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SVETOVALNICA ZA STARŠE VRTČEVSKIH OTROK IN DRUGE 

VEDOŽELJNE 

Spoštovani bralci! 

Pred vami je dragocena vsebina, v kateri boste veliko zanimivega prebrali o razmerju in 

pomenu objekta in subjekta v procesu vzgoje, o otrocih z avtizmom, o tem kako praznike 

predstaviti otrokom ter o ranljivosti in vzgoji. 
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Želimo vam prijetno branje! 
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RAZMERJE IN POMEN OBJEKTA IN SUBJEKTA V PROCESU VZGOJE 

mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

 

Preden pričnemo v nadaljevanju razpravljati o uspešnosti vzgojnih stilov je potrebno definirati 

objekt vzgoje. Zavedati se moramo, da učinkovitost oz. uspešnost vzgoje in vzgojna moč 

vzgojitelja nista neposreden produkt določene vzgojne tehnike, temveč postaneta razumljivi 

šele znotraj mesta, ki ga zaseda vzgojitelj do učenca v določenem socialnem razmerju. 

Dejavniki, ki določajo socialno razmerje procesa vzgajanja, so za določitev vzgojiteljeve 

pozicije v vzgojnem procesu pomembnejši, kot sami faktorji znotraj vzgojnega razmerja. 

Trdimo, da vzgojni učinki niso odvisni od vzgojne tehnike same oz. od značilnosti posameznega 

vzgojnega stila, temveč od mehanizmov identifikacije v socialnem kontekstu. Proces 

identifikacije poteka v odnosu zavestnega in nezavednega, je tisti proces, ki moč vzgoje 

pojasnjuje tako v razmerju do vzgojitelja, kot v razmerju do gojenca. “Iz tega sledi za 

tradicionalno pedagogiko nemara celo paradoksna teza, da je moč vzgojiteljevega vzgojnega 

učinkovanja premosorazmerna z njegovo identifikacijo z določenimi vrednotami, pravili, 

oblastjo, idejo ali ideologijo.” (Medveš, SP 5-6, 1996, str.278) Preprosteje povedano vzgojna 

moč vzgojitelja izvira iz stopnje vzgojenosti vzgojitelja samega oz. iz stopnje njegove 

internalizacije določenega sistema vrednot, pravil, norm. Zakonitostim družbene pogojenosti 

vzgojnega procesa so zavezani tako tisti, ki se jih vzgaja, kakor oni, ki vzgajajo in so bili vzgajani. 

Zavezani so na ravni libidinalne ekonomije, saj meje uresničevanja človekove čiste narave 

postavlja družba, socialna mreža v katero se vključuje.  

Misel o praznini vzgojne tehnike kot praznega zgolj metodičnega prostora je prazna. Vedno 

znova se pokaže, da je vsaka vzgojna teorija kot praksa prežeta z določeno idejo, ki se v ozadju 

razkriva kot temelj prave avtoritete (krščanskega Boga, Rousseajeve ljubezni, Kantovega uma, 

Freudovega ideala očeta, Lacanovega zakona itd.), ki pa je lahko zgolj praznina. Avtoriteta ni 

nikoli odsotna ampak lahko zaseda različne položaje znotraj posameznega vzgojnega stila. Pri 

tem vidimo, da je dejansko vzgojitelj tisti, ki vzpostavlja to imaginarno točko kot avtoriteto. 

Brez avtoritete ni vzgoje. Avtoritetni položaj vedno teži h krepitvi neposrednega in/ali 
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posrednega nadzora nad gojencem, ter poskuša ustvariti čustveno odvisnost gojenca od 

vzgojitelja. Ključ za vzgojni proces avtonomnega, svobodnega posameznika se vzpostavi 

izključno na podlagi ponotranjene prisile ali t.i. notranje-zavezujočega zakona, 

ponotranjenega Ideala-Jaza, glasu vesti..., ki je rezultat identifikacije z nosilcem te prisile - 

vzgojiteljem ali bolje rečeno z avtoriteto. Končna faza se vsekakor kaže v oblikovanju aktivne 

vloge gojenčevega Nad-Jaza. Razvoj kritične zavesti je jamstvo posameznikove avtonomnosti. 

“Aichoren je razvil tezo, da se vzgojni vpliv vzgojitelja prične šele, ko (oz. če) gojenec sprejme 

(postavi) vzgojitelja na mesto svojega Ideala-Jaza.” (Aichoren v Medveš, SP 5-6, 1996, str.278) 

Bistvo osamosvajanja oz. gojenčeve samostojnosti moralnega presojanja poteka znotraj 

sistema nadzorovanja, ki prehaja od zunanje prisile k notranji prisili. Končna faza je torej faza 

moralne samoomejitve. 

