tovrstnim situacijam, 

ki pa so bile sprva krajše in manj ogrožujoče. 

V tem času je pridobila nekaj novih kolegic iz šole, po malem se je pričela odpirati sošolkam, 

koncentracija se ji je povečala, pričela je opazovati zdravo zabavo vrstnikov, obudila je svoj 

star hobi in predstavila je seminarsko nalogo pred celim razredom brez prevelike treme in z 

veseljem. Napredovala je torej v skupinskih dejavnostih (doslej zgolj v individualnih). 
 

2) Prepoznani elementi EBL  

Ob načrtnem opazovanju sem opazila, da je udeleženka U1 v skupini tiha in pasivna in da 

kaže znake visoko introvertirane osebe. Opazila sem, da se ne more uglasiti s skupino in 

menoj v moji novi vlogi (je v nekem zaprtem svojem svetu, hkrati pa si želi ven, kot mi je že 

dostikrat povedala), ne more vzpostaviti daljšega očesnega stika, pogosto tudi krajšega ne. To 

pomeni, da se moram jaz in skupina uglasiti z njo, ji dati zadostni čas, poiskati njen glavni 

ustvarjalni medij (samostojno risanje, ustvarjanje stvaritve, mirno gibanje na enem prostoru, 

glasbilo), umirjenost in občutek varnosti in zaupanja. 
 

Zavedala sem se dejstva, da se visoko introvertirane osebe (večina zgolj zaradi bolezni) težje 

zmorejo uglasiti z drugimi, zato sem se pričela uglaševati z njo s pomočjo metode EBL: našla 

sem očesni stik, zrcalila, izmenjevala, poudarila ritem, prešla v skupno igro, naredila premor 

in se spet uglaševala. Pri tem sem ji pustila veliko časa in pobudo, da se bo zgodilo, kar bo 

sama hotela, ko bo sama hotela. 
  

a) Vživljanje v udeleženko U1 

Na začetku skupinskega programa pomoči z umetnostjo: 

»Sem tu. Ali koga motim? Ne bi želela kogarkoli motiti. Saj veste, jaz sem mirna, 

neprivlačna, nevidna punca. V bistvu sem nevidna. Ne me ogovarjat. Ne želim si priti na 

vrsto. Zakaj mora biti vrstni red? Prosim, preskočite me. Vsakič. Tako bo najbolje. Tako je 
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doma, v šoli in tako naj bo tu. Ni me, pa čeprav tu sedim. Me slišite? No, če pa moram kaj 

reči, bom pa zelo zelo kratka in tiha, neslišna.« 
 

Po enem mesecu skupinskega programa pomoči z umetnostjo: 

»Javila sem se sama za seminarsko nalogo. Poskusila sem iti preko sebe, se izpostaviti, 

opozoriti nase, da nisem nevidna, zopet postati vidna, biti tukaj in zdaj – v prostoru, slišna, 

ustvarjalna, izrazna. Počasi prihajam na prvi tir. Sem spala, bila omamljena, otopela. Živa 

sem, zbujam se, tu sem. Končno.« 
 

Uglasila sem se z udeleženko U1. Bila je pobudnica za ustvarjanje mask in barvanje svilenih 

rutk, kar spada v pripovedovanje zgodb. Med likovnim ustvarjanjem stvaritev, ki so bili 

pripomočki za izvedbo pripovedovanja zgodb, je znala je stopiti v ospredje, se umakniti, 

voditi, se poigrati ... To me je še bolj spodbudilo, da vsakič, ko smo imeli skupinski program 

pomoči, prinesem tudi druge pripomočke, da se lahko udeleženka U1 lažje uglasi s skupino in 

z menoj oziroma mi z njo. 
 

      b) Načrt za skupno igro: 

− CILJ:  Uglasiti se z njenim ritmom 

− SKUPNA IGRA:  Razgovor preko glasbila (z bobnom)  

− OBLIKA DELA:  Delo v paru (v skupini) 

− PROSTOR: Večji miren prostor 

− MATERIAL:  Dva bobna 
        

OPIS SKUPNE IGRE: Udeleženka U1 si izbere glasbilo, ki v tem trenutku izraža del njene 

osebnosti. Njen par sem jaz. Na kratko ji razložim vajo in jo spodbudim, da lahko prične ona:  

− najprej se notranje umirim, pustim, da vidim, kaj se bo zgodilo, 

− ohranjam ugodje v komunikaciji in ne razmišljam o cilju, 

− vključim se, ko začutim, da lahko, 

− bobnava, se tudi gibava s telesom, 

− se večkrat pogledava, tudi rahlo nasmejeva ena drugi, 

− začneva dodajati (začne udeleženka U1), 

− igrivi del  (stopnjujeva), 

− premor (udeleženka U1 naredi pavzo – čuti, da je vodja ona), 

− prične, uglašujem se z njenim ritmom, 

− jo zrcalim, 

− okrepi ritem, jo zrcalim, 

− vključiva ponovno telo in ritem, 

− udeleženka U1 se začne igrati; igra na moj boben, 

− jo zrcalim, dovoli mi igrati na njen boben, 

− še malo bobna, 

− zaključi, 

− nasmehneva se, umiriva, 

− poveva kako se počutiva, 

− povem, kaj sva počeli. 
 

c) Analiza 

Pred pričetkom 
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Pred pričetkom sem bila kar napeta. Udeleženki U1 bi še morala razložiti, zakaj glasbila in jo 

motivirati za delo z njimi. Pri tem povem, kaj delam in da se bova prepustile vaji ter da ji bom 

jaz skušala slediti. Drugače bi udeleženka U1 čakala lahko samo mojo pobudo. Tako pa je 

imela dobro občutje za začetek. V tistem trenutku je vse zginilo ..., bila sem tukaj in sedaj. 
 

Najina skupna igra − moje počutje med igro 

Napetost v meni prične usihati. Pozabim na vse. Diham. Sledim. Sem tu in zdaj. To naj bi bilo 

po metodi EBL zlasti v začetku terapevtovega dela najpomembnejše – uskladiti se s seboj. 

Udeleženka U1 prične bobnati na svojem bobnu. Nežno se ji priključim na svojem bobnu. 

Pride do prvega očesnega stika. Rahlo se nasmehneva ena drugi. Udeleženka U1 je začela po 

malem uživati. Predvsem ji je bilo všeč to, da ni potrebno čakati na mojo pobudo, temveč da 

lahko začne tudi sama. Prične praskati po svojem bobnu, jo zrcalim, najin očesni stik in moj 

nasmeh jo spodbujata, da dela prav, naj si dovoli. Nato okrepi ritem, sledim ji, vključiva telo, 

uživava, nato udeleženka U1 naredi premor. Zopet pride do očesnega stika. Počasi začne z 

bobnanjem, zrcalim jo. Nato zopet prične s praskanjem, v igrivem dialogu pristopi k mojemu 

bobnu in praska po njem. Zrcalim jo, grem mirno in blago do njenega bobna in tam praskam 

kot ona na mojem bobnu. Zopet pride do očesnega stika, se tudi nasmejeva. Udeleženka U1 

okrepi ritem, sledim ji. Nato zaključi.  
 

Začela sem se uglaševati z udeleženko U1. Čutila sem, kako prihajam z njo v stik, v njen 

ritem. Obe sva bobnali močneje ali praskali po bobnu, se istočasno pogledali in nasmehnili. 

Sledim ritmu, ki mi ga ponuja. Postaja zabavno, takrat nekaj spremeni: spremeni ritem. Jaz jo 

posnemam, ne spreminjam njenega ritma. Enkrat poseže v moj prostor, prav tako pričakuje in 

mi dovoli, da jaz posežem v njen prostor. Mislim, da sem se aktivno uglaševala z udeleženko U1.  
 

3) Zaključek 

V delu po EBL so bili z udeleženko U1 doseženi naslednji cilji: povečana vzpostavitev 

komunikacije s seboj; povečana vzpostavitev komunikacije z drugo osebo; postopno 

doseganje občutja varnosti, podpore in sprejemanja; povečano vzpostavljanje očesnega stika; 

povečano sprejemanje lastnega telesa in gibanja; povečano prepoznavanje in izražanje občutij, 

doživljanj; povečano doseganje sproščenosti; večje samozaupanje. 
 

Zadovoljna sem, saj sem dosegla glavni cilj, o katerem med bobnanjem nisem razmišljala. 

Hitro sem prišla v stik z udeleženko U1. Vse je potekalo spontano in sproščeno. Postavila sem 

si uresničljive cilje in jih tudi dosegla. Bila sem v dobrem stiku z njo in sama s seboj. Vse je 

potekalo gladko po načrtu, ki ga nisem mogla popolnoma načrtovati.  
 

Elementi EBL-a so bili pri obeh dobro prepoznavni: dobro sem se uglaševala z udeleženko 

U1, jo zrcalila, sledila premoru, izmenjavala, sledila okrepitvi ritma, sledila hitri spremembi 

in dodajanju novih elementov, se igrala in za trenutek prišla na njen prostor. Ves čas sva imeli 

dober očesni stik. Udeleženka U1 je ugotovila, da lahko tudi sama prevzame pobudo in da to 

ni nič narobe, da lahko uživa v svojih dejanjih in da v njih lahko uživa tudi kdo drug. 

Ugotovila je, da je pomembna in vidna, da jo lahko kdo drug tudi zrcali, se igra, smeje z njo, 

da lahko poseže v prostor drugega, mu dovoli, da poseže v njen prostor, spreminja ritem, 

vključi telo in da ni tako težko imeti tudi očesnega stika z drugo osebo.  
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6. INTERPRETACIJA 

 

Nekaj obrazložitev, interpretacij in sklepov je podanih že v poglavju Rezultati. Tu podajam 

širši kontekst in položaj udeleženk v skupini in posebej udeleženke U1, poskušam obrazložiti 

rezultate in ugotoviti vzroke ter dejavnike sprememb, ki so v tem primeru najpomembnejši. 

Poleg tega poskušam tudi določiti prvine pomoči z umetnostjo na zvišani ravni, ki so v 

urejanju motenj hranjenja zelo učinkovite. 

 

6.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV SKUPINE IN POSAMEZNIH UDELEŽENK  

 

Podrobnejši podatki, rezultati in interpretacije stanja in sprememb skupine kot celote in 

posameznih udeleženk (razen udeleženke U1) v programu so predstavljena v poglavju 

Rezultati.  
 

Udeleženkam ni bilo lahko sodelovati, še najmanj udeleženki U1. Vse udeleženke bi najraje 

individualno ustvarjale likovne stvaritve daljši čas, brez medosebnih interakcij, gibanja, 

podajanja mnenj, povratnih informacij, vendar tako ne bi napredovale. Udeleženke z 

anoreksijo nervozo govorijo zelo tiho (ne uporabljajo možnosti glasu), še posebej udeleženka 

U1, gibanje je minimalno, izrazna mimika obraza je zelo borna, kar omejuje komunikacijo 

(vloge so medle). Značilna je tudi izrazita socialno emocionalna negativna reakcija, kot je 

izražanje pasivne zavrnitve, izražanje napetosti, umika, ne soglašanja, zadrževanja pomoči, 

izražanja nasprotovanja (oblike t. i. negativne in rušilne agresivnosti). Udeleženke z 

anoreksijo nervozo zavzemajo položaje v skupini, ki jih omogočajo nadzor situacije (še 

posebej udeleženka U1), kar kažejo na strog in tog način, udeleženke z bulimijo nervozo pa se 

želijo prilagoditi drugim, da bi jih ne odklonili. Udeleženke z anoreksijo nervozo se želijo 

nenehno pogovarjati (ko spregovorijo) le o hrani, problemih z njo in to na zelo brezčuten 

način. Z zglednim togim obnašanjem preprečujejo ostalim, da bi govorili o občutjih in čustvih 

(pomoč z umetnostjo deluje v smeri rahljanja nadzora). Če ima vaja jasno strukturo, ki jo 

določajo navodila umetnostnega terapevta, se je udeleženkam lažje vključiti. Vaja poudari 

prisotnost udeleženke in poveča njeno dostopnost. Udeleženkam z anoreksijo nervozo (in 

kompulzivnim prenajedanjem) je težko biti v središču pozornosti, udeleženke z bulimijo 

nervozo pa sebe ne vidijo kot tako zanimive, da bi bile v središču pozornosti in izvajale vajo. 

Vaje in ustvarjalno terapevtske igre ter ustvarjanja se lotijo le zato, ker se to od njih pričakuje, 

vendar pa vanjo  niso gotove. Udeleženke z anoreksijo nervozo so v tovrstni igri le kratek čas, 

se malo premikajo, govorijo tiho, težko uporabljajo domišljijo. Tisto, kar oblikujejo, 

oblikujejo zelo natančno, tudi zelo izbirajo besede, da bi opisale svoja občutja. Postavijo si 

visoke cilje, kar duši njihovo spontanost. Udeleženke z bulimijo nervozo pa dopuščajo, da o 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Hram Specialistično delo:  

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja 

 

191 
 

njihovih občutjih odločajo drugi. Ne znajo postaviti jasne meje med seboj in drugimi (velik 

problem je tudi kompulzivno vedenje). Negativne predstave o sebi jih ovirajo, da bi 

odgovorile na prvi impulz. Občutja težko izražajo, še posebej jezo in strah, zaradi česar se 

počutijo zelo ranljive. Strah jih je, da bi se drugi odvrnili od njih, da bi jih odklonili. Ves čas 

se trudijo, da bi jih skupina sprejela, zato se brezmejno prilagajajo. Velike težave imajo tudi s 

sprejemanjem česarkoli od drugega, ker so pri tem močna občutja krivde (ta mehanizem ima 

svoje korenine v otroštvu, kjer je bilo sprejemanje pogojeno z »biti priden in skrbeti za 

druge«). Delo na samospoštovanju in zaupanju se lahko začne v skupini, v kateri se počutijo 

dovolj varne, da lahko tvegajo spontanost. Bolj je vaja, igra kot terapevtska dejavnost 

strukturirana, lažje se sprostijo in sčasoma tolerirajo manj strukture v njej (Pahole, 1995). 

 

Tako udeleženke z anoreksijo nervozo in bulimijo nervozo potrebujejo biti razumljene in ne 

napadene, zato potrebujejo terapevta, ki mu zaupajo in čutijo, da jih razume, da jim je 

naklonjen, da je potrpežljiv, da jih dolgotrajno spodbuja, da jim pomaga sprejeti tudi doslej 

zavržene dele sebe, potlačeno jezo in negativno, rušilno agresivnost, le tako se lahko izgradi 

medsebojno zaupanje, ki omogoča razpravo o tveganih, a pomembnih temah (Kramar, 1995, 

str. 63). Terapevta, ki je zmožen prenesti njen obup, ne da bi jo poskušal površno razvedriti, 

ki je dovolj odporen, da ga njena destruktivnost ne požene v paniko; ki jo uči opaziti vsak 

svoj minimalni napredek in pokaže učenje iz lastnih napak ter je zdrav vzor tako v zdravi 

agresivnosti kot v življenjskosti. Ki je zmožen ustvariti tako vzdušje, ker motnja zajame 

celotno osebnost in občutja sebe, v katerem bo lahko ponovno odkrila, kdo v resnici je. 

