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TEŽKI ČASI ZA (TELESNO) BLIŽINO, 
ČLOVEČNOST…???



1.UVOD: BIO-PSIHO-SOCIALNI 
MODEL DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Duševno zdravje predstavlja vse večji problem:
Ni samo odsotnost duševnih motenj, ampak stanje 
dobrega počutja (izražanje svojih vsebin- identiteta- in 
zmožnost za dobre odnose, uravnavanje svojih čustev, . 
odpornost na stres in zmožnost za delo in ljubezen)
Z dokazi podprta kombinacija bioloških, psiholoških in 
socialnih dejavnikov.
Duševno zdravje je visoka zahteva, je več kot 
povprečno stanje.



Je drseča kategorija – od zdravja preko bolj ali manj 
hudih motenj do bolezni
Ena od zahtev za duševno zdravje je pomik k 
varnemu vzorcu navezovanja.

Depresija postaja vse večji problem, samomor je 
drugi vzrok smrti v starostni skupini 15-29 let…
-5% populacije ima resne duševne motnje(bipolarna, 
shizofrena, akutna depresivna motnja)-ti umrejo 
povprečno 20 let prej, 
še 15 pa druge. 
50% ljudi vsaj enkrat v življenju doživi psihično stisko



TUKAJ IN SEDAJ PRI NAS: 

Bizarno je, da je ob taki pojavnosti motenj, tako 
velika stigma- da zares težko povemo, da nam je 
težko, da duševno trpimo…
Bizarno je, da je tako težko priti do pomoči
Bizarno je, da pri nas poteka tako malo kliničnih 
raziskav
Bizarno je, da tako veliko vemo o pomenu zgodnjega 
razvoja in za to tako malo naredimo
Imamo sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu 
duševnega zdravja do 2028, ampak nimamo še 
izdelanih (pravih) strokovnjakov



V VB 98% ljudi verjame v pomen starševske nege 
za življenjskih izidov, ampak samo 25% razume 
specifični pomen prvih petih let otrokovega 
življenja
Bizarno je, da ne omogočamo več preventivnih in 
svetovalnih programov, služb za mlade pare, ki 
imajo dileme, ne še težave v starševanju!
Bizarno je, da ob vseh spoznanjih o pomenu prvega 
leta odsotnost staršev, ki negujejo otroka 
imenujemo porodniški dopust!!! To pomeni, da je 
za nas pomembnejši zorni kot dela kot zorni kot 
prihodnosti tega bitja in družbe, ki jo bo ustvarjal. 
Gre za odsotnost iz dela, ne za dopust!
Bizarno je, da tako malo vlagamo v dobrobit 
mladega starševstva!



2.ZGODNJE OBDOBJE

Dokazano je, da je obdobje od spočetja-  na podlagi 
epigenetike še prej- pa do 5 leta kritično za celotno 
življenje: telesno, duševno, socialo zdravje…
Možgani so najmanj razvit organ- njihova anatomija 
in učinkovitost se izoblikuje na podlagi  izrednega vpliva 
primarnega negovalnega okolja na genetsko osnovo
Naša družbena dolžnost je, da oblikujemo pomoč za 
ranljiva okolja – multidisciplinarno, na podlagi 
znanja! Ne občutkov! Občutki nas najbolj varajo! 
Po celem svetu vedo, da se obravnave začnejo prepozno, 
končajo prehitro, mnoge niso ustrezne…

                                  



3. NEGA: DOVOLJ DOBRA MATI….
Je otrokovo najzgodnejše okolje
 vpliv vsaj treh generacij – transgeneracijski prenos 
travme
Ne obstaja nekaj takega kot je ‚dojenček‘! Obstaja 
enota ‚dojenček in mama‘
Dovolj dobra mama je tista, ki je sama s sabo toliko v 
stiku, da sprejema celo vrsto kompleksnih čustev- 
predvsem tudi, da ji kdaj lastni dojenček, otrok gre zelo na 
živce in ji kdaj ni prav, da ji je zelo spremenil življenje, ji 
odvzel stare identitete, prosti čas, prinaša ji tudi bolečine 
in skrbi. Te občutke sprejme in jih pomiri pri sebi….(ali 
pove to komu od odraslih…)
Ne pričakuje idealnega otroka in ne zahteva od sebe, da je 
‚idealna‘, popolna mati. Razume, da je materinstvo 
mešanica občutkov, ki jih lahko zdrži in potem udejani 
samo stvari, ki so v dobro otroku…



4. MEDOSEBNOST: ZDRAV RAZVOJ DOJENČKA 
– IZGUBA UGLASITVE IN POPRAVA, REPARACIJA 
NEUGLAŠENOSTI

Dojenček, ki enakomerno razvija zmožnost za doživljanje, 
uravnavanje in izražanje vseh čustev; za raziskovanje okolja 
in učenje ter vstopanje in odprtost za bližnje odnose.
V dovolj dobrem odnosu je samo 20-30% stanj  
sinhroniziranih, preostala so bolj ali manj nekoordinirana. 
To je dovolj. Prinaša občutek povezanosti in ločenosti. 
Oboje je nujno za zorenje. Vendar je pomembno, kako tečejo 
te izmenjave… to, da smo zares v stiku nam omogoči, da 
hitro zaznamo izgubo kontakta in sproži iskanje  
ponoven stik- najpomembnejši vidik varnega odnosa je 
reparacija…
Pri dojenčkih se zelo mudi! Preventiva teče istočasno s 
kurativo. Vse ima dolgoročne vplive! Delo je zahtevno- po 
čustveni plati in kar se tiče znanja, veščin. Še enkrat: 
Občutek ni dovolj!!!!



TRONICK: STILL FACE EXPERIMENT



































ČE NI ŠLO DOVOLJ DOBRO… KOREKTIVEN 
ODNOS
Nevroplastičnost – nove povezave med nevroni do konca 
naših dni… nevrološke strukture se prilagajajo na nov 
učinek reguliranih čustev
Najuspešneje, če že pred rojstvom  ali ob rojstvu lahko 
ponudimo dolgotrajen in reden program za krepitev 
starševskih (čustvenih) veščin.
Pri lažjih težavah se spremenjena naravnanost 
staršev izkaže kot pomembna sprememba za otroka. 
Včasih je to premalo, ni možno vnesti dovolj dobre 
spremembe, škoda je prehuda.
Če se je otrok dolgo prilagajal na škodljivo bližnje 
okolje, samo zamenjava tega okolja ne bo zmanjšala 
škode- posvojitev, rejništvo…- potreben je močan 
nadomestni odnos, terapija
Odnos s terapevtom ali drugim strokovnjakom  lahko 
spremeni ponotranjene odnose. 



NAVEZANOST



KAJ JE NAVEZOVANJE - 
ATTACHMENT

-Oxfordski slovar: pozitivno nagnjenje, vdanost

-SSKJ: delati, da je kdo odvisen od koga, povezan s 
kom; povzročati, da ima kdo do koga pozitivna 
čustva



TEORIJA NAVEZOVANJA

John Bowlby (1907-1990) 
1944- članek:  „42 mladih tatov :
 Njihov karakter in domače razmere“).

Revolucija našega razumevanja bližnjih odnosov.  
Na podlagi vplivov:

 Etologije – poznavanje vedenja živali (Lorenz) .
 Harlow- kontroverzni poskus z mladički makaki opic 

(travmatična separacija –“Mladič pogreša nekaj več, 
kot le hrano!“)

Poimenoval TO-nekaj več- attachment.

 

 



TEORIJA NAVEZOVANJA

Evolucijska teorija- okolje
 evolucijske prilagoditve je okolje,
 ki je določilo razvoj bioloških 
sistemov posamezne vrste

Ljudje smo še vedno prilagojeni 
na okolje v katerem je bil človek 
nabiralec-lovec

Zaščita pred plenilci in drugimi 
nevarnostmi je bila 
bližina figure zaščite



Raziskovanje otrok, ki so jih evakuirali v 
2.svet. vojni iz angleških mest na podeželje. 

Raziskovanje zgodovine mladih prestopnikov.

Spoznal je povezavo ločitve otroka od matere in 
deprivacijo otroka.

Teorija opisuje travmo prikrajšanja, izgube, 
zavračanja  in zapustitve



DOJENČEK JE OČE ( MATI) 
BODOČEGA OČETA (MATERE) …

Sodobne psihološke in nevrološke raziskave 
potrjujejo, da so zgodnji odnosi navezanosti izjemnega 
pomena:
 Če želimo dobro družbo v bodoče, moramo pomagati 
bodočim rodovom tako, da sedaj delamo z njihovimi 
starši- se pravi za dojenčke, ki sedaj rastejo med nami…

Poznati običajen, funkcionalen, zdrav, ‚normalen‘, 
nepatološki… razvoj posameznika, možganov, 
odnosov

……….Nam pomaga razumevati vse to, kar to ni…
…. od blagih motenj do hude patologije.



INFANT OBSERVATION: 
SPREMLJANJE ZGODNJEGA 
RAZVOJA V DOMAČEM OKOLJU

Ester Bick -1948- Tavistock, na pobudo Bowlbyja: 
izkustveno spremljanje razvoja otroka za terapevtovo 
notranje razumevanje zgodnjega razvoja, na lastni koži,  
in usposabljanje terapevta za primeren terapevtski 
položaj do družine, otroka.

Razvilo v opazovanje zgodnjega razvoja, pa tudi razvoja 
odnosa matere-otroka, očeta-otroka, rojstvo 
materinstva in očetovstva in zgodnjih triadnih odnosov

Pomembno za oblikovanje psihoterapevta, 
SVETOVALCA, VZGOJITELJA, ..VSAKOGAR, KI 
DELA Z LJUDMI.



POTEK SPREMLJANJA

Eno uro na teden v domu družine 

         od rojstva do 2 leta starosti otroka.