In kakšno je razmerje subjekt in objekt vzgoje? 

Veliko časa se je znotraj pedagogike enosmerno razmejevalo učitelja na stran subjekta vzgoje 

in gojenca na stran objekta vzgoje. Subjekt kot tisti, ki zavzema aktivno pozicijo vzgoje in je 

odgovoren za vzgojni rezultat in objekt kot pasivziran, katerega naloga je zgolj sprejeti in 

uresničevati zahteve subjekta. Po Schmidtu je objekt vzgojnega procesa definiran kot 

posameznik, katerega gibalna sila razvoja je zunaj njega, ki je bolj ali manj produkt zunanjih 

sil, ki le sprejema in v vzgojnem procesu ni ustvarjalen, oz. pri katerem gre za vpliv zunanjih 

dejavnikov na osebnost. Razlikuje se od subjekta vzgojnega procesa, ki je rezultat svojega dela, 

njegova dejavnost pa je učinkovita tudi v vzgojnem smislu. (po Schmidt, 1982, str.164-165) 

Pedagogika kot znanost je oblikovala neposredno fiksacijo vzgojitelja v subjektno pozicijo in 

ga v odnosu do gojenca fetišizirala in predstavljala kot neposredno utelešen subjekt. 

Vzgojitelju je poskušala predočiti idejo, da je njegova moč, avtoriteta sorazmerna z vero v 

vzvišenost vzgojnega poslanstva.  Vzgojitelj je sam toliko bolj vzgojni subjekt, kolikor bolj je 

identificiran z neko objektno pozicijo in kolikor bolj je instrument volje Drugega. Pri tem se je 

zanemarjalo pojmovanje gojenčeve notranje aktivnosti, ki je odločujoča za dosego vzgojnega 

rezultata in hkrati objekt vzgoje spreminja v subjekt vzgoje. Vzgojnega cilja ne gre pričakovati, 

če v interakciji med vzgojiteljem in gojencem ne stečejo transferni mehanizmi. In gojenec  ni 
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smo objekt vzgoje, kajti njegovo lastno aktiviranje v razmerju do samega sebe je prav tako kot 

vzgojiteljeva osebnost sredstvo samovzgoje. - torej je sam svoj vzgojni objekt. 

“Kodelja pravi, otrok oz. gojenec nista neposredno dana kot subjekt ali objekt (tako kot je dan 

vzgojitelj kot subjekt), ampak se vsak daje le posredno, se pravi znotraj določene vzgojiteljeve 

naravnanosti, določenega vzgojnega pristopa k njemu in je od tega pristopa odvisno, ali bo 

gojenec subjekt, objekt ali pa eno in drugo.” (Kodelja, 1995, str.142) 

Predpostavka razmerja objekta in subjekta vzgoje je torej stvar razumevanja aktivnosti 

vzgojnega procesa znotraj posameznega vzgojnega stila. 

 

Se nadaljuje. 
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OTROCI Z AVTIZMOM 

Mateja Grudina, uni. dipl. pedagoginja 

 

Medsebojno sodelovanje staršev in vzgojiteljic temelji na skupnih ciljih in nalogah. Tako starši, 

kot tudi vzgojiteljice si prizadevajo za optimalni razvoj vseh otrokovih potencialov ter za 

uspešno napredovanje otroka v vrtcu. Skrbijo za celovit in kakovosten razvoj otrok. Starši in 

vzgojiteljice so otrokom skupni vzgojitelji. To pomeni, da so lahko uspešni takrat, kadar je 

njihovo delovanje usklajeno, strpno in pozitivno naravnano. Kljub temu se med otroki kažejo 

številne razlike. Do razlik lahko prihaja iz različnih razlogov. Nekatere razlike so rezultat 

zunanjih dejavnikov in na njih lahko vplivamo, na nekatere druge razlike ne moremo vplivati. 

 

V vrtce se vključujejo različni otroci, tudi otroci s posebnimi potrebami. Kobal Grum in Kobal 

(2009, str. 37) poudarjata pomen socialnih odnosov pri vseh otrocih (tistih s posebnimi 

potrebami in tistih brez njih) ter tudi vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Ti 

odnosi tvorijo osnovo za socialno integracijo. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 2. člen) opredeljuje devet skupin 

otrok s posebnimi potrebami, in sicer: 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 

• gluhi in naglušni otroci, 

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

• gibalno ovirani otroci, 

• dolgotrajno bolni otroci, 

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

• otroci z avtističnimi motnjami, 

• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami omogoča le-tem otrokom enake pravice kot 
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drugim otrokom (otrokom z značilnim razvojem), da so deležni vzgoje in pridobivajo znanje, ki 

ga potrebujejo v življenju. (Klemenc 2012, str. 71). Z vključevanjem otrok s posebnimi 

potrebami pridobijo vsi otroci. Raziskave kažejo, da druženje z drugačnimi otroki pozitivno 

vpliva na vrstnike. Naučijo se strpnosti, potrpežljivosti in iznajdljivosti. (prav tam) 

 

V nadaljevanju bom predstavila značilnosti otrok z avtistično motnjo, njihovo igro, ter njihove 

risbe. 