Terapevtova vloga pa je tudi, da postane njen observirajoči ego; to je tisti del njene osebnosti, 

ki je zmožen stati dovolj izven njenega doživljanja, da vidi, kaj se dogaja; ne da bi bil ujet in 

prepuščen na milost in nemilost njenim burnim emocijam in mehanizmu omamljanja, ki 

deluje avtomatično. To vlogo naj bi terapevt imel vse dotlej, dokler je sama ne zmore prevzeti 

in jo tedaj postopoma predaja v njene roke (Ramovš, 1990a; Kramar, 1995, str. 64). 

 

Značilnosti udeleženke z anoreksijo nervozo v pomoči z umetnostjo 

 

Želi biti nevidna. Igro hitro zaključi, želi se čimbolj skriti. Ima negativno podobo o sebi. 

Razlaga in racionalizira, zakaj je igrala in način, kako je igrala, o občutjih ne govori. 

Teži k besednemu izražanju in racionaliziranju. Ločuje glavo od telesa. Ne odziva se na prave 

impulze zaradi močne potrebe po nadziranju. Ima težave z izražanjem jeze (pretirano 

izražanje, napadi muljenja in ihtavosti, kaznovanje, sovražno obnašanje, povračilo – prizadeti 

nekoga), kar pripelje do t. i. negativne in rušilne agresivnosti. Uporablja zelo borne in rigidne 

neglasovne oblike izražanja. Govori s poudarjeno natančnostjo. Pretirana  natančnost – izrazit 
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perfekcionizem. Veliko ji pomeni zunanji videz. Rajši ima znane situacije. Ovira jo strah pred 

izgubo kontrole. Malo se giblje. Govori tiho in malo. Redko veliko, takrat racionalizira, 

odpira temo na temo, hitro menjuje teme, vsebina pogovora je ne zanima. Nagiba se k 

vodilnim vlogam, kar ji zagotavlja pregled in kontrolo nad drugimi in situacijo. Izbira vloge 

za druge. Izogiba se konfliktom, čeprav ima pogosto odklonilen izraz na obrazu in kritičen ton 

glasu. V izboru vlog ni prilagodljiva (Pahole, 1995). 

Osebe z anoreksijo nervozo so bolj odprte v individualnem procesu pomoči, kjer je večji mir, 

kjer lahko delujejo počasi, občutijo tišino in igro, izdelke oblikujejo glede na njihov ritem 

(počasi, tiho, umirjeno, varno) in jim ni potrebno deliti terapevta, ki je lahko uglašen zgolj z 

njimi (Hram, 2012). 

 

Značilnosti udeleženke z bulimijo nervozo v pomoči z umetnostjo 

 

Sodeluje v skupini, ker se to od nje pričakuje. Ali ima glavno vlogo ali pa sploh ne sodeluje v 

igri. O sebi ima negativno podobo. Razlaga, kaj je igrala, ne govori o občutjih. Pokaže malo 

občutij, ker ne mara svojih misli in se boji, da bi jo te preplavile. Strah jo ovira, da bi si vzela 

več prostora. Ima težave z izražanjem jeze (zmernostjo). Nagiba se k uporabi brezobličnega 

materiala. Govori malo, nič ali pa veliko. Išče zaščito skupine, podpornike v skupini. Težko se 

vživlja. V igri je zadržana, še posebej, če so meje med domišljijo in realnostjo omajane, se 

čuti ogrožena. Ovira jo strah pred stapljanjem s svojo vlogo. Gibanje ni togo, prav tako 

uporaba glasu. Nagiba se k vlogam, ki se ji lahko prilagodi. Trudi se ugajati s svojim izborom 

vloge. Izogiba se konfliktom. V izboru vlog je prilagodljiva (Pahole, 1995). 

 

Proces pomoči sem počasi stopnjevala in se jim prilagajala, vendar vsakič za stopnjo višje. Ob 

tem so tudi izražale nezadovoljstvo in nestrinjanje (tako besedno kot predvsem telesno, z 

mimiko obraza, ne – stikom z očmi in odklonskim vedenjem na primer t. i. »muljenjem« in 

»ihtavostjo«, jezavostjo, negativno vznemirjenostjo, razburljivostjo, ravnodušnostjo in 

nezainteresiranostjo), torej tudi z t. i. negativno in rušilno agresivnostjo, vendar so le tako 

napredovale. Moja naloga ni bila jim ustreči, ugajati, zabavati, razumeti, da jim ni prijetno in 

lahko delati na sebi. Moja naloga je bila jim pomagati, da napredujejo v svojem procesu 

okrevanja (ki je bil v zaključevalni fazi), v možnosti skupinske interakcije.  
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Doseženi cilji z udeleženkami glede komunikacije, samospoštovanja in odnosa do drugih (tudi 

U1): 

− povečana vzpostavitev stika s seboj, s svojim telesom, 

− povečana vzpostavitev stika z drugimi, 

− povečana vzpostavitev komunikacije s seboj, 

− povečana vzpostavitev komunikacije z drugimi, 

− postopno doseganje občutja varnosti v skupini, 

− postopno doseganje in občutenje podpore v skupini, 

− povečano vzpostavljanje očesnega stika, 

− povečano sprejemanje lastnega telesa, 

− povečano sprejemanje lastnega gibanja, telesnega izražanja, 

− povečano prepoznavanje in izražanje občutij, čustev in doživljanj (povečan 

besednjak emocij), 

− povečano izražanje lastnega mnenja in predlogov, 

− povečano doseganje sproščenosti, 

− počasno zmanjšanje kontrole (nad seboj in drugimi, skupino), 

− postopna vzpostavitev višje prijetnosti, 

− postopno uravnavanje skrajnosti (ne/sodelovanja, ne/prijaznosti, 

ne/sprejemljivosti), 

− povečano sprejemanje zavrženih delov sebe, 

− povečano sprejemanje lastne agresivnosti, vzpostavljanje zdrave agresivnosti 

(asertivnosti in zdrave ambicioznosti), 

− glasnejši ton govora pri govoru, izražanju (normalen), 

− večje samozaupanje. 

 

Na splošno se udeleženke po skupinskem programu v večji meri bolj vključujejo v družbo, so 

v njej bolj sproščene in komunikativne, se ob srečanju tudi neznanih ljudi, predvsem 

vrstnikov, počutijo bolj prijetno, počutijo se bolj zaželene v družbi vrstnikov in jih je manj 

strah kritik in ocenjevanja drugih (spremembe na področju socialnega jaza). Poleg tega so 

udeleženke po udeležbi v skupinskem programu manj čustveno občutljive, se bolj zavedajo, 

kaj hočejo, manj stvari jih spravi iz ravnotežja, niso toliko zaskrbljene in depresivne, imajo 

več poguma in vedo, da so pomembne. V manjši meri kot prej se udeleženke sramujejo same 

sebe, manj si želijo sebe spreminjati in so bolj prepričana v svoje sposobnosti (spremembe na 

področju čustvenega jaza). Udeleženke se po sodelovanju v programu več ne počutijo manj 

privlačne od svojih vrstnic, ne sanjarijo več toliko o popolnem telesu in imajo manj dvomov o 

tem, kako pritegniti pozornost nasprotnega spola. Udeleženke začenjajo opažati, da njihovi 
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gibi niso tako neskladni, kot se jim je to zdelo v preteklosti, da imajo več talenta za umetniško 

ustvarjanje in izražanje, za gib in ples, likovnost, dramo. Zaznavajo, da jim je več ljudi 

naklonjeno in predvsem, da se imajo one same raje (spremembe na področju telesnega jaza). 

Udeleženke so v času skupinskega programa izboljšale tudi svojo samozavest; počutijo se 

enakovrednejše vrstnikom, sorojencem; v stiku z nadrejenimi oziroma avtoritetami ne 

pričakujejo graje, počutijo se pripravljene prevzeti (tudi vodilno) vlogo na področju, ki ga 

obvladajo. Udeleženke lažje priznajo svoje dosežke drugim ljudem, predvsem vrstnikom in to 

pripišejo svojim sposobnostim in ne sreči. Prav tako se udeleženke vidijo vsaj toliko srečne 

kot vrstniki in drugi ljudje in ne manj, kot so se videle včasih. 

 

Iz prikazanih rezultatov in komentarjev lahko zaključim, da izvedeni in opisani celotni 

program pomembno prispeva k normalizaciji telesne mase, k stabilizaciji telesnega 

zdravstvenega stanja (prekinitvi neustreznega kompenzacijskega vedenja in vzpostavitve in 

ureditve menstrualnega ciklusa), k boljšemu splošnem počutju, boljšemu poznavanju sebe, 

vzrokov in posledic (telesnih, čustvenih, miselnih, socialnih, duhovnih) motenj hranjenja ter k 

boljši samopodobi in samospoštovanju udeleženk. Prav tako prispeva k povečanju čustvene 

spretnosti – pismenosti, torej k socialno – čustvenim veščinam, zmanjšanju in ozaveščanju 

negativne in rušilne agresivnosti ter avtoagresivnosti, povečanju pozitivne agresivnosti, v 

obliki asertivnosti in zdrave ambicioznosti, pridobitvi na komunikaciji in medosebni 

interakciji. 
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6.2 INTERPRETACIJA REZULTATOV IN POLOŽAJA UDELEŽENKE U1 

 

6.2.1 Opis udeleženke U1 in njene družinske dinamike 
 

Udeleženka U1 z diagnozo anoreksija nervoza se je po uvodnem razgovoru decembra 2014 

vključila v individualni proces pomoči januarja 2015, ko je z družino zaradi stiske prišla po 

pomoč. Začetne intervjuje sem izvajala posamično, tako sem pridobila čim večjo iskrenost pri 

odgovorih. Intervjuji so bili izvedeni decembra 2014 najprej s starši, januarja 2015 tudi z 

dekletom, preden se je vključila v individualnih program pomoči z umetnostjo. Pred začetkom 

programa je udeleženka izpolnila vprašalnik VGMH in po treh mesecih tudi vprašalnika LES 

in PIE. V prvem mesecu sem skupaj z njo sproti izpolnjevala tudi vprašalnik VJV (glej tabela 

5.3.6). Ko se je januarja 2016 pričel skupinski program pomoči z umetnostjo, se je vanj ob 

manjši spodbudi vključila tudi udeleženka U1 in izpolnila vprašalnik LS ter ob vsakem 

srečanju tudi ocenila svoje počutje (SP). 

 

Udeleženka U1 je bila dekle srednje rasti, stara skoraj 18 let, v pozni adolescenci, iz osrednje 

Slovenije. Imela je šest let anoreksijo nervozo, ki jo je zdravila že vsa leta v različnih 

organizacijah in ustanovah, a neuspešno. Udeleženka je po e–pošti sama poslala prošnjo za 

pomoč. Prvega informativnega srečanja se je udeležila s starši in večino časa je bila tiho in 

skrito njunim očem jokala. Oče je bil molčeč pred menoj, mama pa bolj sprejemajoča. Na 

koncu je mama povedala, da je pričakovala, da imam čarobno paličico, s katero se bom 

njenega otroka dotaknila po glavi in bo takoj okreval. Za sodelovanje z menoj je mama 

pokazala nekaj interesa, oče pa ni želel sodelovati, ker »češ, saj je samo hrana«. 

 

Udeleženka U1 je imela anoreksijo nervozo nepurgativnega tipa, torej restriktivnega tipa 

(brez čiščenja), z neustreznim kompenzacijskim vedenjem: s stradanjem, telesno težo je 

kontrolirala in nižala z minimalnim vnosom le določene vrste hrane, ob točno določenih urah 

in z veliko telesnih aktivnosti, restrikcija polega hrane, tudi oblačil, porabi zase. Svojega 

telesa ni sprejemala, menstruacijskega ciklusa ni imela (amenoreja) že nekaj let. Okoli šest let 

je prekomerno telovadila do tri ure na dan, kar se je postopoma zmanjšalo in v šestih mesecih 

prešlo na rednih in priporočljivih pol ure na dan (hoja, sprehod, kolo). Že nekajkrat je 

sodelovala v daljših svetovalnih in zdravstvenih obravnavah, a neuspešno. Starši niso bili 

ravno pripravljeni sodelovati v procesu okrevanja, še posebej ne oče, sorojenec je občasno 

sodeloval. Družinska dinamika je bila motena, njena družina je bila disfunkcionalna in 

udeleženka U1 je navajala, da je morala sprejeti sledeče številne – največ od vseh udeleženk – 

nepodporne, škodljive vloge: mama svoji mami, prijateljica, svetovalka, tolažnica in 

zaveznica in emocionalni partner mami, tekmica z očetom za materino pozornost, odlična 
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vzornica in tudi skrbnica sorojencem, najmlajši tudi mama, gospodinjska pomočnica, 

služabnica, blažilec napetosti in jeze (t. i. družinski strelovod). Ob vseh teh vlogah le vloge 

otroka ni imela od svojega predadolescentnega obdobja. Spominja se je, da je vseskozi samo 

lojalno delala, opravljala gospodinjska dela, pomagala mami v vseh njenih stresnih situacijah, 

jo venomer tolažila, vzgajala sorojenca. Obenem se je počutila, kot da jim je bila odveč, 

oziroma da je bila dobra le za delo, za garanje. Vse, kar je naredila, je bilo premalo, pohvale 

ni dobila. Njenega psihofizičnega stanja niso hoteli opaziti, svojega pa so za malenkost 

potencirali. Pomembni so bili zgolj oni. Četudi sta sorojenca videla, kaj se ji dogaja, jima je 

bilo lažje stopiti na številčnejšo, močnejšo stran. Pojasnjevala je, da so jo potrebovali domači 

člani za družinski strelovod, da so lažje in enostavneje živeli in niso hoteli videti, da so 

nekoga iztirili, da jim ta dan in noč lojalno streže, ker drugega življenja nima in ga tudi ni 

sposoben sam zgraditi brez njihovih sprememb in podpore. Metaforično se je opisala kot psa, 

privezanega na kratko verigo gledajoč samo njih in kot domačo metlo v ozki omari za metle. 

 

Starši so imeli visoka in nerealna pričakovanja glede zahtev in pričakovanj v gospodinjskih 

delih in vzgoji ter skrbi za sorojence, tudi glede šolskih in življenjskih dosežkov. Izredno so 

pazili tudi na dobro ime in status družine. Mama je bila na stalnih dietah z zdravo prehrano, 

starši pa so imeli veliko rekreativnih in družabnih aktivnosti. Udeleženki U1 je oče pogosto 

izražal kritiko, nezadovoljstvo in nesprejemanje. Živela je brez pohval za svoje delo, bila je 

pogosto kritizirana. Brez topline in bližine staršev je bila čustveno podhranjena, zato je 

izražala nižjo prijetnost (sodelovanje, prijaznost, sprejemljivost drugih) s težnjo kritičnosti. 

