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že več let me navdihuje misel, da bi napisala knjigo. v preteklosti 
sem se v svoji psihoterapevtski ordinaciji srečala s številnimi ljudmi in 
različnimi temami, s katerimi so se soočali. ob tem sem spoznala na-
slednje: naj si bodo pripovedovanja mojih klientov še tako različna, eno 
je bilo in je še vedno skupno vsem – kdo ter kakšni so danes, z vsemi 
prednostmi in slabostmi, je odraz njihove osebne preteklosti, vplivov 
prvih oseb, na katere so bili navezani (v večini primerov so bili to starši), 
in načinov vedenja, razmišljanja ter ravnanja, ki so jih doživeli in se jih 
naučili v zgodnjem otroštvu.

Kaj ste počeli, preden ste v roke vzeli to knjigo? Ste prej postorili še 
vsa domača opravila po načelu »Najprej delo, potem zabava«?

Ali morda že zdaj veste, da boste danes prebrali samo predgovor, 
ker ste se ponovno pustili pregovoriti, da boste počeli nekaj, kar vam 
pravzaprav ni niti malo po volji?

Knjigo sem napisala za tiste, ki bi radi bolje razumeli, kako je nanje 
vplivala njihova lastna zgodovina. moja knjiga je namenjena ljudem, ki 
se želijo naučiti skleniti mir s svojo preteklostjo in se za vselej otresti 
nezdravih načinov vedenja ter navad. Namenjena je vsem, ki si pri is-
kanju polnega, svobodnega življenja, v katerem bi sami določali tok do-
godkov, nevede postavljajo ovire; vsem, ki vedno znova pozabljajo, da so 
edinstveni in premorejo neizmerno bogastvo sposobnosti ter spretnosti, 
ki so jih morali, zmogli ali smeli razviti v svojem življenju. Napisala sem 
jo za tiste, ki morda vedno znova dvomijo vase, a niso izgubili upanja. 
verjamejo, da obstaja pot, ki vodi k osebni uspešnosti in zadovoljstvu. 
Ko jo bodo prehodili, bodo pomirjeni glede svoje preteklosti, svojega 
okolja in še posebej glede sebe samih.

Na pravi poti smo – obdržite jo v rokah. Predvidevam, da knjige 
niste kupili naključno, ampak z namenom. morda ste se za to odločili s 
točno določenim ciljem ali celo z določenim upanjem.

mnogi boste med branjem imeli občutek, da ste osebno nagovor-
jeni ali se boste morda prepoznali v posameznih zgodbah. morda boste 
prepoznali nezdrave načine razmišljanja in ravnanja pri sebi ali se boste 
spomnili načinov vedenja, ki jih ne marate. Takrat lahko zagotovo 
občutite tudi prizadetost, a takšno soočenje s samim sabo lahko po-
leg vseh neprijetnih občutij, ki jih sprva sproži (sram, bojazen, jeza...), 
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Beseda soočanje pri marsikom takoj sproži misel na glasen prepir, a 
ne bojte se. S soočanjem mislim na temeljito, intenzivno ukvarjanje z 
določeno temo, ki se lahko zgodi ali samostojno, v vaših mislih, ali na 
enak način skupaj z vašimi starši ali drugimi osebami, ki jim zaupate. 
Za osebni pogovor s starši o vaših pridobljenih spoznanjih in more-
bitnih vprašanjih, ki so se vam porodila, vam želim kasneje razkriti 
nekaj misli in vas povabiti, da jih vključite v pogovor (glej poglavje 
»Govoriti s starši«).

Raziskovati svojo izvorno družino in osebno preteklost je pomem-
ben ključ do spoznanja, zakaj se včasih sami oviramo ter nam vedno 
znova spodleti pri poizkusu, da bi živeli življenje, o katerem odločamo 
izključno sami. Prav tako je to ključ do spoznanja, zakaj smo do zdaj 
tako težko imeli dobre in zdrave intimne ter prijateljske odnose. 
Pogosto je ta del naše preteklosti tudi razlog za bolezni našega telesa 
in duše. Ta del naše zgodbe je tudi ključ na poti, da sprejmemo sami 
sebe z vsemi prednostmi in slabostmi, da se cenimo, spravimo s svojo 
preteklostjo, se naučimo spoštovati ter biti samim sebi resničen pri-
jatelj. šele ko nam bo to uspelo, bomo na dobri poti do svobodnega in 
srečnega življenja, o katerem odločamo sami.

