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POVZETEK
Tema diplomskega dela obravnava posledice travme posameznikov iz otroštva, ki vplivajo na
njihovo socialno življenje v odraslosti.
V teoretičnem delu je definiran pojem travme, njen razvoj in kakšne so njene posledice.
Poudarek je na varovalnih in ogrožajočih dejavnikih ter kako slednji vplivajo na
posameznikovo življenje v odraslosti.
Diplomsko delo temelji na izkušnjah posameznikov, ki so doživeli travmatsko izkušnjo
dogodka v otroštvu. Raziskovalni del temelji na kvalitativni metodologiji štirih intervjujev.
Empirični del odgovarja na vprašanja, kako posameznik rekonstruira in doživlja travmatsko
izkušnjo, katere ogrožajoče in varovalne dejavnike izpostavi v kontekstu družine in zunaj nje,
ter kakšen je njen odraz v sedanjem, odraslem življenju.
Ugotovitve raziskave kažejo, da osebne značilnosti in družina značilno vplivajo na posledice
travm iz otroštva in na socialno življenje v odraslosti.

Ključne besede: travmatska izkušnja, travmatski dogodek, otroštvo, varovalni dejavniki,
ogrožajoči dejavniki, konstrukt travmatske izkušnje v sedanjosti.

SUMMARY

Thesis considered consequences of trauma individuals from childhood, affecting their social
life in adulthood.

The theoretical part is clearified on the concept of trauma, its development and its
consequences. The focus is on protective and risk factors and how they influence on an
individual's life in adulthood.

The thesis is based on the experiences of individuals who have experienced a traumatic event
in childhood. The research part is based on qualitative methodology four interviews. The
empirical part answers the question of how to reconstitute and individual experiencing a
traumatic experience whose threatening and protective factors discussed in the family and
outside it, and what is its reflection in social life in adult life.

The findings show that personal and family characteristics have significantly influence the
effects of trauma in childhood and social life in adulthood .

Key words: experience of a trauma, traumatic event, childhood, safety factors, risk factors,
construct of a traumatic experience in the present.
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1. UVOD
Naše življenje sestavljajo različne izkušnje, ljudje, dogodki in spomini. So del našega
življenja, mimo katerih ne moremo, in predstavljajo pomemben dejavnik k izoblikovanju
posameznika kot holistične celote. Ločimo jih na prijetne in tiste, bolj ali manj prijetne.
Slednje, ki so manj prijetne, na trenutke celo ogrožajoče in zastrašujoče, označujemo tudi kot
travmatske izkušnje. Travmatska izkušnja nekakšnega dogodka lahko vpliva na razvoj
posameznikove osebnosti, prepričanj, razumevanja smisla in pomena samega življenja ter
slednjega lahko popolnoma spremeni.
Travmatska izkušnja in z njo povezani dogodki pustijo v človeku velik pečat. Slednje je
namreč odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi od same intenzitete dogodka. Od
vsakega izmed nas je odvisno, kako bomo odreagirali na določeno prijetno ali neprijetno
izkušnjo. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da se travmatska izkušnja, ki jo je posameznik
doživel v preteklosti, lahko ponovi v (bližnji) prihodnosti. Da se le-ta lahko ponovi, je moč
najti v okoliščinah (prostor, obleka), posameznih dražljajih (čustvih, podobnih tistim ob
dogodku,

istih telesnih občutjih) ter vidnih, slušnih in drugih zaznavah, ki človeka

spominjajo na travmatski dogodek in povzročijo reakcije. Ti pomniki lahko povzročajo težave
še leta po travmatskem doživetju. (Samec in Slodnjak, 2001).
Velikokrat pa se tudi zgodi, da posameznik potlači neprijeten dogodek globoko v svojo
podzavest in se izogiba vsakršnih povezav v zvezi z njim. V tem primeru travmatski izkušnji
ni bilo namenjeno dovolj pozornosti, ni bila namreč predelana, ko se je zgodila, zato se ob
podobnih stresnih dogodkih kasneje velikokrat ponovi. Gostečnik (2008) omenja t. i. prisilno
ponavljanje osnovnih modelov medosebne interakcije in komunikacije; tj. ponavljanje in
rekreiranje konfliktnih situacij, travm in vedenjskih modelov v človekovem osebnem in
interaktivnem, interpersonalnem vedenju, mišljenju in čutenju.
Pri vsem tem je še posebno ranljiva skupina otrok, ki so dalj časa izpostavljeni družinskemu
nasilju in ostalim zastrašujočim in grozljivim dejanjem, zlorabam. Tu ne gre le za enkratno
travmatsko doživetje, temveč za dolgotrajno delujoč splet skrajno bolečih in zastrašujočih
izkušenj (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000). Nekateri avtorji (Cvetek, 2009) pravijo, da ima lahko
travma celo večgeneracijske posledice, v primeru množične travme pa so posledice lahko
opazne v celotni družbi, kulturi, vladi in narodih.
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Človekova zmožnost presoje travmatske izkušnje dogodka je pogojena s starostjo in razvojno
stopnjo čustvene in kognitivne sposobnosti posameznika. Vsak izmed nas drugače reagira in
se spopada s težavami. Pri vsem tem moramo biti kompetentni in pripravljeni se s tem soočiti.
Znati moramo reševati sekundarne spremembe v svojem življenju. Starost tako ne vpliva
samo na dojemanje travmatske izkušnje dogodka, temveč lahko vpliva tudi na vidike
dogodka, ki prevzamejo prominence tako na začetku in pozneje (Miller, 2008).
Starost, spol, osebnost in temperament so se po nekaterih raziskavah (Solomon, 2005)
izkazale kot pomembni dejavniki, ki vplivajo na to, kako posameznik odreagira na travmatsko
izkušnjo dogodka. Samec in Slodnjak (2001) sta mnenja, da so moški bolj izpostavljeni
travmatskih dogodkom kot ženske, saj so bolj izpostavljeni fizičnim napadom in življenjsko
ogrožajočim situacijam, katerih je po njunem mnenju več. Ženske pa naj bi bile bolj
izpostavljene seksualnemu nasilju in podcenjevanju s strani staršev.
Kot pomembna dejavnika osebnostnih značilnosti pa sta se izkazali tudi kultura in življenjske
izkušnje posameznika. Zato je treba po mnenju nekaterih avtorjev (Solomon, 2002) pri
ocenjevanju travm upoštevati naslednje, in sicer ali travmatska izkušnja dogodka (avtor
izpostavi bolezen, op. p.) prizadene osebnost ali zgolj osebnostne značilnosti posameznika?
In v tej diplomski nalogi bom raziskovala prav to. Kako so odrasli posamezniki doživljali
svoje travmatske izkušnje skozi svoje otroštvo in kako je na vse to vplivala vzgoja staršev in
okolje, v katerem so živeli? Tema je nam socialnim pedagogom blizu, saj se ukvarjamo s
posamezniki, ki imajo 'nevsakdanje' življenjske zgodbe, in naše vodilo je pomagati
posamezniku tako, da skupaj z njimi premagamo težavo, predvsem pa zaupamo v njihove
močne točke, ki jih ima vsak izmed nas. Omenjena tematika mi je prav tako zanimiva s tega
stališča, ker je vsakdo izmed nas individuum in ni nujno, da ga travmatski dogodek vnaprej
definira, temveč ga lahko tudi premaga. In o vsem tem bo govorila moja diplomska naloga.
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2. TRAVMATSKI DOGODEK in POSTTRAVMATSKA
STRESNA MOTNJA (PTSM)
2.1. Travmatski dogodek
Travmatski dogodek je dogodek, ki sodi izven okvirjev posameznikovih običajnih izkušenj in
pogosto oz. skoraj vedno povzroči zelo močne, burne reakcije. Tudi strokovna literatura ga
definira podobno, in sicer kot dogodek, katerega stvarne razsežnosti presegajo po svoji naravi
ali po svoji intenziteti običajna stresna doživetja. Iz laičnega vidika pa ob pojmu 'travmatski
dogodek' najprej pomislimo na grozljiva, težka dejanja, ki sprožijo takojšnje in/ali pozne
travmatske reakcije, ne glede na stvarne razsežnosti dogodka. Pri tem se mi zdi pomembno
poudariti, da velikokrat; tako strokovnjaki kot laiki, zamenjujemo pojma 'travmatski dogodek'
in 'stresni dogodek' oz. ju celo enačimo. Pojma sta si sicer različna in se ločita predvsem v
naravi in intenziteti samega dogodka ter kako se nanj odzovemo (Mikuš Kos, Slodnjak,
2000).
V literaturi sem zasledila veliko definicij, izpostavila pa bi rada dve, ki po mojem mnenju zelo
dobro opišeta pojem in lastnost travmatskega dogodka. Pogosto je navedena definicija
Carlsona in Dalenberga (2000, v Rothschild, 2011), ki travmatski dogodek opredeljujeta kot
katerikoli dogodek, ki ga ni mogoče nadzorovati ter je ekstremno negativen in nepredvidljiv
ali nenaden. Rothschild (2011: 18) pa njuno definicijo še bolj razširi in v sam travmatski
dogodek vpelje še pojem okolja. Pojmuje ga kot »odziv uma in živčnega sistema na izkušnjo,
ki je tako večinoma zastrašujoča in življenjsko ogrožajoča, da se ne more sprijazniti s tem.
Travma se na splošno razume kot odziv na travmatični dogodek, incident, ki ogroža svoje
življenje ali telesno celovitost ali [življenje] kateremu drugemu v neposredni bližini ali odnos
do na samih.«
Da je določen dogodek pojmovan kot travmatski dogodek in ne zgolj kot stresni, so potrebni
tudi določeni kriteriji. Prvič se je pojem pojavil kot diagnostična kategorija v 3. izdaji
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III), kjer je bil zelo ozko
definiran. Šele leta 1994 z DSM-IV je definicija postala veliko bolj smiselna. V preteklosti so
se namreč za opredelitev travme oz. travmatskega dogodka pogosto uporabljali kriteriji, ki jih
zasledimo pri diagnozi posttravmatske stresne motnje v 4. izdaji ter tekstovni predelavi 4.
izdaje (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994; in DSM-IV-TR, American
Psychiatric Association, 2000). Omenjeni kriteriji zahtevajo, da je posameznik izkusil, bil
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priča ali je bil soočen z dogodkom ali dogodki, ki so vključevali dejansko ali grozečo smrt ali
resno poškodbo ali pa grožnjo telesni integriteti sebe ali drugih. Ti kriteriji so bili pozneje
zaradi same definicije travmatičnega dogodka s strani nekaterih avtorjev kritično ovrednoteni.
Ballenger idr. (2004) so namreč dejali, da je v zgoraj opisane kriterije potrebno vključiti tudi
druge dogodke, ki so opisani v DSM-IV, še posebej je izpostavil tiste dogodke, ki so
škodljivo in stresno vplivali na posameznikovo zgodnje otroštvo.
Rothschild (2011) travmatske dogodke razdeli na tri kategorije, in sicer na:
-

naravne dogodke,

-

nesreče oz. kar povzroči poškodbo,

-

in travmatski dogodek osebe na osebo.

Sodobnejši teoretiki in raziskave pa delijo travme na "travme z velikim T", ki dosegajo
kriterij, opisan v DSM-IV za PTSM (dejanska smrt ali grožnja življenju ali telesni integriteti),
in "travme z malim t", ki tega kriterija ne dosegajo (Solomon, 2005).
Skozi prebiranje literature sem namreč zasledila zelo zanimiv koncept pojmovanja travme, o
katerem sem tudi sama veliko razmišljala in bi ga rada v nadaljevanju predstavila. Skozi
zgodovino preučevanja travmatskih dogodkov in njihovih posledic se pojavlja vprašanje, ali
dejanska travma povzroči negativne duševne posledice, ali pa ima dejanska travma minimalno
vlogo in je travmatično doživljanje le posledica npr. nekega domišljijskega procesa. S tem se
je namreč ukvarjal že Freud in s prvo konceptualizacijo travme (pred l. 1897) travmatično
doživljanje opredelil kot neposredni rezultat dejanskih travmatičnih dogodkov (Breuer in
Freund, 1957, v Cvetek, 2009). Ko se zgodi nek travmatičen dogodek, ki vpliva na naša
čustva in naše čustvovanje, na duševno ravnotežje ter poruši homeostazo, posameznik vse te
ogrožajoče afekte samodejno potlači. Po modifikaciji prej omenjene teorije je Freud (Erzar,
2007), videl travmo kot kompleksen duševni proces, induciran s fantazijami in ne z dejanskim
dogodkom.
Drug pogled na travmo, ki odraža Freudovo zgodnjo teorijo, pa poudarja realnost samega
dogodka, ne pa fantazije, kot nekakšno realno izkušnjo. Če pa pogledamo travmo in
razumevanje slednje iz intersubjektivnega stališča, pa je sam dogodek prepleten v duševno
strukturo posameznika. Travma po mnenju intersubjektivistov temelji na dogodku in na tem,
kakšna je izkušnja posameznika glede tega dogodka (Schore, 2003).
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2.2. Posttravmatska stresna motnja (PTSM)
Posttravmatska stresna motnja (PTSM) je ena izmed najpogostejših duševnih motenj,
povezanih s travmatskim dogodkom. Je anksiozna motnja, katere simptomi so ponovno
doživljanje, izogibanje in hipervzburjenost ter trajajo vsaj en mesec po samem travmatskem
dogodku (American Psychiatric Association, 2000).
Pri PTSM se travmatska izkušnja dogodka podoživlja na različne načine. Pogosto se
pojavljajo vsiljeni spomini, ki vsebujejo podobe, misli in zaznave, ki so povezane z
dogodkom. Vse to spremlja velika telesna in duševna stiska ter včasih občutek čustvene
otopelosti, med katerimi po navadi ni telesnega vzburjenja. Prav tako se lahko pojavijo nočne
more o dogodku ali pa posameznik podoživlja občutja, ki jih je doživljal ob tem dogodku v
preteklosti. Spominjanje in vsiljevanje travme se izraža na različnih ravneh: od prebliskov (t. i.
flashbackov), afektivnih stanj, somatičnih senzacij, nočnih mor, medosebnih uprizarjanj (s
kompulzivnim in transfernim ponavljanjem) do osebnostnih slogov itd. Travmatizirani
posamezniki lahko razvijejo PTSM, pri čemer spomin na travmatični dogodek nadvlada
žrtvino zavest ter njeno življenje oropa pomena in zadovoljstva (van der Kolk in van der Hart,
1996).
Pri takšni anksioznosti, ki jo ima PTSM, so posledice travmatske izkušnje dogodka zelo
velike. Sem prištevamo poslabšanje socialnih odnosov, izguba socialne mreže, poklicna
stagnacija ipd. Osebe, ki so doživele travmatski dogodek, se zavedajo svojih težav na
področju čustvovanja, se jih trudijo premagati, predvsem pa se izogniti notranjemu
tesnobnemu občutku. Prav tako izgubijo zadovoljstvo, motivacijo in entuziazem za
opravljanje stvari, ki so jih včasih počele z veseljem. Čustvena otopelost se namreč lahko
izraža kot depresija in pomanjkanje motivacije ter tudi v obliki psihosomatskih odzivov ali
disociativnih stanj. Odziv osebe na dogodek vključuje intenziven strah, občutek groze ali
nemoči. Pri otrocih pa se namesto tega lahko pojavi neorganizirano ali agitirano vedenje. Če
posttravmatska stresna motnja traja manj kot tri mesece, je posameznik v akutni fazi, če pa je
njeno trajanje daljše, pa je PTSM kronične narave (van der Kolk in van der Hart, 2003).
Kako bo dogodek vplival na posameznika, je odvisno od pomembnosti tega dogodka za
posameznika. Različni dogodki so za posameznika različno pomembni oz. povzročajo
različne težave in motnje. Lieberman (2004) pri vsem tem izpostavi pomembnost samega
razvoja posameznika. Opozarja, da bi bilo potrebno pri ugotavljanju travmatskih izkušenj
dogodka na posameznika vključiti tudi razvojne variacije. Določen dogodek je lahko za
5

odraslega popolnoma nepomemben in zanj ne predstavlja nobenih posledic, medtem ko se za
otroka lahko izkaže kot zelo pomemben in ogrožajoč, saj se otrok tako osebnostno in telesno
še razvija in pripravlja na soočanja s problemi, ki jih prinese življenje.
Pri vsem tem je potrebno omeniti tudi domneve nekaterih avtorjev (Zloković, Dečman
Dobrnjič, 2007), ki govorijo o tem, da lahko pri otroku povzroči travmatsko reakcijo tudi
dogodek, ki po splošni presoji ni zares ogrožajoč, dobi pa predvsem tak pomen v doživljanju
otroka. Govorimo o stvarni in doživeti ogroženosti otroka. Otrok se različno odziva na
travmatske dogodke. Kako se bo odzval na travmatski dogodek in koliko časa bodo motnje
trajale, je odvisno od več dejavnikov. Prav tako, ni pa nujno, da vsakdo, ki je bil podvržen
travmatskemu dogodku, razvije PTSM. Zakaj je temu tako, bomo govorili v nadaljevanju pri
dejavnikih, tako varovalnih in ogrožajočih.