Ker je bilo doma toliko obveznosti, ki jih je morala ona lojalno do družine opraviti, je ostala 

brez svojih prostočasnih aktivnosti in socialne mreže. Glede šole je bila perfekcionistična, 

prav tako pri gospodinjskih delih, pospravljanju in urejanju bivalnega okolja, doma. Skrbela 

je za svoj videz, oblačila se je skromno, minimalistično in premalo glede na vremenske 

razmere, kot je to počela večina oseb z anoreksijo nervozo. Bila je introvertiran tip osebnosti, 

zaradi motnje hranjenja visoko introvertirana, s potrebo po osamitvi in socialni izolaciji. 

Čustvo jeze je pogosto čutila, a ga je zaradi potlačitve pričela izražati v različnih oblikah 

negativne in rušilne agresivnosti. Njene socialno – čustvene veščine so bile slabo oblikovane 

in izgrajene. S sošolkami in sošolci ni vzpostavila bližnjih stikov in iskrenih odnosov, imela je 

nekaj znank in znancev, ne pa pravih prijateljic in prijateljev. Udeleženka U1 je bila brez 

prave podporne vloge v družini, ki je bila na videz zelo urejena družina, aktivno vključena v 

skupnost. Roditelja sta imela zadovoljujoč partnerski odnos, brez starševskih vlog. 

 

Za udeleženko U1 je veljalo v opredelitvi družinskih vlog (poglavje o družini) vloga 

nadomestka – substituta (emocionalni partner za mamo), vloga kopije podobe, ki jo ima o sebi 

roditelj (oče), vloga negativne podobe, ki jo ima o sebi roditelj (oče) in vloga zaveznika 
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(zaveznica mami), prav tako je bila v družini v vlogi grešnega kozla, gospodinjske pomočnice 

in družinskega strelovoda. Oče je bil psihološko odsoten, odmaknjen in nevpleten oče, 

svoboden. V svetovalnico je prišel zgolj prvič. Napotkov in smernikov za okrevanje 

udeleženke U1 se ni držal. Vnovičnim vabilom k sodelovanju se ni odzival. Strokovna 

obravnava je bila zato osredotočena na udeleženko U1. Družinski člani, razen občasno mame, 

niso želeli sodelovati, navkljub želji udeleženke U1. Na večje spremembe družinskega 

delovanja nisem mogla vplivati, kar je oteževalo, omejevalo in zaviralo njen proces 

okrevanja, zato je ta trajal dlje časa, z enoletno zaključevalno fazo, ki se po potrebi tudi 

podaljša. Kot pojasnjuje M. Tomori (1994), da vsi pari, ki so v svojem partnerskem odnosu 

zadovoljni, niso nujno dobri starši. »Mnoga dogajanja, ki so povezana s starševsko vlogo, so 

jim lahko odveč, če motijo način življenja, ki bi jim bolje ustrezal. V teh primerih gre večkrat 

za ne povsem dozorele osebnosti, ki se težko odpovejo ugodju in takojšnji izpolnitvi želja, pa 

tudi nasploh imajo težave pri prevzemanju starševske vloge in te odgovornosti. Taki starši 

otroke pogosto obremenjujejo s svojimi čustvenimi stiskami in jim tako otežujejo odraščanje. 

V svojem »starševstvu« pretiravajo bodisi z zaščito, zahtevami ali pa s čustvi in pričakovanji. 

Nekateri od njih to krizo prerastejo in prej ali slej jim uspe uskladiti svoj partnerski odnos z 

vlogo staršev.« (Tomori, 1994, str. 25–26) Otrok rojen takim staršem je v metafori prtljaga. 

 

Pri motiviranju udeleženke U1 za vključitev v skupinski program je bilo potrebne nekaj 

manjše spodbude, ker je zaradi težke oblike motnje hranjenja še bolj introvertirana in ima 

visoko stopnjo senzitivnosti, ki jo je zaradi preživetja morala razviti. V individualnem procesu 

pomoči je najbolj sodelovala v pomoči z umetnostjo, ko ji ni bilo treba uporabljati besed in ko 

se je počutila dovolj varno (risanje, oblikovanje, umetniško pisanje, z glasbo, z milejšim 

gibanjem), nikakor pa ne z glasom (petje, drama, pripovedovanje zgodb, glasnejša 

interpretacija z inštrumenti, glasnejša glasba, hitrejše gibanje). Ker je bilo doma veliko vpitja 

in hitre družinske dinamike (starši so ekstravertirani tip osebnosti), je izražala globoko težnjo 

po miru, upočasnjeni mirni dejavnosti, kjer je imela dovolj časa in miru. 

 

Primer udeleženke U1 je bil eden od težjih primerov v moji več kot dvajsetletni praksi, ker je 

udeleženka poleg diagnoze anoreksija nervoza, ki je najtežja in najbolj trdovratna oblika 

motnje hranjenja in tudi glede izida med najtežjimi psihičnimi motnjami, imela 

najštevilčnejše nepodporne, škodljive vloge in minimalno sodelovanje, podporo staršev v 

procesu okrevanja. Mnoge psihične in socialne kazalce, ki prav tako kažejo v pozitivno smer, 

sem prikazala in interpretirala tu, nekaj pa jih bo navedenih še v naslednjem odlomku o 

psihičnem stanju, kot so ga pokazale meritve (ITM) ter ocene na lestvicah in vprašalnikih.  
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6.2.2  ITM, ocenjevalne lestvice in vprašalniki 
 

1. ITM 

Njen začetni ITM, ko je prišla k meni po pomoč, je bil 14,1 (ITM = teža v kg/višina2 v m), 

kar sodi v kategorijo huda nedohranjenost. Po petnajstih mesecih pomoči je bil njen ITM 

16,4, torej je v telesni masi napredovala in prišla približno na pol poti do normalne telesne 

mase, do kategorije zmerna nedohranjenost. Zmanjšalo se je njeno neustrezno 

kompenzacijsko vedenje na bolj zdravo vedenje, iz stradanja je prešla na bolj zdravo 

prehranjevanje z normalnejšimi obroki, iz pretirane telovadbe do tri ure/dan v priporočljive 

pol ure zmerne telovadbe/dan, kot je hoja, sprehod ali kolo. 

 

2. SP 

Svoje počutje v začetku skupinskega programa na prvem srečanju je ocenila nizko, najnižje v 

skupini (3,2), je bila pa že ob koncu prav tega srečanja ocena višja (3,6). Nato se je njeno 

počutje postopno izboljševalo, zlasti pa v zadnjih štirih srečanjih, ko se je po zadnjem ocena 

povzpela vse do 6,5, kar bi lahko opisali kot zadovoljivo do dobro.  

 

3. LS          

Udeleženka U1 se je po izvedenem programu in obravnavi na Lestvici samospoštovanja bolj 

pozitivno ocenila kot pred njim. Posebno je opazna velika sprememba v dimenziji socialnega 

jaza, kjer je iz najnižjega, prvega decila (glede na orientacijske podatke vzorca 226 študentov 

(Lamovec, 1994)) prišla v peti decil. Ocenila je torej, da se je v družbi začela počutiti bolj 

sproščeno, manj se boji kritike in lažje izraža čustva, pa tudi stališča in mnenja. Napredovala 

je tudi v ostalih treh dimenzijah, v čustveni in telesni samopodobi in v samozavesti. 

 

4. VGMH 

Na vseh lestvicah in dimenzijah Vprašalnika globine motenj hranjenja pomeni višja ocena 

izboljšanje telesnega in psihičnega stanja, torej manjše škodljive posledice motenj hranjenja. 

Višji seštevek ocen na telesni ravni pomeni, da ima udeleženka U1 več energije, je bolj 

vitalna, dobro občuti svoje telo, se vidi realno, hkrati nakazuje, da je telesnih posledic motenj 

hranjenja malo; nižji seštevek pa kaže težje in še prisotne posledice. Višja vsota ocen na 

postavkah čustveno-miselne ravni, da je oseba bolj optimistična, izraža svoja čustva, hrana in 

razmišljanje o njej nista zelo pomembna in čustvenih posledic motenj hranjenja je manj. Višje 

ocene na socialni ravni kažejo osebo, ki je bolj komunikativna, bolj družabna, ne sameva in 

vzdržuje odnose z drugimi, predvsem z nekaj vrstniki in sorodniki. Višje točke na postavkah 

na duhovni ravni pomeni, da se oseba počuti notranje polna, umirjena, ima voljo do življenja, 

se ima rada, ima upanje in vidi smisel življenja. Samoocene udeleženke U1 so v začetku nizke  
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blizu tretjine možnih točk, po obravnavi so se povzpele na okoli 80 %, razlike v pozitivno 

smer se gibljejo okoli od 27 % do 56 % točk. Ocene njene matere so nekoliko nižje, razen za 

čustveno-miselno raven potem, ki jo zelo visoko ocenjuje. Vsi rezultati v tabeli in na grafu 

jasno kažejo napredek v pozitivno smer po izvedbi individualnega procesa pomoči in po 

sodelovanju v skupinskem programu pomoči z umetnostjo. 

   

5. PIE 

Samoocene v času pred sodelovanjem v programu kažejo osebo, ki je nedružabna, 

samotarska, introvertirana s težnjo, da se osami in oddalji od družbenega dogajanja, ljudi 

zavrača, je nezaupljiva, zelo se kontrolira, želi si stabilnosti in varnosti, težko sprejema, 

novemu se izogiba. Ob tem je depresivna, potrta, tudi obupana, počuti se prikrajšano, 

odrinjeno in je nezadovoljna z življenjem. Teži h kljubovanju, zlovolji, kritičnosti, nagnjena 

je k prepiranju, polna ogorčenja in agresivna. Navzven je ne zanima, ali je socialno zaželena 

in je do sebe zelo kritična. Depresivnost, agresivnost in opozicionalnost so tako visoke, da 

kažejo na možnost samomorilskih nagibov ali pa popolne apatije in izolacije. 

V času po petnajstmesečni pomoči je samoocena precej drugačna, kar je še bolj kot pri 

prikazu glede na norme razvidno v odstotkih odgovorov v tabeli in grafu, ker je razlika 

relativno večja. Tako so intraindividualne razlike v času očitne, vsi rezultati v odstotkih so 

precej višji, bližje povprečju oziroma nad njim. Kar se tiče reprodukcije in inkorporacije, torej 

potez nedružabnosti, zavračanja, nezaupljivosti je že tako. Glede na norme je še, a v manjši 

meri kot prej, nedružabna, s težnjo, da se osami in oddalji od družbenega dogajanja, 

nezaupljiva. Ne ocenjuje se več kot skrajno, pač pa kot povprečno kontrolirana, bolj se 

prepušča možnostim novih izkušenj in je bolj prilagodljiva. Je pa enako tesnobna zaskrbljena, 

a v okviru povprečja, morda pa to odraža več razmišljanja o morebitnih praktičnih 

življenjskih izzivih. Njena opozicionalnost, kljubovalnost, zlovoljnost se je bistveno 

zmanjšala v drugo skrajnost, ocenjuje se kot neodločno, nesamostojno, podredljivo, v skladu s 

tem je manj agresivna, prepirljiva in jezna. Višja težnja po eksploraciji, organiziranosti, 

načrtovanosti je najbrž v povezavi s poskusi usmerjanja v urejanje svojega življenja, ko se je 

tudi zaradi individualnega procesa pomoči njeno čustveno stanje izboljšalo, saj je sicer še 

precejšnja depresivnost manjša kot prej.  Največje spremembe so v potezah opozicionalnosti, 

agresivnosti, nekontroliranosti in eksploracije, delno tudi reprodukcije. Tudi kazalec težnje po 

socialni zaželenosti odgovorov kaže na nekoliko manjšo ravnodušje in brezbrižnost, s tem pa 

na malenkost večjo prilagodljivost in pozornost glede tega. Vse to je najbolj razvidno iz tabele  

5.3.4 in obeh grafov 5.3.3 in 5.3.4. V celoti sprememba osebnostnega in čustvenega profila 

med prej in potem glede na norme in odstotke izbranih odgovorov kaže na izboljšano, bolj 

pozitivno stanje, ki se približuje povprečnemu.  
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6.  LES 

Samoocene na LES so izračunane kot povprečje 6 oziroma 12 ocen na posameznih lestvicah 

znotraj posameznih faktorjev in so prikazane v tabeli in grafu. Razlike med stanjem prej in 

potem se gibljejo od 0,8 do 1,2, pri čemer je največja možna razlika na posamezni lestvici s 

štirimi stopnjami 3. Razlike so opazne, glede na variabilnost podatkov za norme (standardni 

odkloni se gibljejo okoli vrednosti 0,50, razen za pozitivno samooceno, kjer so višji) so 

statistično pomembne, a ker ne gre za psihometrično veljavno standardizacijo, je ta ocena le 

orientacijska.   

V času pred obravnavo je bila pogosto nezadovoljna, depresivna, agresivna, brezbrižna, 

negativna, po programu in obravnavi se še nagiba v depresivno smer, a precej manj, 

samoocena je manj negativna, zadovoljstvo in pozitivna samoocena pa opazno višja. V celoti 

je očiten pomik samoocen v pozitivno smer k povprečju. 

 

7. VJV   

Ocene na vprašalniku jedrnih vzrokov za razvoj motnje hranjenja v začetku individualnega 

programa jasno kažejo glavne vzroke za razvoj motnje hranjenja. Udeleženka U1 je imela 

izražene osebnostne poteze, ki predstavljajo tveganje za razvoj motnje hranjenja 

(introvertiranost, perfekcionizem, storilnost, pridnost, omejevanje hrane, oblačil, počitka, 

porabi zase),  disfunkcionalno družinsko dinamiko z izpostavljenimi številnimi nepodpornimi, 

škodljivimi družinskimi vlogami (imela je več kot pet vlog) in nepodporne družinske 

strukture (mati, oče, sorojenci), veliko zahtev in pričakovanj, brez topline in pohval. Po 

obravnavi sta manj izražena introvertiranost (ne izogiba se več socialnim interakcijam in ne 

preživi veliko časa sama) in perfekcionizem, ima manj škodljivih vlog, mama je manj 

zahtevna glede prejšnjih pričakovanj in zahtev, bolj topla in v vlogi mame. Prav tako se je 

zmanjšala negativna in rušilna agresivnost in povečala asertivnost, zdrava ambicioznost. 