Observer-SPREMLJEVALEC ostaja v čim bolj ne-aktivni vlogi, 
družina naj se čim manj prilagaja obiskom = seveda se zavedamo, da 
je SPREMLJEVALEC zmerom “znotraj slike“
SPREMLJEVALEC vstopi kot nekdo, ki se uči o zgodnjem razvoju, 
O NASTAJANJU OSEBICE IN ODNOSOV, ne kot ‚strokovnjak‘- 
poskuša čim bolj “sprazniti“ svojo glavo za povsem novo izkušnjo- za 
družino in sebe.
Pogosto ‚občuti‘ notranja stanja otroka ali koga od staršev-   jih zdrži 
in jih spremeni v misli, jih osmisli v seminarski skupini

Tu se ustvarjajo hipoteze, ki jih tedensko spremljamo, spreminjamo, 
nadgrajujemo,…
Izrednega pomena je pozornost na lastne predsodke, prepričanja, 
konstrukte-osebne, poklicne… = fenomenologija



NAVEZOVANJE

Definicija: Vedenjski sistem navezovanja 
povzroča, da je otrok od rojstva nagnjen k temu, da 
spremlja (monitorira) telesno in psihološko dosegljivost 
matere….figure navezovanja.

Ščiti ga pred grožnjo, nevarnostjo in strahom
(kasneje predstavlja tudi bazo za raziskovanje)

Sproža vedenje (pogled, jok, klicanje) usmerjeno k 
cilju – doseči bližino in pomiritev

Po doseženem cilju – pomiritev sistema navezovanja



NAVEZOVALNI SISTEM

Bowlby (1969): start-stop sistem

Ainsworth (1978): stopnja bližine variira s stopnjo 
aktivacije sistema

Main (1999): je konstantno aktiven sistem. 
     
Izklopljen sistem bi otroka ogrožal. 
V odsotnosti neugodja ali alarma je umirjen, deluje pa v 

stalnem monitoriranju bližine in telesne in psihološke 
dosegljivosti FN.



 NAVEZOVANJE – OSREDNJI POMEN 
OBČUTKOV IN ČUSTEV

-Otrok zaradi preživitvene nuje instinktivno išče 
nego in zaščito odraslega.

-Je biološki vedenjski sistem, ki omogoča 
preživetje    (in  reprodukcijo).
 Navezovanje je čustvena vez med posameznikom in 
figuro navezovanja (FN).
-Navezovanje torej teče od otroka do starša-figure 
navezovanja(FN).
-Vez starša do otroka je negovalni vedenjski 
sistem
 



ČUSTVA
Čustva so osrednja tema procesa navezovanja. 

V  okvirju TN lažje razumemo in lahko normaliziramo 
mnoga ekstremna čustva, ki neizogibno spremljajo 

problematične odnose. 

V našem življenju so odnosi navezovanja kontekst, ki 
pobuja najmočnejša čustva in ima največji cirkularni 
vpliv na oblikovanje novih odnosov, na nove čustvene 
izkušnje…



Čustva informirajo
Nas same in druge o naših motivacijah in 
potrebah.

Bowlby(1979): „Psihologija in psihopatologija 
čustev je...v največjem delu psihologija in 
psihopatologija pomembnih čustvenih vezi.“



STRAH

STRAH….je ocena nevarnosti in terja odziv.

Preživitvena prednost je zaznati nevarnost preden ta 
nastopi…prepoznati okoliščine, ki so lahko nevarne.

Strah in navezovalno vedenje se sprožita sočasno.

Dva ali več naravnih ključev za nevarnost sproži 
močno aktivacijo navezovalnega sistema, 
cilj in rezultat je povečana bližina figure navezanosti.



Bowlby med te „naravne ključe za prepoznavo 
nevarnosti“ uvrsti: 

               -neznanost, tujost
               -nenadna prekinitev stimulacije
               -hitro približevanje
               -višina
               -osamitev, osamljenost, izolacija



VARNOST

Bowlby: Metafora  „armade na bojnem polju“:

Varnost armade je  odvisna od odbijanja nevarnosti na 
bojišču  in povezave s varno bazo v zaledju.

   -strah zaradi nevarnosti……..alarm-prestrašenost
   -strah, da bodo odrezani od baze....anksioznost-tesnoba

V TN negujoča oseba predstavlja  varno bazo.
 
Separacijsko protest/tesnobo sproži ločitev od te figure ( 
pa seveda ne zgolj telesna odsotnost figure).



1960-TA: SODELOVANJE JOHNA 
BOWLBYA IN MARY AINSWORTH

Razvijeta eksperiment „Neznana situacija(NS)“ 
(strange situation procedure- SSP)

Procedura blago aktivira navezovalni sistem 
malčka, ko vstopi tujec v prostor, kjer se igra z 
negovalcem
Omogoča oceno otrokovega zaupanja v čustveno 
in telesno dosegljivost in odzivnost FN
Od začetka sta bila pozorna na vpliv kulture 
(Uganda in Baltimore): A je TN univerzalna?
Nista raziskovala visoko rizičnih skupin!







SSP ( MALČKI 1-3 LETA)

Odkrila je prve vzorce v oblikah navezovanja – na kak 
način otroci organizirajo navezovalno vedenje, ko so 
prestrašeni ali pod stresom
…in je močno izpostavila 4 komponente TN:
(varna baza, varno zatočišče, separacijski 
protest in iskanje bližine)
Večina otrok protestira, ko FN odide in večina ne gre 
k tujcu, ko so v stresu!

Razlika, ki pa je bistvo TN: vedenje otroka ob 
vrnitvi FN (in vedenje starša ob tem)



I. : ORGANIZIRANI VZORCI 
NAVEZOVANJA

Nekateri otroci – varni v navezavi, lahko 
raziskujejo, čeprav so po prvem odhodu bolj 
pozorni na starša, izražanje vseh potreb in čustev 
je varno, ne glede na vsebino ali moč čustev.

Ne-varno, negotovo navezani občutijo veliko 
anksioznosti v odnosu. Svojo potrebo po bližini 
(navezovalni sistem) morajo stalno poudarjati 
ali  dušiti.



Ainsworth (1978): Odločilna za varnost 
otroka je negovalčeva razpoložljivost in odzivnost-
(ko vemo,…..da smo slišani,videni, sprejeti in razumljeni)

  Če otrok zazna, da je postala  FN nedostopna in  
neodzivna, se sproži hudo neudobje, potrtost. 

Že anticipacija morebitnega ponovnega nastanka 
nedostopnosti FN povzroči  naraščanje otrokove 
tesnobe.



NAČIN ISKANJA BLIŽINE JE 
OBLIKOVANJE SEBE V STIKU Z DRUGIM

Organizacija osebnosti je prilagoditvena- 
obrambna reakcija otroka na čustveno 
(frustrirajoče) izkušnje s FN, te izkušnje so 
internalizirane  in postanejo notranje strukture 
osebnosti. 
So povsem nezavedne in delujejo na- in v-  novih 
odnosih.

 že Bowlby omenja vsa obdobja v življenju, ne 
omejuje teh vezi zgolj na otroštvo.

 



NAVEZOVANJE

Temelji na potrebi po varnosti, gotovosti in zaščiti, 
ki je v resnici nikoli ne prerastemo!

Otrok se veže zaradi telesne in psihološke 
ranljivosti na figuro, ki je zrelejša, močnejša. 

Med odraslimi: sta dva drug drugemu vzajemna in 
recipročna figura navezovanja

Za odnos otroka in starša to ne velja!



RAZVOJ VEZI NAVEZOVANJA( 
AINSWORTH)

1. ZAČETNA PRED-NAVEZANOST

     -od rojstva do cca8 tednov
     -oprijemanje, smehljanje, čebljanje, jok so 
        usmerjeni  h komur koli
      -otrok razlikuje odrasle

2. NAVEZOVANJE-V-NASTAJANJU

      -8 tednov do cca 6 mesecev



3. OČITNA NAVEZANOST    
     *začne med 6/7 mesecem, lahko pa nastopi    
       vse do 1 leta. Poteka preko 2. v 3. leto

     * je faza konsolidacije in ima 3 komponente:
         -vedenje do FN se organizira na podlagi
              feed-backa
         -vse bolj razlikuje odrasle
         -razvoj lokomotornega sistema omogoča 
              raziskovanje 

             



4.OBLIKOVANJE VZAJEMNEGA ODNOSA 
      

    -začne nekje med 2-3letom
    -otrokova egocentričnost se zmanjšuje, 
        prepoznava FN kot neodvisno osebo
    -omogoča razvoj bolj kompleksnega odnosa 
         otrok-negovalec



NAVEZOVANJE V TOKU ŽIVLJENJA

Navezovalni sistem v življenju ne neha delovati.

Po 3 letu je navezovalni alarm sprožen redkeje in manj 
burno

V adolescenci od staršev prehaja navezava (FN) na 
vrstnike

V odraslosti do ljubezenskega partnerja in prijateljev

V starosti se obrne zanka in starostnik se navezuje na 
mlajše, na potomce



NAVEZANOST NI ‚ODVISNOST‘!

Že Bowlby in Ainsworth sta poudarjala razlike:

-prve tedne je otrok odvisen, ni pa navezan

-otrok, za katerega sicer skrbijo drugi, ostane 
         navezan na starše

 -odvisnost se kulturološko zmotno ocenjuje pri starejših 
otrocih in odraslih kot problematična, ‚treba jo je 
prerasti‘. 

Poimenovanje navezovalnega vedenja kot odvisnost je 
zmota.

      



varna navezava je pogoj za varno raziskovanje
                             in neodvisnost   



RAZISKOVALNI VEDENJSKI SISTEM

Je antiteza navezovalnemu – otroka pogosto vodi 
stran od FN.