3. TRAVMA V OTROŠTVU
Ena izmed najranljivejših skupin so zagotovo otroci, saj se v zgodnjem obdobju človekovega
življenja odnosi šele vzpostavljajo, prav tako pa se otrokova osebnost šele odkriva in počasi
začenja izoblikovati. Zaradi tega ima travmatska izkušnja dogodka zelo pomembno vlogo v
razvoju posameznika kot celote. Prav tukaj namreč leži izvor različnih mogočih kasnejših
duševnih motenj kot tudi razvoj tveganja za poznejši razvoj PTSM.
V literaturi Buttenheim, Levendosky in Herman (Cvetek, 2009) izpostavijo po mojem mnenju
pomemben dejavnik, in sicer potlačevanje travmatične izkušnje dogodka iz otroštva. Slednje
namreč pri otroku povzroči prevelik sram, teror ter presega otrokovo zmožnost razumevanje
le-tega in kapacitete njegovega ega. Travmatska izkušnja dogodka namreč poruši otrokov
osnovni občutek po varnosti, zato se slednjemu postavi v bran in se samozaščiti s tem, da
izkušnjo potlači. Vendar je potlačitev vsega tega redko popolna in stalna. Potlačeni otroški
spomini se manifestirajo v otroštvu in v obdobju odraslosti na način dvofaznega vzorca z
intrapsihičnimi in interpersonalnimi simptomi. Nekateri novejši avtorji (Erzar, 2007) pa bolj
kot o potlačitvi travmatičnih dogodkov govorijo o disociaciji posameznika in njegovega
vedenja.
Kriteriji DSM-IV, ki sem jih omenila že v prejšnjem poglavju, ter kriteriji ICD-10 za
diagnosticiranje PTSM pa so bolj primerni za odraslo populacijo. Za mlajše otroke se namreč
pogosto uporablja sam termin travmatični stresni odziv (Yule, 2001). Scheeringa je s svojimi
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sodelavci (Cvetek, 2009) razvil alternativni niz kriterijev za diagnosticiranje PTSM pri zelo
mladih otrocih. Ugotovili so, da se podoživljanje travmatske izkušnje vidi pri otrocih med
igro, pri ponovnem uprizarjanju travme, ponavljajočih se spominjanjih na dogodek, nočnih
morah, prebliskih ali v stiski ob izpostavitvi tistemu, kar spominja na travmo. Scheeringa,
Zeanah, Drell in Larrieu (1995, v Cvetek, 2009) omenjajo, da pri vsem tem ni pomembno,
koliko je otrok star. Že otroci, stari tri mesece, kažejo travmatične stresne odzive po
neposredni izpostavitvi travmi. Perry (2001) opozarja, da je bilo otroškim oblikam PTSM
namenjeno premalo pozornosti. Travmatični stres namreč lahko močno vpliva na čustveni,
vedenjski, kognitivni, socialni in telesni razvoj otrok. »Pojavijo se lahko tudi nove
psihiatrične in psihosocialne motnje – ponavljajoči se napadi panike, disocialnost,
alkoholizem, uživanje drog in zasvojenost, depresivnost, osebnostne spremembe, multipla
osebnost ipd., za katere se domneva, da so vzročno povezani s travmatskim doživetjem v
otroštvu.« (Samec in Slodnjak, 2001:17)
Pa vendar je ob vsem tem treba omeniti tudi osebe, ki v otroštvu sicer niso bile podvržene
takšnim oblikam travm, kot je opisana v kriterijih za PTSM v DSM-IV, vendar so kljub temu
razvili negativni koncept o sebi; da so nesposobni, ničvredni, nevredni ljubezni ipd. ter postali
disocialni. Vzroke za to je mogoče iskati v primarni socializaciji, družini, v kateri so živeli, ter
odzivih okolja. Vse to največkrat izvira iz izkušenj zgodnjega otroštva, čeprav niso bili žrtve
zlorab. Veliko otroških izkušenj je tako povezanih z občutkom nemoči, pomanjkanja nadzora
in neadekvatnosti. Takšne oblike travm imenujemo travme z malim "t" in so v otroštvu zelo
pogoste (Shapiro, 1999).
Možnost, da oseba v času svojega otroštva doživi travmatsko izkušnjo dogodka, je bila skozi
raziskave, ki so bile opravljene v ZDA, ocenjena na okrog 40 % (Schore, 2002). Raziskave o
tem, kako razširjena je PTSM pri mladostnikih v splošni populaciji, pa so pokazale, da se
delež giblje med 2 in 5 %, medtem ko so procenti pri otrocih večji, in sicer je 15 do 90 %-na
verjetnost, da bo otrok, ki je bil izpostavljen travmatičnim dogodkom, razvil PTSM (Yule,
2001). Razpon deleža je velik, odstotek pa se spreminja glede na naravo okolja, starost otrok,
čas, ki je minil od travmatičnega dogodka, metode ocenitve, različice DSM, ki se uporablja za
diagnostične kriterije, in glede na druge značilnosti (Perry, 2001). V splošnem je delež otrok,
ki razvijejo PTSM po travmatičnem dogodku, večji kot pri odraslih. To lahko razumemo tako,
da so otroci ranljivejši za travmatične izkušnje od odraslih (Perry, 2001).
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3.1. Simptomi travmatske izkušnje dogodka pri otrocih
Najznačilnejša in najpogostejša posledica težkega travmatskega doživetja je že zgoraj opisana
posttravmatska stresna motnja. Zdi se mi zelo pomembno, da predvsem strokovnjaki (socialni
pedagogi, psihologi, učitelji, vzgojitelji …), ki delajo z ljudmi, otroki in ranljivejšimi
skupinami, znamo prepoznati te simptome. Simptomi travmatske izkušnje dogodka izginejo v
obdobju enega do dveh let in ne ovirajo otrokovega normalnega življenja. V kolikor traja dlje,
govorimo o kronični obliki PTSM (Yule, 2001).
Avtorji navajajo podobne simptome. Samec in Slodnjak (2001) namreč navajata:
- Vsiljive spomine; ki v podobah, zvokih ali z mislimi otroku povzročajo čustveno
prizadetost.
- Travmatske sanje; ko otroke spremlja občutek strahu, nemir, kriki, stokanje, škrtanje z
zobmi ipd., ki se lahko razvijejo v nočne more.
- Ponavljajoča se igra; ko otroci skozi igro z lutkami in igračami (npr. vojaki), skozi
ugrabitev, vojno ipd. uprizarjajo svojo travmatično izkušnjo. Otrok v igri išče pozitivne izide
in s tem izraža svojo čustveno stisko.
Miller (2008) pravi, da je to vedenjski ekvivalent za bolj kognitivne vsiljive misli in podobe
pri odraslih. Starejši adolescenti pa lahko svojo travmo izražajo skozi poslušanje glasbe ali z
gledanjem filmov na temo nasilja ali maščevanja.
- Čustvena in miselna zavrtost ter izogibalno vedenje; otrok hoče pozabiti travmatsko
izkušnjo s tem, da se izogiba določenim potem, noče gledati podobnih prizorov po televiziji
ipd., ker se boji, da vodijo v nasilje.
- Zmanjšanje interesov za običajne dejavnosti; kar je lahko znak depresivnosti in izgube
življenjske energije; lahko pa se otrok na tak način poskuša izogniti novim razočaranjem,
izgubam in bolečinam.
Miller (2008) to imenuje skrčena prihodnost, saj otroci ne vidijo več pomena, da bi hodili v
šolo, sklepali nova prijateljstva, saj so prepričani, da ne bodo odrasli; so pesimistični glede
svoje prihodnosti.
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- Izguba že doseženih razvojnih mejnikov in veščin ter regresivno vedenje; kar je
predvsem značilno za predšolske otroke; kaže se v močenju postelje, z zmanjšano
samostojnostjo, regresijo v komunikaciji ipd.
Otroci lahko nazadujejo kognitivno, psihosocialno in čustveno. Kognitivna regresija se lahko
pojavi v obliki izgube že pridobljenih veščin, okorne pisave, vnovičnega pojava "otročjega
govora", ali pa otrok začne molčati (Miller, 2008).
- Motnje spanja; kar lahko traja različno dolgo, nekaj tednov ali celo let;
- Ponavljajoča se ali trajna negativna čustva; otrok čuti jezo in željo po maščevalnosti
storilcu. Povečini otroci postanejo razdražljivi, kar lahko vodi do agresije. Otrok je vseskozi
čuječ, stalno na preži, da pravočasno reagira na nevarnost.
Miller (2008) pa doda še samoobtoževanje in somatizacijo. Otroci so namreč zelo ranljivi in
se predvsem osredotočajo na to, kaj so oni naredili narobe, s čim so priklicali tragičen
dogodek. Dobijo namreč vtis, da je travmatičen dogodek predvsem kot nekakšna "kazen" za
njihovo napačno početje, ali pa da česa niso storili in bi morali.
Pod somatizacijo Miller (2008) namreč pojmuje, da se otroci bolj poslužujejo neverbalnega
komuniciranja, tj. komuniciranja s svojim telesom. Svojo stisko tako izrazijo somatično, saj
govorijo, da se počutijo dobro, medtem ko njihovo telo govori drugače. Somatizacija pri
otrocih

lahko

prevzame

simbolično

obliko

komunikacije,

kot

je

nepojasnjena

samodestruktivnost pri otroku, ki je videl poškodbo ali smrt prijatelja, ali ponavljajoče se
bruhanje pri otroku, 'izčistiti' svoj spomin na travmatičen dogodek.

4. POSLEDICE TRAVME V OTROŠTVU
Travmatska izkušnja nekega dogodka v otroštvu je zelo pomemben dejavnik tveganja za
poznejši razvoj psihiatrične bolezni, vključno s PTSM, z anksioznimi motnjami in depresivno
motnjo (Ballenger idr., 2004). Številne raziskave so namreč pokazale, da na začetek motenj
razpoloženja nedvomno vplivajo stresni življenjski dogodki iz otroštva. Travmatska izkušnja
dogodka pusti posledice na čustvenem, vedenjskem, kognitivnem in socialnem področju
posameznikovega življenja. Prispeva k nastanku psihiatričnih ali psihosocialnih motenj, ki se
kažejo kot ponavljajoči se napadi panike, disocialnost, težave v odnosih, motnje hranjenja,
depresija, samomorilno vedenje, anksioznost in anksiozne motnje, kot so panična motnja,
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PTSM in generalizirana anksiozna motnja, alkoholizem, nasilno vedenje, motnje čustvovanja,
uživanje drog in zasvojenost, depresivnost ter seveda Fergusson in Horwood, 1998; Ford in
Kidd, 1998; Gostečnik, 2002, 2004; v Ballenger idr., 2004).
Posledice izpostavljenosti otrok travmatskemu dogodku so lahko psihične in fizične ter
kratkotrajne in dolgotrajne. Kratkotrajne posledice se nanašajo na znake, ki so vidni takoj po
travmatskem dogodku, kamor spada tudi posttravmatska stresna motnja, ki lahko traja tudi do
dve leti. Dolgotrajne posledice pa so lahko tako dobre kot tudi slabe. Dobra stran travmatske
izkušnje dogodka je namreč ta, da so otroci bolj čustveno in socialno zreli. Poveča se
odpornost za poznejše ogrožajoče dogodke, lahko pa se izrazi tudi pozitivno socialno vedenje,
kot npr. pripravljenost pomagati drugim. Med slabe strani izpostavljenosti travmatski izkušnji
dogodka pa sodi zagotovo to, da negativno vpliva na čustvovanje, vedenje, mišljenje in
obvladovanje življenjskih nalog. Povzroča pa tudi motnje na področju telesnega delovanja in
povzroča razna psihosomatska obolenja (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).
»Večina otrok okreva ob travmatskih doživetij. To pa ne pomeni, da so ta doživetja izbrisana
iz njihovega spomina. Travmatsko doživetje tako kot druga močna doživetja oblikujejo
otrokovo podobo sveta, ljudi, prihodnost, njegova stališča.« Pa vendar jo nekateri premagajo.
Posamezniki, ki najbolje psihosocialno okrevajo, so tisti, ki si upajo socialno tvegati, ki so
ekstravertirani in hočejo navezati stike z drugimi. Prav tako so deležni podpore s strani
družine, kadar kaj potrebujejo. Družine so tiste, ki spodbujajo avtonomijo in tudi organizacijo,
kar spodbuja delovanje. V takšnih družinah se spodbuja tudi izražanje posameznikovih idej in
mnenj. Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).

5. PSIHIČNA ODPORNOST IN ZAŠČITNI DEJAVNIKI
Rus Makovčeva (2003) odpornost opredeljuje, kot sposobnost vzdrževanja ustreznega
vedenja ob velikih življenjskih stresnih dogodkih. Ljudje smo si namreč različni in vsakdo
izmed nas drugače reagira na težavo. Nekateri ljudje ob travmatičnih dogodkih, stresnih
izkušnjah ostanejo kompetentni, medtem ko so drugi nefunkcionalni. Prava odpornost tako
zajema hkrati pogum in bolečino ter predelavo travme v sebi in v zvezi z drugimi ljudmi.
Selič (Masten, Žibret, Tušak, Svetina in Dimic, 2008) omenja, da je posebna osebnostna
značilnost psihično odpornih ljudi njihova 'žilavost', ki se nanaša na nizek bazičen nivo
adrenalina in simpatične aktivnosti ter je povezana s fleksibilnostjo, ki omogoča funkcionalno
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obvladovanje travmatičnih izkušenj dogodka in s tem posledično vrnitev v 'normalno'
življenje.
Večina ljudi je namreč kompetentna predelati in razrešiti posledice travmatske izkušnje
dogodka (Rothschild, 2000). Svojo izkušnjo lahko prikličejo v spomin in o njej lahko brez
težav govorijo. Podobno trdi tudi Horowitz (van der Kolk, McFarlane in van der Hart, 2002),
ki pravi, da večina posameznikov lahko brez večjih težav nadaljuje svoje življenje, brez
kakršnihkoli dolgoročnih psihiatričnih motenj (Joseph in Liney, 2008). Werner (DassBrailsford, 2007) jih poimenuje 'zmagovalci'. To so tiste osebe, ki kljub izpostavljenosti
resnim dejavnikom tveganja uspejo in iz situacije zmagovalno odidejo. Gre za sposobnost
premagati fizično in psihično travmo. Joseph in Linley (2008) psihično odpornost definirata
kot sposobnost ohranitve ravnotežja.
V zadnjem času je bilo narejeno nekaj študij, kjer so raziskovalci raziskovali lastnosti, ki
pripomorejo k odpornosti na stres in učinke travmatskih izkušenj dogodkov. Lamovec (Tušak
in Masten, 2008) omenja t. i. konstrukt osebnostne čvrstosti, ki zajema optimalne osebnostne
značilnosti posameznika. Slednje vsebujejo naslednje vidike:


občutek varnosti, ki se kaže v zaupanju v družbo in v svojo socialno varnost;



osebna angažiranost, ki se izraža v entuziazmu svojega dela; posameznik se ne
dolgočasi, nima občutka praznine, pač pa svoje življenje pojmuje kot izpopolnjeno;



odsotnost občutkov nemoči;



stopnja internalnosti oz. eksternalnosti (internalne osebe menijo, da je nadzor nad
njihovim življenjem v njihovih rokah, eksternalnost pa izraža fatalizem);



kognitivna strukturiranost, ki se kaže v iskanju informacij in načrtovanja.

Tudi Payne in Walker (2002, po Tušak in Masten, 2008) psihično odpornost opredelita kot
koncept osebnih značilnosti, in sicer se opredelita na tri komponente:


zavezanost ali privrženost, kar se kaže kot aktivna vključenost v življenjske
dejavnosti;



kontrola; oseba je prepričana, da lahko vpliva na življenjske dogodke;



izziv; oseba je prepričana, da so spremembe normalne in dajejo možnost rasti.

Rutter (1985, po Tušak in Masten, 2008 ) trdi, da je med individualnimi osebnostnimi
lastnostmi, ki pomagajo pri odpornosti na travmatske izkušnje dogodkov, ena najpomembnejših
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visoko samospoštovanje z realističnim občutkom upanja in osebne kontrole. Werner (1993)
dodaja, da ljudje, ki so odporni, kažejo veliko zaupanje v to, da bodo zmožni premagati težave
in da lahko vsaj do neke mere uravnavajo svojo usodo.
McFarlane in Yehuda (2000) pravita, da je znak psihične odpornosti tudi posameznikova
sposobnost, da po travmatični izkušnji dogodka obnovi svojo socialno mrežo.
Posameznikov odziv na travmatsko izkušnjo dogodka je tako odvisen od sklopa bioloških,
socialnih in temperamentnih značilnosti in izkušenj. Na posameznikovo okrevanje tako
vplivajo nevrobiologija posameznikovega odziva na stres, sposobnost spremembe samega
sebe, sposobnost posameznika, da zna prenašati strah in grožnjo, ki jo vključuje travmatska
izkušnja dogodka, ter sposobnost soočiti se s kakršnokoli izgubo (Joseph in Linley, 2008).
Shalev (2001) omenja, da pri PTSM travmatska izkušnja dogodka samo sproži odziv, h
kateremu pa prejšnji in poznejši dejavniki prispevajo vsaj toliko kot izkušnja dogodka sama.
Ti dejavniki so podpora družine in socialnega okolja, primerna socialna mreža, možnost
čustvene razbremenitve in psihoterapije, genetični dejavniki tveganja, osebnostne poteze,
socialno okolje, pripravljenost na travmo, prejšnja travmatična doživetja, prejšnje vedenjske
ali duševne motnje, narava starševskega odnosa in stresne izkušnje iz otroštva.
Starši začnejo uporabljati različne socializacijske postopke v interakciji z otrokom približno v
drugem letu njegove starosti, ko je otrok sposoben slediti njihovim zahtevam in usmeritvam.
Količina in kompleksnost socializacijskih zahtev do otroka se močno poveča v obdobju
zgodnjega otroštva, starši pa se med seboj precej razlikujejo glede tega, kakšne zahteve imajo
do otrok in kako jih postavljajo predenj. V otrokovem življenju ima družina zelo veliko vlogo
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). Starši, ki zadovoljujejo otrokove emocionalne in
fiziološke potrebe, otroka vzgajajo v odraslega, ki bo znal funkcionalno poskrbeti za svoje
lastne potrebe. Otroci, za katere je dobro poskrbljeno, postanejo odrasli, ki so psihično
odporni in ki pozitivno rešujejo vsakodnevne težave (Rothschild, 2011).
Mnoge raziskave (Ballanger idr., 2004) so pokazale, da je morda najpomembnejši napovednik
tega, ali bo PTSM postala kronična, posttravmatsko okolje. Posttravmatska podpora in druge
intervencije lahko močno zmanjšajo tveganje. Kot poseben dejavnik tveganja omenjajo
zgodnje travmatične in stresne dogodke.
Dass-Brailsford (2007) navaja dejavnike, ki vplivajo na okrevanje po travmi:
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intenziteta (bolj ko je travma intenzivna, bolj uničujoče so njene posledice);



kroničnost (če je oseba že pred travmo imela izkušnjo viktimizacije, to zelo oteži
okrevanje);



prej obstoječa bolezen (uporaba drog ali kronična bolezen zniža posameznikovo
sposobnost okrevanja);



osebnost (Werner (2001, po Dass-Brailsford, 2007) omenja, da pozitivna predstava o
sebi, visoka samopodoba, visoko samozaupanje in ekstravertnost povečujejo psihično
odpornost posameznika. Bunce, Larsen in Peterson (1995, po Dass-Brailsford, 2007)
omenjajo raziskavo med študenti, ki je pokazala da študentje, ki so doživeli travmo,
pogosteje poročajo o anksioznosti, nižji samopodobi, višji nevrotičnosti, večji
introvertiranosti in znižani emocionalni stabilnosti v primerjavi s študenti, ki niso
doživeli travme.);



kognitivni stil (Odporni posamezniki imajo višje kognitivne sposobnosti. Ena izmed
teh je pozitiven notranji monolog, kadar je posameznik pod stresom. Bunce (1995, po
Dass-Brailsford, 2007) navaja, da so kognitivni stili travmatiziranih posameznikov
povezani s povečanim tveganjem za depresijo.);



odnos s storilcem v primeru medosebne travme (Ray in Jackson (1997, po DassBrailsford, 2007) opozarjata, da odnos med žrtvijo in storilcem pomembno vpliva na
okrevanje. Bolj ko sta si blizu, težje je okrevanje.);



socialna podpora (McNally, Bryant in Ehlers (2003, po Dass-Brailsford, 2007)
navajajo, da podpora družine, prijateljev in sodelavcev tudi prispeva k žrtvini
sposobnosti okrevanja. Gre za velik varovalni dejavnik pred PTSM.);



izpostavljenost nevarnosti;



fizična poškodba (fizična poškodba, ki jo posameznik utrpi med travmo lahko postane
konstanten opornik travme; to lahko prepreči popolno okrevanje).