 

8. Analiza gibanja po LABANU (LMA) 

Načrtno opazovanje med posameznimi skupinskimi srečanji pomoči kaže mali premik k 

izboljšanju pri vseh zastavljenih terapevtskih ciljih. Udeleženka U1 je uspešno vzpostavila 

minimalno komunikacijo in stik z ostalimi udeleženkami v skupini. Sčasoma je dosegla 

občutje nekaj večje varnosti in podpore v skupini – sprejetja skupine. Vzpostavila je 

večinoma tudi očesni stik, njen pogled ni bil več usmerjen zgolj v tla, dosegla je minimalno 

sproščenost glede na prejšnje stanje. Prepoznavanje čustev in izražanje občutij je bilo na 

začetku skupinskega programa pomoči ocenjeno kot odlično, izražanje lastnih mnenj in 

predlogov je bilo na začetku skupinske pomoči ocenjeno kot manj uspešno, na koncu pa se je 

pokazala težnja k izboljšanju. 
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9. EBL − Vzpostavljanje, vzdrževanje in vodenje stika ter vaje  

S pomočjo metode EBL sem hitro prišla v stik z udeleženko U1. Vse je potekalo spontano in 

sproščeno. Zadala sem si uresničljiv cilj in ga tudi dosegla, ker sem bila v dobrem stiku z njo 

in sama s seboj. Sledeči elementi EBL-a so bili pri obeh dobro prepoznavni, in sicer sem se 

dobro uglaševala z udeleženko U1, jo zrcalila, sledila premoru, izmenjavala, poudarila 

prepoznavni ritem, sledila okrepitvi ritma, sledila hitri spremembi in dodajanju novih 

elementov, se igrala in za trenutek prišla na njen prostor, ves čas pa spontano vzdrževala 

očesni stik. Udeleženka U1 je ugotovila, da lahko tudi sama prevzame pobudo in da to ni nič 

narobe, da lahko uživa v svojih dejanjih in da v njih lahko uživa tudi kdo drug, da je 

pomembna in vidna, da jo lahko kdo drug tudi uglasi z njo, jo zrcali, se igra, smeje z njo, da 

lahko sama poseže v prostor drugega, mu dovoli, da poseže v njen prostor, spreminja ritem, 

vključi telo in vzdržuje očesni stik. 
 

Doseženi cilji pri udeleženki U1 glede komunikacije, samospoštovanja in odnosa do drugih:  

− povečana vzpostavitev stika s seboj, s svojim telesom, 

− povečana vzpostavitev stika z drugimi, 

− povečana vzpostavitev komunikacije s seboj, 

− povečana vzpostavitev komunikacije z drugimi, 

− postopno doseganje občutja varnosti v skupini, 

− postopno doseganje in občutenje podpore v skupini, 

− povečano vzpostavljanje očesnega stika, 

− povečano sprejemanje lastnega telesa,  

− povečano sprejemanje lastnega gibanja, telesnega izražanja, 

− povečano prepoznavanje in izražanje občutij, čustev in doživljanj (povečan 

besednjak emocij), 

− povečano izražanje lastnega mnenja in predlogov, 

− povečano doseganje sproščenosti, 

− počasno zmanjšanje kontrole (nad seboj in drugimi, skupino), 

− postopno zmanjšanje kritičnega in strogega pogleda nad drugimi, 

− postopna vzpostavitev višje prijetnosti, 

− postopno uravnavanje skrajnosti (ne/sodelovanja, ne/prijaznosti, 

ne/sprejemljivosti), 

− povečano sprejemanje lastne agresivnosti, vzpostavljanje zdrave agresivnosti 

(asertivnosti in zdrave ambicioznosti), 

− glasnejši ton govora pri govoru, izražanju (bolj normalen),   

− večje samozaupanje. 
 

Po 15 mesecih obravnave kaže udeleženka U1 še vedno nekatere težave na področju 

vzdrževanje stabilnosti telesne mase in medosebnih odnosov, kar je glede na manj 

sprejemajočo socialno mrežo, manjše socialne interakcije in še vedno moteno družinsko 

delovanje, v katerem živi, pričakovano. Toda v tem času je napravila napredek na mnogih 

področjih in njeno psihofizično stanje je pomembno boljše.   
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6.3 ZAKLJUČEK Z ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Pri oblikovanju skupinskega programa pomoči z umetnostjo na zvišani ravni sta bili izhodišči 

načeli, 1) da v izražanju sebe ne obstaja le ena pot in 2) da cilj pomoči z umetnostjo ni 

dovršena umetniška stvaritev, temveč je pomemben sam proces doživljanja, izražanja in 

ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi (Interno gradivo PzU, 1995, str. 29). Druga 

načela, ki sem jim sledila, so bila: da vsak naredi vajo (gib, izdelek, besedo, stavek ...) na 

svojstven način (kajti vsak hodi po svoji poti); da vsak ve, kako se vaja naredi, vendar mora to 

sam najti v sebi (vsak nosi rešitve že v sebi); da ima vsak, ki ima vsaj malo volje in upanja ter 

je prišel v program, v sebi zdrav del, ki ga mora aktivirati, da bo pomagal bolnemu, 

ranjenemu, utrujenemu delu. Terapevt pa mora pri obravnavi tako težkih oblik motenj 

hranjenja dobro poznati osebno problematiko, da to možnost zazna in podpre, biti mora torej 

strokoven in hkrati dovolj senzitiven ter intuitiven.  

 

V skupinskem programu se je v največji meri uporabljal ustvarjalni gib – ples, prepleten z 

likovno dejavnostjo. Plesalec – ustvarjalec skozi gibe zaznava lastne ustvarjalne in notranje 

potenciale, krepi svojo samopodobo, svoje psihofizično zdravje, izraža svoja čustva in 

občutja, krepi komunikacijo s seboj in drugimi ter okoljem. Gibanje (in ples) je naravna pot 

izražanja naših čustev, zato plesalec – ustvarjalec preko giba in plesa spoznava sebe in druge 

na globlji način. Predvsem se srečuje s svojimi čustvi in občutji in jih s telesom nebesedno 

izraža, to pa mu omogoča tudi lažje besedno izražanje čustev. Likovna dejavnost je v tem 

programu izrednega pomena, ker nudi introvertiranim osebam dovolj prostora, časa in 

varnosti za počasno vključevanje in uglaševanje s skupino (t. i. mehkejši elementi; Šav, 2003, 

str. 11). Po vrstnem redu in primernosti sledi glasbena, nato dramska dejavnost (t. i. 

zahtevnejša stopnja; Šav, 2003, str. 11) z uporabo lutk, figuric, mask in s pripovedovanjem 

zgodb. Skupinski program je za večino udeleženk prinesel nov način izražanja in dojemanja 

sebe. Pogosto namreč ljudje pozabljajo, kako pomembno je gojiti prostočasne dejavnosti, se 

zahvaliti samemu sebi za prijetne trenutke, izražati svoja občutja in čustva, tudi negativna, 

uresničevati svoje potrebe, zaupati samemu sebi, se uresničevati, imeti prijatelje, se smejati, 

biti spontan itn. Program s spodbujanjem takšnega načina vedenja krepi pozitivno 

samopodobo udeležencev in s tem razvija tudi višje samospoštovanje. Prav tako veča in krepi 

pozitivne značilnosti, kot so kakovostna komunikacija in medosebna interakcija, socialno in 

emocionalno klimo ter počutje posameznika, sodelovanje in motiviranost za (ustvarjalno) 

dejavnost, usklajenost nebesedne telesne z besedno komunikacijo, veča in krepi tudi čustvene 

spretnosti – pismenost in manjša negativna in rušilna agresivnost ter veča pozitivna, torej 

asertivnost in zdrava ambicioznost. 
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Osrednji cilj raziskave je bil ugotoviti, ali ima opisani program pomoči z umetnostjo na 

zvišani ravni in celoten pristop pomembne pozitivne učinke na splošno telesno in psihično 

stanje oseb z motnjami hranjenja. Na zastavljena raziskovalna vprašanja sem poskušala čim 

bolj vsestransko in utemeljeno odgovoriti in zato uporabila številne opazovalne, ocenjevalne 

in merske instrumente. Podrobni odgovori so bili podani že v poglavjih Rezultati in 

Interpretacija in jih tu le povzemam. 
 

 

Prvo raziskovalno vprašanje 
 

Ali in v kolikšni meri tukaj opisani program pomoči z umetnostjo vpliva na telesno 

zdravstveno stanje (stabiliziranje telesnega zdravstvenega stanja in normaliziranje indeksa 

telesne mase) udeleženk z motnjo hranjenja?  

 

Normaliziranje indeksa telesne mase pomeni, da se ta poveča do normalnega razpona 

18,5−25. Stabiliziranje telesnega zdravstvenega stanja pa pomeni postopno zmanjšanje do 

prenehanja neustreznega kompenzacijskega vedenja oz. nadomestnega vedenja (kot je 

samopovzročeno bruhanje, pretirana telovadba, uporaba odvajal in diuretikov, stradanje,  

preobjedanje oz. prenajedanje, restrikcija itn.) ter vzpostavitev in ureditev menstrualnega 

ciklusa. 

 

Za spremljanje telesnega zdravstvenega stanja je bil uporabljen indeks telesne mase, ki seveda 

ne odraža celovitega zdravstvenega stanja, je pa v primeru motenj hranjenja lahko primeren 

neposreden kazalec. V času 15 mesecev je porastel povprečju za 3,4 točke in individualno 

najmanj za 2,3 točke; in razlika je statistično pomembna. Glede na meje normalnega ITM se 

je pri šestih udeleženkah normaliziral, še pri eni je zelo blizu normalnemu, pri štirih pa se je 

precej približal. Da bi bilo izboljšanje zdravstvenega stanja stabilno in da bi program 

dolgoročno in trajno pozitivno vplival na njihovo zavedanje samega sebe, je del celotnega 

programa tudi zaključevalni proces, v katerem poteka spremljanje njihovega celotnega stanja 

in podpora. Vse udeleženke so z neustreznim kompenzacijskim vedenjem prenehale v prvih 

treh mesecih individualne pomoči (U1 v šestih mesecih), telesno aktivnost normalizirale na 

priporočljive pol ure na dan, prišlo pa je tudi do vzpostavitve in ureditve menstrualnega 

ciklusa pri vseh udeleženkah (razen pri U1).   

 

Ker se v obdobju rednega poteka programa ni zgodila kakšna druga pomembna sprememba, 

je zelo verjetno, da je bil program tisti posebni dejavnik, ki je pomembno pomagal k 

normalizaciji in stabiliziranju telesne teže, prenehanju neustreznih kompenzacijskim vedenj, 

vzpostavitvi in ureditvi menstrualnega ciklusa in tako izboljšanju teh vidikov telesnega 
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zdravstvenega stanja. Lahko torej zaključim, da je program pozitivno vplival na telesno 

zdravstveno stanje udeleženk. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje 
 

Ali in v kolikšni meri tukaj opisani program pomoči z umetnostjo vpliva na splošno psihično 

počutje udeleženk z motnjo hranjenja, na njihovo samospoštovanje in samopodobo ter jim 

tako pomaga v procesu zmanjševanja čustvenih in socialnih posledic motenj hranjenja?  

 

Psihično stanje je bilo na začetku, ob zaključku in skozi celoten potek programa spremljano in 

ocenjeno na več načinov: z opazovanjem, s posebej izdelanimi tremi vprašalniki, in sicer z 

Vprašalnikom globine motenj hranjenja (VGMH), lestvico splošnega počutja (SP) in 

Vprašalnikom jedrnih vzrokov (VJV), nadalje z Lestvico samospoštovanja (LS), poleg tega še 

pri udeleženki U1 v individualnem programu pomoči še s Profilom indeksa emocij (PIE) in 

Lestvico emocionalnih stanj (LES) ter s sistematičnim opazovanjem gibanja po Labanu 

(LMA) in M. Rutten - Saris (metoda EBL).  

 

Opazne so številne pozitivne spremembe od začetnega do sedanjega stanja. Pokazalo se je 

pomembno izboljšanje v splošnem počutju, povečanem samospoštovanju, v izboljšani telesni, 

čustveni in socialni samopodobi ter v telesnih, čustvenih, miselnih, socialnih in duhovnih 

razsežnostih (manj negativnih tovrstnih posledicah motenj hranjenja), povezanih z motnjo 

hranjenja. Izražale so tudi relativno večjo družabnost, prilagodljivost, zaupljivost v vrstnike, 

sorojence, druge ljudi in v življenje ter večjo težnjo k urejenosti življenja. Tudi nekateri 

dejavniki pri udeleženkah in njihovih družinah, ki so vzročno povezani z razvojem motenj 

hranjenja, kažejo težnjo k zmanjšanju in spremembi na bolje (VJV). Lahko torej sklenem kot 

pri odgovoru na prvo raziskovalno vprašanje: Ker se v obdobju rednega poteka programa ni 

zgodila kakšna druga pomembna sprememba, je zelo verjetno, da je bil program tisti posebni 

dejavnik, ki je pomembno pomagal k zmanjševanju čustvenih in socialnih posledic motenj 

hranjenja in k bolj pozitivnemu, aktivnemu, trdnemu psihičnemu stanju udeleženk. 

 

Analiza ter interpretacija kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov raziskave tako v primeru 

skupine kot v primeru udeleženke so pokazali, da je pomoč z umetnostjo na zvišani ravni 

učinkovit način pomoči pri motnjah hranjenja, ki je pomembno pozitivno vplival na telesno in 

psihično stanje udeleženk. V raziskovalnih vprašanjih sta sicer telesni in duševni vidik ločena, 

toda celotno sedanje poznavanje problematike motenj hranjenja in vzporedno izboljšanje v 

navedenih vidikih, kot ga je pokazala ta raziskava, je še en dokaz temeljne povezanosti 

telesnega in duševnega. 
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Ker se je v procesu priprave raziskave izkazalo, da bi bilo koristno prepletanje tako 

kvantitativnih kot kvalitativnih metod, smo naredili mešano raziskavo (t. i. mixed methods 

research). Tako smo upoštevali širši obseg pomembnih informacij, besednih in nebesednih 

telesnih vzorcev vedenja in komunikacije, kar je pri osebah z zasvojenostjo in omamo 

ključnega pomena, ker se te v večini izražajo nebesedno telesno in minimalno besedno in tudi 

zaradi njihovega velikega primanjkljaja v besednjaku, ki opisuje čustva in občutja, potrebe in 

meje.  

 

Taka izhodiščna usmerjenost je pomagalo k boljši sprotni pomoči, ker je bilo mogoče sproti 

rahločutno spremljati celotno dinamiko skupine (in posameznih udeleženk, še posebej najbolj 

ranljivih in občutljivih) in ji slediti, se hitro prilagajati in sproti preverjati program ter 

pripravljati naslednji korak za korakom. Mešana raziskava je doprinesla celovit pogled na 

čuječ način pomoči, na urejanje zasvojenosti in omam – motenj hranjenja.  

 

Z dopolnjevanjem kvantitativnih metod s kvalitativnimi v enovito celoto smo pridobili 

obsežne celostne rezultate evalvacije, s katerimi lahko izboljšujemo naše delo in spodbujamo 

druge strokovnjake k vidikom pozornosti na senzitivnost in čuječnost pri pomoči in delu z 

ranljivejšo in občutljivejšo populacijo, še posebej na področju zasvojenosti in omam. 

 

Motnja hranjenja je torej le izraz, klic na pomoč, obupen poskus po preživetju. Osebe z 

motnjo hranjenja pogosto izhajajo iz izrazito disfunkcionalnih družin, ki na nek način same 

ustvarijo bolnika, da lažje preživijo. Tako osebe z motnjo hranjenja (ali drugimi simptomi) 

osamljeno doživljajo vse najslabše iz družine, celo neznosne stvari (Zaviršek, 2000b).  