NS se ocenjuje v odnosu do raziskovalnega, 
zanima nas otrokovo vedenje, ko sta vključena oba 
sistema.

Ainsworth je v svojih opazovanjih v Ugandi (1963) 
prišla do spoznanja, da je otrokovo raziskovanje 
obširnejše, če je mati prisotna in ga je manj, če je ni.



Ko je FN odsotna/neodzivna se močno aktivira 
navezovalni sistem in to izključi raziskovalni 
sistem

Ta dva sistema sta tako v nekem ravnovesju ali 
pa v medsebojni tenziji.



ZNAČILNOSTI ODNOSA
 NAVEZANOSTI
(BOWLBY)

VARNO ZATOČIŠČE

ISKANJE IN VZDRŽEVANJE BLIŽINE

VARNA BAZA ZA RAZISKOVANJE

LOČITVENA TESNOBA, PROTEST



OSNOVNO POJMI:1. VARNA BAZA

Otrok uporabi FN kot varno bazo za raziskovanje

Biti varna baza otroku je centralna naloga 
starševstva!

Raziskovanje in avtonomija se gradita s tem, da 
smo odzivni na otrokove potrebe po iskanju bližine 
(varnosti) izražene skozi NS!

Sposobnost stopati naprej in prevzemati tveganja je 
povezano z varnostjo baze- iz katere se podajaš!



BOWLBY(1988) O VARNI BAZI

„Varna baza je tista osnova, podlaga iz katere se 
podaja otrok ali mladostnik v zunanji svet in h 
kateri se lahko vrne zanesljivo vedoč, da bo 
dobrodošel. Njegove telesne in psihološke potrebe 
bodo zadovoljene. Potolažen in pomirjen bo, če mu 
bo neugodno ali bo prestrašen. 

Bistvo „varne baze“ je, da je negovalec na voljo, 
pripravljen na odziv, ko dobi  prošnjo za pomoč ali 
za spodbudo, da pa intervenira le, ko je zelo jasno, 
da je to potrebno.“ 



2.VARNO ZATOČIŠČE

Ainsworth (1978) v „neznani situaciji“  opiše 
otroke, ki stečejo takrat, ko vstopi v sobo tujec, k 
materi, vendar se ne obrnejo v interakcijo z njo, 
ampak iz njene bližine radovedno opazujejo tujca, 
se mu lahko celo nasmehnejo…

Skoraj vsi otroci izražajo določeno stopnjo 
opreznosti, ne stečejo pa vsi do nje, nekaterim je 
dovolj že njena prisotnost v sobi.

Mater torej otrok uporabi kot varno zatočišče.



        VARNO ZATOČIŠČE-VARNA 
BAZA

Koncept varne baze in varnega zatočišča je na videz 
podoben, vendar je nujno razlikovati med njima.

VARNA BAZA: iz nje raziskuje, ni vključena 
opreznost ali strah, alarm izključen

VARNO ZAVETJE: do določene mere je NS 
alarmiran. Stopnji alarma prilagaja stopnjo bližine. 

Ko ga  bližina NF pomiri, je spet pripravljen na 
raziskovanje.Tako se negovalec spremeni iz 
varnega zatočišča spet v varno bazo.



3.ISKANJE IN VZDRŽEVANJE BLIŽINE

NAVEZOVANJE…. JE ISKANJE BLIŽINE FIGURE NAVEZANOSTI 

TAKRAT, KO SE POČUTI POSAMEZNIK OGROŽEN.





4. SEPARACIJSKI 
PROTEST-TESNOBA

Če navezovalni „alarm“ ni pomirjen z ‚bližino‘ = 
uglašeno odzivnostjo negovalne figure, nastopi 
proces

 jeznega protesta,
 

 oklepanja,

…… depresija

 …………….in obup. 



Ločimo lahko jezo upajočega ali jezo brezupa.

Travmatični negovalni odnos  in izolacija ter 
odcepitev imajo izjemno močan  vpliv na 
oblikovanje osebnosti.

Neuglašenost kulminira v odcepitvi.
V okvirju TN je vsak odziv  na otrokovo potrebo (celo 
jeza) boljši, kot če odziva sploh ni! 



ORGANIZACIJA NAVEZOVALNEGA 
SISTEMA

Klasificiran po kvalitativnih in ne!! po 
kvantitativnih kriterijih

Pri 18mes otrok že razvije razločne in specifične 
vzorce do različnih FN:
A: I….ORGANIZIRANE in II: NEORGANIZIRANA 
STRATEGIJA

B:….VARNA IN NE-VARNE OBLIKE STRATEGIJE
   „Gotovost, zanesljivost,varnost“ pomeni svet kot ga 

otrok doživlja in ne svet kot je! (Bowlby,1973)



ORGANIZIRANE OBLIKE NAVEZOVANJA

Klasifikacija izvira iz opazovanj Mary Ainsworth v 
„Neznani situaciji“ in opazovanj para mati-otrok v 
domačem okolju.
Posameznik, ki  ima organizirano strategijo  za 
doseganje zaželene stopnje bližine FN, je lahko varno 
ali ne-varno navezan.

• Varno navezan je gotov v FN, da bo dosegljiva in se bo 
senzibilno odzvala na potrebo po bližini ali tolažbi

• Ne-varno navezan bo v tem oziru negotov – ločitvena 
tesnoba pomembno oblikuje notranji svet ne-varno 
navezanih!

      



OBLIKE NAVEZOVANJA 

VARNA  (B)

IZOGIBAJOČA SE/ OMALOVAŽUJOČA  (A)

AMBIVLENTNA/ PREOKUPIRANA  (C)

NEORGANIZIRANA / NERAZREŠENA (D; A+C)





PATRICIA CRITTENDEN

Negotova- ne/varna navezava sama po sebi ni že 
patologija- je pa bolj ali manj velik zaplet v odnosih….

Negotovi organizaciji navezave (izogibajoča in 
ambivalentna)  sta prilagoditev zgodnjim odnosom 
-obramba otroka za preživetje.

Ni problem negotova navezava posameznika – problem 
je ‚nevarnost‘(ključ za alarm), ki sproži to navezavo!

Strokovnjaki se moramo fokusirati na to, da 
spremenimo nevarnost, ne človeka.



A Dynamic-Maturational Model 
of Patterns of Attachment in Adulthood
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STABILNOST VZORCA 
NAVEZOVANJA

Organizacija navezovanja je najprej zelo 
občutljiva na spremembe v otrokovem okolju.
V prvih treh letih je bolj odvisna od odnosa 
navezovanja, manj pa je to organizacija znotraj 
otroka samega. 
Z leti postane vzorec „notranja last“ otroka.



NASTAJANJE NOTRANJEGA SVETA:

Vse kar - izraženo v otrokovi neverbalni komunikaciji- sproži 
uglašen odgovor negovalca, otrok vključi vase in integrira 
tekom procesa rasti in razvoja. 

Tisto, kar pa pri negujoči osebi izzove odpor, pa otrok 
izključi, je nesprejemljivo, disociirano...

To postanejo za otroka »pravila« notranjega sveta.

Ne zgolj za to, kako se bo vedel, ampak tudi, kaj bo občutil, mislil, 
hotel, si zapomnil. 

To so (bila) pravila njegovega preživetja. 

Drugačna notranja pravila bi mu omogočila, da bi videl zelo ali 
popolnoma drugače…

Tega ne bi tako videl, če ne bi imel take notranje strukture…



NOTRANJI DELOVNI  (IN DELUJOČI) 
MODEL

Bowlby uvedel izraz NDM. 

Jedro teorije navezovanja je ključna vloga zunanje 
realnosti na oblikovanje notranjega sveta.

Iz „kaosa“ vtisov otrok ponotranja čustvene in kognitivne 
sheme, ki so reprezentacija (zastopanje, matrica) odnosa 
z negovalcem. Nastajajo v ponavljajočih vzorcih 
medosebnih izkušenj. 

Začnejo okrog 1 leta delovati kot nastajajoča organizacija 
navezovanja.



Predstavljajo prepričanja o SEBI in DRUGEM.

Vsebujejo predstave, cilje, prepričanja in strategije

So „abstrakcija“. Nastanejo s tem, da se številne posamične dogodke 
in izkušnje posploši in uredi v vzorec.

 
Osnovni pomen pa jim daje čustveni ton. 

Ne zrcalijo „resnične“ slike starša - ampak zgodovino  njegovega 
delovanja na otroka.

So matrica za bodoče doživljanje sveta, sebe in odnosov.

Predstavljajo precej neomajno prepričanje o sebi in drugem 
-postanejo pričakovanje za nove odnose, 

                                  sprožijo obrambno vedenje in začaran krog…



Vsak otrok doživlja separacijsko tesnobo, ki nastaja 
zaradi otrokove rastoče odvisnosti in občutka ranljivosti. 

NDM odsevajo način doživljanja in načine obrambe 
pred strahom pred zapustitvijo, uničenjem.

Vzorci so skladiščeni v implicitnem spominu (proceduralen, 
prisoten je že ob rojstvu in vsebuje telesne in čustvene vtise o določenem dogodku. Vendar ta 
spomin težko prikličemo, ne vsebuje besed, ampak čustva, telesne občutke in zaznave, vedenje, 

avtomatizme, postopke, izvedbe…) in tako niso dosegljivi zavestni 
pozornosti. 

Niso spomini na dogodke (deklarativni spomin-se razvije okoli 
3.leta, saj je povezan z govorom. Vsebuje zavestno sposobnost priklica dogodkov, ki vključuje 
sposobnost pripovedovanja na povezan način ter v primernem časovnem in prostorskem 

kontekstu.),  ampak sistematični vzorci,ki vplivajo na 
trenutna pričakovanja in vedenje.



Implicitni spomin je gonilo mehanizmov 
nezavednih psiholoških struktur, ki so močnejši 
in težje dostopni kot avtobiografski spomini na 
dogodke v deklarativnem spominu.