Kaj imam v mislih z življenjem, ko smo svobodni in sami odločamo? 
Saj lahko vsi delamo vse, kar želimo – ali pač ne?

Ali ste se že kdaj kritično vprašali, kako zelo svobodna in samo-
odločujoča je dejansko vaša bit?

»že dolgo nisem ničesar slišala o tebi, zakaj se nikoli ne javiš?«
»Kaj pa si bodo mislili ljudje?«
»Božič, joj, kar lasje se mi postavijo pokonci, štirje obvezni obiski 

na en večer, sicer bo spet pol sorodstva užaljenega.«
že pri teh navideznih malenkostih si moramo priznati, da naša svo-

boda in samoodločanje nista tako napredovala, kot smo mogoče dom-
nevali. mnenje drugih je eden največjih sovražnikov samoodločanja 
in svobode.

Ujetost in pomanjkanje samoodločanja nas ne tepeta samo v vsak-
danjih situacijah, o katerih potem radi govorimo kot o »kompromisih, 
ki jih pač tu in tam moramo sprejeti, ker konec koncev ne živimo sami 
na svetu«. Udarita nas veliko širše in ne da bi opazili, da smo imeli iz-
biro, ali da bi se sploh spomnili, da je to naše življenje, v katerem sami 
sprejemamo odločitve in sami zase določamo, kaj je za nas dobro.

»želel sem izbrati umetniško pot, a se mi je oče posmehoval in 
vprašal, od česa nameravam živeti. Zato sem se izšolal za spodoben 
poklic in prevzel njegovo notarsko pisarno.«

»od svojega poklica sem kar bolan in od svojih sodelavcev v službi 
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tega vidika tudi lažje razumemo, da raje nekje spadamo zraven, kot pa 
da bi se postavili na mesto obtoženega izobčenca.

BoLj ALI mANj LjUBLjENI oTRoCI

vsak član družine, vsak izmed staršev, vsak brat ali sestra svojo družino 
doživlja drugače. Nobeden izmed staršev se do posameznega otroka 
ne obnaša enako in glede na to, na katerem mestu v vrstnem redu 
rojstev je otrok rojen, je doživljanje ene in iste družine popolnoma 
drugačno. Položaj, v katerega je otrok rojen, je vedno drugačen, četudi 
je vsak otrok rojen v isti porodnišnici, v isti porodni sobi, s pomočjo 
iste babice. In čeprav so otroci rojeni na isti svet, v isti kulturni krog, 
v isto družino, jih bo vsaka izmed teh dimenzij oblikovala drugače.

»Ko je prišel prvi otrok, še niti televizorja ni bilo, saj si ga sploh ne 
bi mogli privoščiti.«

»Pri drugem otroku sva bila še zelo zaljubljena in takrat tudi babi-
ca še ni živela pri nas.«

»Pri tretjem otroku so bile stvari že nekoliko bolj enostavne. Prva 
dva sta bila dovolj stara, da sem ju lahko tudi za nekaj časa posadila 
pred televizor, če sem bila zaposlena z dojenčkom.«

Najstarejši od otrok se bo soočal s popolnoma drugačnimi in ved-
no novimi okoliščinami. že zaradi tega bo situacije doživljal drugače. 
Najprej jih je spoznal »brez konkurence« in jih kasneje na novo 
doživljal ter preživljal s svojimi sestrami in brati.

vsak otrok prejme določeno vlogo v družini. vlogi prvorojenca 
in zadnjega otroka sta dani že po naravi in s sabo prinašata oblico 
nenapisanih zakonov.

»Ti si najstarejši, pa vendar moraš biti dovolj pameten, da se zaradi 
takšne malenkosti ne boš kregal!«

»Ti tega ne znaš, za to si še premajhen!«
»Daj igračo malemu, ti si za to že tako ali tako prevelik!«
vendar obstaja tudi fleksibilna plat razdelitve vlog, ki izhaja iz 

tega, kako so izražene posamezne osebnosti. otroci, ki so še pose-
bej podobni enemu od staršev, so z njim pogosteje v konfliktu, med-
tem ko manj projekcij sprožajo otroci, ki se po vedenju razlikujejo 
od staršev. Kar pomeni, da se staršu lastno vedenje, ki bi lahko bilo 
razlog za konflikte, zrcali v manjši meri. Sicer to ni pravilo, ki bi ga 
lahko uporabili pri vseh družinah, saj pri igri razdelitve vlog štejejo 
še številni drugi parametri. Kljub temu pa v svojem terapevtskem 
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številni spori z možem, ki taščo doživlja kot izrazito dominantno ose-
bo. Ker organizacija družinskega vsakdana brez mamine pomoči ne 
bi delovala, valeria težko postavi meje, ki so zaradi odvisnosti z leti 
vedno bolj zabrisane.