Rothschild (2000) omenja t. i. varovalne dejavnike, ki pripomorejo k ublažitvi travmatske
izkušnje dogodka, in sicer: pripravljenost na pričakovani stres, v kolikor je to možno, uspešni
odzivi boja ali umika, sistem prepričanj, prejšnje izkušnje, notranji viri in podpora družine,
skupnosti ter socialne mreže. Tudi Rus Makovčeva (2003) omenja pomembno vlogo ljudi, ki
so travmatiziranemu blizu. Celo manj intimna okolica je lahko dober varovalni dejavnik, in
sicer prijatelji, sosedi, učitelji, trenerji, duhovniki ali drugi mentorji.
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6. PSIHIČNA RANLJIVOST IN DEJAVNIKI TVEGANJA
Najlažje je psihično ranljivost in individualnost vsakega izmed nas prikazati z Mayevo
prispodobo o treh različnih lutkah:
"Če bi nekdo udaril z istim kladivom in z enako silo strl tri lutke – eno stekleno, eno plastično
in eno jekleno, bi se prva lutka zdrobila, na drugi bi nastala razpoka, tretja pa bi ob udarcu
morda le zazvenela" (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000). Prav takšni pa smo tudi ljudje. Nekateri so
ob hudih življenjskih udarcih hudo psihično poškodovani, medtem ko imajo drugi brazgotine,
ki bolj ali manj vplivajo na njihovo kakovost življenja, ter tretji ob udarcu trpijo hude
bolečine, vendar na koncu okrevajo brez kakršnihkoli trajnih posledic (Mikuš Kos, Slodnjak,
2000).
Psihična (ne)odpornost naj bi bila po mnenju nekaterih avtorjev, položena že v zibko oz.
gensko pogojena, vendar pa je kljub temu v veliki meri odvisna tudi od staršev ali otroku
pomembne odrasle osebe. Slednji namreč odpornost oz. neodpornost krepijo ali pa
zmanjšujejo. In kaj razumemo pod pojmom 'ranljiv otrok'? To je otrok, ki težko prenaša že
vsakodnevne življenjske težave in je psihično zelo ranljiv (neodporen) na udarce, ki mu jih
zadane življenje, ter je zato še posebej ogrožen (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000).
V povezavi s povečanim (ranljivost) ali z zmanjšanim (odpornost) tveganjem za razvoj PTSM
po izpostavitvi travmatičnem stresu, je bilo narejenih kar nekaj raziskav. Perry (2001) navaja
tri velike kategorije dejavnikov, povezanih s tveganjem:


lastnosti otroka;



lastnosti dogodka;



lastnosti družinskega/socialnega sistema.

Frekvenca, nenadnost in stopnja življenjske ogroženosti travme so glavne travmatične
spremenljivke, ki so pogojene s tem, kako močni bodo simptomi travmatske izkušnje dogodka
(Cvetek, 2009).
Raziskave so prav tako pokazale odvisnost med spoloma in odzivom na travmatsko izkušnjo
dogodka ter na sam razvoj PTSM. Klinične izkušnje in nedavne raziskave kažejo, da so
ženske bolj nagnjene k internaliziranju (anksioznost, disforija, disociacija in izogibanje),
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moški pa bolj k eksternaliziranju (impulzivnost, agresija, nepazljivost, hiperaktivnost)
posttravmatskih simptomov (Perry, 2001).
Whitfield (1995, v Perry, 2001) trdi, da so tveganja za razvoj PTSM povezana z naravo
travmatske izkušnje dogodka, že s prej obstoječimi faktorji ranljivosti in z interakcijo med
tema dvema. Omenja devet najpomembnejših faktorjev ranljivosti in več ko jih je prisotnih,
večja verjetnost obstaja, da bo posameznik travmatiziran. Ti faktorji so: travma v otroštvu,
nizka samopodoba, introvertiranost, stresno življenje, že prej obstoječe duševne težave,
bolezni sorodnikov na področju duševnosti, visoka stopnja nevrotičnosti in revščina staršev.
Nekateri vidiki odziva na travmo so torej predvidljivi, vendar imajo glavno vlogo pri
oblikovanju simptomov individualni, situacijski in socialni dejavniki (van der Kolk, 2003).
Travmatski izkušnji dogodka največkrat sledi verižna reakcija neugodnih dogajanj, ki
prizadenejo otrokove sposobnosti okrevanja. Zaradi tega je tako pomembno, da otrok po
nesreči živi v varnem okolju, sicer pride do kumulativnih in interaktivnih travmatskih in
stresogenih izkušenj, ki lahko močno prizadenejo otrokov psihosocialni razvoj in slabijo
otrokove sposobnosti obvladovanja.

7. TRAVMATIČNA NAVEZANOST V DRUŽINI IN
RELACIJSKA TRAVMA
7.1. Relacijska travma v otroštvu
Družina je okolje, ki nam lahko nudi vso potrebno varnost in toplino. Je socialno okolje,
močno emocionalno pogojeno, ki pa lahko v posamezniku pusti mešane izkušnje. Za nekatere
družina predstavlja pojem varnosti, za druge okolje, od katerega hočejo pobegniti. Gre torej
za socialno-emocionalno okolje, ki proizvede varno navezanost ali pa travmatično
navezanost, kot je relacijska travma.
Že Bowlby (1969, v Gostečnik, 2009) je predpostavljal, da je otrokova sposobnost soočenja s
stresom v marsičem odvisna od odnosa, ki ga ima otrok z materjo. Odnos oz. interakcijo, ki
jo otrok vzpostavi z materjo, je temelj, če temu lahko tako rečem, ki vpliva na to, katere
funkcije in procesi se razvijejo v otrokovem limbičnem sistemu, kot so regulacija afekta,
soočenje s stresnimi situacijami, kakor tudi ostale funkcije prilagajanja na okolje (Schore,
2003). Gre za tiste prve, najzgodnejše interakcije med mamo in otrokom, interakcije, ki
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bistveno krojijo otrokove prilagoditvene sposobnosti oz. psihofiziološke odzive na okolje, lete pa bistveno vplivajo tudi na vse ostale psihosocialne interakcije otroka z okoljem (Kaplow
in Widom, 2007).
Že samo dejstvo, da se zgodnja relacijska travma odvija v interakciji med materjo in otrokom,
zelo jasno kaže na dejstvo, da ta travmatična doživetja niso zgolj enkratni dogodek v življenju
otroka, ampak so pogosta, večkratna. Zato ne govorimo o akutnih, ampak kroničnih,
nepredvidljivih stresnih situacijah. Gre namreč za kritične dimenzije odnosa z materjo, saj ta
odnos predpostavlja, da se bo ravno iz tega lahko razvila varna navezanost (Fonagy idr.,
2007).
Mati, ki otroka zanemarja, čustveno ali fizično, ga zmerja, je odsotna in ga ne umiri, ko joka
ipd., v otroku prebudi travmatična stanja, ki lahko pripomorejo k 'nastanku' kasnejših bolj
travmatičnih elementov PTSM (Kitayama idr., 2006 v Gostečnik, 2009). Otroka ne zaščiti
pred potencialnimi nevarnimi zunanjimi vplivi, prav tako tudi ne pred svojimi lastnimi
travmatičnimi vsebinami, zato njena navezanost ne more biti zadovoljiva. Neprimerna
reakcija na otrokovo izražanje čustev in stres lahko pripomoreta k dolgotrajnejšim
posledicam, saj otrok to nevarno in moteno vez med njim in staršema ponotranji (Kaplow,
Widow, 2007).
Starši so namreč tisti, kamor se kot otroci obrnemo po pomoč. Če namesto tolažbe in
pomirjenosti pri starših naletimo še na večji nemir, potem lahko otrok izkusi alarmno
reakcijo, ki lahko povzroči zgodnejše simptome PTSM. Otrok, ki že v najzgodnejši dobi
doživlja travmo, se ne more varno navezati. Raziskave kažejo, da zgodnja izkušnja
travmatskega dogodka v odnosu s skrbnikom v 80 % povzročijo nevarno navezanost, kar ima
med drugim za posledico tudi to, da otrok ne more več zaupati. Otrok je prisiljen, da
"pobegne vase", saj travmatičnih stanj še ni zmožen predelati; ta predelava je namreč ena
izmed osnovnih nalog njegove matere. Ti posamezniki z nevarno navezanostjo, ki so jo razvili
v zgodnjem otroštvu, se pozneje v življenju niso sposobni soočiti s stresom, ne zmorejo se
organizirati, saj nimajo trdnega in trajnega ter koherentnega jaza (Kitayama idr., 2006, v
Gostečnik, 2009). Kot dober primer slednjega je, če mati trpi za nerazrešeno travmo. Med
otrokom in materjo tako ni vzajemne signalizacije, kakor poimenuje to Gostečnik (2006).
Vsak zase in neodvisno drug od drugega razrešujeta svojo disociacijo.
In kakšna je vloga očeta pri vsem tem? Očetova vloga je po mnenju avtorjev (Schore, 2003)
predvsem pomembna pri regulaciji agresije.
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Navezanost na očeta se razvije v otrokovem drugem letu starosti in je skoraj vedno odvisna od
vnaprejšnje vzpostavitve sozvočne homeostatične emocionalne interakcije z mamo (Fonagy
idr., 2007). Bioritmičnost z očetom in materjo omogoči otroku, da razvije tako zelo potrebno
interakcijo oz. emocionalno sozvočje z dvema različnima skrbnikoma. Podobno kažejo tudi
raziskave s področja razvojne psihologije (Fonagy idr., 2007), ki opozorijo na dejstvo, da se
navezanost na očeta v resnici razvije v drugem letu otrokove starosti, potem ko je otrok že
prej vzpostavil odnos z materjo. Odnos z očetom pa se v vsej polnosti razvije v času, ko otrok
začne doživljati prve korake ločenosti oz. separacije tako od matere kakor tudi od očeta
(Gostečnik, 2009).
Oče je po mnenju avtorjev (Fonagy idr., 2007) izjemno pomembna oseba pri otrokovem
razvoju. Otroku pomaga predelati subjektivne informacije, ki so velikokrat pod vtisi jeze in
frustracij, saj jih sam še ne zmore predelati (Kaplow in Widom, 2007). Najprej mati, pozneje
pa tudi oče kontrolirata otrokov odziv na stres, zlasti pri agresivnih odzivih, ki so posledica
frustracij ter otrokovega razvijajočega se jaza; le-ta se počasi začne uveljavljati, in sicer v
včasih dokaj jeznih odzivih, ki pa jih oče zmore metabolizirati, modelirati in vrniti otroku v
njemu primerni obliki. V kolikor mati in oče nista kompatibilna otrokovim stiskam, potrebam,
strahovom itd., otrok nima druge možnosti, kot da potlači ta nezaželena in moteča čutenja in
jih disociira.
Kot že rečeno, se v primeru, ko starši zlorabljajo ali zanemarjajo svoje otroke, vedno razvije
nevarna navezanost in ti zlorabljeni oz. zanemarjeni otroci so tudi vedno lahko kandidati, ki
širijo nasilje ali pa postanejo žrtve nasilnih odnosov. Ta vzorec je mogoče najti kar pri 80 %
zlorabljenih otrok. Otroci, ki so imeli zgodnjo izkušnjo travmatskega dogodka, imajo namreč
izredno nizko toleranco za stresne situacije in so nezmožni funkcionalnega soočanja s
stresom, zato se poslužujejo obrambnega mehanizma disociacije. Zgodnja izkušnja travme in
agresije v otroku pusti tudi organske posledice, ki mu onemogočajo, da bi se zbližal z
drugimi, saj ob vsakršni intimnosti popolnoma zmrzne (Gostečnik, 2009).
Študije so pokazale, da otroci, ki niso bili podvrženi travmatski izkušnji dogodka, prej
pomagajo otrokom v stiski, kar pa ne drži vedno za otroke, ki so bili fizično in spolno
zlorabljeni. Lahko se zgodi dvoje, in sicer, da so otroci zaradi svoje zlorabe bolj senzitivni do
bolečin drugih, lahko pa se slabo odzovejo na stiske drugih, saj so svojo zlorabo disociirali.
Velikokrat se v odraslosti identificirajo z osebo, ki jim je storila nekaj hudega in tudi sami
zlorabljajo ali pa zelo hitro postanejo žrtve zlorabe (Lieberman, 2004). Zdi se kot nekakšen
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začaran krog, iz katerega ni moč najti izhoda. Opisano je moč razumeti na osnovi
disregulirane agresije, ki ostaja močno zakoreninjena v psihobiološki strukturi otroka. Njene
posledice so vidne tudi v odraslem življenju in v posameznikovi okolici, saj slednja ne
razume, zakaj se vedno znova zapleta v odnose, kjer je zlorabljen, in se tako odvrača od
njega. Pri tem lahko izpostavimo otrokovo zlorabo v otroštvu, npr. s strani očeta. Otroci, ki so
bili podvrženi temu, bodo tudi pozneje v življenju vedno znova iskali očeta. Predvsem v
avtoritetah in največkrat v osebah, ki jih bodo ponovno zlorabljale. Še posebej to velja za
ženske, ki bodo iskale moške, ki jim bodo ponujali podoben način navezanosti, kot so jo
doživljale ob svojem očetu, in avtoritete, ki jim bodo omogočile regulacije njihove agresije.
Ti otroci se bodo tudi kasneje v življenju vedno znova zapletali v konflikte in upali, da jih bo
avtoriteta razumela in jim pomagala regulirati njihove besne odzive (Gostečnik, 2009).
Za starševski zlorabljajoč odnos je namreč pomembna tudi transgeneracijska dinamika, kar
pomeni, da veliko teh staršev tudi samih trpi zaradi lastnih nerazrešenih travm. Velikokrat,
popolnoma nezavedno, prenašajo na svoje otroke vse tiste jezne in besne impulze, ki so jih
nanje prenašali njihovi starši. Govorimo o medgeneracijskem prenosu travme. Starši v svojih
otrocih vidijo svoje zmotne ideje in prepričanja; impulzi so tako vsiljeni od zunaj in ne
prihajajo iz otroka samega. Starši ne dajejo velikega poudarka na to, o tem ne razmišljajo,
temveč le posredujejo dalje boleče notranje nerazrešene vsebine, ki so primarno nezavedne in
imajo zato še toliko večjo razdiralno moč. Slednje se lahko prenaša skozi pet generacij,
dinamika travmatskih izkušenj dogodkov pa se lahko odrazi v najrazličnejših oblikah zlorab
in nasilij (Gostečnik, 2009).
Posamezniki, ki so že v otroštvu izkusili travmatsko izkušnjo dogodka, doživljajo resne
socialno emocionalne probleme. Imajo težave s soočanjem s samim seboj, težko zaupajo oz.
se težko odprejo drug drugemu, predvsem pa imajo probleme z intimnimi odnosi, saj jih je
strah približati se potencialnemu partnerju (Gostečnik, 2009). Ta travmatska izkušnja
dogodka iz zgodnjega otroštva se velikokrat procesira v odraslem življenju in lahko postane
ponavljajoči se način, kako se ta posameznik tudi v odrasli dobi odziva na določene zunanje
dražljaje, ki lahko samo malo spominjajo na prvotno travmatsko izkušnjo dogodka. Ena
izmed teh je disociacija; kot prvotna primitivna obramba pred preplavljajočimi nereguliranimi
afekti, ki jih povzroči travma, pa lahko ta postane patološka (Perry, 2001). To pomeni, da se
oseba na dražljaje vsakodnevnega stresa vedno znova odziva z disociacijo.
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Da otrok po travmatski izkušnji dogodka živi v varnem okolju, sta potrebna tudi varno
družinsko okolje in ustrezna vzgoja staršev. D. Baumrind (1971, 1991) je na podlagi svojih
opazovanj ugotovila, da se starši v veliki meri poslužujejo dveh vzgojnih slogov: zahtevnosti–
nezahtevnosti in odzivnosti–neodzivnosti. Nezahtevni starši imajo majhne zahteve, pri katerih
niso dovolj vztrajni in nočejo izvajati pritiska, medtem ko imajo zahtevni starši razmeroma
visoke zahteve in pri teh vztrajajo na t. i. postavljenih standardih vedenja. Odzivni starši
sprejemajo svojega otroka in se nanj skoraj vedno odzivajo, neodzivni pa ga pretežno
zavračajo (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).
Naloga staršev je zadovoljevati otrokove potrebe, tako biološke kot psihosocialne (potreba po
pripadnosti, zabavi, moči, svobodi). Če niso zadovoljene prve potrebe, tj. potrebe po vodi,
kisiku, hrani, počitku, spanju, spolnosti idr., se pojavijo telesni simptomi, ki se kažejo v
bolečinah, krčih idr., kot tudi posledice na duševni ravni; tj. razdražljivost, negativna čustva,
frustracije, stres agresivnost, depresivnost, psihosomatska obolenja.
Če otroku ni nudena ljubezen, tako od strani mame kot od očeta, bo otrok nesamozavesten,
sramežljiv in neljubeč do samega sebe. Pri vsem tem trpi otrokovo samospoštovanje. Lahko
pa otrok razvije drugačno reakcijo, in sicer postane agresiven, zahteven ali celo narcisoiden
zaradi narcisoidne matere (Halpern, 1999). Otroku mora biti nudena prava mera discipline in
ljubezni, ne premalo in ne preveč. To je teorija, praksa je nekaj čisto drugačnega, bi marsikdo
pomislil. Starši, ki svojemu otroku postavljajo zahteve in meje, ki so primerne njegovi starosti
in njegovemu vedenju, ter pri njih vztrajajo in ne popuščajo, so dosledni, vendar naklonjeni
svojemu otroku, ga imajo radi, upoštevajo njegove potrebe, želje, interese, ga spodbujajo k
sodelovanju, hkrati pa spoštujejo tako pravice otroka kot svoje lastne. Otroci, ki so vzgojeni v
avtoritativnem duhu, so bolj socialno kompetentni, imajo močan čut za moralo za svoja leta.
Pri njih prevladuje pozitivno čustveno razpoloženje, samozavest, neodvisnost, imajo močno
težnjo po obvladovanju okolja, učenju novih stvari in so prilagodljivi v izobraževalnih
institucijah ter učinkovito uravnavajo svoja čustva (Masten idr., 2008). Po drugi strani otroci,
ki jim je dovoljeno vse, ki so vzgojeni s permisivno vzgojo, potrebujejo vedno več pozornosti
in naklonjenosti. So netolerantni, zahtevni do okolja, čustveno hladni, nesamostojni,
neodporni oz. ranljivi in za zadovoljitev svojih potreb uporabljajo jok (Masten idr., 2008).
Najbolj neugodno vzgojno okolje za otroka so starši, ki jih otrokova vzgoja ne zanima. Ti
dejavniki vplivajo tako na spoznavni, čustveni, socialni in moralni razvoj. »Otrok, ki se
razvija v takšnih okoliščinah, postaja vse bolj neugodljiv zahtevam v svojem socialnem okolju,
zahteven do drugih, ima nizko tolerantnost na frustracijo, saj ima težave pri uravnavanju in
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obvladovanju svojih čustev, je nesprejemljivega vedenja, ne postavlja si ciljev za prihodnost,
je nevztrajen v svoji dejavnosti, v izobraževalnih institucijah ima precej težav tako na
izobraževalnem kot na socialnem področju in se, pogosteje kot drugi otroci, vede
antisocialno.« (Baumrind, 1991, Kurdek in Fine, 1994, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2004:
375). Starši svoje potrebe postavljajo pred otrokove in na ta način zavirajo njegovo izražanje
lastnih želja, pogledov na stvari, neodvisnosti. Forward in Buck (Perry, 2001) takšnim
staršem pravita nezadostni starši. Vloge v družini so nejasno določene, popačene ali
zanemarjene. Otrok je tako prisiljen biti oče ali mati samemu sebi ali celo svojim staršem
(Solomon, 2003).
Vse to vpliva na otrokovo prosocialno vedenje v predšolskem obdobju, saj se ravno takrat
otrok usvaja pravila vedenja in ugotavlja, v katerih situacijah jih je primerno uporabiti. Vse to
išče v odraslih osebah, starejših otrocih (Peterson, 1982, v Marjanovič Umek, Zupančič,
2004). V kolikor so bili v tem obdobju izpostavljeni prosocialnim vzorcem obnašanja, npr.
alkoholizem v družini, nasilje ipd., se konec tega obdobja vedejo prosocialno tudi v odsotnosti
vzorov in/ali avtoritet. Iz ponavljajočih se doslednih izkušenj so ponotranjili pravila vedenja
drugih ljudi (Mussen in Eisenberg-Berg, 1977, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).