»Zapis na telesu je skrita šifra, vidna le ob posebnih svetlobah; vanj se steka življenjski čas in 

palimpsestni nanosi so tako natančno izpisani, da se črke zdijo kot Breiliyeva pisava. Želim 

ohraniti svoje telo zvito pred radovednimi očmi, ga nikoli preveč razkriti, ne povedati vse 

zgodbe.« (Winterson, 1992, v Zaviršek, 2000a, str. 143) 

 

Menim, da bi se o pomenu zdrave partnerske zveze, ki je predpogoj za kakovostno starševstvo 

in zdravo družino ter je preventiva pred nefunkcionalnostjo v družinah, moralo več ozaveščati 

in tudi izobraževati. V specialističnem delu se mi je zdelo pomembno poudariti posledice 

nefunkcionalne družinske dinamike in posebnosti procesa okrevanja brez psihofarmakoloških 

sredstev – s PzU in aktivnim vključevanjem v zdravo skupnost. Ta spoznanja in ta metoda 

lahko koristi tudi drugim tako empatičnim čuječim terapevtom in svetovalcem, ki delujejo 

odgovorno na področju zasvojenosti in omam kot družinam, ki so prvi in glavni nosilec 

odgovornosti za otroka. Tako posamezniku kot celotni družini je pomoč z umetnostjo 

podporna disciplina pri urejanju motenj hranjenja dobrodošla in učinkovita pomoč. Celoten 

program pomembno krepi varovalne dejavnike in vpliva na varovanje zdravja v skupnosti. 
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Menim, da je pomoč z umetnostjo na zvišani ravni lahko uspešna tudi pri drugih oblikah 

urejanja zasvojenosti in omam in drugih problematikah, še posebej pri reševanju posledic 

disfunkcionalnih družin. Prav tako je zelo primerna v preventivnih dejavnostih, tako v 

primarni preventivi (univerzalni, selektivni in indicirani) kot tudi v sekundarni in terciarni 

preventivi. Okrevanje pri motnji hranjenja je postopen in nelahek proces sprememb, je 

odskočna deska pri preseganju tragike in poziv h kakovostnejšemu življenju z avtentičnim 

jazom, grajenju nove, stabilnejše socialne mreže in boljšim medosebnim interakcijam, zato je 

pomembno, da je terapevt zdrav vzor in vztrajen v nameri okrevanja. Pri tem je lahko pomoč 

z umetnostjo na zvišani ravni izrednega, suportivnega pomena.  

 

Kot Šav menim, da je pomoč z umetnostjo v praksi pomoč kombinacije dveh pristopov, tako 

ustvarjalnega kot katarzičnega, njen cilj pa je poleg vzpostavitve ustvarjalnega procesa, tudi 

doživetje duševne katarze in osebnostna rast. »Terapevtska funkcija PzU pa temelji na 

dejstvu, da je naše sedanje življenjsko stanje posledica konkretnih dejanj oziroma doživetij v 

preteklosti in da lahko sedanje stanje zdravimo in spreminjamo z doživljanjem novih, 

drugačnih dejanj in doživetij.« (Šav, 2003, str. 11) »Pomoč z umetnostjo pa je celostna 

vzgoja, namenjena vsakomur, predvsem pomoči potrebnim in tudi tistim, ki si želijo 

samouresničenja v smislu Maslowa, to je v svojem življenju in delu celovito uresničiti svoje 

občečloveške in specifične osebne potenciale.« (Šav, 2003, str. 13)  

 

Pomoč z umetnostjo je človeku prijazna terapija. Je pomoč, ki posega v nezavedno raven, 

skozi ustvarjalno terapevstko igro (tehnike in metode), ki povezuje dejavnost obeh 

možganskih polobel, zato je izredno podporna človekovim notranjim zdravilnim virom, ki se 

ob tovrstni spodbudi ponovno polnomočno aktivirajo in pomagajo ranjenemu delu. Tako 

človek lahko ponovno odkrije svojo primarno prvinsko notranjo moč in se harmonizira. 

 

Naj počasi sklenem z zanimivo mislijo A. Kobolt (2012) o današnjem času, ki močno 

zaznamuje današnje otroke in mladostnike in nadgradim zaključek z možno rešitvijo z 

organskim izobraževanjem otrok in mladostnikov v šolah (Robinson, 2015) ter s Franklovim 

opisom Maslowe teorije in najboljše poti do samouresničenja, z izpolnitvijo smisla s 

služenjem nečemu in nekomu, ko se človek šele zares kaže kot človeško bitje in je sploh šele 

zares človek (Frankl, 1988, v Lukas, 1993).  

 

»Danes globalizacija sveta, katerih posledice občutimo zlasti v zadnjih letih gospodarske in 

družbene krize, nosi s seboj prelome, ki segajo na ekonomsko in tudi vrednostno polje. Kar 

današnje starše in njihove potomce postavlja pred nove izzive, je iskanje drugačnih poti 

materialnega, predvsem pa psihološkega in socialnega preživetja. Bajzek (2008, v Kobolt in 

Gomezel, 2012, str. 326) piše, da se današnji mladi od prejšnjih generacij razlikujejo po 
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odgovornosti izbire, ki se dogaja v obdobju etične praznine, v družbi, ki je kompleksna ter 

brez skupnih moralnih norm in pravil. Ni mogoče trditi, da v drugih obdobjih niso poznali 

negotovosti, gre za to, da se je današnja negotovost ponotranjila in prenesla na vsa področja 

življenja.« (Kobolt in Gomezel, 2012, str. 326)  

 

Izrednega pomena so zato poleg zdravih družin tudi kreativni šolski programi za otroke in 

mladostnike (dober primer je priročnik za šole in starše Kreativne šole), ki vsebujejo osebno 

prilagojeni, organski pristop (t. i. organsko izobraževanje, ki postavlja trdne temelje za njihov 

vseživljenjski razvoj), ki črpa iz novih tehnoloških in strokovnih virov in omogoča otrokom in 

mladostnikom, da se na zdrav in lažji način spopadajo z izzivi enaindvajsetega stoletja 

(Robinson in Aronica, 2015).  

 

Izobraževanje je živ sistem z nalogo vpeljati in ohraniti živo kulturo šol, katerega je le z 

organskim izobraževanjem možno ohraniti živega. Organsko izobraževanje ima štiri nosilna 

načela (Robinson in Aronica, 2015, str. 44): 1) Zdravje. Organsko izobraževanje spodbuja 

razvoj in dobro intelektualno, telesno, duhovno in družbeno počutje učenca; 2) Ekologija. 

Organsko izobraževanje pripoznava življenjsko pomembno medsebojno odvisnost vseh teh 

vidikov razvoja v vsakem učencu in skupnosti kot celoti (obnova svetovnih naravnih virov); 

3) Pravičnost. Organsko izobraževanje goji individualno nadarjenost in potencial vseh 

učencev ne glede na njihove okoliščine ter spoštuje vloge in odgovornosti tistih, ki delajo z 

njimi; 4) Skrb. Organsko izobraževanje ustvarja najboljše okoliščine za razvoj učencev 

(ustvarjalnost in inovativnost), saj temelji na sočutju, izkustvu in praktični modrosti.  

 

Opisana kultura šol naj bi izpolnjevala osnovne izobraževalne cilje: ekonomskega, 

kulturnega, družbenega in osebnega (Robinson in Aronica, 2015, str. 44–51): 1) izobraževanje 

naj bi učencem omogočilo, da postanejo ekonomsko odgovorni in neodvisni (veliko 

zaposlitev, za katere je bilo začrtano sodobno izobraževanje, hitro izginja); 2) izobraževanje 

naj bi učencem omogočilo razumeti in ceniti lastno kulturo ter spoštovati različnost drugih 

(šole bi morale pomagati učencem, da bi razumeli lastno in druge kulture, ter spodbujati 

občutje kulturne strpnosti in soobstoja); 3) izobraževanje naj bi učencem omogočilo, da 

postanejo dejavni in sočutni državljani; 4) izobraževanje naj bi učencem omogočilo, da 

uresničijo svoj potencial in živijo izpolnjeno in ustvarjalno, se vključujejo v svet v sebi in tudi 

v svet okoli sebe (svet okoli sebe poznamo le skozi svet znotraj sebe po čutilih, s katerimi ga 

zaznavamo, in zamislih, po katerih ga osmišljamo; zasebni svet misli, občutij in zaznav). 

Svetova sta tesno povezana, naše življenje se oblikuje v nenehnem medsebojnem delovanju 

obeh svetov, in vsak od njiju vpliva na to, kako zaznavamo drugega in delujemo v njem.  
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Šole naj bi spodbujale »veščine 21. stoletja« (ki pa so bile pomembne že davno pred 

prehodom v 21. stoletje, danes pa so še toliko bolj – vrnitev k »osnovam«, ki so biološki 

darovi, s katerimi se otrok že rodi in ga sunejo v svet kot neverjetno učeči se organizem): 1) 

interdisciplinarne teme (globalna ozaveščenost, ekonomska, poslovna, podjetniška, finančna, 

državljanska, zdravstvena in okoljska pismenost); 2) učne veščine (ustvarjalnost in 

inovativnost, kritično mišljenje in reševanje težav, komunikacija in sodelovanje); 3) 

življenjske in karierne veščine (prožnost in prilagodljivost, iniciativnost in samousmerjenost, 

družbene in medkulturne veščine, produktivnost in odgovornost, vodenje in odgovornost).  

Šola ne sme učencev odtujevati in frustrirati, temveč jih navdihovati, da bodo iskali lastne 

poti do samouresničenja in izpolnitve smisla. Opis najboljše poti do samouresničenja je podal 

že Maslow – sam ustanovitelj teorije samouresničenja in pravi, da je samouresničenje možno 

le kot nenameravana posledica, ki ni zastavljena kot cilj (kot cilj jo človek avtomatično 

zgreši). »Najboljša pot do somouresničenja je torej nesebično ravnanje, altruistično obnašanje 

in socialna naravnanost. Šele v človekovi zmožnosti, da prezre samega sebe, da pozabi nase, v 

predanosti določeni nalogi zunaj v svetu in v predanosti ljubljenemu človeku, šele potem je 

popolnoma on sam in uresniči samega sebe.« (Frankl, 1988, v Lukas, 1993, str. 7) 

  

»Prvotna človekova dolžnost ni, da uresniči samega sebe, ampak da izpolni smisel. Njegova 

dolžnost ni, da najprej uresniči svoje možnosti, ampak je najprej usmerjen v svet, da tam 

uresniči smiselne možnosti, ki čakajo, da bi jih že končno enkrat uresničil, zunaj v svetu in ne 

v usmerjenosti v svoj lasten jaz. Človek stopi preko samega sebe v svet zunaj sebe! Človek je 

bitje, čigar bivanje je zaznamovano s samopresežnostjo. Temeljno antropološko stanje 

izpisuje signaturo človeške biti, ki vedno stremi preko same sebe in ni nikdar vnaprej 

usmerjena sama nase. Kaže na smisel, ki ga je treba izpolniti zunaj v svetu, in na sočloveško 

bit, h kateri se ljubeče obrača. Z drugimi besedami: človek je k smislu in k ljubljeni osebi 

orientirano bitje. Človek se hoče posvetiti služenju nečemu in se ljubeče predati drugi osebi. 

In prav toliko in samo toliko, kolikor se človek nečemu posveti, kolikor lahko nečemu služi in 

v čemer se lahko predaja ljubljeni osebi, toliko se človek šele zares kaže kot človeško bitje in 

je sploh šele zares človek.« (Frank, 1988, v Lukas, 1993, str. 5–6) 
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PRILOGE 

 

 
PRILOGA 1 

 

Izpolnjeni vprašalniki udeleženke U1: LS in VGMH 

 

 

LESTVICA SAMOSPOŠTOVANJA (LS) (T. Lamovec, 1994, str. 76–79) 

 

 

Tabela: Posamezne samoocene udeleženke U1 na 75 trditvah LS pred prvim srečanjem in po 

zadnjem srečanju. Ocene: ne drži – 1, pretežno ne drži – 2, ne vem – 3, pretežno drži – 4, 

povsem drži – 5.  
 

 TRDITEV 

 

OCENA 

prej potem 

1 V družbi nisem nikdar povsem sproščen/a. 4 2 

2 Težko izražam svoja stališča in čustva. 3 2 

3 Pogosto imam občutek, da ničesar ne znam prav narediti. 3 2 

4 Le redko zardim. 2 2 

5 Včasih se sramujem same/ga sebe. 5 3 

6 Na splošno sem prepričan/a v svoje sposobnosti. 2 4 

7 Pogosto razmišljam, da sem manj sposoben/a od svojih kolegov. 5 2 

8 Zdi se mi, da mi primanjkuje talenta za ples in druge dejavnosti,  

ki zahtevajo skladnost gibov. 

3 2 

9 Zadovoljen/a sem s svojim telesnim izgledom. 1 4 

10 V družbi vrstnikov se počutim enakovrednega/o. 1 4 

 

11 

 

Če želi nadrejena oseba govoriti z mano, navadno ne pričakujem graje. 

 

1 

 

3 

12 Primanjkuje mi zaupanja vase. 4 3 

13* Zdi se mi, da v življenju nisem uspel/a. 3 3 

14 Pogosto trpim zaradi pretirane plašnosti. 5 3 

15 Skrbi me, da se z drugimi ljudmi ne razumem prav dobro. 5 2 

16 Kadar moram prepričati nadrejeno osebo v nekaj, čemur bi  

ta utegnila nasprotovati, sem zelo zaskrbljen/a. 

5 4 

17 Navadno se v družbi dobro počutim. 1 3 

18 Rad/a bi spremenil/a mnoge stvari pri sebi, če bi mogel/a. 5 4 

19 Mislim, da nisem pretirano občutljiv/a na neodobravanje drugih. 1 3 

20 Včasih sem zaskrbljen/a glede svojih zmožnosti,  

da pritegnem zanimanje nasprotnega spola. 

2 2 

21 Mnogo ljudi me ne mara. 4 

 

3 

 

22 Zdi se mi, da sem dovolj inteligenten/na. 3 3 

23 Če me kdo pohvali, ne poskušam zanikati njegovih trditev. 1 3 

24 Premalo sem iznajdljiv/a in podjeten/na. 2 2 

25 Včasih pomislim, da nisem nič vreden/na. 5 3 

26 Neprijetno mi je, kadar spoznavam nove ljudi. 5 4 

27 Bojim se kritike, ki bi jo lahko izrekla nadrejena oseba. 5 4 

28 Svoja čustva običajno poskušam skriti. 3 3 

29 Redkokdaj sem v zadregi. 2 3 

30 Včasih izgubim ves pogum in se sprašujem, če sem sploh za kakšno rabo. 5 3 
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31 

 

Večinoma sem zadovoljen/na. 