KAKo oDRASLI SPLoH STE?

Ste bili ob odstavkih o odraščanju, ki ste jih pravkar prebrali, pri-
zadeti? Se vam je zdelo nekoliko neprijetno, a znano, ko sem vam 
pripovedovala o znanki, ki je staršem povedala za napredovanje? Ali 
ste mogoče na ne najbolj zdrav način odvisni od staršev (finančno, 
organizacijsko)?

Kakšna je pravzaprav videti vaša situacija? Ali ste se resnično 
odcepili in prerezali popkovino?

Teresa, ena mojih klientk, mati samohranilka osemletnega sina, je 
prišla k meni, ker ni več mogla prenašati nenehnega pokroviteljske-
ga odnosa svojega očeta, kot mi ga je opisala. želela je poglobljeno 
razmisliti o svojem vedenju, da bo ob naslednji debati lahko bolj kos 
svojemu očetu. Po vsakem prepiru je Teresa namreč imela občutek, 
da je oče ne jemlje resno. Počutila se je, da jo obravnava kot najstnico 
in gleda nanjo zviška. Pripovedovala mi je, da je po vsakem sporu z 
njim ure in ure razmišljala, kaj vse bi mu rada povedala, ampak si 
tega v odločilnem trenutku ni upala. Po Teresinem pripovedovanju 
se je oče močno vmešaval v njeno in sinovo življenje. vključeval se je 
v pogovor o novi vrtni garnituri, vmešaval se je v izbiro šole za sina. 
vedno je imel pripombe na Teresino ločitev. Njena odločitev se mu je 
zdela »neodgovorna, otročja in v vsakem pogledu napačna«, kar mi je 
povedala s solznimi očmi. Tereso je očetovo nenehno vmešavanje zelo 
obremenjevalo. med terapijo se je izkazalo, da oče financira večino 
hčerinega in vnukovega življenja. Teresa kot mati samohranilka ni 
mogla delati polni delovni čas. od otroštva je bila vajena zelo udob-
nega življenja, ki se je v partnerstvu z očetom njenega sina še stop-
njevalo. Po ločitvi pa samo z lastnimi sredstvi ni mogla vzdrževati 
luksuza, ki ga je bila navajena. Za to tudi ni videla nobenega razloga, 
saj je bil njen oče zelo premožen. od njega je poleg rednih mesečnih 
nakazil prejemala tudi denar za vse »izredne« izdatke, kot so nova 
vrtna garnitura, popravilo avta, ki je bilo dražje od predvidenega, in 
nova smučarska oprema za sina. Če se Teresi kljub vsemu na koncu 
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oBČUTEK LASTNE vREDNoSTI –
NAšA TRDNA SKALA oPoRE

»Duhovna svoboda in močan občutek 
lastne vrednosti sta najmočnejši orožji proti suženjstvu.«
(AvToRICA, PRoSTo PovZETo Po mARTINU LUTHRU KINGU) 

Psihologija razume občutek lastne vrednosti kot subjektivno podobo 
lastne osebe. To so subjektivna ocena in pogledi, ki jih imamo o sebi. 
Imamo natančno predstavo o tem, katere prednosti in šibkosti si 
pripi sujemo, kakšni bi radi bili ter kako želimo delovati na druge.

Gospod m. dobro pozna samega sebe in se zna dobro oceniti. Kot 
vodilna oseba to tudi mora znati. ve, da je ljubeč oče, kot direktor 
podjetja je uspešen v poklicnem življenju in ve, da je njegov uspeh po-
gojen z njegovo odlično sposobnostjo uveljavljanja. velika uganka pa 
je zanj dejstvo, da pri svojih zaposlenih ni ravno priljubljen. še več, to 
ga tudi jezi, saj so njegove vodstvene sposobnosti pravzaprav njegova 
odlika in velika prednost.