7.2. Relacijska travma in funkcioniranje v odrasli dobi
Oseba, ki je v otroštvu doživela travmatsko izkušnjo dogodka v družini, lahko v obdobju
odraslosti deluje na prvi vtis popolnoma funkcionalno, a vse to je le krinka. Ko se posameznik
namreč sooči z dogodkom, ki ima travmatski značaj, pa reagira neprimerno, nekorektno in
zavrto. Odreagira na osnovi posttravmatske stresne motnje, in sicer na dogodek, ki je lahko
marsikomu čisto nepomemben, nedolžen, njemu pa predstavlja veliko nevarnost, ki je tako
stresna, da se nanj odzove travmatično, z disociacijo. »Nekaj podobnega je mogoče opaziti pri
otrocih fizičnih in spolnih zlorab. Zatekanje v stanje disociacije je po mnenju več avtorjev
edini način, da preživijo to zgodnjo travmo.« (Gostečnik, 2009)
Travmatična izkušnja dogodka relacijskih travm ima velik vpliv na posameznikov nadaljnji
razvoj. Vpliva na posameznikovo zmožnost prilagajanja na okolje, kakor tudi na zmožnost
prepoznavati in razločevati, kaj prihaja od zunaj, iz okolja, in kaj iz posameznikovega
notranjega sveta (Fonagy idr., 2007). Omenjene funkcije so bistvene za zdravo odzivanje na
okolje kot nase. Gre za regulacijo in moduliranje stresnih odzivov ter prepoznavanje
somatskih signalov, ki vodijo v posameznikove odzive, le-ti pa vplivajo na posameznikove
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obrambne mehanizme, ki ga ščitijo pred nevarnostjo. Pri tem lahko posameznik razvije dva
zelo ekstremna obrambna mehanizma, s katerima se bori proti bolečini oz. funkcionira v
stanju bolečine. Kot prvo lahko posameznik bolečine sploh ne čuti v vsej polnosti, saj jo s
pomočjo hormonskega sistema zelo močno disociira; drugi način pa je povsem pretiran odziv
na vsako, celo umišljeno bolečino. Zaradi vsega tega, osebe, ki so že zgodaj doživljale
travmatične stresne situacije, pozneje v življenju zelo težko razvijejo funkcionalne odzive na
stres kakor tudi zmožnost zaznavati ter prepoznati afekte in bolečine, kar pa je bistveno za
preživetje. (Gostečnik, 2009)
Razvoj in vzdrževanje osebnostnih relacijskih, zdravih odnosov z drugimi je bistveno za
zdravo funkcioniranje tako v otroštvu kakor tudi v odrasli dobi. Otrokova navezanost na
materin glas, na njen dotik, vonj so bistvene komponente zgodnje navezanosti, obenem pa so
lahko ravno te telesne senzacije, če je zgodnji odnos z materjo pogojen z relacijskimi
travmami, kakor smo že omenili, vir poznejših PTSM-senzacij (Diseth, 2005 v Gostečnik,
2009).
Raziskave so pokazale, da obstaja povezava med stresom (travmo) matere s fizično boleznijo
v posameznikovem odraslem življenju. Posledice, ki jih povzroči zloraba v otroštvu, so v
marsičem lahko eden izmed vodilnih znakov, ki vodijo v resne bolezni ali celo smrt (Fonagy
idr., 2007, v Gostečnik, 2009). Zloraba s strani staršev, še posebej spolna zloraba,
posameznika doživljenjsko zaznamuje, saj se travmatska izkušnja dogodka najgloblje vtisne v
posameznikov limbični sistem. Posledice so vidne v njegovem funkcioniranju, zaznamujejo
pa lahko tudi bodoče generacije, saj govorimo o somatskem implicitnem spominu, ki ga
posameznik ne zmore artikulirati in zato ostane del somatskih senzacij, ki se lahko vedno
znova neobvladljivo prebujajo (Gostečnik, 2009).
»V zgodnji dobi razvoja se oblikujejo subtilni možganski centri, ki so v marsičem popolnoma
odvisni od diadičnega odnosa mati–otrok; in ravno ta odnos je tisti, ki otroka najbolj
zaznamuje v njegovem psihobiološkem razvoju. Ta model postane tudi model vseh nadaljnjih
odnosov; v marsičem postane vodilo pri iskanju nadaljnjih socialnih kontaktov in predvsem
intimnih odnosov z bodočim partnerjem v odrasli dobi.« (Gostečnik, 2009)
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II EMPIRIČNI DEL
1. OPREDELITEV PROBLEMA
Ali travmatska izkušnja dogodka pusti hujše posledice, je odvisno od več dejavnikov, o čemer
smo govorili že v teoretičnem delu. To so dejavniki okolja, osebnosti otroka in intenzivnosti
travmatskega dogodka (Perry, 2001).
Mnoge raziskave (Ballenger idr., 2004) so dokazale, da je ravno okolje tisti ključni dejavnik,
ki vpliva na to, ali bo posameznik, ki je doživel travmatsko izkušnjo dogodka, slednjo lahko
premagal ali ne. Za razvoj kronične PTSM je namreč odvisno prav okolje, v katerem
posameznik živi prej in po travmatskem dogodku oz. t. i. posttravmatsko okolje. Podpora, ki
je posamezniku takrat ponujena, in druge intervencije lahko močno zmanjšajo tveganje za
razvoj nadaljnje motnje. Kot poseben dejavnik tveganja raziskovalci izpostavljajo že zelo
zgodnje travmatične in stresne izkušnje, še posebej moteče strese prezgodaj rojenih otrok, ki
so doživeli neprijetne izkušnje že med nosečnostjo.
Različne longitudinalne študije in raziskave področja travm in njenih posledic so pokazale, da
kar 60 % moških in 50 % žensk v svojem življenju doživi neke vrste travmatično izkušnjo
dogodka. Od tega 5 % moških in 10 % žensk pozneje doživi posttravmatsko motnjo, kar je
malo v primerjavi, koliko ljudi doživi različne travme tekom svojega življenja. Pri tem bi
lahko hitro zaključili, da smo ljudje odporni na življenjske udarce, pa vendar sami vemo, da
temu ni tako. Odgovor lahko najdemo v novejših raziskavah, ki predpostavljajo, da so
simptomi travmatske izkušnje dogodka odvisni predvsem od osebnih karakteristik
posameznika, še posebej pa od reakcije žrtve na dogodek. Sama intenziteta dogodka nima
ključnega pomena (Kaplow in Windom, 2007).
Kakšne posledice pusti travmatska izkušnja dogodka na posamezniku, je mogoče najlažje
razumeti, če upoštevamo posameznika, kako svoj travmatski dogodek dojema, interpretira in
na kakšen način doživlja posledice travmatske izkušnje dogodka. To je tudi eno izmed mojih
raziskovalnih vprašanj v diplomski nalogi. Takšno razmišljanje namreč predpostavlja, da so
specifične osebnostne značilnosti oz. posamezniki z določenimi osebnostnimi značilnostmi še
posebej ranljivi ob travmatski izkušnji dogodka in postanejo takrat zelo nefunkcionalni oz.
nekompetentni spoprijeti se z dogodkom. Travmatska izkušnja dogodka jih namreč zaznamuje
tako, da se začnejo izogibati ljudem, s katerimi so bili prej intimno povezani, aktivnostim in
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prostorom, ki so jih prej obiskovali, v njih uživali, saj jih nenehno spremljajo občutja groze in
strahu. Psihološke raziskave (Schore, 2003) namreč kažejo, da afekti travme postanejo
izjemno močan element posameznikov notranje psihične in organske strukture in to do take
mere, da lahko odslej posameznika ta doživetja povsem vodijo in ga zato onemogočajo pri
zdravem funkcioniranju in soočenju s stresnimi in neprijetnimi stanji, s katerimi se vsak
posameznik več ali manj vedno znova srečuje tekom življenja.
Terapevti relacijske družinske terapije so v eni izmed kvalitativnih raziskav (Cvetek, 2009),
kjer je sodelovalo 36 oseb, kot najpomembnejše ocenili naslednje dejavnike tveganja:
- čustveno odsotnost in zavrženost s strani mame (70 %);
- čustveno odsotnost in zavrženost s strani očeta (55 %);
- molk oz. nekomuniciranje o dogodku (31 %);
- manj kot v 17 % primerov, ko starši vzbujajo občutek krivde, sramu in zavrženosti,
primerov alkoholizma v družini, konfliktnega odnosa med starši, izvajanja telesnega in
duševnega nasilja v družini, njihove odtujenosti ali ločitve, ter primerov, ko je storilec
krvni sorodnik ipd.
Zanimiva pa so navajanja zaščitnih dejavnikov, saj so v precej manjši pogostosti navajali:
- podporni odnos z mamo (17 %);
- skrb klienta za otroke (14 %);
- podporni odnos z očetom (11 %);
- pozitiven odnos do Boga oz. vere (11 %);
- v manj kot 10 % primerov pa so navedli še fizično prisotnost skrbnikov, uspeh v šoli in pri

delu, delavnost, ustvarjalnost, moč, odločnost, voljo do življenja, odhod iz travmatičnega
okolja, partnerske in družinske odnose ter družino kot vrednoto, nekaj možnosti pogovora,
pomoč sorodnikov, bratov, sester in prijateljev ipd.

2. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Glavni namen in cilj diplomskega dela je skozi raziskavo poiskati povezanost med travmatsko
izkušnjo dogodka, doživeto v otroštvu, ter njenimi posledicami v odraščanju in odrasli dobi
na socialnem področju. Večji poudarek smo namenili individualnim dejavnikom
posameznika; tistim kompetencam oz. šibkim točkam, ki travmatsko izkušnjo dogodka
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omilijo oz. okrepijo. Prav tako pa smo se naslonili tudi na primarno socializacijsko okolje – tj.
družino.

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V1. Kako posameznik rekonstruira travmatsko izkušnjo dogodka?
V2. Katere okoliščine v ožjem in širšem okolju prispevajo k večji ranljivosti posameznika?
V3. Katere okoliščine v ožjem in širšem okolju prispevajo k okrevanju po travmatski izkušnji
dogodka?
V4. Katere ogrožajoče ali varovalne dejavnike posamezniki izpostavijo v kontekstu družine?
V5. Kako zgodnja travmatska izkušnja dogodka konstruira življenje posameznika v
sedanjosti?

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
V raziskovalnem delu diplomskega dela sem se odločila za kvalitativno metodologijo. Za
kvalitativno raziskovanje je značilno, da se zbirajo podatki, ki vsebujejo vsebinsko bogate
opise ljudi, dogodkov, situacij in niso obdelani z različnimi statističnimi postopki (Bogdan &
Biklen, 2003). Podatki se običajno zbirajo v naravnih situacijah preučevane osebe. Cilj
kvalitativnega raziskovanja je čim bolj celovito spoznati proučevano osebo, institucijo, pojav,
skupino … (Vogrinc, 2007).

5. PRIPOMOČEK
V namen raziskave sem pripravila osnutek vprašanj, ki so služila zgolj kot orientacija oz. so
mi pomagala pri usmerjanju pogovora za delno strukturiran intervju. Vprašanja sem sestavila
sama, glede na namen raziskave in na podlagi doseženega znanja tekom študija in prebrane
literature.
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Vprašanja zajemajo področja otroštva oseb, vključenih v raziskavo, rekonstrukcije in njihova
doživljanja travmatske izkušnje dogodka, družinsko okolje in njegove varovalne oz.
ogrožajoče dejavnike, njihove osebne značilnosti v otroštvu in sedaj v odraslosti.

6. VZOREC
V svojo raziskavo sem vključila štiri osebe, dve ženski in dva moška. Ženski sta stari 45 in 54
let, moška pa 47 in 55 let. Vsem je skupna travmatska izkušnja dogodka, ki so jo doživeli v
svojem otroštvu. Udeležence sem imela možnost spoznati v okviru izbirnega predmeta v 4.
letniku, pri predmetu samopomočne skupine, kjer sem se udeležila treh srečanj.