 

1 

 

4 

32 Včasih pomislim, da je moj telesni videz neskladen. 1 2 

33 Kadar se ukvarjam s športom, ki zahteva skladnost gibov,  

se bojim, da sem videti zelo neroden/na.                                                                    

2 2 

34 Kadar mi nekaj posebno uspe, pripišem zasluge  

za to sebi in ne le sreči. 

2 4 

35 Zaupam v svoje seksualne sposobnosti. 1 2 

36 Večino časa se počutim nelagodno, ne da bi vedel/a, zakaj. 3 2 

37* Sem vsaj toliko privlačen/na kot večina ljudi. 2 3 

38 Kadar sem v družbi, se težko spomnim, o čem naj bi se pogovarjali. 4 3 

39 Pogosto me skrbi, če imajo drugi ljudje zares radi mojo družbo. 5 3 

40 Skrbi me misel na to, ali me pri delu drugi ocenjujejo  

kot uspešnega/o ali neuspešnega/o. 

5 3 

 

41 

 

Sposobna sem pristopiti k neki družbi in se aktivno vključiti vanjo. 

 

1 

 

3 

42 Zlahka postanem depresiven/na. 4 3 

43 Navadno vem, kaj hočem. 4 5 

44 Včasih me je sram lastnega telesnega izgleda. 5 4 

45 Pogosto sem sam/a sebi zoprn/a. 5 4 

46 Potrudim se, da sem deležna pozornosti, kakšno se mi zdi,  

da zaslužim. 

2 3 

47 Vsaj toliko sem srečen/na kot večina ljudi. 2 4 

48* Zdi se mi, da svoje delo kar v redu opravljam. 3 4 

49* Mislim, da sem čisto v redu človek in se le redko počutim krivo. 1 3 

50 Kadar srečujem neznane ljudi, se pogosto počutim neprijetno. 5 4 

 

51 

 

Kadar naredim kakšno nerodnost ali napako,  

ki me osmeši, potrebujem dolgo časa, da to prebolim. 

 

4 

 

3 

52 Včasih se mi zgodi, da se v družbo ne morem vključiti. 5 4 

53 V družbi novih ljudi navadno nisem pretirano plašen/na  

in se ne počutim nelagodno. 

1 2 

54 Pogosto sem zaskrbljen/a. 5 3 

55 Često si želim in sanjarim, da bi bil/a bolj privlačen/na. 1 2 

56 Kadar grem na sestanek z osebo nasprotnega spola,  

navadno pričakujem, da ji bom všeč. 

2 3 

57 Ne počutim se nelagodno, če moram prevzeti  

vodilno vlogo na področju, ki ga obvladam. 

1 3 

58 Pogosto se mi dozdeva, da nisem za nobeno rabo. 4 3 

59 Pogosto me skrbi, kaj drugi ljudje mislijo o meni. 5 3 

60 V družbi sem opazovalec/ka. 5 5 

 

61 

 

Zelo sem zaskrbljen/a, kadar moram prebrati sestavek  

ali nekaj povedati pred celo skupino. 

 

4 

 

3 

62 Ko izvajam neko športno dejavnost in opazim,  

da me drugi gledajo, se moja učinkovitost zelo poslabša. 

4 3 

63 Če govorim pred skupino ljudi, ne občutim posebne napetosti. 2 3 

64 Pogosto me kaj spravi iz ravnotežja. 5 4 

65 Pogosto imam občutek, da je večina mojih prijateljev/ic in  

kolegov/ic telesno bolj privlačnih od mene. 

5 4 

66 Zavedam se svoje spolne privlačnosti in pričakujem,  

da jo bodo drugi opazili. 

1 2 

67 Strinjam se z mnenjem, ki ga imajo o meni moji najboljši prijatelji. 3 3 
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68 Kadar menim, da imajo nekateri ljudje, ki jih poznam,  

neugodno mnenje o meni, me to močno vznemirja. 

4 3 

69 Navadno sem napet/a in zaskrbljen/a. 5 2 

70 Včasih mi je nerodno ali pa se bojim vstopiti v sobo,  

kjer so drugi že zbrani in se pogovarjajo. 

5 4 

 

71 

 

Sem bolj občutljiv/a kot večina ljudi. 

 

5 

 

4 

72 Če sem na nekem področju dober/a, mi tega ni težko priznati drugim. 1 2 

73 Če imam nekoga rada, mu to tudi dam vedeti. 2 3 

74 Včasih se mi zgodi, da ne vem, kaj hočem. 4 3 

75 Na nekaterih področjih izven dela sem dovolj uspešen/na. 2 3 

 
 

Točkovanje: 

Obratno se vrednoti ocene trditev 13 (samozavest), 37 (telesni jaz), 48 in 49 (čustveni jaz), 

zapisane so ležeče in označene z zvezdico. Končna vsota točk za prve tri kategorije se obrne, 

to je odšteje od maksimuma točk za posamezno kategorijo (telesni jaz – 90, čustveni jaz – 

105, socialni jaz – 155), tako da višja vsota pomeni pozitivneje izražen vidik 

samospoštovanja;             
 

 

Tabela: Skupne samoocene udeleženke U1 na Lestvici samospoštovanja in orientacijske 

norme −  pripadajoči decili in aritmetične sredine  (končna vsota točk za prve tri kategorije je 

obrnjena, tako da višja vsota pomeni pozitivneje izražen vidik samospoštovanja; orientacijske 

norme – povprečje 226 študentk, Lamovec, 1994)  
 

 Možni  Prej  Potem  Or. norme  

 razpon  decil*  decil* M 

Telesni jaz 18–90    65 > 25 1 59 > 31 3 45,0 

Čustveni jaz 21–105  80 > 25 2 66 > 39 4 43,9 

Socialni jaz 31–155  120 > 35 1  90 > 65 5 70,3 

Samozavest 19–95  31 1 55 8 66,9 
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VPRAŠALNIK GLOBINE MOTNJE HRANJENJA (VGMH) 

© Ana Hram, 2014 

 

Ime:   U1________________________                  Datum:   prej januar 2015,  potem marec 2016 

Telesna teža (ITM): prej/potem______________________________________________________ 

Neustrezno kompenzacijsko vedenje in amenoreja (drugo): ________________________________ 

Prej/potem_______________________________________________________________________ 
 

Na spodnjih lestvicah označite, kako v zadnjem času občutite in vidite sami sebe. Če se vidite bolj 

podobni opisu na levi, obkrožite nižje številke (1, 2, 3), če pa bolj opisu na desni, obkrožite višje številke 

(8, 9, 10). Prosimo, da ste pri ocenjevanju čim bolj realni in iskreni. Obkrožite tisto številko, ki vas 

najbolje opisuje.  
 

Telesne posledice 

 

Sem brez energije.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Imam normalno energijo. 

 

Telesno sem šibek/-a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Telesno sem vitalen/-a. 

 

Ne vem, kdaj sem lačen/-a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Vem, kdaj sem lačen/-a. 

 

Ne čutim, kdaj se telo želi gibati. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Čutim, kdaj se telo želi gibati. 

 

Nimam nadzora nad telesom. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Imam nadzor nad telesom. 

 

Slabo zaznavam telesne signale. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Dobro zaznavam telesne 

signale. 

Sebe vidim drugače, kot me 

vidijo drugi. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sebe vidim tako, kot me vidijo 

drugi. 

 

Vsota 

           

 

Čustveno-miselne posledice 

 

 

Sem depresiven/-a. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nisem depresiven/-a. 

 

Sem pesimističen/-a glede sebe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sem optimističen/-a glede 

sebe. 

 

Imam malo volje. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Imam veliko volje. 

Težko opravljam vsakodnevne 

stvari. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zlahka opravljam vsakodnevne 

stvari. 

 

Ves čas mislim le na hrano 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Na hrano pomislim le občasno. 

Ves čas načrtujem, kako bi 

nehal/-a z rituali. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zelo malo načrtujem, kako bi 

nehal/-a z rituali . 

Pogosto razmišljam, kako bi bilo 

brez motnje hranjenja. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Redko razmišljam, kako bi bilo 

brez motnje hranjenja. 

 

Vsota 
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Socialne posledice 

 

 

Nisem komunikativen/-a. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Sem komunikativna. 

 

Malo sem v družbi. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Veliko sem v družbi. 

 

Veliko časa preživim sam/-a  

s sabo.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

 

Malo časa preživim sam/-a  

s sabo. 

Težko vzdržujem odnose  

z drugimi. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Zlahka vzdržujem odnose  

z drugimi 

 

Imeti partnerja je zame težava. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Imeti partnerja zame ni težava. 

 

Ne morem se posvečati svoji 

družini. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

 

Posvečam se svoji družini. 

Na delovnem mestu, šoli sem 

pasiven/-a. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Na delovnem mestu, v šoli sem 

aktiven/-a. 

 

Vsota 

           

 

Duhovne posledice 

 

 

Počutim se izgubljeno. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Ne počutim se izgubljeno. 

 

Počutim se nemočno. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Počutim se močno. 

 

Čutim, da sem brez svobodne 

volje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

 

Čutim, da imam svobodno 

voljo. 

 

Nekaj me upravlja (hrana, misli). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Nič me ne upravlja. 

 

Počutim se notranje prazno. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Počutim se notranje polno. 

Čutim, da ne izpolnjujem svojih 

potencialov. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Čutim, da izpolnjujem svoje 

potenciale. 

 

Nimam se rad/-a. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Imam se rad/-a. 

 

Počutim se brez upanja. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Imam upanje. 

 

Najraje bi končal/-a življenje. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Življenja si ne želim končati. 

Ničesar ne doživljam, vse gre 

mimo mene. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

 

Dogodke polno doživljam. 

 

Ne vidim smisla svojega 

življenja. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

 

Vidim smisel svojega življenja. 

 

Vsota 
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PRILOGA 2 

 

Tabela opazovanja in dogajanja v skupini ter Terapevtski model vodenja skupine po Liebmanu 

 

Tabela 2: Opazovanja in dogajanja v skupini – evalvacija posameznih srečanj  

Evalvacija posameznega srečanja 

                               

Faza: 

Cilji: 

Zaporedno število srečanja:  

 

Trajanje srečanja: 

Možni vplivi (vreme, lunine spremembe, drugo): 

Obdobje (praznik, počitnice, izpitno obdobje, letni čas, drugo): 

Spremembe (večje spremembe vremena, prehod v drugi letni čas, drugo): 

 

Število udeleženk:  

Odsotnost: 

Kraj in datum: 

Tema srečanja:  

Medosebna interakcija, ki jo spodbudi vodja: direktna/indirektna 

Ustvarjalna dejavnost: 

Vaje oz. naloge: 

Pripomočki in material (poleg osnovnega materiala):  

Posebni dogodki: s pozitivno ali  negativno konotacijo 

Posebne reakcije: 

− negativne (pretirana pasivnost, nemirnost, umik in odklanjanje drugih, vsiljivost, 

kontrola itn.), 

− pozitivne (veliko veselje, zanimanje, pričakovanje, pozornost, ustvarjalnost, sproščenost 

itn.) 

Motivacija, sodelovanje in izvajanje naloge, vaje: aktivno/srednje/pasivno 

 

Klima, vzdušje in počutje (SP): pozitivna/srednje/negativna  

 

Morebitne posebne okoliščine, ki vplivajo na srečanje (rojstni dan, narejen izpit, drugo):  

 

Komunikacija, količina, značilnosti (pogovor, podajanje povratnih informacij): 

Medosebna interakcija: pozitivna/srednja/negativna 

Besedno izražanje: 

Posebnosti v besednem izražanju: 

Glasnost, ton izražanja (tih, nezainteresiran, tišji, normalen za udeleženke, normalen, glasen): 

Nebesedno telesno izražanje: 
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Izražanje čustev in občutij: 

Izražena konfliktnost: 

Potlačena jeza in negativna – rušilna agresivnost: 

Pozitivna, zdrava, konstruktivna agresivnost (asertivnost, zdrava ambicioznost): 

Izraženost socialno – čustvenih veščin (čustvene spretnosti – pismenosti): 

Povratna informacija udeleženk: 

Povratna informacija vodje in sovodje (opažanja): 

Dosežek srečanja: napredek/stagnacija 

 
 

Terapevtski model vodenja skupine po Liebmanu (Liebman 1986, v Šugman - Bohinc, 1994) 
 

Skupino sem vodila po terapevtskem modelu Liebman in M. Vogelnik (1996), ki vključuje 

kategorije: sestava skupine, težko sprejemljivi dejavniki, ki vplivajo na skupino, postavljeni cilji 

in nameni, omejitev skupine in osnovna pravila, odprtost/zaprtost skupine, vloga vodje in sovodje 

ter dnevni red srečanja (Liebman 1986, v Šugman – Bohinc, 1994). Prihod v skupino in odhod iz 

nje sta vedno poseben dogodek. Ob začetku skupinskih srečanj se pripravi topla dobrodošlica 

(usklajevanje, sprostitev, uglasitev), tako da ustvarimo prijetno vzdušje. Zaključek pa pomeni 

hkrati slovo. Sodelujoči se drug od drugega poslovijo. Zaključevanje vsebuje razumsko, čustveno 

in organizacijsko plat. Vse tri je potrebno pripraviti, tematizirati in sodelujoče pripraviti. Prehod iz 

skupinskega v vsakdanje življenje lahko zavestno pripravimo. Dobro organiziran zaključek 

skupine lahko bistveno olajša povratek v življenjski in osebni vsakdan. Če je bil skupinski proces 

zaključen in zaokrožen, se je lažje spomniti izkušen iz skupine, jih predelovati in prenašati v 

drugačno okolje (t. i. zavarovanje izkušenj iz skupinskega procesa). Če je slovo zavestno 

oblikovano, v poslovilnih situacijah ni tem ali odnosov, ki bi ostali nezaključeni ali nedorečeni. 

Slovo je načrtovano tako, da ostane čas in priložnost tudi za zadnje osebne razgovore in za 

zamenjave kontaktov (Vogelnik, 1996, str. 102–103).   
  

Sestava skupine: 

− vodja, sovodja, kdo je član, koliko članov (vodja: specializantka pomoči z 

umetnostjo, sovodja: psihologinja), 11 udeleženk z motnjo hranjenja (9 z 

anoreksijo nervoza, 2 z bulimijo nervoza); 

− prostor (velikost, osvetljenost, ogrevanost, voda, sanitarije, zvočna izolacija), 

ustrezen večji prostor, v mirnem kraju, osvetljen, ogrevan, z ustreznimi 

sanitarijami in zvočno izoliran; 

− čas (primernost, razporeditev dejavnosti) v popoldanskem času, po šoli udeleženk 

(čas in prostor prilagojen udeleženkam); 

− material in pripomoči (našteti v 4.1). 

Težko sprejemljivi dejavniki, ki vplivajo na skupino: 

− vpliv s strani udeležencev (potrebe, pričakovanja, psihofizične zmožnosti, 

podobnosti in razlike). Udeleženke imajo velika pričakovanja, potrebe, urediti vse 

naenkrat, biti takoj sprejete v skupini, dobrodošle, zaželene; 

− čustva in občutja (ki jih udeleženci vnesejo v sistem). Izredna kritičnost in 

zahtevnost, manjša samoiniciativnost, potlačena jeza in negativna  agresivnost. 
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Cilji in nameni 

Razlogi, želje, pričakovanja, zaradi katerih se je neka skupina sestala: urejanje motenj hranjenja s 

PzU na zvišani ravni. 