 
Varno navezan otrok bo zgradil NDM
odzivnega in dosegljivega negovalca 
in sebe vrednega ljubezni in pozornosti.
Z lahkoto posodablja svoje notranje delovne 
modele(NDM) o sebi in o drugem.

Ne-varno navezan otrok bo ponotranjil svet kot bolj ali 
manj nevaren in sebe kot bolj ali manj ne-vrednega 
ljubezni.
Ima težave pri posodabljanju NDM zaradi obrambne 
izključitve „diskrepantnih“ izkušenj in informacij 



NEGOVALNI VEDENJSKI SISTEM

Zavestne in nezavedne fantazije posameznika izhajajo 
iz  internalizirane centralne vloge negovalca.

 Čustveni ton odnosa je (centralen)v nezavednem 
implicitnem spominu.



Kot navezovalni je tudi negovalni sistem do neke mere 
pred-programiran.

Aktivira se, ko negovalec: 

zazna otrokove znake za neudobje, neugodje 
zazna potencialno ali realno vznemirjenost, strah ali 
nevarnost 
zazna naravne ključe za nevarnost

Ob aktivaciji negovalnega sistema se začne odvijati 
približevanje negovalca otroku. Potem sledi tolaženje. 



Pri majhnih otrocih  sta otrokov navezovalni in 
staršev negovalni sistem simultano vključena, 
oba čutita potrebo po približevanju.
Negovalčev kognitivni sistem je zrelejši kot 
otrokov. Boljše prepozna potencialno nevarnost.



Lahko pride do situacij, ko je negovalni sistem 
vključen, otrokov navezovalni sistem pa ne.

Lahko pride do konflikta med negovalčevo željo 
zaščititi in otrokovo potrebo po raziskovanju.

Otrok je lahko prestrašen, ko starš ve, da ni 
nevarnosti. (Potrebna senzibilna,opogumljajoča 
reakcija starša)  



NEGA VPLIVA NA ORGANIZACIJO 
NAVEZOVANJA

Mary Ainsworth je sklepala na- in dokazala 
-povezavo vedenja otroka v „Tuji situaciji“ in nego 
doma.

 Ocenjevanje nege:
1. Odzivnost na jok
2. Vedenje pomembno za ločitev-vrnitev
3. Vedenje, ki se nanaša na tesen telesni stik
4. Vedenje, ki se nanaša na interakcijo obraz-obraz
5. Vedenje pomembno za otrokovo ubogljivost
6. Vedenje pomembno za otrokovo hranjenje



KAJ VSEBUJE NEUGLAŠENA NEGA?

Matere negotovo navezanih otrok so pomembno 
bolj: 

neobčutljive na čustvene signale, 
odklanjajoče, 
intruzivne 
ignorirajoče              

                            kot matere varno navezanih otrok 



NEUGLAŠENA NEGA

Pretrgana čustvena komunikacija s strani 
negovalca:

negovalčevo prestrašeno ali zmedeno vedenje
 

(hude) napake v branju občutkov

obrat vlog, nejasne meje
 

intruzivnost, negativnost

odmik, odtegnitev



UGLAŠENA NEGA: KARLEN LYONS-RUTH 
(1999)

razvila komunikacijski okvir v kateri se razvija varna navezava in koherentni 
notranji delovni modeli

poimenovala ga je sodelujoča komunikacija (collaborative communication):

Negovalec mora biti dojemljiv za vse dimenzije izkustev ( ne zgolj neugodje) in 
mora poskušati prepoznati čim več tega kar otrok čuti, hoče, verjame...Ta 
odprtost in vključevanje omogočata integracijo.

Negovalec mora v trenutkih, ko pride do prekinitve povezanosti z otrokom 
nemudoma začeti proces ponovne uglasitve. Tako dobi otrok izkustvo, da kljub 
izgubi čustvenega ravnotežja lahko pričakuje pomoč pri ponovni uravnotežitvi.

Negovalec mora aktivno spodbujati razvoj in napredovanje otrokovih 
komunikacijskih zmožnosti. Najprej ponuja besede in poimenovanja 
predverbalnemu otroku, potem spodbuja njegovo lastno artikulacijo stanj.

Negovalec mora biti pripravljen biti aktivno vključen v odnos z otrokom. Mora 
biti pripravljen postaviti otroku meje in zdržati protest, kljub temu pa ohraniti 
aktivno vez. Ta pripravljenost na »konflikt« omogoči otroku izkušnjo, da ostane 
povezan tudi, če se počuti »ločen«.



KO-KREACIJA, INTEGRACIJA IN INTERSUBJEKTIVNOST

Neenakomerno postavljen odnos, v katerem se odvija 
razvoj(otrok-starš; bolnik-terapevt), ni nikoli zgolj 
enosmerno ustvarjen.
 Vedno je  vzajemno dinamično uravnavan in 
so-ustvarjen, vedenje enega vpliva na drugega. 

Vpliv starša/odraslega je večji. S tem je večja je tudi 
starševa/odraslega odgovornost.

Pri spremljanju matere in otroka opazimo vzajemno 
uravnavanje, vplivanje enega na drugega, za specifični 
par značilni vzorec komunikacije. Eden drugemu 
sledita, menjujeta aktivnost, vodenje in sledenje, 
zamenjata vrstni red, zrcalita drug drugega…



1. OBČUTLJIVA ODZIVNOST
Komunikacija z otrokom se začne že v nosečnosti, takoj 
po rojstvu novorojenček zrcali mimiko drugega..
Najpomembnejša lastnost negovalne osebe je 
občutljiva odzivnost na otrokove signale in komunikacijo. 
Predvsem signale navezovalnega sistema! 
Občutljivost na spremembe smeri otrokovega pogleda….



OBČUTLJIVA ODZIVNOST

 Pomeni ustrezno „branje“ mentalnega stanja otroka!
Gre za notranja stanja, čustva in namere otroka:
Pomeni  „do katere mere se določena FN s svojimi 
interakcijami lahko prilagodi  določenemu otroku in 

vedenjskim signalom, ki jih ta
daje o svojem stanju, potrebah,
željah in načrtih“ .
(Ainsworth 1978)



2.REFLEKTIVNO FUNKCIONIRANJE

=Mentalizacija (Fonagy 1998): Kapaciteta, da 
razumemo vedenje z upoštevanjem lastnega 
mentalnega stanja in namenov, pa tudi mentalna 
stanja in namene drugega. 

„Videti sebe od zunaj in druge od znotraj“



REFLEKTIVNO FUNKCIONIRANJE

Pomembno, da NF ima kapaciteto za vživljanje v 
otrokova mentalna stanja. 
Da vidi otroka kot mentalno bitje s svojimi 
lastnimi nameni, občutki, čustvi, potrebami, 
željami.
Povezava med materino reflektivno sposobnostjo 
in otrokovo organizacijo navezovanja je 
dokazana!



3.REGULACIJA OBČUTKOV IN 
ČUSTEV
NS zagotavlja kontekst v katerem pride do razvoja 

regulacije občutkov in čustev pri otroku. Jeza, 
žalost, strah-tesnoba so bazična neugodna čustva.

Aktiviran NS pomeni močno čustveno – fiziološko 
vznemirjenje (znotraj) otroka.

Senzibilna nega pomiri otroka in zniža otrokovo 
afektivno ekscitacijo.



REGULACIJA OBČUTKOV

Negovalec je tako  zunanji regulator nezrelega 
CŽS.
Centralni pomen strahu  –in pomirjanja strahu 
pri otroku v TN.



        OBLIKE NAVEZANOSTI



OBLIKE NAVEZANOSTI
VARNA OBLIKA NAVEZANOSTI 

AMBIVALENTNA/ PREOKUPIRANA OBLIKA NAVEZANOSTI 

IZOGIBAJOČA SE / OMALOVAŽUJOČA OBLIKA NAVEZANOSTI 

NEORGANIZIRANA - NERAZREŠENA OBLIKA NAVEZANOSTI (



V stilu navezave ležijo nujni in prilagoditveni kompromisi, 
ki jih malček mora narediti v preživitveni nuji.

Ne glede na naše potrebe kategorizirati, je ljudi težko 
popolnoma razvrstiti.

Razni poskusi: 

Razvrstitev v kvadrante v dvodimenzionalnem prostoru:



VARNA OBLIKA NAVEZANOSTI 

Otrok:
⚫ (SSP) fleksibilno ravnotežje med iskanjem varnosti v 

bližini z materjo in samostojnim raziskovanjem
⚫ otrok razvija čustveno odprtost
⚫ govor je tekoč, uravnotežen v medsebojni izmenjavi 

(dialog), brez tem, ki bi se jim izogibal
⚫ Otrok svobodno raziskuje znotraj in izven sebe.
⚫ Otroku dialog s staršem, ki je uglašen na razvoj, 

omogoča vsa spoznanja konstruktivno vključiti v svoj 
integrirani notranji svet. 



Starši:

Mati otroka pusti raziskovati. Ne postavlja se v 
center njegove pozornosti in ga zna uglašeno sprejeti, 
ko se obrne k njej. 

Njeni  notranji delovni modeli so varni, fleksibilni. 

Ne ukvarja se s svojim sistemom navezave, je 
varna. 

Odzivna je na vse otrokove signale, ni cenzuriranih 
območij. 

VARNA OBLIKA NAVEZANOSTI 



Varno navezani odrasel:
⚫ (AAI) koherentna pripoved, sodelujoče delovanje.

⚫  Pri pripovedi o svojih odnosih navezanosti so 
konstantni, realni, ostajajo polno prisotni v odnosu 
tukaj in sedaj. 

⚫ Tudi ob opisu težkih izkušenj iz primarnega odnosa 
ohranjajo uravnoteženo perspektivo, starše vidijo kot 
realne osebe - pomanjkljivosti in močne plati, 
poskušajo starše razumeti.