7. POSTOPEK ZBIRANJA INFORMACIJ IN OBDELAVA
PODATKOV
Za obdelavo podatkov sem uporabila metodo kvalitativne vsebinske analize.
Na začetku intervjuja sem vsakemu udeležencu povedala, kakšen je namen raziskave, njihovo
sodelovanje je bilo prostovoljno. Predhodno sem jih seznanila, na katera področja se bom bolj
osredotočila oz. o katerih temah bomo govorili, nato pa sem jih s podvprašanji zgolj
usmerjala. Intervjuje sem snemala, vendar sem jih predhodno vprašala za dovoljenje.
Raziskava je potekala v prostorih samopomočne skupine, po končanem srečanju skupine.
Za obdelavo podatkov sem intervjuje najprej dobesedno prepisala oz. uredila. Nato sem
določila (podčrtala) kodirne enote, torej dele besedila, ki vključujejo za nas pomembne
informacije. Podčrtane izjave sem odprto kodirala in tako pridobila kode 1. reda. Nadaljevala
sem z združevanjem kod prvega reda v nadpomenke preko osnega kodiranja in kot rezultat
tega koraka sem dobila kode 2. reda. Sledilo je selektivno kodiranje, s katerim sem s pomočjo
združevanj kod drugega reda v nadpomenke pridobila še kode 3. reda – kategorije. Pri analizi
intervjuja 1 (A) sem dobila 62 kod 1. reda, pri intervjuju 2 (B) 56 kod 1. reda, pri intervjuju 3
(C) 53 kod 1. reda in pri intervjuju 4 (D) 52 kod 1. reda. Kode sem smiselno združila v 11
skupnih kod 2. reda. Pred povezavo intervjujev v smiselno shemo sem kode zaradi večje
preglednosti združila v štiri širše kategorije.
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Tabela 1: Združitev kod 2. reda v smiselne kategorije
KODE 2. REDA

KATEGORIJE

Osebne značilnosti v otroštvu, osebne značilnosti
danes, spreminjanje osebnih značilnosti,
ponavljajoči vzorci obnašanja iz preteklosti
odnosi v družini, odnosi mama–oče, odnosi
mama–otrok, odnosi oče–otrok, kraj bivanja,
prijatelji, šola, prostočasne dejavnosti
opis travmatske izkušnje dogodka, čustva in
občutki, povezani s tem, soočanje s travmatsko
izkušnjo dogodka, pomoč (opora)
socialno življenje v odraslem obdobju

OSEBNE ZNAČILNOSTI V OTROŠTVU IN
SEDANJOSTI
DRUŽINA IN SOCIALNA MREŽA
TRAVMATSKA IZKUŠNJA DOGODKA
SOCIALNO ŽIVLJENJE V ODRASLI DOBI

Na koncu sem zgornje kategorije uredila v smiselno shemo ter jih v analizi in interpretaciji
povezala s cilji raziskave in teoretičnimi izhodišči ter oblikovala utemeljeno teorijo. V
interpretaciji sem prvo intervjuvanko označila z A, drugo s črko B, tretjega intervjuvanca s
črko C in četrtega s črko D.

8. ANALIZA IN INTERPRETACIJA
V tem poglavju odgovarjam na predhodno zastavljena raziskovalna vprašanja skozi preplet
osebnih pripovedi intervjuvancev v povezavi s teoretičnimi izhodišči. Na prvo in peto
raziskovalno vprašanje odgovarjam v samostojnem poglavju, medtem ko sem odgovore na
drugo, tretje in četrto raziskovalno vprašanje združila.

Rekonstrukcija travmatske izkušnje dogodka in njeno doživljanje
V1: Kako posameznik rekonstruira doživljanje travmatske izkušnje dogodka?
»Bla sm žalostna« pravi intervjuvanka A, ki se je poleg žalosti še zaprla vase, medtem ko gre
intervjuvanka B še dlje in pravi da se je počutila kot da »bi mi nekdo zlomil krila, me pohodil
kot mrčes … Čutila sem gnus, ničvrednost.« Omeni celo strah. Intervjuvanec C: »… na
začetku sem bil sicer jezen, zakaj je naredu to, potem pa sem se pomiril … zelo veliko sem
jokal, pogrešal sem ga.« Občutil je tudi krivdo, ker je menil, da je prehitro prebolel dogodek,
tj. smrt svojega očeta, medtem ko intervjuvanec D smrt svojega očeta jemlje kot svojo krivdo.
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»Mislim, da nisem bil še nikoli tako žalosten, prizadelo me je. Čutil sem nekakšno zamero do
očeta, hkrati pa sem se počutil krivega, da sem jaz naredu kej tacga, kej narobe, da nisem
takšen sin, ki bi si ga želel in podobno.« Tudi Miller (2003) navaja, da se otroci velikokrat
poslužujejo samoobtoževanja in somatizacije. Zaradi svoje ranljivosti se predvsem ukvarjajo
s tem, kaj so oni storili narobe, da se je nek dogodek zgodil, s čim so ga priklicali ipd. Dobijo
namreč občutek, da je travmatičen dogodek kot nekakšna kazen za njihovo početje.
Intervjuvanci se neradi spominjajo dogodka, »nikoli več se ne bi vrnila nazaj« pravi
intervjuvanka A. Ob pogovoru o doživljanju travmatskega dogodka in čustvih, ki so jih ob
tem občutili je bilo moč opaziti, da so postali bolj resni, zamišljeni. Občutila se je teža oz.
moč dogodka za njih.
Čustev ob travmatskem dogodku je namreč veliko. Joseph in Linley (2008) pravita, da je
posameznikov odziv na travmatsko izkušnjo dogodka je namreč odvisen od bioloških,
socialnih in temperamentnih značilnosti in izkušenj.
Ljudje smo si zelo različni kar vpliva tudi na naš odziv in na dojemanje težave. Rada bi
izpostavila intervjuvanca C in D, katerima je obema umrl oče. Storil je samomor. Obema se je
zgodil isti travmatski dogodek, vendar je vsak odreagiral drugače. Različna sta si bila po
karakterju, intrevjuvanec C je bil močno ekstraverten v otroštvu, medtem ko je bil
intrevjuvanec D introvertiran. Slednji prav tako ni imel podpore v družini, okolju, o čemer
bom govorila v nadaljevanju. Tudi Warner (2001, po Dass-Brailsford, 2007) izpostavi visoko
samopodobo, visoko samozaupanje, ekstravertnost, pozitivno predstavo o sebi, kot dejavnike,
ki pomagajo pri psihični odpornosti posameznika. Na samo okrevanje vpliva tudi odnos med
žrtvijo in storilcem, kajti bližje kot sta si, težje je okrevanje (Dass-Brailsford, 2007).

Varovalni in ogrožajoči dejavniki v ožjem (družina) in širšem okolju,
ki vplivajo na ranljivost in okrevanje posameznika
V2: Katere okoliščine v ožjem in širšem okolju prispevajo k večji ranljivosti
posameznika?
V3: Katere okoliščine v ožjem in širšem okolju prispevajo k okrevanju po travmatski
izkušnji dogodka?
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V4: Katere ogrožajoče in varovalne dejavnike posamezniki izpostavijo v kontekstu
družine?
Intervjuvanec C zase pravi, da je bil kot otrok »poln energije, veliko sem nagajal, delal
neumnosti … pravi pobalin … (smeh) … bil sem veseljaški, nikoli pri miru … Šel bi še enkrat
nazaj, blo je enkratno … S prijatelji smo bili vsako nedeljo na igrišču, imel sem jih veliko.« Z
družino so se vedno razumeli. »Mama in oče sta se lepo razumela, s sestro sva imela lep
sestrsko-bratski odnos, al kako se temu reče.« Bil je osebnostno ekstravertiran otrok, imel je
lepo otroštvo in družino v kateri je vladala harmonija, v kateri se je vsak razumel z vsakim.
»Z mamo smo se veliko pogovarjali o tem, bila je moja opora, rama, na katero sem se lahko
naslonil, ko mi je bilo težko. Imel sem oporo v družini.« Rus Makovec (2003) pravi, da
podpora družine, prijateljev in sodelavcev pozitivno prispeva k okrevanju travmatskega
dogodka. Intervjuvanec C prav tako potoži, da se včasih počuti krivo, »ker nisem dlje časa
žaloval … mislim, pogrešam ga in dal bi vse, da pride nazaj … včasih se mi zdi, da sem se
prehitro pobral.« »Na začetku sem se za par mesecev odpovedal športu, bil malce bolj zaprt,
nato pa ko sem se sprijaznil, da gre življenje naprej, če hočem al pa tut, če njega ni, sem se
začel počasi spet družiti.« To, da je ponovno vzpostavil svojo socialno mrežo, lahko
povežemo s teorijo avtorjev McFarlaneja in Yehude (2000), ki ponovno vzpostavitev socialne
mreže pri posamezniku, ki je doživel travmatsko izkušnjo dogodka, pojmujeta kot enega
izmed dejavnikov psihične odpornosti posameznika. Če povzamem pričevanje intervjuvanca
C in teoretična izhodišča, opazim, da so pri njem glavni varovalni dejavniki družina in
njegova osebnost. Oba dejavnika sta bila namreč tako močna, da sta mu pomagala premagati
travmo. Tudi v sedanjosti je enako družaben, z družino prirejajo piknike, je vključen v
različne dejavnosti. Sam zase pravi, da »takrat sem še bolj začel ceniti stvari, odnose …«.
Lahko bi rekli, da je travma nekako 'pozitivno' vplivala nanj, kar se mogoče sliši malce čudno.
A. Mikuš Kos in V. Slodnajk (2000) sta se poleg negativnih posledic ukvarjali tudi z dobrimi
posledicami travmatske izkušnje dogodka. Pravita, da so otroci, ki so doživeli travmo bolj
čustveno in socialno zreli. Poveča se njihova odpornost za poznejše ogrožajoče dogodke,
lahko pa se izrazi tudi pozitivno socialno vedenje, kot npr. pripravljenost pomagati drugim.
Druga intervjuvanka A ni imela opore v družini. »Nucala sem nekoga, s katerim se lohka
pogovorim, mu zaupam svoje stiske … da se počutim, da nisem sama … k takrat sem mela tak
občutek … kot da nimam nobenga, kot da sem sama na svetu … Takrat me je rešila mamina
sestra … vedla je, da je nekaj narobe … poslušala me je, mi svetovala … veš, to sem si takrat
najbolj želela, biti slišana, biti nekdo.« Ni imela nikogar razen mamine sestre. »Noben se ni
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ukvarju z mano, ni mu blu mar … mela sem mal prjatlov … Mama jo je zmerjala, delala cele
dneve. »Z mamo sva si ble na začetku zlo blizu, takrat k smo živel na vasi … bla je nežna,
vedno nasmejana in dobre volje … in to je znala prenest tut name … Sam' pol je bla čist
drgačna … naveličana vsega, kar je s svojim znašanjem name dala jasno vedeti … tut jst ji s
svojim pijančevanjem nisem bila v pomoč … bla je močna, a hkrati hladna.« »Z očetom nikol
nisva mela necga odnosa … velikokrat mi je dal vedt, da bi rajš meu sina in ne hčere …
mogoč sm se tok zmeri trudila, da se mu približam, da sem mu ustregla v vsem …«
Iz razigranega otroka (»Bla sm zelo razigran otrok, polna energije … Mama je govorila, da
ne znam sedeti pri miru niti 5 min … Sm bla k fant, fantovska … Če je blu kj novga, sm vse
sprobala, vse sm mogla sprobat, vidt … firbc, ja.«) se je intervjuvanka A spremenila v
molčečo, vase zaprto osebo (»… pač zaprla sm se vase, bla sm žalostna …«). Tudi
intervjuvanka B se je spremenila: »Jst sem se ful spremenila takrat, res … Kot otrok sem bila
zelo radoživa, polna energije … bla sm nemiren otrok. Vedno sem bila zunaj, se družila s
prijatelji na igrišču, pleza'l smo po drevesih. Nasmejana, bl fantovska punca, sam' da so ble
pustolovščine, nikol mi ni blo dolgčas … Potem pa sem se zaprla vase, nehala sem se družit s
prijatelji … Postala sem nezaupljiva, previdna. Res velik', velik' sem jokala navznoter, ven
sem morala kazat, da sem v redu … težko je to. Vsi so rekl, da sm taka, k sm v puberteti, sam
niso vedl vzroka … Izogibala sem se moške družbe, tut pol naprej nisem imela kaj sreče z
njimi.« Odnose v družini navaja kot »odlični, blo je čutit spoštovanje. Mama in oče sta se
imela zelo rada, kar se je jima je videlo na obrazu. Hotela bi imeti to.«
Intervjuvanka A izrazi močno željo po opori, ni se imela na koga nasloniti, mu povedati, kaj
je narobe, medtem ko je intervjuvanka B imela to možnost. Odlično se je razumela z družino.
Pri intervjuvanki A je bila družina močen ogrožajoč dejavnik, medtem ko je družina pri
intervjuvanki B delovala varovalno, vendar se ji ni zaupala. Sama sklepam, da je bil
travmatski dogodek bolj osebne narave oz. ena izmed najbolj zasebnih dogodkov vsake
ženske, kakor dogodek intervjuvanke A. Bilo jo je namreč sram. Sama zase pravi, da se je
zelo spremenila, se izogiba moške družbe in hkrati pravi, da si želi imeti tak odnos, kakor sta
ga imela njena mama in oče. Mogoče je pri njej kljub močni ekstravertiranosti v otroštvu in v
obdobju odraščanja ter dobrih odnosih v družini, neuspelemu soočanju s travmo botrovala
prav sama intenziteta dogodka, ki jo je osebnostno spremenila.
Pri intervjuvancu D skozi pogovor nisem našla nobenega varovalnega dejavnika, ne v družini,
ne pri prijateljih in prav tako ne v šoli. Sam zase pravi, da je bilo zanj otroštvo »… grozno
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obdobje. Nikoli se nisem vklopil. Bil sem nekako drugačen, čudn vglavnem. Ne vem, kaj bi
reku … mevžast, ja. Vedno sem bil pripravljen pomagat, čeprav so me zafrkavali. Rajši sem se
družil s puncami, ki so bile bolj nežne. Vedno sem se lahko pogovarjal z njimi, niso bile
divjaške. Sošolci so me zato zafrkavali, dražili … Imel sem tudi vlogo piflarja … pač fant, ki
se rajši druži s puncami in z njimi igra kukr s fanti, igra flavto in je piflar, je bil zmeri tarča
posmeha … Ko je oče storil samomor, pa je vse postalo samo še hujše. Zrušil se mi je svet,
zelo me je prizadelo, čeprav me ni maral.« Takrat se je še bolj zaprl vase, potenciral je svojo
osebnost do te mere, da »sem se še bolj zaprl vase. Nobenga nisem imel za oporo. Nucu bi to
… ne vem, če bi biu zdej drugačen, ampak vseen bi mi blo laži. Spomnem se, da je mama ves
čas jokala, delala je po cele dneve, da naju je z bratom preživljala … Na začetku 1. letnika
srednje sem zapadel v slabo družbo, začel sem popivati, uživati travo, nato kokain. Ko sem jo
vzel, sem nekak pobegnu pred realnostjo, pred tem, kar se je dogajal'. Droga mi je dala
občutek, da nekam pripadam, da sem sproščen tisto urco, dve … nisem poznal takšnega
občutka. Droga mi je bila v oporo, če temu tako rečem.«
Med ogrožajoče dejavnike bi lahko izpostavili bližino osebe, ki je »povzročila« travmatsko
izkušnjo dogodka, njegovo družino ter posledično njegove osebne značilnosti. Edino oporo, ki
jo je našel je bila namreč droga, ki je »razumela« njegove stiske, ki jih je doživljal. Bil je sam.
Zanimivo se mi je namreč zdelo dejstvo, da je pri obeh intervjuvancih, C in D, oče storil
samomor in da sta odreagirala povsem drugače. Sicer sta si karakterno zelo različna, prav tako
pa so različni tudi njihovi odnosi v družini: pri intervjuvancu D, ki sicer izrazi željo po
takratni podpori, sta se »mama in oče ves čas prepirala. Mama je bila večino časa v službi,
oče je včasih malce več spil … Bil sem več ali manj sam, prepuščen sebi … Z očetom nisva
imela nekega odnosa, zanj sm bil mevžast … S starejšim bratom se nisva nikoli razumela,
tudi sedaj nisva v stikih. Oče je imel rajši njega kakor mene, bil je bolj fantovski …«, medtem
ko je intervjuvanec C za svojo družino povedal: »Veš, lepo smo se razumeli kot družina.«
V moji raziskavi sta imela intervjuvanka B in intervjuvanec C (dokler ju ni zaznamovala
travmatska izkušnja dogodka) lepe odnose v družini, med seboj so se lepo razumeli, medtem
ko pri družinah intervjuvancev A in D temu ni bilo tako. Bowlby (1969, v Gostečnik, 2009) je
raziskoval povezavo med odnosom mama–otrok in tem, kakšen vpliv ima to na sposobnost
otrokovega soočanja s stresom. Intervjuvanec D mame sploh ne omenja, medtem ko
intervjuvanka A pravi, da jo je mama po izgubi očetove službe krivila za vse. Občutek, da je
kriva za vse jo spremlja še danes, v odraslosti. Glede na to, da intervjuvanec D mame ne
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omenja sklepam, da med njima ni bilo izoblikovanega ljubečega odnosa. Posledično nerazvit
odnos v primarni družini s staršema, vpliva na težjo zaupljivost, navezovanje stikov z drugimi
ljudmi skozi odraščanje. O tem sta govorila tudi Kaplow in Widom (2007), ki pravita, da
najzgodnejše interakcije med mamo in otrokom krojijo otrokove prilagoditvene sposobnosti
oz. psihofiziološke odzive na okolje, le-te pa bistveno vplivajo tudi na vse ostale
psihosocialne interakcije otroka z okoljem.
Kitayama idr. (2006, v Gostečnik, 2009) so v raziskavi prišli do zaključka, da zgodnja
izkušnja travmatskega dogodka v odnosu s skrbnikom v 80 % povzroči nevarno navezanost,
kar ima za posledico tudi kasnejše nezaupanje. »Težko zaupam drugim in sebi … odkar
pomnim, sm taka … skoz mam občutk, da se ne smem navezat preveč, k mi lahko isto nardi, k
oče, in bom prizadeta.« Slednje intervjuvanka A poveže tudi s ponavljanjem dogodka,
vzpostavi obrambni mehanizem, da ne bi bila več prizadeta.
Kakor bi rekel Van der Kolk (2003), so nekateri vidiki odzivov na travmo predvidljivi, vendar
imajo glavno vlogo pri oblikovanju simptomov individualni, situacijski ter socialni dejavniki.
Različne raziskave so namreč pokazale glavne kategorije dejavnikov, ki vplivajo na tveganje
in okrevanje, in sicer so to lastnosti otroka, lastnosti dogodka in lastnosti družinskega sistema
(Perry, 2001).