Omejitve skupine in osnovna pravila 

Vnaprejšnje omejitve (število članov, potrebna prisotnost na določenem številu srečanj), skupno 

dogovorjena temeljna pravila glede medosebnih odnosov (poslušanje, neprekinjanje, spoštovanje, 

pravočasni prihodi, sodelovanje, odmori, pogovarjanje med delom, skupna odgovornost, ipd.) 

Pravočasni prihodi, potrebna 90 % prisotnost, sodelovanje glede na zmožnosti (vsak je viden, 

slišan, ne prezrt in ima svoj čas za podajanje povratnih informacij). 

Odprte ali zaprte ali polodprte skupine 

Odločitev glede odprtosti skupine za nove člane, od česar je odvisna raven poglobljenosti in 

intimnosti odnosov in dela. Pri tovrstni problematiki je dobro imeti zgolj zaprte skupine, tako se 

udeleženke počutijo dovolj varne in sprejete, brez večjih sprememb. 

Vloga vodje 

Prisotnost vodje, sodelovanje pri delu, vodenje. Aktivna udeležba vodje in sovodje. Povezanost 

vodje in sovodje. Vzajemna naklonjenost, podpora in sodelovanje. 

Običajni dnevni red srečanja (ki se je prilagajal glede na dejanske potrebe skupine): 1) uvod in 

ogrevanje (10 do 30 min); izbira ustvarjalne dejavnosti, teme 10 do 20 minut; 2) sama dejavnost 

(20 do 45 minut) ali 45 do 60 minut; 3) pogovor in zaključek (30 do 45 minut) ali 20 do 45 min. 

Čas enega srečanja je trajal od 1 ure in pol do 2 ur. 
 

 

PRILOGA 3 
 

Interakcijski proces IPA, Negativna – rušilna agresivnost, Socialne – čustvene veščine 

(čustvena spretnost – pismenost) 

Besedna in telesna komunikacija odkrivata dve plati človeka: racionalno in emocionalno, 

zavestno in nezavedno, vsebinsko in odnosno. Prva sporoča o objektivni realnosti, ima referenčno 

funkcijo, druga je pomembnejša v izmenjavi občutij, čustev in odnosov, ima ekspresivno funkcijo. 

Glavne razlike med njima so še v formi, substanci, strukturiranosti znakov in kodov, v tipu 

reference, v nevrofiziološki umestitvi, v zmožnosti avtorefleksivnosti in večji stopnji zavestnosti 

jezika ter v večji medkulturni veljavnosti nebesedne telesne komunikacije (Kovačič, 1994a, str. 

49). Kazalci emocionalnih stanj v govoru so: stopnja raznolikosti besedja, razmerje med 

pozitivnimi in negativnimi izrazi, stopnja oddaljenosti, slovnična obeležja, pogoste, redke – 

izogibane teme itn. (Kovačič, 1994b, str. 61). 

Kazalci emocionalnih stanj v glasu so: glasnost (intenziteta, amplituda), višina (frekvenca) in 

časovni potek. Kombinacija teh so: barva, resonanca (zvočnost in moč), trajanje, hitrost, ritem 

(urejene spremembe glasnosti in višin v času), modulacija (intonacija, infleksija, melodija), 

razponi glasnosti in višin, odmori in prekinitve, razmerja glasnih in tihih dob, variabilnost in 

dinamika itn. Štiri funkcionalne ravni delitve glasov so: 1) primarni, 2) nujni, tvorni elementi 

govora, 3) spremljajoči spremenljivi modifikatorji govora (določajo naklon, poudarek, čustven 

ton) in 4) samostojni, neodvisni ali spremljajoči (glasovne skupine kot smeh, jok, vzdih, 

pokašljevanje, zehanje, godrnjanje, mrmranje, vzklik, stok, ihtenje, šepet itn.) (Kovačič, 1995, str. 

121). 
 

1. Interakcijski proces 
Interakcija med dvema je kompleksen proces, še veliko bolj to velja za skupinsko interakcijo, zato 

je tudi empirično proučevanje zapleteno in obstaja veliko različnih pristopov. Enega zgodnjih, a še 

veljavnih je razvil Bales (1950, 1970, 1982; po Scherer, Ekman, 1985; po Hargie, Dickson, 2004, 

str. 418–420, v Kovačič, 2010, str. 100–103) in ga imenoval Analiza interakcijskega procesa 

(IPA), kasneje je bil nekoliko dopolnjen v sistem za večstopenjsko opazovanje skupin 

(SYMLOG). To je sistem opazovanja in razvrščanja različnih interakcijsko – komunikacijskih 

vzorcev v nevtralne vsebinske in pozitivne oziroma negativne odnosne kategorije.  
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S pomočjo tega sistema lahko ugotovimo, ali se skupina bolj ukvarja z nalogo ali z odnosi, je bolj 

pozitivna ali negativna in katere posamezne kategorije interakcije prevladujejo. Običajno je, da 

nekateri posamezniki bolj sodelujejo kot drugi, razlike v sodelovanju med člani so tem večje, čim 

večja je skupina. Bolj aktivni so tisti z višjim statusom, zlasti vodje, tisti z več znanja, ekstravertni 

ter tisti, ki so prostorsko blizu središča skupine. Prav tako so razlike v vsebini komunikacije, 

aktivnejši dajejo informacije, mnenja in predloge, usmerjene na celotno skupino, manj aktivni 

večinoma sprašujejo ali soglašajo in so usmerjeni na posameznike (Kovačič, 2010, str. 100–103). 
 

Tabela: Kategorije analize interakcijskega procesa, sistem kategorij procesov, povezanih s 

psihosocialnimi skupinskimi funkcijami in splošnimi komunikacijski problemi (Bales, 1950, 

1970, 1982, v Kovačič, 2010, str. 101) 
 

Funkcija Proces 

 

Pari procesov 

in glavni problem 

 

Socialno-emocionalna:  

pozitivna reakcija 

1. Izraža solidarnost, podpira status drugih, pomaga, 

nagrajuje. 

  1 in 12 

  Integracija 

  2. Sprošča napetost, se šali, se smeje, izraža 

zadovoljstvo. 

  2 in 11 

  Uravnavanje  napetosti 

  3.  Soglaša, pasivno sprejema, razume, tekmuje, 

sledi. 

  3 in 10 

  Odločanje 

Izvršitev naloge:  

poskusni odgovori 

4.  Predlaga, usmerja, upošteva avtonomijo drugih.   4 in 9 

  Kontrola 

  5.  Izraža mnenje, ocenjuje, analizira, izraža čustva, 

želje. 

  5 in 8 

  Ovrednotenje 

 6.  Daje orientacijo, obvešča, ponavlja, pojasnjuje, 

potrjuje. 

  6 in 7 

  Orientacija 

Izvršitev naloge:  

vprašanja 

7.  Sprašuje za orientacijo,  ponovitev informacije, 

ali  potrditev. 

  7 in 6 

  Orientacija 

  8.  Sprašuje za mnenje,  oceno, analizo, izraz čustva.   8 in 5 

 Ovrednotenje 

  9.  Sprašuje za predloge, usmeritev možno akcijo.   9 in 4 

  Kontrola 

Socialno-emocionalna:  

negativna reakcija 

10. Ne soglaša,  izraža pasivno zavrnitev, formalnost, 

zadržuje pomoč. 

  10 in 3 

  Odločanje 

 11. Izraža napetost, išče pomoč, 

se umika. 

  11 in 2 

 Uravnavanje  napetosti 

  12. Izraža nasprotovanje, znižuje status drugih, brani 

se/postavlja se zase. 

  12 in 1 

  Integracija 

 

V skupini se posamezniki predstavljajo in spoznavajo, opazujejo in presojajo druge, se povezujejo 

z njimi, vzpostavljajo svoj položaj, preizkušajo odnose, poskušajo uveljaviti svoje interese, nudijo 

svoje informacije in znanje in se bolj ali manj trudijo sodelovati. Dogajajo se različne fizične in 

simbolne, čustvene in spoznavne interakcije, komunikacije in transakcije. Nekatere med njimi so 

tipične, lahko jih imenujemo mehanizmi, med katerimi so pomembni predvsem konformnost in 

socialni pritisk, kohezija, identifikacija, imitacija, simpatija, antipatija, empatija, sugestija 

inhibicija in facilitacija. 
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Komunikacija je osnova nastanka, razvoja in delovanja skupine, ima konstitutivno ali 

oblikovalno in funkcionalno ali opravilno naravo – posamezniki s komunikacijo ustvarijo  

skupino, se razvijajo ter z njo usklajujejo in dosegajo svoje cilje. Brez komunikacije skupina ne bi 

nastala in ne more drugače obstajati, kot da komunicira. Komunikacija poteka v vseh mogočih 

vsebinah in oblikah, besedno in telesno, digitalno in analogno, referenčno in ekspresivno itn. 

Besedna komunikacija je navadno manjši del celotne komunikacije, je pa tista, ki vnaša možnost 

zavestne predelave sporočil. Digitalni del sporočil ima precej jasno definirane pomene besed, 

analogna komunikacija pa obsega predvsem telesna, čustvena, izrazna sporočila ter prenesene 

pomene, metafore, ki jih lahko razumemo le v kontekstu dogajanja. V skupinah je veliko analogne 

komunikacije, pri čemer se velikokrat zgolj navidezno ukvarjamo z reševanjem problemov. Če 

hočemo te prepoznati, moramo najti pot do metakomunikacije – komunikacije oziroma razprave 

o resničnem pomenu analognih sporočil, ki so izrednega pomena (Kovačič, 2010, str. 100). 
 

Prilagojena Tabela 4: Opazovanje in analiza interakcij v skupini (IPA; Bales, v Kovačič, 2010) 
  

Srečanje 

 

 

Kategorije interakcij 

 

1 

+ - 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

IZVAJANJE NALOGE, 

SODELOVANJE 

MOTIVIRANOST 

 

Pasivnost, nesodelovanje, 

zavračanje naloge 

 

Srednje, nevtralno, 

ravnodušnost, pasivno, 

minim. 

 

Akitvnost, iniciativnost, 

sodelovanje 

                

SOCIALNO – 

EMOCIONALNA KLIMA, 

SPLOŠNO POČUTJE (SP) 

 

Negativno, bojazen, tesnoba, 

jeza 

 

Nevtralno, ravnodušno 

 

Pozitivno, veselje, zanimanje, 

stik 

                

KOMUNIKACIJA, 

KOLIČINA,  

ZNAČILNOSTI 

 

Prisotna: normalno 

 

Govor, ton: normalen 

 

Telesna komunikacija,  

usklajena z besedno 

                

(oznaka + ali – v rubriki Srečanje označuje poseben dogodek kot npr. izredno pozitiven ali negativen) 
 

Osnovna pravila za jasno, razumljivo in neposredno komunikacijo so (Tomori, 1994, str. 60–61): 

1) govor v prvi osebi in neposredno naslavljanje sporočil na tistega, ki mu je sporočilo 

namenjeno; 2) razumljiv, odprt in enoznačen način izražanja čustev, občutij, misli in stališč; 3) 

občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov; 4) upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje 

izrazov čustev, občutij, misli in stališč, tudi, če so ta različna od drugih; 5) uporabljanje imen, ne 

nedoločenih oznak; 6) izražanje le svojih lastnih mnenj, občutij in čustev, brez podtikanja teh 

drugim ali sprejemanja od drugih (podrejanja); 7) izogibanje ugotavljanju in merjenju moči »kdo 

bo koga prepričal«; 8) sposobnost za strpno in spoštljivo dogovarjanje. 
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2. Agresivnost  
 

»Pojem agresija izhaja iz grške besede aggredi ali pa ad gradi, kar pomeni gibati se, iti naprej, 

lotiti se. Tako je agresija v svojem izvornem pomenu gibanje naprej v smeri cilja brez dvoma in 

strahu. V nasprotni pojem je regresija iz besede regredi, kar pomeni gibati se nazaj. Izhajajoč iz 

korena besede gre v osnovi za tisto agresijo, ki ji danes rečemo pozitivna, zdrava, konstruktivna 

ali benigna agresija, vse to torej, kar človek potrebuje za asertivnost in zdravo ambicioznost. Tudi 

filogenetsko programirana agresija (tako kot pri živalih) je pri človeku v službi življenja in je 

odgovor na ogroženost vitalnih funkcij, zato jo imenujemo biološko adaptivna agresija« (Mrevlje, 

2010, str. 111). »Agresivno vedenje ima torej veliko pojavnih oblik in dimenzij in pogosto 

pozabljamo, da so nekatere pozitivne in tudi ustvarjalne v smislu ambicij. Prav tako pa obstaja 

tudi pasivna oblika v svoji najbolj izraženi obliki kot neupiranje zlu (primer Gandija)« (Mrevlje, 

1995b, str. 4). 
 

Pri osebah z zasvojenostjo in omamo je prepoznati večjo prisotnost negativne in rušilne 

agresivnosti tako navzven obrnjene kot navznoter oziroma proti sebi, t. i. avtoagresivno vedenje 

oziroma avtoagresivna dimenzija (nosi v sebi vedno funkcijo »apela« ali »alarma«; Mrevlje, 

1995b, str. 4). To je samouničevalno vedenje od samopoškodb, samozastrupitev in parasuicidalne 

pavze (ko človek s spanjem želi prekiniti neugodno dogajanje in si nabrati novih moči za njegovo 

reševanje) do samomorilnih teženj (Mrevlje, 1995b, str. 4–5). Torej, agresivnost pri človeku ima 

danes predvsem slabšalni pomen, vendar pozitivna, zdrava agresivnost je temu potrebna. 

Reaktivna agresivnost pa je obrambna in jo opisujemo kot negativno, rušilno in maligno agresijo. 

Po svoji naravi je škodljiva za posameznika in družbo, neprilagojena, uničujoča in okrutna. 

Rušilna ali negativna agresija je tako naučena oblika vedenja, ki se lahko odpravi, in njeno bistvo 

je v tem, da želi škodovati in prizadeti posameznika ali večjo skupino. Škodljiva je tako za tistega, 

ki je napaden, kot za tistega, ki napada in je torej agresiven (Mrevlje, 2010, str. 111). Kot 

agresivno dejanje je opredeljeno tisto, ki: 1) omejuje vedenje, pravico ali položaj drugega 

človeka; 2) kaže sebične motive storilca; 3) ga stori sam pobudnik nasilnega vedenja. Glede na 

psihološko vlogo se agresivnost deli na: 1) instrumentalno, ki pomaga človeku doseči zunanji cilj; 

2) frustracijsko, ki pomeni predvsem sprostitev napetosti; 3) posnemovalno, ki temelji na občutju 

pripadnosti, poistovetenju z izbranimi vzorniki (Gostečnik, Pahole in Ružič, 2000, str. 157). 