VARNA OBLIKA NAVEZANOSTI 



»pridobljena varna navezanosti« pri odraslih.
 

Izhajajo iz razmer, ki bi lahko bile škodljive za 
navezovalno organizacijo.

 Pri njih najdemo bližnji odnos s pomembno osebo - 
učitelj, trener, prijatelj, ljubezenskim partnerjem 
ali/in terapevtom.

VARNA OBLIKA NAVEZANOSTI 



2.AMBIVALENTNA/ PREOKUPIRANA 
OBLIKA NAVEZANOSTI 

Otrok: Ambivalentno navezan
⚫ tu manjkata fleksibilnost in različne možnosti

⚫ ves čas je zaskrbljen, kje je negovalec. To je odgovor na mater, 
ki ni predvidljiva v svojem odzivu. Ta se odziva enkrat 
ustrezno in relativno uglašeno, drugič pa vdirajoče ali ostane 
nedosegljiva.

⚫  Otrok si mora zagotoviti materino nezanesljivo pozornost.
⚫ zato hiperaktivira navezovalni sistem – (SSP) – fokusira se 

zgolj na mater, zanemarja igrače, raziskovanje, ves čas visi v 
naročju in je jezavo upirajoč ali nemočno pasiven. 

⚫ Mora pa izključiti željo po samostojnemu raziskovanju.

⚫ malo večji otrok stalno ambivalentno prehaja od intenzivne 
potrebe po bližini do jeze.



Starši:
⚫ pogosto sami preokupirane navezanosti

⚫ globoko potopljeni v svoje skrbi glede navezave – še vedno pod 
bremenom pretirane, nejasne, jezne ali pasivne preokupacije s 
svojo figuro navezanosti (preteklo in/ali aktualno)

⚫ ne podpirajo otrokove samostojnosti (lasten strah pred 
zapustitvijo in nemočjo jih preliva v situacijah, ko je treba 
ravnati s stisko). 

AMBIVALENTNA/ PREOKUPIRANA 
OBLIKA NAVEZANOSTI 



⚫ Preokupacija s preteklimi in sedanjimi konflikti jim 
onemogoča, da bi se uglasili na otrokove signale in 
ustrezno reagirali.

 So potopljeni v izkušnjo. Ni dostopa do metakognicije, ki 
bi omogočala refleksijo izkušnje.

Odrasli: 
⚫ AAI: pripoved je nekoherentna. 
⚫ Prezaposleni so s preteklimi odnosi. Zgodbi je težko 

slediti, zgubljajo se v podrobnostih, uporabljajo otroški 
jezik, nejasen govor, nesmiselne besede, nedokončane 
stavke...

⚫ Pretekle odnose obvladuje strah, jeza ali pasivnost



Povzroči neintegrirane notranje delovne modele, ki 
nastanejo v interakciji z nepredvidljivim staršem. 
NDM: nemočen sam–(nastane) odziven drugi
⚫ NDM: avtonomen sam– neodziven drugi

Razvijejo »pravilo«: 
⚫ Stopnjuj neugodje, zaviraj avtonomijo!

To postane način življenja. Tako pridobivajo občutek 
lažne »varnosti«. 
Nikoli ne znajo – ne upajo – ne smejo odložiti tega 
načina hiperaktivacije navezovalnega sistema. 
S svojim odzivanjem v negi ga preložijo na svoje otroke.

AMBIVALENTNA/ PREOKUPIRANA OBLIKA 
NAVEZANOSTI 



IZOGIBAJOČA SE / OMALOVAŽUJOČA 
OBLIKA NAVEZANOSTI 

Otrok: Izogibajoča se navezava                       
⚫ značilno: manjka fleksibilnost 

⚫ (SSP) na videz izključi (deaktivacija) vedenje navezovanja: se 
za mamo ne zmeni, vso pozornost nameni predmetom 
(igračam). 

⚫ Ta vzorec razvije v stiku z materjo, ki v odnosu do malčka 
odbija telesni in čustveni stik ali pa je vdirajoča, 
nadzorujajoča in preburno odzivajoča.

⚫ kljub temu, da deluje neprizadet, so dokazali z meritvami 
veliko fiziološko reaktivnost, ki jo zaduši v telo



⚫ naučil se je zadržati avtomatsko izražanje čustev ob situacijah 
ločitve in alarma sistema navezanosti (kar pa ne pomeni, da jih ne 
občuti)

⚫ Ne zaznavajo, prepoznavajo in procesirajo  z lahkoto 
občutkov, ko so lačni, utrujeni, jezni, prestrašeni, ko jih boli…in 
kasneje, ko se pojavljajo kompleksnejši občutki- osamljenost, žalost, 
ljubosumje, razdraženost…

⚫ V pripovedi o čustvenih situacijah je zadržan, slabo »opremljen« z 
besednjakom, neoseben

Starši:

⚫ večina staršev izogibajočih otrok so omalovažujoče organizirani 
odrasli

⚫ izražajo odpor do telesnega stika, bližine, čustev, nemoči
⚫ omalovažujejo pomen in vpliv odnosa navezanosti 

⚫ ALI pa so vdirajoči in burni v reagiranju



ODNOS DETE-NEGOVALEC

Negovalčev odpor do telesne bližine v otroku vzbudi 
konflikt v tem, kako se približati staršu kot varnemu 
zavetju; in vzbudi agresijo: jezo in ‚sovraštvo‘ do tega 
negovalca 

Zavrnitev bližine je za otroka sama po sebi nevarnost in 
ga oropa tega, da bi se pomiril v bližini, ob drugem

                          (prilagoditveno velika prednost…)

Če poskuša povečati alarm, ga mati še bolj zavrne…to ga 
vodi v začaran krog, vse bolj se izpostavlja občutenju 
konflikta: ko v trpljenju išče bližino, pa je izpostavljen 
jezni odklonitvi in (svoji) jezi …



Otrok pa potrebuje mater…

Vedno, ko se pojavi situacija, ko bi sicer stekel v bližino, 
preusmeri svojo pozornost stran od sebe, od 
občutkov - v zunanji svet in v igrače…
To je značilnost te navezave: Da lahko preusmeri 
pozornost stran od navezovalnega sistema!
Na tak način razreši potencialni konflikt na 
organiziran način.

S tem vedenjem pridobi materino pogojno bližino. Je 
priden!
S tem dobi dovolj-sicer posrednih- zagotovil, da je odnos 
dovolj trden, tako se lahko posveti samopomirjanju in 
dušenju navezovalnega sistema, čeprav ne doseže 
tolažbe pri negovalcu, pri drugem…



Odrasli: Omalovažujoča oblika navezanosti

⚫ (AAI) pripoved ni koherentna. Omalovažujejo navezanost in 
odnose. V razgovoru so nesodelujoči. 

⚫ Starše idealizirajo ali omalovažujejo. Odnose ‚normalizirajo‘ 
ali se ne spominjajo. Nekoherentnost med bleščečo pripovedjo 
v odnosih in problematičnimi opisi posameznosti.

⚫ kot otrok je obrambno zatrl želje, impulze in vedenje, ki 
izhajajo iz sistema navezovanja, kot odrasli pa ne sme 
dopustiti, da spomini vdrejo v zavest. 

⚫ Pred bolečim prepoznanjem svoje otroške zapuščenosti se 
brani z idealizacijo (ali razvrednotenjem), s selektivno 
brezbrižnostjo in vztrajno nezmožnostjo spominjanja.

IZOGIBAJOČA SE / OMALOVAŽUJOČA 
OBLIKA NAVEZANOSTI 



⚫ vzdržuje čustveno izolacijo in držo močnega, samozadostnega 
in neodvisnega. 

⚫ Nemoč, ranljivost in jeza so blokirani v izrazu, fiziološko pa 
jih lahko merimo (pri AAI – prevodnost kože ob vprašanjih o 
separaciji, zavrnitvi, grožnjah...)

⚫ za njegovo čustveno preživetje je nujno, da vzdržuje 
omalovažujočo obliko navezave. 

⚫ To distanciranje od svojega notranjega sveta pa prizadene 
sposobnost refleksije. 

⚫ Nima dostopa do svojih čustvenih vsebin, niti do vsebin iz 
odnosov. 

⚫ S tem je oškodovana tudi njegova sposobnost senzibilne 
uglašenosti na neverbalne signale svojih otrok.



Ko-konstrukcijska narava navezovalnega odnosa 
povzroči, da otroci sprejmejo »pravilo« svojih staršev. 
V tej obliki navezave je izključeno izražanje potreb po 
fizični in čustveni bližini.

Otroci internalizirajo neintegrirane in konfliktne 
delovne modele (NDM).
⚫ Zavestni NDM: 

Sebe = dober, močan, samozadosten
drugi = nezanesljiv, nemočen, neustrezen

 
⚫ Nezavedni in moteč NDM:

Sebe  = neustrezen, odvisen, nemočen
drugi = zavračajoč, nadzorujoč, kaznujoč

IZOGIBAJOČA SE / OMALOVAŽUJOČA OBLIKA 
NAVEZANOSTI 



Potreba po povezanosti in pomiritvi v stanju ogroženosti je v 
nas evolucijsko vgrajena. Te potrebe ni mogoče odpraviti. 
Lahko se proti njej zgolj borimo. To je namen te oblike 
navezave.
 Z deaktivacijo navezovalnega vedenjskega sistema 
minimalizira zavedanje notranjih ali zunanjih signalov za 
navezovanje.
Ta strategija vzdržuje zavestni model in inhibira 
emocionalne izkušnje, ki grozijo, da bodo aktivirale 
navezovalni sistem in s tem nevarnost aktivacije nezavednega 
modela. 
Strah pred šibkostjo, nemočjo…bližino…

Kot terapevti pogosto vidimo klinične dokaze teh 
nasprotujočih si delovnih modelov (projekcije, projektivne 
identifikacije, cepitve ...). Mnogi svoje samospoštovanje 
gradijo »na« tistih »od« katerih bi bili sicer odvisni v smislu 
navezave in ljubezni.