Konstrukcija zgodnje travmatske izkušnje v povezavi s sedanjostjo
V5: Kako zgodnja travmatska izkušnja dogodka konstruira življenje posameznika v
sedanjosti?
Travmatska izkušnja dogodka iz zgodnjega otroštva se velikokrat procesira v odraslem
življenju. »Težko zaupam drugim in sebi … odkar pomnim, sm taka … skoz mam občutk, da
se ne smem navezat preveč, k mi lahko isto nardi, k oče, in bom prizadeta.« (intervjuvanka
A); »Ne, sama sem šla skozi šele pred kratkim, se s tem sprijaznila. Še vedno nisem takšna,
kukr sm bla prej, odprta in sproščena. Ne vem kdaj bom … če sploh bom … Nisem poročena,
nimam partnerja. Za menoj je par neuspešnih zvez.« (intervjuvanka B). Gostečnik (2006)
navaja, da posamezniki, ki so že v otroštvu izkusili travmatsko izkušnjo dogodka, doživljajo
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resne socialno-emocionalne probleme. Imajo težave s soočanjem s samim seboj, težko
zaupajo oz. se težko odprejo drug drugemu, predvsem pa imajo probleme z intimnimi odnosi,
saj jih je strah približati se potencialnemu partnerju. Nekateri posamezniki pa postanejo bolj
senzitivni do bolečin drugih (Henry, Sloane in Black-Pond, 2007), kakor tudi naša
intervjuvanka A, ki je razvila močno empatijo do oseb, ki potrebujejo pomoč. »Vedno sem
pripravljena pomagat … vem namreč, kako je to, če nucaš pomoč, pa ti je noben ne da …«.
Intervjuvancema C in D pa se življenje ni kaj bistveno spremenilo. Intervjuvanec C je bolj
začel ceniti odnose, družino. Živi življenje in vsak dan poskuša iz njega izvleči kar se da
največ. Še vedno je pozitiven, odprt, družaben. Ima družino in 4 otroke. Vključen je v različne
dejavnosti, od predstavnika razreda, do trenerja nogometa. Pri intervjuvancu D pa je se
življenje še vedno vrti okrog droge. Bil je v zaporu in na zdravljenju od prepovedanih drog.
Slednje je bilo neuspešno. Nima punce in nima socialnega življenja izven kroga svojih
»kompanjonov«, ki so povezani z drogo.
Kot pomemben varovalni dejavnik se je v naši raziskavi pokazala primarna družina, kjer so se
intervjuvanci počutili sprejete, slišane oz. kjer so se o dogodku pogovarjali. Pomembno
predispozicijo pa predstavljajo tudi osebnostne značilnosti intervjuvancev. Če na kratko
povzamem ugotovitve svoje raziskave, so bili trije intervjuvanci pred dogodkom, ki jih je
zaznamoval, srečni, polni življenja. Bili so razigrani otroci, polni energije. Zgodnjega otroštva
se namreč spominjajo kot nekaj lepega, kamor bi se še vrnili. Po travmatskem dogodku si je
vsak na svoj način spletel socialno mrežo, kjer se je počutil sprejetega. Tako sta si dva
intervjuvanca ustvarila družino, se družita s prijatelji in obiskujeta različne prostočasne
aktivnosti (pilates, kavice, pohodništvo, trening otrok,…). Intervjuvanka, ki je bila žrtev
spolnega nasilja, si je uspela ustvariti širšo socialno mrežo, vendar osebe, ki bi ji popolnoma
zaupala, še ni našla, na kar kažejo pretekla neuspešna razmerja. Slednje bi lahko pripisali
večji teži travmatskega dogodka, saj se je le-ta zgodil njej sami, osebno, in ne njenim bližnjim
(samomor družinskega člana, izguba službe,..). Intervjuvanka ni bila samo 'opazovalka'
travmatskega dogodka in posledic, ki jih je le-ta povzročil, temveč tudi žrtev samega
dogodka.
Med intervjuvanci pa sem imela možnost spoznati tudi dve osebi z istim travmatskim
dogodkom, s katerim sta se oba soočila na svojevrsten, drugačen način. Prvi je imel z očetom
zelo lepe, pristne odnose, prav tako s celotno družino. Medtem, ko drugi intervjuvanec z
očetom in bratom, s katerim je živel, ni vzpostavil odnosa. Mame sploh ne omenja. Prvi
intervjuvanec si je v letih po travmatskem dogodku ustvaril družino. Je oče štirih otrok in je
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vključen v številne interesne dejavnosti. Za tako 'zdravo' okrevanje po travmatskem dogodku
je moč pripisati zdravim, močni odnosom v primarni družini, na katere se je v času 'aktivnega'
žalovanja lahko naslonil. Prav tako je bila njegova osebnost pred travmatskim dogodkom
ekstravertirana. Bil je namreč družaben, vesel. Za propadle poskuse reševanja iz začaranega
kroga, v katerega je zapadel drugi intervjuvanec, bi lahko pripisali temu, da ta ni imel dobrih,
pristnih odnosov z primarno družino, da v času aktivnega žalovanja ni imel osebe, ki bi ga
bila pripravljena poslušati, svetovati in ga spodbujati, da se reši težav, v katere je zapadel
(zasvojenost z mamili). Po svoje si je ustvaril neko socialno mrežo, vendar je ta »nezdrava« in
mu celo škoduje. Njegovo mrežo sestavljajo osebe, ki so zasvojene z nedovoljenimi drogami
in ga na nek način ovirajo, da bi se postavil na noge. Je nezaposlen in nima partnerke. V
njegovem primeru je lepo razvidno, da kljub temu, da ima sam željo po tem, da se spravi na
»pravo« pot, nima nekega zdravega okolja, ki bi mu pri tem pomagal.
Sama menim, da so za popolno okrevanje posameznika na socialnem področju potrebne tako
karakterne značilnosti, pri katerem imajo boljše predispozicije ekstravertirani posamezniki,
kot tudi zdravi odnosi v primarni družini oz. vsaj v ožjem družinskem okolju. Saj v primeru
pomanjkanja enega izmed teh dejavnikov, kot kažejo primeri v raziskavi nek del socialne
mreže v odraslosti umanjka ali pa je oslabljen. Kar se lahko odrazi (kot v primerih raziskave)
v propadlih zvezah, nezainteresiranosti za interesne dejavnosti ali pa «nezdravo« socialno
mrežo.
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9. REFLEKSIJA RAZISKAVE
Že tekom študija sem vedela, da hočem spisati diplomsko nalogo s področja travm in
posledic, ki jih lahko le-te pustijo. Želela sem si narediti intervju, vendar me je bilo malo tudi
strah, saj nisem vedela, ali se mi bodo intervjuvanci odprli, ali pa bom dregnila v rano in
naredila več škode kot koristi. Tekom študija sem pri izbirnem predmetu spoznala skupino
posameznikov, od katerih so bili štirje pripravljeni sodelovati v moji raziskavi. Bila sem jim
neskončno hvaležna in hkrati počaščena, da so z mano delili tako intimno stvar.
Tekom same raziskave sem se skozi prebiranje literature in intervjuje velikokrat ozrla tudi
nase, na svoje težave in svoje spoprijemanje z njimi. Teoretična izhodišča avtorjev in osebne
izkušnje intervjuvancev so mi dali misliti, če lahko temu tako rečem. Spoznala sem, zakaj sem
v določenem obdobju svojega življenja tako ravnala in katere vzorce obnašanja sem takrat
prevzela. Ne bi se zmotila, da je bilo pisanje diplomske naloge na nek način tudi delo na sami
sebi. Spoznala sem samo sebe še z drugačnega zornega kota, svoje strategije spoprijemanja s
težavami; predvsem pa sem ozavestila samo sebe.
Če pogledam nazaj, menim, da bi lahko še globlje prodrla v temo, če bi se poslužila drugačne
metode, in sicer morda študije primera, kjer bi dlje časa spremljala nekoga, se z njim
pogovarjala in tako lažje ujela izkušnje na dnevni ravni. V to bi lahko vključila tudi
strokovnjakinjo, ki se ukvarja s travmami, da bi pridobila tudi njeno mnenje o možnosti
pomoči in konstruktu travme same. Menim, da bi bilo zanimivo preizkusiti tudi takšen vidik
raziskovanja.
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10. ZAKLJUČEK

Sodobna družba je usmerjena predvsem v iskanje ugodja. Ljudje vse pogosteje verjamemo,
da za vsako težavo obstaja tehnološka rešitev in za vsako bolečino rešitev v obliki obliža ali
tablete. Ljudje se s travmo soočamo na različne načine in po svojih najboljših močeh. Za
vsakega od nas obstaja meja, ko se strah, ki ga doživljamo v ogrožajočih okoliščinah, lahko
spremeni v travmo, ki povzroča resne motnje v integraciji spoznavnega, čutnega in
čustvenega procesiranja.

Tema me je tekom študija zelo zanimala. Imela sem sicer veliko možnosti sodelovati kot
prostovoljka, spoznala sem veliko različnih in z življenjskimi zgodbami bogatih ljudi, ki so
me vedno znova fascinirali. Zanimivo mi je namreč dejstvo, da se lahko vsakemu od nas
pripeti isti/enak dogodek, pa bo vsak izmed nas odreagiral drugače. To je bil tudi cilj moje
diplomske naloge. Namreč, lastne izkušnje in izkušnje drugih nas opominjajo, da je v nas
ljudeh skrito veliko moči, moči, ki se jih v vsakdanjih situacijah ne zavedamo. So tiste, ki nas
opominjajo, da nismo krhki in da nas preizkušnje v našem življenju naredijo močnejše in
modrejše. Od nas samih pa je odvisno, kako bomo izkušnjo "vzeli" – kot rast ali kot stagnacijo.
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12. PRILOGE
Priloga 1: DOBESEDEN PREPIS INTERVJUJEV
Pri tem naj omenim, da je pogovor potekal tako, da so vsi intervjuvanci imeli prosto izbiro, s
katerimi odgovori na vprašanja so začeli. Moja vloga pri vsem tem je bila, da sem
posredovala, kadar niso vedeli, o čem naj še pripovedujejo, zato je vrstni red in način
postavljanja vprašanj ponekod drugačen. Preden smo namreč začeli, sem jim ponudila okvirne
teme, na katere sem se nato poskušala osredotočiti v svoji diplomski nalogi.

INTERVJU 1: A, 54 let
Jaz: "Prosila bi Vas, da se najprej predstavite, poveste, kdo ste, kakšne so Vaše osebne
značilnosti? Na intervju ste prostovoljno pristali, ker bi z menoj radi delili svojo izkušnjo iz
otroštva, ki Vas je zaznamovala. Ko boste pripravljeni, lahko začneva."
A: "Sem A, stara sm 54 let, po poklicu trgovka. Kot trgovka se od mene pričakuje, da sm
zgovorna, da znam delati z ljudmi … pač ja, govorim veliko, sem tut trmasta, če vem, da imam
prav, ne odneham … Sigurn sm tip človeka, ki je zlo zgovorn … Delujem sicer odprto, veliko
navezujem stike, se pogovarjam z ljudmi … sej to je tut moj poklic … Res, da sem gobčna,
sam zaupam ne hmal … zaupam samo partnerju in najboljši prijateljici … Pri tem sem zelo
pazljiva … bla sm že dostkrat razočarana in prizadeta … Ni glih prijetno, da te ljudje
zabodejo v hrbet … Z leti sem se naučila, da se ne navežem toliko na ljudi…včasih sm bila
bolj taka … (zamolk) ... vedno sm prpravljena pomagat … vedno! Vem namreč, kako je to, če
nucaš pomoč, pa ti je noben ne da … Potem mogoč, da sm vedno nasmejana, iskrena … ne,
laži ne maram, sovražim jih … Ne razumem ljudi, ki lažejo v nedogled, s tem samo prizadaneš
drug drugega … se ne splača … Sm pa tut trmasta, nezaupljiva, včasih preveč direktna, če …
Pa znam bit tudi lenčina, ja …"

Jaz: "Kakšno je bilo Vaše otroštvo?"
A: "K sm bla mjhna … hmm, moje otroštvo je bilo lepo … Živeli smo na podeželju, v hiši …
skupaj s staro mamo … Imeli smo malo kmetije, velik vrt, kjer sva z mamo velikokrat preživele
dopoldneve … bilo je lepo, veš. Sicer je tega že dolgo nazaj, sam se vsega spomnim, kot da bi
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blo včeri. Bla sm zelo razigran otrok, polna energije … Mama je govorila, da ne znam sedeti
pri miru niti 5 min. Sm bla k fant, fantovska. Če je blu kj novga, sm vse sprobala, vse sm
mogla sprobat, vidt … firbc, ja (smeh). Takrat smo bli še srečni, blo je vse tako brezskrbn …
.Oh ja (vzdih) …" "Sam pol kasnej se je pa vse spremenl, tm nekje po 12-em let'. Ratala sm bl
mirna, nezaupliva. Lohk rečem, da sm bla mal čudna … pač zaprla sm se vase, bla sm
žalostna (cmok v grlu, se ga nerada spominja)."

Jaz: "Imate kakšnega brata ali sestro?"
A: "Nažalost ne … sm si vedno želela, sam' ne, sem edinka."
"Živeli smo na vasi, pri stari mami … Imela sem veliko prijateljev, skoz sem bla zunej …
Nismo bli neki bogati al pa revni … glih tuk, da smo mel za sproti … Pol k je oče začel piti, k
so bili problemi doma, pa sva se z mamo preselile v L., kjer sm hodila v srednjo šolo … takrat
se je šele začela mizerija, pa bit seljak v mestu … nisem marala L. …"

Jaz: "Prej ste rekli, da ste bili srečni v otroštvu, pol pa kr naenkrat ne več. Mi lahko kaj več
poveste o tem? Je ta dogodek močno vplival na Vas? Kako ste se takrat počutili?"
A: "Življenje je kar kruto, veste … pr men je blo kar neki takih dogodkou, močnih in katerim,
če se le da, se izognem z mislimi … vendar se temu čisto ne da, so del tebe …Vendar zdaj je
že boljše … Kot eden izmed dogodkov, za katerega lahko trdim, da so vplivali name, je to, da
ko je oče izgubil službo, je začel piti in je vsako noč prihajal domou pijan … Mami ni bilo
vseeno, se mu je večkrat zoperstavila, saj je šel ves denar za njegovo pijačo … In potem jo je
začel tepsti … najprej njo, potem še mene … Bala sem se ga … vem, da ni hotel tega, sam kot
da se ni znal kontrolirati … Hotela sem se mu približati, vendar neuspešno … Potem naju je z
mamo kar naenkrat neke noči zapustil … ni prišel domou … Kasneje sem izvedela, da je odšel
na Štajersko … vendar ne vem za zihr, nikoli več ga nisem videla od takrat … imela sem 15
let takrat …In ker mama ni mogla vzdrževat obeh, sem mogla končati srednjo šolo in it delat v
trgovino … Delala sm trgovsko šolo … pred tem; v 3. in 4. letniku sem zapadla v slabo družbo
… Oče je zmeraj popival, mama se je znašala name, govorila da z menoj ni nič … da sem
podobna očetu, da sem lena in podobno … Dobila sem jih tudi od nje … Denarja nismo imeli,
zato so me v šoli velikokrat zafrkavali, ker nisem bila oblečena po modi … in meni ni bilo
vseeno, sam nisem se jim zoperstavljala…nism marala konfliktov…Pol je bla srednja šola,
kjer sem zapadla v slabo družbo, začela sem pit in kadit … Šola me ni tok zanimala …
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vsepovsod problemi,in sem samo hotla pobegnit … Hvala bogu takrat za teto, ki me je rešila
vsega tega in mi dala vedeti, da nisem sama … Tak da sem takrat komi končala zadnji letnik
in se čez neki časa zaposlila …" "To niso glih leta, na kere sm ponosna, ampak kaj čm."