Njegova asistentka ga kot nadrejenega opisuje takole: »Gospod m. 
je častihlepen in usmerjen v uspeh. Če gre vse po načrtih, je do nas 
zaposlenih prijazen, a gorje, če si ga kdo drzne kritizirati. Potem ga 
gospod m. glasno in jezno ošteje, saj ne mara, da mu kdo ugovarja.«

Eden najpomembnejših motivov pri človeku je prizadevanje, da 
ščitimo občutek lastne vrednosti, ga ohranjamo oziroma ga povišujemo. 
ob tem se seveda zastavlja vprašanje, od kod ga črpamo. Na občutek, 
da smo sami nekaj vredni, vplivajo številna doživetja in okoliščine. 
Razveseljujoče je, da se ta občutek skozi naš razvoj lahko spreminja. 
Znanost razlikuje med tremi vrstami »pozitivnega« samoovrednoten-
ja: stabilno sprejemanje samega sebe, nestabilno ocenje vanje samega 
sebe in egocentrično poveličevanje samega sebe.

Ljudje s stabilnim sprejemanjem samega sebe se ocenjujejo pozi-
tivno ter si priznajo lastne slabosti in napake. Drugih ljudi ne raz-
vrednotijo. ob konfliktih reflektirajo o lastnem prispevku, stojijo za 
svojimi potrebami in interesi, ne da bi ignorirali interese drugih ali jih 
razvrednotili. Ti ljudje znajo na primeren način sprejeti kritiko, ne da 
bi ob tem podvomili v občutek lastne vrednosti. Ni jim treba stalno 
uresničevati ali potrjevati lastnih idealov. Ne orientirajo se po vedenju 
drugih, ampak se poskušajo obnašati skladno. To pomeni, da je tisto, 
kar mislijo, čutijo in rečejo, usmerjeno v isto smer ter ni v protislovju. 
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simptom predstavlja nekaj pomembnega in s tem spreminja pomen 
našega ravnanja.

vprašali se bomo: kakšna je cena za to, da opustimo to vedenje?
Nekateri se bodo počutili slabše kot prej, če bodo opustili nekaj, kar 

jim ni bilo ljubo. Simptom namreč nadomešča nekaj, kar bi pos talo 
še večji problem. »Simptom« nas ščiti in nas na nek način krepi. ščiti 
nas do trenutka, ko se naučimo svoj notranji konflikt rešiti na drug ali 
morda bolj zdrav način.

Rešitev vedno pomeni tudi, da se nečemu odpovemo.
Deloholik ve, da njegovo vedenje praviloma škoduje tako njemu 

kot tudi ljudem v njegovi okolici. škodi namreč njegovim odnosom in 
zdravju. Če človek kljub trpljenju toliko ur dela in s svojim škodljivim 
vedenjem ne preneha, po navadi za to obstaja dober razlog. Če gleda-
mo na ta način, razlog za simptom ni odvisnost, ampak se s tem rešuje 
drugi, globlji konflikt.

vedno bi morali oceniti prednosti oz. koristi, če spremembe ne iz-
vedemo, in negativne posledice, če spremembo izvedemo. 

Trpljenje in stiska nista vedno zadostni spodbudi za spremembo. 
Za vedenje našega deloholika obstaja določena korist, ki jo vzame v 
zakup, tudi za ceno, da mu vedenje škodi in ogroža njegove odnose. 
v danem trenutku človek nima drugih možnosti za reševanje svojega 
konflikta (katerega koli). obilica dela je zanj trenutno najboljša alter-
nativa. Potrebno je ugotoviti, kaj predstavlja nezdravo delo in v čem je 
smisel; potrebna je razlaga, da bi lahko kaj spremenili.

Kdor išče spremembe (o spremembah ne govorim zaradi razno-
likosti), mora razvozlati vzroke in zgodovino svojega neželenega ali 
nezdravega ravnanja. To večinoma izpolnjuje nek namen. obstajajo 
številne možnosti, kateri razlogi in zgodovina so v ozadju našega ve-
denja. Ali želimo nekaj pozabiti ali potlačiti ali nam pomagajo pre-
mostiti določene strahove. Drugi razlogi nas ščitijo ali nam omogočijo, 
da odložimo odločitev, ki je bolj boleča kot naše trenutno škodljivo 
vedenje. Tako je bilo tudi v Bettininem primeru.

še naprej opazujmo koristno plat nezdravega vedenja na primeru ve-
denja deloholika.

večinoma take ljudi zelo občudujejo in cenijo zaradi njihove skoraj 
neomejene storilnosti.

Ljudem, ki načeloma naredijo vse sami, ni potrebno zaupati drugim 
pri prepuščanju nalog.

Ali: kdor naredi vse, daje občutek, da brez njega ne gre in je 
nenadomestljiv.