II. NEORGANIZIRANA OBLIKA



4.NEORGANIZIRANA - NERAZREŠENA OBLIKA 
NAVEZANOSTI 

kasneje  dodana (M.Main) v klasifikacijo –opazovanja 
nenavadnih reakcij otroka ob vrnitvi starša v Tuji 
situaciji 

Kaže konflikt na nivoji navezovalnega sistema
Običajno: 

----------ko se pojavi nevarnost, se sproži alarm
----------ko se sproži alarm, otrok steče k FN, dobi bližino

Otrok:  Neorganizirana navezava
– neorientirano vedenje v materini prisotnosti:
Tuja situacija: nerazumljivo, bizarno, odkrito 
nasprotujoče in disociirano odreagira 



3 poti za nastanek:
 - grobo odklanjajoče starševanje: konflikt 
približevanje-pobeg
 - travmatično okolje, odnosi: otroka vodijo v in 
puščajo v nereguliranih stanjih (joka obrnjen stran od 
mame…)
 - prirojene motnje regulacije afekta: nevrološka 
razvojna motnja (stereotipije pri motnjah avtističnega 
spektra)



STARŠI:

1.So preživeli travmo ali/in izgubo, ki je niso razrešili:
Problem ni toliko v izkušnji sami, ampak v načinu, kako je bila 
integrirana in razumljena. 
Nerazrešena travma povzroča pri teh starših hudo nepovezanost 
mentalnega stanja. Stalno je potrebna negacija boleče 
izkušnje. Kriza, visok stres podira te šibke obrambe…
Nega novorojenčka, dojenčka, otroka je stanje, ki proži močan 
čustven odziv.  
Vsak prodor (nepredelanih) čustev pa sproži neobvladano, 
kaotično in/ali transu podobno stanje.

2. Ali se znajdejo v stanju nenadne ali kronične 
stresne situacije, zaradi katere niso (več) zmožni 
ponuditi svoje mentalne prisotnosti, zaščite, kljub telesni 
prisotnosti.



Starši:

⚫ Biti priča ponavljajočim prepirom, sovražnosti in 
družinskemu nasilju nosi s seboj velikansko tveganje za 
otrokov razvoj!



4.NEORGANIZIRANA - NERAZREŠENA 
OBLIKA NAVEZANOSTI 
⚫ nastane kot reakcija na starša, ki je biološko tisti h 

kateremu bi se zatekel - obenem pa je vir njegovega 
strahu.

⚫ Če je nevarnost in zatočišče ISTA oseba, se otrokov 
vedenjski sistem ne zna organizirati v nek vzorec, neko 
vedenje…paradoks: otrok bi zbežal stran in bi zbežal k 
staršu…



Otrok je zelo občutljiv na številne vzorce vedenja 
negovalca: nenavaden ton glasu, vsebine 
govorjenja, sunkovitost gibov…

 



TS: ZAVRNITEV IN STRAH

Povezava konfliktnega vedenja (blizu-stran) s 
stopnjo zavrnitev, ki jih doživi dete od negovalca, 
ko izrazi potrebo po bližini. 
Večina otrok se hipoma odzove s tem vedenjem  
na materino zavrnitev.
Še bolj pa je za otroka škodljiva taka zavrnitev v 
prisotnosti tujca. 
Bebee, Tronick…



MALIGEN STARŠ:

⚫ - straši otroka z odkrito napadalnim vedenjem (grozeči 
izraz obraza…)

⚫ - disociirana stanja-prestrašijo z nenavadno starševo 
popolno mentalno odsotnostjo

⚫ - starš se ustraši otroka, njegovih stanj, občutkov…
⚫ - starš se obrača prestrašen ali ponižen k otroku po 

zavetje-kot da je otrok njegov negovalec(FN)
⚫ - starš se obrača k otroku na seksualiziran način- 

premeša seksualni in navezovalni vedenjski sistem
⚫ - starš se na otroka obrača v čudnem asimetričnem, robotu 

podobnem odsekanem, togem in prisiljenem načinu 
vedenja



Študije kažejo, da so matere, ki imajo otroke z 
neorganizirano obliko navezovanja, v odgovoru 
na otrokov NS 

        “sovražne in nase orientirane“ ali  
        „nemočne in prestrašene“.



⚫ Sedaj predlagajo 3 poti nastanka te navezave:
⚫ 1. vloga grobe zavrnitve otroka
⚫ 2.travma in čustvena disregulacija
⚫ 3. prispevek otrokovega temperamenta (biološka oškodovanost) 



1. Jedro je groba odklonitev otrokovega klica po 
bližini, povezavi: 

Izogibajoč otrok tudi naleti na odklonitev ‚varnega 
zatočišča‘, kljub temu pa je odnos z negovalcem 
predvidljiv, da lahko deaktivira svoj NS in se lahko 
usmeri stran od svoje potrebe po bližini, tolažbi… v 
predmete, aktivnost in se samo-pomiri…

Tu pa  je starš v bistvu tako nepredvidljiv, da ta 
njegova nepredvidljivost predstavlja grožnjo: 
Podobno gladko zavrne otrokov klic po bližini-ampak na 
način, ki izraža visoko stopnjo odpora (2006) in 
nenaklonjenosti do otroka. 
To vedenje samo za otroka pomeni nevarnost, sproži 
alarm navezovalnega sistema…



Klinično je težko videti mejo, kje je odklonitev bližine za 
otroka že tako ogrožujoča, da se začne povečevati 
stopnja neorganiziranega vedenja v NS

2008: Naraščajoča nesenzibilnost (neobčutljivost) 
na otroka veča stopnjo neorganiziranega stila



INTERVENCE V DOMU IN NEORGANIZIRAN 
STIL

Vemo, da so ti otroci še posebej zaskrbljeni za odnos 
z negovalcem
V TS se pogosto kažejo kot izogibajoči, tako skrijejo 
svoj notranji konflikt z negovalcem za zanimanje za 
igrače. Ocenjevalci jih ocenijo kot otroke z izogibajočim 
stilom…
Opazovanje doma pa razkrije globino tega konflikta in 
neorganiziran stil navezanosti

Kar nekaj klinikov in nekatere socialne službe 
uporabljajo dobro strokovno podprto spremljanje 
odnosov v domačem okolju kot podlago za pomembna 
socialna ukrepanja v potencialno malignem 
negovalnem odnosu.



- 2. TRAVMA IN ČUSTVENA 
NEREGULIRANOST

 Neorganizirana-nerazrešena navezava je travmatski 
zgodnji odnos

-otroku ne pomaga pri regulaciji notranjih stanj, 
ampak ga dodatno obremeni, trajno poškoduje

Novorojenček, dojenček, majhen otrok življenjsko 
potrebuje zrel um, da mu pomaga predelati težka, 
neprijetna, življenjsko ogrožujoča stanja!
Ko jih doživlja v telesni in čustveni bližini, so manj težka, 
manj ga ogrožajo, prinašajo upanje in vero v dobro 
preživetje. 
Z vsako novo izkušnjo, da skupaj nekaj prestaneta, se 
povečuje zrelost in varnost.



Neorganiziran način navezovanja lahko opazujemo 
tam, kjer negovalna figura ni zaščitnik.
V odnosu z malignim negovalcem pa je otrok čisto 
izpostavljen in ne more rešiti alarmne situacije na nek 
predvidljiv, organiziran način.
Nasprotno, tak negovalec mu naloži dodatni 
nerešljiv stres.

Konfliktno vzdušje med partnerjema, nasilje, hudi 
konflikti primarnega negovalca s kom tretjim… 

Zunanja travma, stres… posrka razpoložljivost matere za 
dete…
Otrok ne dobi zagotovila, da je viden, slišan, 
razumljen, ljubljen, bo zaščiten pred (telesnimi) 
nevarnostmi in da ne bo zapuščen!



2014: Čustveno nereguliran in travmatiziran starš je 
za dete izredno strašljiv.
Njegov notranji kaos preskoči v otroka!
Kronični konflikt, nekontrolirano vedenje, bes, nasilje…

-izpostavi otroka nemočnemu opazovanju tega stanja 
📫 ob tem, da je za dolgo časa odložen, pozabljen ali celo deležen jeze, 

nepredvidljivosti ali kaznovalnosti…

  - otrok občuti hud strah, alarm NS, ker ve, da je varno zavetje (mati, 
oče) samo v nevarnosti…

…



POVEZAVA V NDM: 

1. Potreba po bližini = strah… iskanje varnosti 
= občutek ogroženosti (ob drugih situacijah 
bližine!)
2. Negovalec( varna baza) = strah…Pogled na 
negovalca- sproži spomin na preživeto grozo in 
strah: ko vidi negovalca, čuti bojazen… 



V TAKIH RAZMERAH JE NEGOVALEC 
TEŽKO VARNO ZAVETJE-VARNA BAZA

V ‚Tuji situaciji‘ tak otrok, ki se spominja zadreg in 
strahov od doma, nima dovolj notranje gotovosti v FN niti 
virov, da bi lahko dosegel samopomiritev- ob vrnitvi 
negovalca pa se mu zbudijo vsi spomini nevarnosti in stanj 
povečanega alarma povezanega z njim, ki ni bil potešen, ali 
travmatičnih dogodkov v katere je bil vpleten…….kar ga 
naredi povsem konfuznega…

                    Bi se približal in bi zbežal stran…



ZAKAJ EKONOMSKA, BIVANJSKA, 
SOCIALNA KRIZA PSIHOFIZIOLOŠKO 
OGROŽA MAJHNE OTROČIČKE

Tudi, kjer ni trpinčenja, se pa za mlado družino kopičijo, 
seštevajo in potencirajo sočasno delujoča številna socialna 
in ekonomska tveganja, pomeni to zaradi kakofonije težav 
in kaosa izjemno nevarnost za razvoj neorganizirane 
navezave pri otrocih!
Ko ta situacija traja, se ne razreši, se stopnjuje, se 
pridružujejo vedno nove in nove težave, izgube…in ni 
olajšanja, pomiritve, je to maligno okolje! 
Tveganje nastaja skozi ogrožujočo stopnjo *kaosa in 
*povečevanje mentalne nedostopnosti staršev za 
uglasitev in nego otroka. 
V takih pritiskih je tudi manj je možnosti, priložnosti in 
sposobnosti za *reparacijo.