Jaz: "Kaj ste takrat potrebovali, pa tega niste 'dobili'? Na koga ste se lahko obrnili?"
A: "Nucala sem nekoga, s katerim se lohka pogovorim, mu zaupam svoje stiske … da se
počutim, da nisem sama … k takrat sem mela tak občutek … kot da nimam nobenga, kot da
sm sama na svetu … In pol, kukr sm že omenila, je bla ta družba … notr sm padla … čutila
sem neko pripadnost, čeprav zdej vem, da je bla to samo želja, utvara … do njih dobiš
občutek, da sm nekam pripadala … Nucala sem to takrat … in to so znali izkoristiti … Takrat
me je rešila mamina sestra … njej se lahku zahvalim, da sem to, kar sem … Vedla je, da je
nekaj narobe … poslušala me, mi svetovala … bila je moja druga mama in njej sem najbolj
hvaležna … (zamolk) … trenutek tišine … Veš, to sem si takrat najbolj želela, biti slišana, biti
nekdo … Tudi zdaj me včasih spremlja ta občutek, čeprav vem, da sem upoštevana, slišana in
da se lahko zanesem na par ljudi … včasih se kr prikrade v misli …"

Jaz: "Bi zase rekli, da rajši izrazite čustva ali jih potlačite/zadržite zase?"
A: "Včasih sm … k sm bla mlada, sm vse zadržvala za sebe, nobenmu nism povedala, kaj me
teži, ne prijatlom ne komurkoli … Ampak to ni blo dobr, enkrat je blo vsega enostavno preveč
in je izbruhnilo na dan … Bla sem na dnu, nisem vedela, na koga se lahko obrnem … Prej
sem zavračala pomoč, nisem hotla nobenga obremenjevat s tem … potem pa je bilo preprosto
preveč, da bi zmogla sama … O jaa, kero olajšanje je bilo, ko sem povedala svojo zgodbo teti
… Tiste teže ni blo več, čutila sem, da nisem sama, da bo vse v redu … Zdej večino čustev
izrazim … al slikam, tut prej sm, al pa jih zaupam možu … Moram dati iz sebe, če me neki teži
… nočm več uničevat same sebe … blo je zadost …"

Jaz: "V kakšnem odnosu sta bila starša v obdobju Vašega odraščanja? Kakšen je bil Vaš
odnos z mamo in očetom? Ste se počutili sprejeto/ljubljeno? V kakšnem odnosu ste sedaj z
njimi?"
A: "Nažalost se v večji meri spominjam samo prepirov in joka mame … K je oče zgubu
službo, je šlo vse samo še navzdol … Sej prej sta se tut kregala, kdo se ne … sam ne tok …
prej smo se lahku pogovarjal, se smejali tut, k smo šli delat na travnik … Pol je pa oče začel
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pit … Poškodoval se je doma pri delu, pol je biu pa mal invalida in ni zmogu tega na šihtu …
in to ga je dotolklo … Začel je pit, počutu se je nesposobnega preživet družino … Včasih je
tašča kdaj kako pikro rekla na njegov račun, mami ni blo več vseen, da je šel ves dnar, ki ga
je ona zaslužila, za pijačo … In pol se je začelo tko, k v vseh družinah, kjer je alkohol…Sej
pol, k je naju zapustu, je mama od mami umrla in midve sva se preselile v L."
"Z očetom nikol nisva mela necga odnosa … Velikokrat mi je dal vedt, da bi rajš meu sina in
ne hčere … Mogoč sm se tok zmeri trudila, da se mu približam, da sem mu ustregla v vsem …
na nek način je blo pijančevanje najina edina skupna točka … Zdej nisva v stikih, že od takrat
dalje ne … baje je nekje na Štajerskem … to je edino, kar vem … Rada bi ga vidla, sam' …
(dolg premor)."
"Z mamo sva si ble na začetku zlo blizu, takrat k smo živel na vasi … Bla je nežna, vedno
nasmejana in dobre volje … in to je znala prenest tut name … Sam' pol je bla čist drgačna …
naveličana vsega, kar je s svojim znašanjem name dala jasno vedeti … Tut jst ji s svojim
pijančevanjem nisem bila v pomoč … bla je močna, a hkrati hladna … Življenje jo je
dotolklo, kukr rečemo … sam zdej ni tko, kukr je blo na začetki, k sm bla mjhna, sam je
sigurno boljše, kukr v puberteti … Če se le da, jo obiščemo enkrat na teden, gremo na kosil'
… pogovarjamo se o vsem, smejiva se … Ne spominjava druga druge na tisto obdobje … kot
da bi blo obe sram nečesa … vem, mene je … tako da ostane vse skrito, kot da ni nikoli bilo
…"

Jaz: "Sta se po Vašem mnenju Vaša starša dobro znašla v vlogi mame in očeta? Ste kaj
pogrešali, jima kaj zamerite?"
A: "Mama je imela trdo vzgojo, kar je ona rekla, je držalo, nisem imela prava, da kaj rečem
… ona je držala vse vajeti v rokah … Včasih je blo težko, ko sem hotela nekaj čisto
nasprotnega, kukr ona … Una tradicionalna vzgoja … starševska beseda je zakon … Oče se v
vzgojo ni vtikal … pol ga itak ni blo nikol doma, prej je pa bil zadolžen za službo in delo
doma … Vzgoja je bila mamino delo … Zmer sm si želela pet' v pevskem zboru, pa mi starša
nista pustila, bli smo na kmetiji … mal časa je blo za dejavnosti za mojo dušo."
"Zdej, kaj je dober starš, je težko rečt … no ja … Čeprav je oče pretepal obe, ga nikoli ne bi
mogla sovražiti … ni bil najboljši oče, kar si ga otrok želi, vendar je bil moj, edini … Očetu
zamerim to, da je odšel, da naju je pustil same … pa pijančevanje, pretepanje … ni imel
hrbtenice, kukr je rekla njegova mama … Pr obeh sm nekak pogrešala toplino, da jima lahko
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zaupam, kadar mi bo težko, in da me bosta potolažila … kot otrok to nucaš … Mami, njej vse
pohvale … ostala je dovolj močna, se ni vdala usodi … mogoče mam to trmo po njej (smeh)
… prej je bla ena a … Nikoli nisem doumela, zakaj se je takrat spravljala name … bila sem še
otrok, nisem razumela … Nobeden mi ni povedal, se z mano pogovoril o teh stvareh … šele
teta je bila tista …"

Jaz: "Ste pri sebi mogoče odkrili kakšne vzorce, ki se Vam skozi različna obdobja življenja
ponavljajo? Koliko časa že trajajo ti vzorci (obnašanja, odnosov …) in kaj se je dogajalo v
Vašem življenju, ko so se ti vzorci prvič pojavili?"
A: "Začel se je takrat, k je oče odšel … Bla sm žalostna, osamljena. Noben se ni ukvarju z
mano, ni mu blu mar … mela sem mal prjatlov, tko da … mislm, da bi lahk rekla, da težko
zaupam drugim in sebi … Odkar pomnim, sm taka … skoz mam občutk, da se ne smem
navezat preveč, k mi lahko isto nardi, k oče, in bom prizadeta … Možu in prijateljici zaupam,
sam' sta nucala kr doug časa, da sem jima … sta bla kr vztrajna, hehe."

Jaz: "In kakšna je A danes? S čim se ukvarjate?"
A: "Imam družino, dva nagajiva otroka; sina in hčerko, katera imam najraje na svetu.
Poročena sem že celo večnost, 20 let (smeh) … Hmm, kaj bi lahko še rekla?… delam kot
trgovka."

Jaz: "Kaj pa Vaš prosti čas, prijatelji, dejavnosti?"
A: "Ja, ja, to tut lahko povem … Ob sredah obvezno moram na pilates, prav tak obvezn vsaj
enkrat tedensko kavica s sosedo. Amm, delam tut kot prostovoljka otrokom, ki so bili priča ali
pa so živeli v kakršnemkoli nasilju, pa občasno hodim sem na skupino."

Jaz: "A, najlepša hvala, da ste z menoj delili tako osebne stvari in mi pomagali pri raziskavi.
Res najlepša hvala."
A: "Malenkost. Hvala tebi za poslušanje."
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INTERVJU 2: B, 45 let
Jaz: "Prosila bi Vas, da se najprej predstavite, poveste, kdo ste, kakšne so Vaše osebne
značilnosti? Na intervju ste prostovoljno pristali, ker bi z menoj radi delili svojo izkušnjo iz
otroštva, ki Vas je zaznamovala. Ko boste pripravljeni, lahko začneva."
B: "Sem B, stara sem 45 let in prihajam iz L. Sem tipična ženska, ki ima težave s kilogrami in
si želi shujšati. Po poklicu sem ekonomski tehnik, vendar svoje službe ne maram preveč. Sam'
nekje je treba služiti denar. Hmm, kakšna sem, praviš? Včasih se mi zdi, da sem mal preveč
paranoična … za kr neki se sekiram, malenkosti … težko navežem stike, sem bol zaprta,
sramežljiva do neznancev … za tiste, k jih poznam, ne."

Jaz: "Ste bili vedno takšni? Ali ste se tekom odraščanja spremenili?"
B: "Ah kje, kot otrok sem bila zelo radoživa, polna energije … bla sm nemiren otrok. Vedno
sem bila zunaj, se družila s prijatelji na igrišču, plezal' smo po drevesih. Nasmejana, bl
fantovska punca, sam' da so ble pustolovščine, nikol mi ni blo dolgčas. Bilo je lepo. Vse
popoldneve smo preživeli zunaj, ne pa tako, kot sedaj mladi, ko so za računalnikom … ne
vedo, kaj je to otroštvo, škoda … Imela sem na splošno lepo otroštvo … Nažalost samo
otroštvo … (zamolk)."

Jaz: "Imate kakšnega brata ali sestro?"
B: "Ne, sem edinka."

Jaz: "Kakšno je bilo Vaše otroštvo?"
B: "To je blo najlepše obdobje mojega življenja. Prou vesela sm, vsakič, k se tega spomnem.
Živeli smo na podeželji, v veliki hiši z velikih vrtom. Blo je tko vse brez skrbi, ne tko k zdej, k
mamo vsak dan kakšno stvar več. Velik' sm se družla s prijatelji … to smo bli razigrani,
plezal' smo … mel smo velik' družinskih prjatlov, vsak je naenkrat naredu piknik, pa je blo
družen', je na višku … Piknike sem mela zlo rada … Aja, pa v kolonijo sem šla vsak let', na
morje … Res, najlepše obdobje mojega življenja. Uh, kaj bi lahko še povedala? Res, blo je
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lepo, mela sem velik' prijateljev, hodil' smo na rojstnodnevne zabave, z mojima dvema
najboljšima prjatelcama smo igral' rokomet … ja, ja, športnice (smeh)."

Jaz: "Kaj pa bi lahko rekli o odnosih v Vaši družini?"
B: "Bli so odlični, blo je čutit spoštovanje. Mama in oče sta se imela zelo rada, kar se jima je
videlo na obrazu. Hotela bi imeti to."

Jaz: "Prej ste rekli, da ste bili srečni v otroštvu, potem pa žal ne več. Mi lahko kaj več poveste
o tem? Kaj se je zgodilo, da Vas je tako prizadelo? Kako ste se takrat počutili?"
B: "Na začetku srednje šole sem šla na rojstnodnevno zabavo sošolca iz razreda. Mal smo
popival', sej veš, una leta, k ti je vse fajn probat … Pol sm šla pa na stranišče, ko me je nekdo
povleku. Tist dan sm ga prvič vidla, prej ga nisem poznala … (zamolk) … Posilu me je …
nisem se mogla branit, bil je preveč močan. In to je po moje razlog, zakaj sm se tok
spremenila. Ne vem, počutila sem se, kot da bi mi nekdo zlomil krila, me pohodil kot mrčes.
Čutila sem gnus, ničvrednost. Takrat se nisem mogla premaknt, strah me je blo, da bo kdo
zvedu … To je blo včasih še večji tabu, kakor danes … Hotla sm se zaupati komu, sam' me je
blo stram … podrl se mi je svet."

Jaz: "Kako ste se s tem soočili?"
B: "Vsak se drugač … jst sem se ful spremenila takrat, res. Zaprla sem se vase, nehala sem se
družit s prijatelji. Postala sem nezaupljiva, previdna. Res velik', velik' sem jokala navznoter,
ven sem morala kazat, da sem v redu. Težko je to. Vsi so rekl, da sm taka, k sm v puberteti,
sam niso vedl vzroka … Izogibala sem se moške družbe, tut pol naprej nisem imela kaj sreče z
njimi."

Jaz: "Vam je kdo pomagal?"
B: "Ne, sama sem šla skozi šele pred kratkim, se s tem sprijaznila. Še vedno nisem takšna,
kukr sm bla prej, odprta in sproščena. Ne vem, kdaj bom … če sploh bom."

Jaz: In kakšna je B danes? S čim se ukvarjate?"
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B: "Nisem glih najbolj ponosna na to, kar sem postala. Nisem poročena, nimam partnerja. Za
menoj je par neuspešnih zvez. Delam v pisarni, rada vrtnarim, hodim na sprehode s svojim
psom, berem. Ne družim se veliko. Obiskujem jogo. Ja, to sem jaz, trenutno."

Jaz: "B, najlepša hvala, da ste z menoj delili tako osebne stvari in mi pomagali pri raziskavi.
Res, najlepša hvala."
B: "Hvala tebi, upam, da sem kaj pomagala."

INTERVJU 3: C, 55 let
Jaz: "Prosila bi Vas, da se najprej predstavite, poveste, kdo ste, kakšne so Vaše osebne
značilnosti? Na intervju ste prostovoljno pristali, ker bi z menoj radi delili svojo izkušnjo iz
otroštva, ki Vas je zaznamovala. Ko boste pripravljeni, lahko začneva."
C: "Sem C, star sem 55 let. Po poklicu sem učitelj. Sam zase bi lahko rekel, da sem
poduhovljen, da dojemam vsak dan kot blagoslov. Vedno sem pripravljen pomagati. Sem
vesel, vedno moram kaj početi, poln novih idej. To sem jaz (smeh)."

Jaz. "Kako bi opisali svoje otroštvo? Kako bi opisali, kakšen otrok ste bili?"
C: "Živeli smo v manjšem mestu, majhna hiška. Ni važna hiška, ampak družina, odnosi. Kot
otrok sem bil poln energije, veliko sem nagajal, delal neumnosti … pravi pobalin … (smeh).
Bil sem veseljaški, nikoli pri miru. Šel bi še enkrat nazaj, blo je enkratno. Igral sem nogomet,
trobento, košarko. S prijatelji smo bili vsako nedeljo na igrišču, imel sem jih veliko. V šoli
sem bil priljubljen, punce so me imele kar rade, hehe. Izgubil pa sem tudi očeta. (Obraz se mu
malce zresni.)"

Jaz: "Je bil to ta dogodek, ki Vas je zaznamoval? Mi lahko malce več poveste o tem? Kako ste
se takrat počutili?"
C: "Nekega dne, ko sem bil v šoli, je oče naredil samomor. Veš, moj oče je imel težave z
depresijo. Včasih je bilo vse ok, potem pa kar naenkrat se je zaprl v sobo in ni hotel nobenga
blizu. To je blo na vsake toliko časa. Ko je bil ok, je bil z mano najboljši. Spomnim se najinih
smehov, imel me je rad in jaz njega. (Zamolk.) Njegov pogreb je bil nekaj najbolj žalostnega,
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kar se mi je kdaj naredilo. Spomnim se tistega jutra, kot da bi bilo včeraj. Bil sem objokan,
oči so me bolele, vsi so me trepljali, me objemali, jaz pa sem se samo hotel skriti pred vsemi.
Nisem dojemal še vsega. Otrok sm bil, kaj pa otrok razume."

Jaz: "Kakšni pa so bili Vaši odnosi v družini?"
C: "Veš, lepo smo se razumeli kot družina. Mama in oče sta se lepo razumela, s sestro sva
imela lep sestrsko-bratski odnos, al kako se temu reče. Z očetom sva pogosto hodila tudi na
ribolov. Pogrešam ga."

Jaz: "Kakšni so bili Vaši občutki, čustva ob tem dogodku? Kako ste se s tem soočili?"
C: "Občutil sem žalost. na začetku sem bil sicer jezen, zakaj je naredu to, potem pa sem se
pomiril. Zelo veliko sem jokal, pogrešal sem ga in še vedno ga. Z družino smo se takrat bolj
povezali. Na začetku sem se za par mesecev odpovedal športu, bil malce bolj zaprt, nato pa ko
sem se sprijaznil, da gre življenje naprej, če hočem al pa tut, če njega ni, sem se začel počasi
spet družiti. Z mamo smo se veliko pogovarjali o tem, bila je moja opora, rama, na katero
sem se lahko naslonil, ko mi je bilo težko. Imel sem oporo v družini. Še zdaj se včasih počutim
krivo, ker nisem dlje časa žaloval … Mislim, pogrešam ga in dal bi vse, da pride nazaj …
Včasih se mi zdi, da sem se prehitro pobral. Ne vem, po moje sem takrat še bolj začel ceniti
stvari in odnose."

Jaz: "Ste pri sebi mogoče odkrili kakšne vzorce, ki se Vam skozi različna obdobja življenja
ponavljajo? Koliko časa že trajajo ti vzorci (obnašanja, odnosov …)in kaj se je dogajalo v
Vašem življenju, ko so se ti vzorci prvič pojavili?"
C: "Mislim, da ne, al pa ja. Še vedno sm istu kukr prej, edin le drugače gledam na stvari.
Vsako stvar, ki mi jo ponudi življenje, jemljem kot priložnost, bolj cenim odnose ljudi. To je v
bistvu to, kar je v življenju pomembno. Ni važen denar. Da se velik' kupit z njim, sam' ne
vsega. Taprave odnose, srečo ne. Bolj cenim ljudi, ki so mi blizu. Mogoč to, da se mi je od
takrat mal' začel', da sem tak. Še vedno sm vztrajen, imam pozitiven odnos do sveta. Tako je,
če si negativen al pa pozitiven, je isto, le način, s katerim se soočamo, je drugačen. Življenje
gre naprej, če se jokamo ali pa če se mu kdaj tudi nasmehnemo. Življenje je kratko, tik tak se
lahko obrne, da nas ni več. Potrebno je ceniti vsak trenutek."
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Jaz: "In kakšen je C danes? S čim se ukvarjate?"
C: "Sem oče štirih otrok. Delam kot učitelj. To je za mene najlepši poklic, ki ga lahko
opravljam. Vsak dan je nekaj novega. Nikoli ni dolgčas z najmlajšo populacijo. V prostem
času, ko ne delam, grem v hribe. Vključen sem v pohodniško društvo, prav tako tudi žena.
Oba imava zelo rada hribe, in če se le da, se za kakšen dan odpraviva na izlet, da se
odmakneva od vsakdanjih stvari, službe. Otroci grejo tut že bl po svoje, tak da sva samo še
midva, hehe. Razn kar se piknikov tiče, takrat smo skupi. Organiziramo jih kr dostkrat, še
posebi poleti. Nardimo piknike za moje otroke v klubu, za rojstne dneve. Zmer se mora kej
dogajat. Smo kr družabna družina, bi lahko reku. Sem tut trener nogometa. Treniram otroke
že ene 10 let. Ker mi starši zaupajo, so mi dali tut, da sem predstavnik staršev v sinovem
razredu. Še kej? Mislim, da bo to to."

Jaz: "Ste pa polno zasedeni (smeh). Najlepša hvala za to, da ste privolili v intervju z menoj in
mi pomagali. Res najlepša hvala."
C: "Ah, to je še najmanj, kar lahko naredim. Upam, da sem bil v pomoč. Hvala tebi."