Negativna in rušilna agresivnost je dejansko prizadejanje škode drugemu organizmu (Buss, 1961, 

v Lamovec in Rojnik, 1978, str. 11). Freud ni nikoli natančno opredelil pojem agresivnost, 

pojmoval ga je zelo široko. Najprej kot sestavni del težnje po samoohranitvi, kasneje pa je 

poudarjal njene razdiralne vidike (Lamovec in Rojnik, 1978, str. 11). Goldstein je agresivnost 

pojmoval kot enega od načinov za ustvarjanje ravnotežja med posameznikom in okoljem 

(Goldstein, v Lamovec in Rojnik, 1987, str. 30). Maslow je pojmoval agresivnost kot rezultat 

pomanjkljive zadovoljitve temeljnih potreb po varnosti, ljubezni, spoštovanju in samouresničenju 

(Maslow, v Lamovec in Rojnik, 1987, str. 30). Različni avtorji pojmujejo agresivnost kot instinkt, 

nagon, izvor energije, čustvo, način prisile, navado, reakcijo na frustracijo, ipn. Večina avtorjev se 

izogiba obeh skrajnosti in upošteva poškodbo, namen in okoliščine dejanja kot osnovo za 

opredelitev agresivnosti. Agresija je izraz, ki se nanaša na trenutno reakcijo, agresivnost pa 

pomeni trajna značilnost posameznika (Lamovec in Rojnik, 1978, str. 11). 
 

V primeru neustreznega izražanja in potlačevanja t. i. negativnih čustev pri osebah z motnjo 

hranjenja, pride do ene ali več od oblik negativne agresivnosti usmerjene izven človeka, zato je za 

merjenje te agresivnosti prilagojen in uporabljen Buss - Durkeejev Vprašalnik agresivnosti (osem 

oblik negativne agresivnosti usmerjene izven človeka) (v Lamovec in Rojnik, 1978, str. 75): 

− besedna agresivnost se izraža v načinu ali vsebini govora, nanaša se na negativen 

odnos do drugih (v obliki dominantnosti, prevlade, ponižanja druge osebe). 

Vključuje način govora, ki je lahko glasen, strog, kričav, prepirljiv, ukazovalen, 

obsojajoči in kritičen, vsebina pa vključuje (direktne ali indirektne) grožnje, 

prikrito žaljenje in poniževanje, preklinjanje ter pretirano kritičnost;  
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− posredna agresivnost vključuje na primer loputanje z vrati, napad ihtavosti in 

muljenja, napad besa ipd. Prav tako zbijanje šal na račun osovražene osebe in 

opravljanje. Vključuje tiste oblike agresivnosti, ki niso direktno usmerjene na 

določeni cilj (na osebo, dogodek, predmet), a so jasno sporočilne;  

− občutja krivde se odražajo v posameznikovem prepričanju, da ni pravilno ravnal, 

da je slab in ga zato muči slaba vest. Nanašajo se na navznoter obrnjeno 

agresivnost; 

− negativizem vključuje vse oblike nasprotovalnega vedenja, ki je navadno 

usmerjeno proti osebi (tudi avtoriteti) in predstavlja odklonitev sodelovanja, ki 

lahko zavzame vse razsežnosti od pasivnega nestrinjanja do odkritega upora proti 

mišljenju, osebnosti in navadam drugega, ter tudi pravilom in zakonom v družbi; 

− sovražnost temelji na resničnem ali umišljenem zapostavljanju in je usmerjena na 

določene ali vse ljudi. Nanaša se na posplošeno občutje ljubosumnosti, sovraštva; 

− razdražljivost vključuje na primer ihtavost, ogorčenost,  nerazpoloženost, grobost 

in naglo jezo. Izraža  se v povečani in pretirani čustveni odzivnosti na sorazmerno 

blage izzive ali frustracije. Če gre za namerno povzročanje blagih izzivov, je 

upravičena; 

− sumničavost predstavlja projekcijo sovražnosti na druge in se lahko kaže v 

nezaupljivosti ter previdnosti v medosebnih odnosih, ta je do neke mere zdrava in 

potrebna. Pretirana sumničavost (brez indicev) lahko vključuje prepričanja 

posameznika, da je žrtev zaničevanja ali sovražnih naklepov drugih; 

− telesna agresivnost se nanaša na pripravljenost za telesno medosebno 

obračunavanje v različnih situacijah, cilj ni uničevanje stvari in predmetov (po 

Lamovec in Rojnik, 1978, str. 75). 
 

Prilagojena Tabela 5: Opazovanje in zapisovanje pojavljanja negativnih in rušilnih agresivnih 

oblik vedenja (Buss-Durkee, v Lamovec in Rojnik, 1987) 
 

Oblike 

Sre-

čanje 

Besedna 

agresivnost 

Posredna 
 

Občutek 

krivde 

Negativi-

zem 

Sovražnost Razdraž- 

ljivost 

Sumni- 

čavost 

Tele 

sna 

1 +  -         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

(oznaka + ali – v rubriki Srečanje označuje poseben dogodek, kot npr. izredno pozitiven ali negativen) 

 

3. Čustvena spretnost oz. čustvena pismenost (socialno – čustvene veščine)  
 

Za opazovanje čustvene spretnosti oz. pismenosti je uporabljena zgradba desetih tematskih 

sklopov, vsak od njih vsebuje pet dejavnosti (Schilling, 2000, str. 1–2): 

− zavedanje samega sebe (prepoznavanje želja, strahov in upov, lastne kulturne 

dediščine, talentov, pomanjkljivosti in drugih enkratnih lastnosti, ki so sestavni del 

posameznika. Ozaveščanje notranjih in zunanjih stanj in dogajanj;  
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− obvladovanje čustev (besedni zaklad za izražanje čustev; poznavanje odnosa med 

mislimi, čustvi, občutji in dejanji; pravilno prepoznavanje čustvenih stanj pri 

drugih in primeren odziv nanje; zavedanje čustev za čustvi (npr. prvinska čustva, 

ki se skrivajo za jezo) in razvijanje sposobnosti za konstruktivno izražanje in 

obvladovanje čustev. 

− sprejemanje odločitev (spoznavanje kaj vse sodi k odločanju; osvojitev 

postopnega procesa za sprejemanje odločitev; praktična uporaba tega postopka); 

− obvladovanje stresa (razumevanje, kaj stres sploh je, od kod prihaja in kako 

vpliva na vsakdanje življenje; spoznavanje telesnih vaj, prehrane, vizualizacije, 

sprostitvenih tehnik in spremembe stališč za obvladovanja in lajšanje stresa); 

− osebna odgovornost (povezovanje dejanj in njihovih posledic; naučiti se reči 

»ne« ob pravem času in  na pravi način, prepoznavanje možnosti osebne izbire v 

skoraj vseh okoliščinah; prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve in dejanja); 

− samopodoba (oblikovanje trdnega občutja spoštovanja do lastne identitete in 

sprejemanje samega sebe; spremljanje »notranjega dialoga« za zaznavo negativnih 

sporočil, npr. zatiranje samega sebe, priznavanje svojih talentov in sposobnosti ter 

talentov in sposobnosti drugih); 

− empatija (vživljanje, gledanje s strani drugih in razumevanje njihovih čustev; 

razvijanje ljubečih in sočutnih odnosov); 

− sporazumevanje (usvojitev in praktična uporaba učinkovitih sporazumevalnih 

spretnosti; uporaba jaz sporočil namesto obtoževanja; aktivno poslušanje); 

− skupinska dinamika (delovati in opazovati svoje delovanje v skupini ter 

istočasno spremljati načine vedenja in vloge; sodelovati in biti medsebojno 

odvisen; vedeti, kdaj slediti in kdaj ter kako voditi); 

− reševanje sporov (razumevanje, da so spori nekaj običajnega in lahko prinašajo 

korist; učenje, kako se z drugimi prepirati na pošten način; usvojitev in uporaba 

različnih strategij za reševanje sporov, vključno s pristopi k zmagam – zmagaš na 

področju pogajanj, sklepanja kompromisov ter reševanja problemov. 
 

Prilagojena Tabela 6: Opazovanje in zapisovanje pojavljanja vzorcev čustvene spretnosti – 

pismenosti (Schilling, 2000) 
 

Oblike 

 

Sre-

čanje 

Zavedanje 

samega 

sebe 

Obvlado-

vanje 

čustev 

Spreje-

manje 

odločitev 

Obvla-

dovanje 

stresa 

 

Osebna 

odgo- 

vornost 

 

Samo-

podoba 

Empatija Sporazu-

mevanje 

Skupinska 

dinamika 

Reševanje 

sporov 

1 +  -            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

(oznaka + ali – v rubriki Srečanje označuje poseben dogodek kot npr. izredno pozitiven ali negativen) 
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PRILOGA 4 
 

 

UTRINKI IZ PODIPLOMSKEGA SPECIALISTIČNEGA ŠTUDIJA POMOČ Z 

UMETNOSTJO 

 

Alenka Vidrih: »The Only Thing Better Than Playing on Stage is Playing at 

the Heart of Life.« (Seminar: Komunikacijske metode) 
 

Naomi Adler: »Povej mi zgodbo na svoj način, skozi svoj dih.« (Seminar: Pripovedovanje 

pravljic – zgodb)  
 

Leah Bartal: »At the Adge.« (Seminar: Supervizija skozi metode umetnostne terapije) 
 

Zlatko Bastašić: »Pomembno je, kaj razume oseba, ki se igra. Ona mora razumeti, ne samo 

mi.« (Seminar: Uporaba lutke kot likovne in dramske prvine v vzgojno – izobraževanjem delu 

in terapiji). 
 

Julia Buckroyd: »Tem 'ptičkom' so zlepili ali celo polomili krila.« (Seminar: Motnje hranjenja 

in umetnostna terapija) 
 

Miran Čuk: »Starš reče terapevtu, da je nezadovoljen, da je že nekajkrat prišel. In dobi 

odgovor: 'Šestnajst let ste jo vi imeli. Kaj vi mislite, da lahko jaz naredim iz osla konja?!'« 

(Predavanja: Psihologija osebnosti in klinična psihologija) 
 

Ditty Dokter: »Vloga terapevta je, da ne prevzame vse na sebe. Opogumlja naj udeležence, da 

prevzemajo odgovornost nase.« (Seminar: Prvine dramske in gibno plesne terapije) 
 

Hazel Carey: »Pomagati s pomočjo igre, da oseba spozna svojo energijo in jo uporablja.«  

(Seminar: Celosten pristop skozi gib in glasbo v vzgojno – izobraževalnem, svetovalnem in 

terapevtskem delu) 
 

Gordana Horvat Mahne: »Neverbalni intervjuji.« (Seminar: Opazovanje in analiza gibanja po 

Rudolfu Labanu) 
 

Alenka Kobolt: »Prijaznost dela čudeže.« (Predavanja: Osnove socialne pedagogike) 
 

Darko Kovačič: »Slovenec je zaprt, malo depresiven, malo agresiven.« (Seminar: Medosebna 

komunikacija)  
 

Ineke Kneepes: »Imamo zelo veliko potenciala. Prehitro smo zadovoljni, premalo uporabimo 

potencial.«  (Seminar: Ozaveščanje skozi gibanje – Feldenkrais metoda) 
 

Edvard Majaron: »Lutka je indikacija človekove opredelitve v svetu.« (Seminar: Osnove 

lutkarstva v vzgojno-izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu). 
 

Franc Peternel: »Upam, da ljudje antidepresive mečejo stran.« (Predavanja: Psihopatologija 

in psihoterapija) 
 

Marijke Rutten - Saris: »Ko se otrok razvija, se odrasla oseba razvija… Tisto, kar ne želiš, da 

otrok dela, ne zrcali.« (Seminar: Medosebna komunikacija po metodi Porajajoči se jezik 

telesa – metoda EBL, 3. stopnja) 
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Elza Sabolič: »Pokaži prepričanje v telesu.« (Seminar: Medosebna komunikacija po metodi 

Porajajoči se jezik telesa – metoda EBL, 1. in 2. stopnja) 
 

Alenka Vidrih: »Misli se vidijo.« (Seminar: Komunikacijske metode) 
 

Dilys Morgan Scott: »Da bi bili v korist drugim, moramo biti v korist sebi. Da bi bili prisotni 

za druge, moramo biti prisotni za sebe.« (Seminar: Gibanje v petih ritmih za vzgojno – 

izobraževalno in terapevtsko delo z otroki, mladostniki n osebami s posebnimi potrebami) 
 

Mirko Slosar: »Glasba je kot sredstvo odpiranja in izpovedovanja.« (Seminar: Kreativna 

glasbena terapija v vzgojno – izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu) 
 

Vlado Šav: »Zavestno lahko zapolnimo votline, pomanjkanja, ki so ostala iz otroštva in 

kasneje. Izvedena morajo biti na globljem nivoju, s pozornostjo in toplino.« (Seminar: 

Gledališče in prvine dramske terapije, Šavove tehnike) 
 

Alenka Vidrih: »Terapevt se prvo uglasi sam s seboj, šele nato s skupino… Nato preveri, če je 

vsak v svojem centru.« (Seminar: Gledališki laboratorij) 
 

Mojca Vogelnik: »Poskušajmo ugotoviti svoja čustva, občutja in jih ne spuščajmo skozi filter 

možganov.« (Seminar: Likovnost v skupini s prvinami likovne terapije in ustvarjalnim 

reševanjem konfliktov) 
 

Moss Ladbroke: »What a mess.« (Izobraževanje v Angliji in na Norveškem: Ples življenja) 
 

Meta Zagorc: »Ne pozabite na prisotnost – prezenco!« (Seminar: Plesne dejavnosti v 

umetnostni terapiji) 
 
 

Za konec in navdih:   
   

Doc. Alenka Vidrih, nosilka in skrbnica magisterskega študija Pomoč z umetnostjo na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, specialistka dramske terapije, avtorica performativne metode 

AV (2015) pravi, da človek v dramskem oziroma v umetnostnem prostoru raziskuje in 

preizkuša nove vzorce razmišljanja in ravnanja in jih nato ustrezno prenese v svoje življenje, 

v tem smislu postane umetnik svojega življenja. 

Ustvarjalni mediji v pomoči z umetnostjo kot je tudi socialno gledališče (angl. social theatre) 

so kot apel, klic, poziv, ki nasprotuje prevladujoči evropski togi in racionalni usmeritvi k 

storilnosti, izziva družbo s svojo igrivo vsebino in metodami. Priteguje pozornost na dejstvo, 

da čeprav nam je na poseben in preverjen način »tik pred nosom«, lahko učinkovito predela 

mnogo problemov; lahko vdihne novo življenje v dejavnike kakovosti posameznikovega 

življenja; na pristen način nam vrača, tisto, kar nam je bilo vzeto s hitrim razvojem in nas tako 

ponovno humanizira; lahko osveži spomin na pozabljene vzajemne odnose in soodvisnost, ki 

lahko daje veliko izpolnitev (Vidrih, 2009, v Jennings, 2009, str. 152). 