- 3.POMEN OTROKOVEGA TEMPERAMENTA ZA 
RAZVOJ NEORGANIZIRANE NAVEZAVE

2014: Imajo od rojstva naprej- že v prvih dveh 
tednih težave z regulacijo afekta (po Brazeltonovi 
skali ocenjevanja vedenja novorojenčka)- za razliko od 
tistih, kjer se pokaže osnovni vir neorganiziranega 
navezovanja na strani negovalca
Imajo oškodovane notranje regulatorne zmožnosti že ob 
rojstvu
V Tuji situaciji izražajo bolj zmedenost in 
dezorientiranost, ne pa toliko strah do negovalca
Tak otrok bi zahteval izjemno senzibilnega negovalca za 
dober izid

Velika stopnja vpletanja, nadzora povzroča zmedo, je 
otrok ne more doumeti – kar mu povzroča strah



STRAH BREZ IZHODA

To obliko se zazna pri dojenčkih in malčkih v 
omejenem časovnem obdobju…
v starosti 1 leta njihove neorganizirane  strategije 
kolabirajo.
Pri otroku opazimo teme strahu pri igranju z lutkami ali pri 
risanju družine. 

Potem se preoblikuje v bolj organizirano obliko: 
Značilno se oblikujejo odnosi v šolskem, adlescentnem 

obdobju- kaže se kontrolirajoče vedenje : 
⚫ njihovo vedenje se organizira okrog sistematičnega 

napora nadzorovati starša
⚫ pri 6 letih :  pride do obrata vlog- parentifikacija otroka 
⚫ S tem ohranja bližino s staršem, obenem pa 

kontrolira-obvladuje grožnjo, ki jo ta starš predstavlja…



1. kaznovalen do starša (sovražno, direktivno, ostri 
ukazi, verbalne grožnje, telesno nasilje)

2. poudarjena skrb za starša (izrazito skrbni, vljudni, 
prevzemajo naloge za starša)- kar pa služi kontroli 
nepredvidljivega starša



Kot odrasli prevzamejo eno od organiziranih oblik, 
lahko celo varno organizacijo. 

Dokler je ne zalomi zaradi prevelikih zahtev po čustveni 
(samo)regulaciji in /ali bližini (socialna regulacija)



SODOBNI KLINIČNO ORIENTIRANI 
RAZISKOVALCI ŠE VEDNO RAZISKUJEJO, KAK 
JE ODNOS MED STRAHOM IN TO OBLIKO 
NAVEZOVANJA: 



Otrok se lahko svojega strahu ne zaveda, ga ne čuti 
kot občutek prestrašenosti. Lahko je v njem le 
zmedenost. 
Ali stalna stanje bojazni, zaskrbljenosti- stalno 
vključen alarm in nikoli dosežena potešitev, tolažba, 
pomiritev…
Pa se vseeno v njem odvija kronično stanje paradoksa 
približevanja-oddaljevanja brez razrešitve! 
Lahko, da se nikoli ne bo zavedel, da mu mati/oče 
povzroča strah in grozo! 
Menijo, da gre za emocionalno/intersubjektivno 
disregulacijo



Odrasli: Nerazrešena navezava
⚫ AAI: v pripovedi o osebni zgodovini, travmi ali 

izgubi se pojavljajo posebnosti v smislu kratkih 
zdrsov, blokad spominjanja, neustreznosti glede 
realnosti, vzročnosti, 

⚫ kot tudi drobni zdrsi v spremenjena stanja zavesti, ki 
jih sprožajo intruzije spomina na travmatska 
doživetja. 

⚫ Pripoved jih popolnoma preplavi s travmatičnimi 
spomini ali prepričanji, ki so sicer odcepljeni in 
disociirani.

NEORGANIZIRANA - NERAZREŠENA 
OBLIKA NAVEZANOSTI  POVZETEK:



Kot odrasel je vedno v nevarnosti, da zunanji dražljaj 
predre negacijo (otrokov jok, trma), kar sproži pri 
negovalcu vedenje, ki otroka prestraši. Pogost je bes. 
Ta se izrazi skozi čustveno ali telesno zlorabo, kar je 
uničujoče za otroka. 

Negovalčeva reakcija vzbudi strah, otrok se ne more 
obrniti niti stran od njega, niti se ne more zateči k 
njemu. Varno zatočišče je obenem vir groze (fear 
without solution).

Nerazrešena travma se pa lahko kaže tudi v strahu 
negovalca, ki se umika od otroka ali v disociaciji. 
Tudi takrat je otrokova varna baza vse prej kot varna, 
otrok se vidi v očeh starša kot grozljiv preganjalec in 
se prestraši samega sebe.

NEORGANIZIRANA - NERAZREŠENA 
OBLIKA NAVEZANOSTI 



Izkušnja, da je ogrožen ali da on ogroža figuro 
navezanosti, od katere je odvisno njegovo 
preživetje, je preveč konfliktno, da bi bilo 
lahko kakorkoli integrirano. 

Treba jo je držati izolirano. To počne 
neorganizirano navezan otrok in preostanek 
življenja nerazrešeno navezan odrasli. 

Te disociirane vsebine pa ostanejo bolj ali manj 
prisotne, vdirajo v zavest in občasno izbruhnejo v 
preplavljanju.

Notranji delovni model je disociiran in nevaren. 
Slab je sa in slab je drugi.



Klinični pomen:

Izredno je pomembna previdnost klinikov pri presoji vrste 
navezave!

Ne na prvo žogo!

Moramo paziti, da ne apliciramo tega koncepta na napačen 
način- obsojajoče, determinirajoče, s krivdo…

pa tudi, da ne zanikamo obstoja mater, ki so grožnja in 
nevarnost za svoje otroke! 

Človek s to vrsto navezave se stalno čuti ogroženega – od zunaj in 
znotraj. 

Še posebej v času, ko so okoliščine stresne!
Metakognicija je zelo omejena, praktično odsotna.
 Vse to resno ogroža njihove otroke, da bodo tudi sami žrtve 

nerazrešene navezave in z njo povezanih psihopatologij. 









MODERNA TEORIJA NAVEZOVANJA: 

Naloga prvega leta življenja je, da vzpostavi varno 
vez čustvene  izmenjave med odraslim in otrokom,

v kateri je mogoča regulacija afektov. 

Je v bistvu teorija regulacije.

Otrokov navezovalni sistem je 
alarmni sistem, ki sporoča o nereguliranosti 

fiziološko-psihološkega stanja!



INTERSUBJEKTIVNA REGULACIJA 
ČUSTEV JE OSNOVA ZA ČUSTVENO 
STABILNOST

Neko neugodno čustvo- npr jeza, sovraštvo, 
vznemirjenost, razburjenje, strah…se pojavi v 
otrokovem telesno-psihološkem…iz njega …

…gre v mater-  od katere otrok pričakuje, da bo to 
stanje sprejela,  občutila, razumela in pomirila…
Če ona to sprejme, prepozna, vzame vase kot 
občutek, ga razume in otroku z vedenjem ali/in 
besedami od-slika/vrne to stanje skupaj s 
pomiritvijo,
 se to čustvo pri otroku spremeni v smislu zorenja 

in bistveno zmanjša. 



SAMO USPEŠNO REGULIRANJE IN 
PREDELOVANJE ČUSTEV V ZGODNJEM 
ODNOSU LAHKO POMAGA RAZVITI DOBRO 
SAMO-REGULACIJO. IN OMOGOČA VARNO 
BLIŽINO ZA MEDOSEBNO REGULACIJO DO 
KONCA DNI…



To je naraven način komuniciranja pri dojenčku, 
otroku in mami preden nastopijo besede, pogosto pa 
vse do 5 leta in še čez, 
dokler se ne nauči otrok s tem čustvom boljše 
upravljati. 
Ko je dobro razdelal rokovanje s posameznim čustvom, 
lahko vse bolj striktno uporablja besede-simbolno 
komunikacijo čustev.

Pred besedami sta morala dobro govoriti jezik  
neubesedljivega….



KAR NE ZNAMO POVEDATI, BOMO 
ODŽIVELI- VEDNO ZNOVA

Kasneje ta mehanizem uporabijo manj osebnostno 
zreli ljudje za to, da se znebijo svojih nezaželenih 
delov in jih potisnejo v druge- to je obrambno vedenje, 
ne več normalna komunikacija.…

Tako se v zgodnjem odnosu nezrelo oblikovani odnosi 
ponavljajo v neskončnost…

  Korektiven odnos omogoči z novo FN posamezniku, da se 
vrne na zastoj in izpelje prepoznavanje, 
ubesedovanje in delovanje s čustvi. Zgodi se zorenje 
in pomiritev
Tak osebnostno spremenjen človek intenzivno občuti 
zadovoljstvo in poživitev svojega življenja



                MIT O MATERINSTVU



KRITIKE  TN : OBTOŽEVANJE 
MATER
 Osredotočenost na mater - kot edinega usodnega 
negovalca v zgodnjem obdobju, jim nalaga krivdo.