INTERVJU 4: D, 47 let
Jaz: "Prosila bi Vas, da se najprej predstavite, poveste, kdo ste, kakšne so Vaše osebne
značilnosti? Na intervju ste prostovoljno pristali, ker bi z menoj radi delili svojo izkušnjo iz
otroštva, ki Vas je zaznamovala. Ko boste pripravljeni, lahko začneva."
D: "Sem D, star sem 47 let. Sem nezaposlen. Po cele dneve sm s svojimi kompanjoni. Bolj se
držim sam zase, sem nedružaben. Nekak lahk rečem, da sem se vdal v usodo. Mam pač
nesrečo v življenju, tako pač je. Ne dam se, še zmer vztrajam. Nisem glih zaupljiv do drugih,
tko da upam, da ti bom kej v pomoč."

Jaz: "Gospod D, ne se obremenjevati s tem. Jemljiva najin pogovor v prvi vrsti kot pogovor.
Lahko nadaljujeva?"
D: " Lahko, ti kr vpraši."
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Jaz: "Ste bili tudi v otroštvu takšni, nezaupljivi, nedružabni?"
D: "Ja. Bil sem sramežljiv fant, tih. Drugače sem dojemal stvari. Hitro me je kaj prizadelo, bil
se občutljiv. Oče je dostkrat rekel, da se mevžast."

Jaz: "In otroštvo samo, kakšne spomine imate nanj?"
D: "Grozno obdobje. Nikoli se nisem vklopil. Bil sem nekako drugačen, čudn vglavnem. Ne
vem, kaj bi reku … mevžast, ja. Vedno sem bil pripravljen pomagat, čeprav so me zafrkavali.
Rajši sem se družil s puncami, ki so bile bolj nežne. Vedno sem se lahko pogovarjal z njimi,
niso bile divjaške. Sošolci so me zato zafrkavali, dražili. Imel sem tudi vlogo piflarja. Pač
fant, ki se rajši druži s puncami in z njimi igra kukr s fanti, igra flavto in je piflar, je bil zmeri
tarča posmeha. Ko je oče storil samomor, pa je vse postalo samo še hujše. Zrušil se mi je svet,
zelo me je prizadelo, čeprav me ni maral."

Jaz: "Je bil to ta dogodek, ki Vas je zaznamoval? Mi lahko malce več poveste o tem? Kako
ste se takrat počutili?"
D: "Nekega večera očeta ni bilo domov. Najprej smo mislili, da je šel na kakšno pivo s
sosedom. Ponavad sta šla. Drugače je oče vedno po službi prišel domov. Ni šel nikamor
drugam. Sam' je tisti dan pršu sosed iskat k nam neko žago, mislim da, in je vprašal po njem.
Takrat smo vidli, da ni z njim na pivu. Mamo je začelo skrbeti. Takrat še ni bilo telefonov, tko
k danes. In ni ga blo domov tut naslednji dan. Poklical' smo policijo, ki ga je našla v gozdu.
Kaj se je res zgodilo, sem izvedel šele čez en' let'. Prej so mi rekli, da je oče doživel nesrečo.
Noben mi ni hotel povedati, da je storil samomor. Čeprav še zmer menim, da je imel rajši
mojega starejšega brata kukr mene, me je njegov samomor dotolkel. Sprva sama smrt, potem
pa čez nekaj let samo dejstvo, da je storil samomor. Ne vem, zakaj je to naredil, noben ni
govoril o tem z mano. Zvedu sem od sošolcev. Živel' smo v majhnem delavskem bloku v mestu,
kjer se vse hitr zve. Nisem in nisem hotel vrjeti … sm mislu, da me spet zafrkavajo, sej so tut
me pol zarad tega. Star sm bil komaj 13 let."

Jaz: "Kakšna čustva so bila takrat v Vas? Kako ste se s tem soočili?"
D: "Mislim, da nisem bil še nikoli tako žalosten, prizadelo me je. Čutil sem nekakšno zamero
do očeta, hkrati pa sem se počutil krivega, da sem jaz naredu kj tacga, kej narobe, da nisem
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takšen sin, ki bi si ga želel in podobno. Nisem vedel vzroka, zakaj je to naredil. Bil sem
izgubljen, počutil sem se osamljenega."

Jaz: "Kaj ste takrat potrebovali, pa tega niste 'dobili'? Na koga ste se lahko obrnili?"
D: "Še bolj sem se zaprl vase. Nobenga nisem imel za oporo. Nucu bi to … ne vem, če bi biu
zdej drugačen, ampak vseen' bi mi blo laži. Spomnem se, da je mama ves čas jokala, delala je
po cele dneve, da naju je z bratom preživljala. Brat je nato šel v vojsko, bil sem sam. In takrat
se je začel'. Na začetku 1. letnika srednje sem zapadel v slabo družbo, začel sem popivati,
uživati travo, nato kokain. Ko sem jo vzel, sem nekak pobegnu pred realnostjo, pred tem, kar
se je dogajal'. Droga mi je dala občutek, da nekam pripadam, da sem sproščen tisto urco, dve
… nisem poznal takšnega občutka. Droga mi je bila v oporo, če temu tako rečem. Nezaupljiv
še vedno, sam sem imel kompanjone vedno poleg, droga nas je povezala. Mel sem družbo, pa
čeprav takšno."

Jaz: "Kakšni pa so bili Vaši odnosi v družini?"
D: "Mama in oče sta se ves čas prepirala. Mama je bila večino časa v službi, oče je včasih
malce več spil. Bil sem več ali manj sam, prepuščen sebi. Z očetom nisva imela nekega
odnosa, zanj sm bil mevžast. S starejšim bratom se nisva nikoli razumela, tudi sedaj nisva v
stikih. Oče je imel rajši njega kakor mene, bil je bolj fantovski. Pač brat je vedno hotel iti v
vojsko, biti vojak."

Jaz: "Ste pri sebi mogoče odkrili kakšne vzorce, ki se Vam skozi različna obdobja življenja
ponavljajo? Koliko časa že trajajo ti vzorci (obnašanja, odnosov …)in kaj se je dogajalo v
Vašem življenju, ko so se ti vzorci prvič pojavili?"
D: "V bistvu ne, še zmer sm isti, tih pa sramežljiv."

Jaz: "In kakšno je Vaše življenje danes?"
D: "Socialnega življenja nimam, vse se vrti okrog droge in nabave. Imam svoje kompanjone.
Neki cajta sem bil clo v zaporu, neki let sm se zdravu. Neuspešno. Tako je moje življenje, kaj
čm."
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Jaz: "Najlepša hvala za pogovor. Bili ste mi v veliko pomoč."
D: "Malenkost."

Priloga 2

Tabela 1: Pregled kod 1. reda štirih intervjujev v povezavi s kodami 2. reda
INTERVJU 1 (A)
– KODE 1. REDA

INTERVJU 2 (B) –
KODE 1. REDA

zgodnje otroštvo:
- zelo razigran
otrok, polna
energije
- niti 5 min pri
miru
- srečna
- radovedna
("vse sem mogla
sprobat")
- "kot fant"

-

nemirna
vedno nasmejana
vztrajna
fantovska punca
pustolovski tip
otroka, vedno je
plezala po drevesih
- nikoli ji ni bilo
dolgčas

-

- zaprta vase
- težko naveže stike
z neznanci
- do znanih ljudi je
odprta
- sramežljiva
- drži distanco dolgo
časa
- nezaupljiva
- previdna
- včasih preveč
pretirava, "včasih
sem mal preveč
paranoična"

pozno otroštvo:
- nezaupljiva
- mirna
- žalostna
- zaprta vase
- "čudna"
- zelo zgovorna
- zna delati z
ljudmi
- trmasta
- deluje odprto
- veliko navezuje
stike
- se veliko
pogovarja
- težko zaupa

- nezaupljiva do
drugih
- nezaupljiva do
same sebe

INTERVJU 3 (C) –
KODE 1. REDA

INTERVJU 4 (D) –
KODE 1. REDA

KODE 2.
REDA

nagajiv
radoveden
"veseljaški"
poln energije
"nikoli pri miru"
veliko prijateljev

- sramežljiv
- tih
- rad je pomagal
drugim
- občutljiv ("oče je
zame rekel, da sem
mevžast"

osebne
značilnosti v
otroštvu

-

poduhovljen
vesel
poln novih idej
vedno mora kaj
početi
- "vsak dan je
blagoslov"
- družaben
- vedno pripravljen
pomagati

- nezaupljiv
- nedružaben ("se
držim sam zase")
- trmast
- vdan v usodo
- brezvoljen
- brez ciljev

osebne
značilnosti v
odraslosti

- "mislim, da sem še
vedno isti kukr prej
… mogoč edin le
drugače gledam na
stvari, jemljem
vsako stvar kot
priložnost, bolj

- tih
- sramežljiv

ponavljajoči
se vzorci
obnašanja iz
preteklosti
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-

cenim odnose, ljudi,
ki so mi blizu"
vztrajnost
pozitiven odnos do
sveta
"šel bi še enkrat
nazaj"
enkratno
igranje nogometa
igranje trobente
izguba očeta –
samomor

- lepo otroštvo do
12. leta
- nostalgija na
zgodnja leta
otroštva
- po 12. letu
občuti žalost
- se ga nerada
spominja
- cmok v grlu
- tesnobnost

- najlepše obdobje
njenega življenja
- ob spominih občuti
veselje, radost
- brezskrbno
- vsak dan je bilo
nekaj novega
- druženje s prijatelji
- pikniki z
družinskimi
prijatelji
- vsakoletne
kolonije na morje

-

- dokler oče ni
izgubil službe,
so živeli srečno,
vsakdanje
življenje
- so se dobro
razumeli
- mamina mama
ni marala
svojega zeta, ga
zaničuje
- po izgubi službe
prepiri skoraj
vsako noč
- na koncu
prisotno tudi
fizično nasilje
očeta nad njeno
mamo in njo
- ko ostaneta sami
z mamo, jo
mama krivi za
vse
- na vasi
- velika kmetija

- odlični
- spoštovanje
- starša se imata zelo
rada ("staršema se
je videlo na
obrazu, da se imata
zelo rada")

- mama in oče sta se
lepo razumela
- lep sestrsko-bratski
odnos
- imel je rad svojega
očeta in mamo
- z očetom sta hodila
na ribolov, igrala
nogomet

- na podeželju
- v veliki hiši z
velikim vrtom
- veliko prijateljev
- vedno je hodila na
rojstnodnevne
zabave
- imela 2 najboljši
prijateljici
- igrala rokomet
- rada plezala po
drevesih
- se ukvarjala s

- malo prijateljev
- ni marala šole
- začela s
"špricanjem" v
7. razredu
- zelo si je želela,
da bi pela v
pevskem zboru,
vendar ji starša
nista pustila

- grozno
- "nikoli se nisem
vklopil, bil se
nekako drugačen,
čudn … ne vem,
kaj bi reku,
mevžast"
- rajši se je družil s
puncami
- zafrkavanje,
draženje sošolcev
- piflar
- "ko je oče storil
samomor, se mi je
zrušil svet,
prizadelo me je"
- mama in oče sta se
ves čas prepirala
- mama je bila
večino časa v
službi, oče je
včasih malce več
spil
- oče ga je zmerjal z
mevžo
- imel je brata, s
katerim se ni
nikoli razumel, oče
je imel rajši brata,
ker je bil bolj
"fantovski kakor
on"

spomini o
otroštvu

- v manjšem mestu
- v majhni hiški

- v mestu
- v delavskem bloku

kraj bivanja

- veliko prijateljev
- igranje rokometa,
košarke
- nedeljsko druženje
na igrišču
- prav dober v šoli
- priljubljen v šoli
- punce so ga imele
rade

- bolj se je družil s
puncami, se z
njimi igral
- ni imel prijateljev
- veljal je za čudaka
- držal se je bol zase
- igra
- igral flavto

socialna
mreža v
otroštvu
(prijatelji,
šola,
prostočasne
dejavnosti)

-
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odnosi v
družini
(mama–oče–
otrok)

- rada je barvala
in slikala
- prostočasne
dejavnosti so
bile v pomoč
staršem na
kmetiji
- imela malo časa
zase, za "svojo
dušo"
- izguba očetove
službe
- oče je vsako noč
prihajal domov
pijan
- prepiri mame in
očeta zaradi
alkohola
- fizično nasilje
nad mamo, nato
tudi nad njo
- oče ju je
zapustil, baje naj
bi odšel na
Štajersko,
vendar ne ve
točno, saj ga od
takrat nikoli več
ni videla

- tesnobnost
- nesposobnost
- nikoli več se ne
bi vrnila nazaj
- občutek, da
nikomur ni mar
zanjo
- osamljenost
- žalost
pri opisovanju ima
cmok v grlu

- abstraktno s
slikanjem na
platno

športom

- posilstvo v začetku
srednje šole
- praznovali so
rojstni dan sošolca,
ko se je zgodilo
- popivanje,
vinjenost ("mal
smo popivali, ko se
je naenkrat zgodilo
… šla sem na
stranišče, ko me je
povlekel nekdo …
tisti dan sem ga
vidla prvič, prej ga
nisem poznala";
"nisem se mogla
branit, bil je
preveč močan"

- "… oče je naredil
samomor … imel je
težave z depresijo …
včasih je bilo vse
ok, potem pa kar
naenkrat se je zaprl
v sobo, ni hotel
nobenega … ko je
bil ok, je bil z mano
najboljši, smejala
sva se, imel me je
rad … težko sem
zastopu to, je trajal
… še zmer je
najboljši, ne glede
na vse …"
- " blo je težku, bil mi
je za vzor"

- gnus
- občutek
ničvrednosti
("počutila sem se,
kot da bi mi nekdo
zlomil krila, me
pohodil, kot da
sem mrčes")
- strah
- "nisem se mogla
premakniti"
- strah, da bi se
razvedelo ("v tistih
časih je bil to še
večji tabu kakor
danes")
- "hotela sem se
nekomu zaupati,
vendar me je bilo
sram"
- "podrl se mi je
svet"
- zaprla se je vase
- nehala se je družiti
s prijatelji

- žalost
- na začetku jeza,
potem pomiritev
- "jokal sem veliko"
- pogrešanje
- z družino so se bolj
povezali

- z družino so se bolj
povezali
- na začetku se je za
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- "čeprav še vedno
menim, da je imel
oče rajši mojega
starejšega brata
kot mene, me je
njegov samomor
dotolkel … ne vem,
zakaj je to naredil,
noben ni govoril o
tem z menoj … na
začetku so celo
rekli, da se je
ponesrečil, čez
kakšno leto sem
izvedel, da je
naredil samomor
… v šoli, sošolci so
mi rekli … nisem
hotel vrjeti … star
sem bil 13 let …"
- "zarad tega so me
tudi zafrkavali"
- žalost
- prizadetost
- zamera
- občutki krivde
- nevednost, zakaj je
oče naredil
samomor
- izgubljenost
- osamljenost

opis
travmatske
izkušnje
dogodka

- še bolj se je zaprl
vase
- ni imel podpore v

soočanje s
travmatsko
izkušnjo

čustva in
občutki,
povezani s
travmatsko
izkušnjo
dogodka

- "špricanje" šole
- kajenje cigaret,
popivanje

- postala je
nezaupljiva,
previdna
- izogibala se je
moške družbe
- "veliko sem jokala,
navznoter me je
tiščalo, ven sem
morala kazat da
sem v redu …
težko je to"

par mesecev
odpovedal športu,
bil malce bolj zaprt,
"nato pa ko sem se
sprijaznil, da
življenje teče
naprej, če hočem al
pa ne, tut če njega
ni, sem se počasi
začel spet družiti …"
- "z mamo smo se
veliko pogovarjali o
tem"
- "imel sem oporo v
družini"

-

-

-

- teta s pogovori

- sama je šla skozi
to šele pred
kratkim ("šele
pred kratkim lahko
rečem, da sem se
sprijaznila s tem
… še vedno nisem
takšna, kukr sm
bla prej, odprta in
sproščena … ne
vem, kdaj bom, če
sploh bom …")

- ima družino
- poročena že 20
let
- ima dva otroka;
sina in hčerko
- ob sredah hodi
na pilates
- je vključena v
volunterstvo
otrok, ki so
doživeli ali so
bili priča
kakršnemukoli
nasilju

- ni poročena
- samska
- par neuspešnih
zvez
- obiskuje jogo
- dela v pisarni
- rada vrtnari
- se ne druži veliko,
rajši bere
- ima psa, s katerim
hodi na sprehode

- mama
- pogovori v družini
- "še zdaj se včasih
počutim krivo, ker
nisem dlje časa
žaloval … mislim,
pogrešam ga, dal bi
vse, da pride nazaj
… včasih se mi zdi,
da sem se prehitro
pobral … ne vem,
po moje sem takrat
še bolj začel ceniti
stvari, odnose …"
- ima družino, 4
otroke
- je učitelj
- je vključen v
pohodniško društvo
- trenira otroke
nogomet
- je predstavnik
staršev v sinovem
razredu
- so družabna
družina, ki prireja
piknike
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-

nobenem ("mama
je ves čas jokala,
delala po cele
dneve, da naju je z
bratom preživljala,
brat je nato šel v
vojsko, bil sem
sam"
("na začetku 1.
letnika srednje sem
zapadel v slabo
družbo, začel sem
popivati, uživati
travo, nato
kokain")
droga je bil beg
pred realnostjo
("počutil sem se,
kot da nekam
pripadam, da sem
sproščen tisto
urco, dve … nisem
poznal takšnega
občutka …")
še vedno
nezaupljiv, vendar
je imel družbo
"kompanjonov",
kot jim reče
droga
opore v mami ali
kom drugem ni
imel

- "kompanjoni"
- nima socialnega
življenja izven
okolja droge, vse
se vrti okrog nje
- nekaj časa v
zaporu zaradi
droge
- neuspešno
zdravljenje od
prepovedanih drog
- nima punce
- nezaposlen

dogodka

pomoč oz.
opora

socialno
življenje v
odrasli dobi

- kavica obvezno
vsaj 1x na teden
s sosedo
- trgovka
62 kod

56 kod

53 kod

56

52 kod

11 kod