Bowlby sam v poznih delih opisoval pretirano 
poudarjanje odnosa mati-otrok. Kasneje raje 
uporabljal izraz „primarni“ ali „najpomembnejši“  
negovalec ali figura navezovanja. 

M.Main(1981):  Otrok vzpostavi hkrati več odnosov 
navezovanja in neugodnosti iz enega lahko 
nevtralizirajo drugi.
Po drugi strani pa je dokaj res, da je materino 
duševno zdravje osrednjega pomena za zdrav razvoj 
njenih otrok



Sarah Hrdy (2009):  „MATI IN OSTALI“
 vsak otrok (povprečno) štiri starševske figure.

TN  razlaga bistvo nastajanja in vzdrževanja vezi 
 in kaj se zgodi, če so vezi težke, načete ali prekinjene – 

začasno ali stalno.

Manj se ukvarja konkretno z materami in očeti- čeprav 
vstopa sedaj tudi v klinično delo  številnih teoretičnih 
praks



Odnos z otrokom je zelo zahteven in ga boljše 
izpeljejo bolj zrele osebnosti: 
Od začetnega zlitja, ki je nujno, do tega, da otroka 
opogumlja v samostojnost in v odnos z drugimi osebami 
(otrokov oče, njena mati, drugi bližnji, vzgojitelji, 
vrstniki…)
Novorojenček in dojenček veliko jemlje in materi 
(konkretno) malo da v zameno, ni prijazen, ne 
usmiljen... samo zahteva… 

Od popolne nemoči, ki jo preplaši zaradi neverjetne 
odgovornosti; ki ji daje strašno moč, ker je otrok res 
popolnoma odvisen od nje in z njim lahko naredi, kar 
hoče…do tega, da ga spodbuja v raziskovanje, učenje, 
poskuse in zmote…do končne ločitve v samostojno osebo 



Vsaka nova faza v zorenju je (fizično, čustveno in 
osebnostno) oddaljevanje od matere- tega ne sme vzeti 
kot zavrnitev, zapuščanje…in se ne sme maščevati, 
napadati ali ovirati---ampak mora nevtralizirati te svoje 
vzgibe in poiskati v sebi zadovoljstvo in navdušenje 
nad napredkom…

Patološka mati se razlikuje od dovolj dobre v tem, da že 
sama sebe ne doživlja kot ločeno osebo, ampak je na 
nek nesrečen način patološko povezana s svojo materjo: 
…je bila nezaželena, spregledana ali/in posebna, 
nenadomestljiva in  izjemna … ampak samo, 

                          ko je služila materi…



TRANSGENERACIJSKI PRENOS TRAVME: 
MATERIN ODNOS DO LASTNE MATERE

Izmenjava teh pozicij odklonitve=izolacije/zlivanja 
=izginjanje sebe - deklico dela silno ranljivo, zmedeno 

      in pogosto čuti bolj ali manj zaznano sovraštvo do svoje 
matere. 

Strah, občutki krivde, zavist, neuresničena ljubezen v 
pravem pomenu (resnična sprejetost in videnost), 
hrepenenje, odgovornost … se mešajo s tem (prikritim) 
sovraštvom in povzročajo, da ne more čustveno in 
mentalno predelati otroških odnosov do matere in 
je ‚zapustiti‘, izpustiti…da bi zavzela zares odraslo 
identiteto.
Ne more zares dobro vzpostaviti 
partnerskega-seksualnega odnosa s 
partnerjem-očetom otroka. 
V odnosu z lastnim otrokom se aktivirajo vse te stare 
zapletene bojazni, zamere in negotovosti…



ODNOS JE TRPLJENJE

Ker je njen odnos z materjo pomenil eno samo 
trpljenje, bolečino in nič ugodja, miru, varnosti… 

  je zanjo vsak bližnji odnos trpljenje. 
             Navajena je sprejemanja bolečine…

….sedaj jo bo lahko tudi zadajala…
V odnosu z otrokom ne more, ne zna…zaznati ugodja in 
ga nikakor ne zna ponuditi niti otroku…

           tudi onadva sta in bosta vezana v trpljenju…
Že sama porodna bolečina je lahko zamera otroku…



BLIŠČ IN BEDA MATERINSTVA
Če rodi sina, 

-lahko preko njega pridobi premoč do svoje 
matere, 

-se počuti družbeno ‚uspešna‘ in 
- se sina oklepa kot pomožnega dela sebe, ki jo šele 

naredi popolno…srečno…
Če rodi hčer, 

-je lahko nastopil čas, ko se bo maščevala hčeri za 
vsa ponižanja iz strani svoje matere. 

-To, da je rodila hčer, ji prinese novo ponižanje 
glede spola. 

Tako gre maščevanje žensk nad ženskami od 
matere na hčerko in naprej po rodu



MATI, KI NE VIDI- IZRABLJA-ZLORABLJA 
OTROKA

V odnosu s svojo materjo se ob nosečnosti izmenjuje 
veliko sovražnih vsebin. Veliko je oboje-smerne zavisti.
Največja škoda se zgodi že v prvih dveh letih- ko je 
otrok hudo nemočen in je še pred-beseden…
Je njena igrača, njen objekt za…

…..včasih- ko gre za sinhronizacijo in otrokova neugodna 
čustva, stanja- ga čisto odloži, pa spet zasipa z bogastvom, 
pozornostjo, bliščem- ko služi to njenemu glamurju, 
podobi ali samopodobi…
Če je taka patološka mati zelo izolirana od drugih 
odraslih, ki bi vstopali v njeno (zaprto) interakcijo z 
otrokom, je to za tega otroka zelo škodljivo in nevarno…
Če mati dobiva čustvene potrditve samo od 

svojih otrok, je to za njih preveliko breme!



Mati, ki je telesno nasilna, ponovi odnos, ki ga je do 
nje imela njena mati- nasilje je transgeneracijska 
travma
Ko mati pretepa otroka, doživlja občutek 
zmagoslavja 

– (ne-nevtralizirano agresivno) fantazijo, ki jo je imela kot 
otrok, sedaj lahko udejanja kot svojo zmago nad 
lastno materjo…

-otrok se materi zares ne upa upreti, saj ve, da bi 
njegovemu nasprotovanju sledil popolni materin 
umik, kar je zanj mnogo težje kot telesna bolečina in 
strah…

Ta izjemen strah pred izgubo svoje matere bo otrok 
poskušal krotiti skozi mnoge načine vedenja, ki so 
izjemno destruktivni – fantje navzven, deklice navznoter 
(morebiti se to sedaj nekoliko, delno spreminja?)… -



MALTRETIRANE DEKLICE

Vse vrste duševnih in telesnih  težav.
Napetost, ki izhaja iz stalnega strahu pred 
zapustitvijo in strahu pred bližino, lahko 
najde pot v motnje hranjenja, pohabitve telesa, 
ukvarjanje s telesnim videzom in izpostavljanje 
pretiranim korekcijam vse mogočih delov telesa.

Vse vrste težav v odnosih, kjer je v ospredju 
motena razmejitev med dvema in moten 
odnos do moči, veljave…
Velika je verjetnost, da bo napade obrnila v 
svoje otroke, posebej deklice…



MARIJA DEVICA IN/ALI PRASICA

Matere, ki svoje otroke zanemarjajo ali zlorabljajo 
v otrocih sprožijo razvoj patološkega razcepa:

Na vsak način se poskušajo na mater uglasiti. 
Zares težko jo bodo kdaj koli zdravo zapustili. 
Izgube matere se bojijo vsaj tako zelo kot njene 
bližine…vendar nič od tega nimajo ozaveščeno.

Idealizirajo mater - tisti del, ki je (bil) kdaj do njih dober. 
Sami pa se identificirajo s slabim, napadalnim delom 
matere. Tako so v zunanjem svetu napadalni, 

                                 neprijetni, kontrolirajoči, brezčutni…



KAJ PA DEPRESIVNA MATI?

Ima usodne posledice za otroka…
Nima kapacitete za odziv na otroka 

    in ne zmožnosti, da zrcali OTROKOVA notranja    
stanja.
Vsak (majhen) otrok v materini mimiki vidi sebe, 
svojo sliko - na podlagi katere si ustvarja podobo o sebi. 
Depresivna mama polaga vanj, ne on v njo… V bistvu 
vidi njo, misli pa, da vidi sebe…
Izmenjava med njima se zoži na izmenjavo težkih 
čustev: jezo, žalost, krivdo, razdražljivost, brezup---



Odpade vitalni del. 
Na otrokov smeh se ne odzove- 

otrok ne dobi občutka, da lahko vpliva 
na svet in da je mati živo in odzivno zrcalo. 

Depresija za mater pomeni preplavljenost z občutki 
krivde in samoobtoževanja … -prekine stik, ker se čuti 
slabo mater…

Mati velikokrat odtegne pogled in odnos, se pomakne 
vase
Ali ima občutke krivde in je vsiljiva ali je jezna in 
neuglašena v re-akcijah…



ŽIVLJENJE POTREBUJE VEZI,
         SAMOST JE ZA PLANETE V 
VESOLJU…



Razumeti drugega ni „znanost“ niti nekaj 
„objektivnega“, pa vseeno to ne razvrednoti poklica 
POMOČI, nasprotno, pokaže ga v vsej etičnosti in 
humanosti!

Vzame veliko časa in prinese „tveganja“ 

Zahteva zanimanje, radovednost, osvobojenost 
prehitrega sklepanja kljub nakopičenemu znanju in 
izkušnjam
Raje KOT PREDVIDEVANJE, PREPRIČANJE, 
PREPRIČANOST…Iščemo pomene skozi čuječno 
prisotnost



KARL JASPERS : 
„ KO ZARES RAZUMEMO POMEN NEČESA, 
NALETIMO NA SAMEGA SEBE ZNOTRAJ 
DRUGEGA…“ 