 

Avtistične motnje se pri posameznikih različno kažejo in izražajo v različni intenziteti, zato jih 

je marsikdaj težko prepoznati zgodaj. Avtizma ne povzroči vzgoja, socialne okoliščine, niti ni 

krivda posameznika ali njegovih staršev. Raziskave kažejo, da kombinacija genetskih in 

okoljskih dejavnikov povzroča spremembe v delovanju možganov, ki so vzrok za pojav avtizma. 

»Je vseživljenjska razvojna motnja, ki prizadane možgane pri procesiranju informacij.« 

(https://www.avtizem.net/kaj-je-avtizem) Avtizem je kompleksna razvojna motnja z 

nevrološkobiološko osnovo, ki se pojavi v otroštvu. https://sl.wikipedia.org/wiki/Avtizem 

 

Otroci z motnjo avtističnega spektra kažejo težave na treh področjih: 

• težave s socialno komunikacijo, 

• težave s socialno interakcijo, 

• težave na področju fleksibilnosti mišljenja. 

 

IGRA AVTISTIČNIH OTROK 

Eden izmed pokazateljev avtizma je pomanjkanje spontane simbolne igre ali igre vlog v 

otrokovi dejavnosti. Avtistični otroci se pogosto ne želijo igrati z vrstniki ali se raje igrajo sami. 

Nekateri se v igro želijo vključiti, vendar imajo težave z izražanjem oziroma sporočanjem svoje 

želje. Marjanovič Umek na podlagi raziskav ugotavlja, da funkcijska igra avtističnih otrok 

prevladuje tudi v obdobju malčka, medtem ko pri vrstnikih funkcijska igra upada na račun 

simbolne igre. Funkcijska igra avtističnih otrok je pogosto omejena na preprosto ravnanje s 

predmeti, otroci predmete in igrače uporabljajo zelo stereotipno in nefleksibilno. 
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Ker se avtistični otroci zelo redko igrajo simbolno oziroma domišljijsko, je pomembno, da se 

te igre učijo. 

Igra avtističnim otrokom predstavlja delo, zato bi raje izvajali različne ritualne dejavnosti ali se 

vključevali v ponavljajoče se rutinske dejavnosti, ki ne zahtevajo socialnih interakcij. 

(Marjanovič Umek, 2011) 

 

RISBE OTROK Z AVTIZMOM 

Avtisti na svoje risbe vključujejo manj tematik kakor »zdravi« otroci (oziroma otroci z značilnim 

razvojem) enake kronološke starosti. Manjše število tematik in elementov je posledica 

njihovega omejenega in ponavljajočega se vzorca vedenja ter pomanjkanja domišljije. 

Osnovna občutja sreče in žalosti upodabljajo predvsem z izraznimi obrazi, v manjši meri s 

situacijami, ki te občutke vzbujajo. Ker imajo avtisti šibko oziroma odsotno sposobnost 

globalnega razumevanja, najprej narišejo delček in podrobnosti, šele nato se lotijo novega 

delčka. Posledica takšnega risanja je v večini primerov neskladnost risbe. Obstajajo pa tudi 

izjemno nadarjeni avtisti, ki imajo tako močno idejo o končnem izdelku, da kljub takšnemu 

načinu risanja ustvarijo skladen izdelek. (Jolley, 2010) 

 

Pomembno je, da starši ne doživljajo občutka krivde, če imajo doma otroka avtista. Za tako 

situacijo ni kriv nihče, niti si je nihče ni izbral sam. Kar šteje in kar je pomembno, je to, da je 

tak otrok brezpogojno sprejet in čuti starševsko ljubezen. Starši in vzgojitelji skupaj pa naj 

otroku nudijo tako okolje, da se bo lahko dokazoval in izpopolnjeval v najboljši luči. Le z 

vzajemnim sodelovanjem bodo rezultati doseženi...in tudi nadpovprečni. 

 

Vse dobro in naj vas obdaja pozitivna energija. 
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PRAZNIKI 

Matejka Kandus, pomočnica ravnatelja za vrtec 

 

Starši, predstavite našo kulturo otrokom, na otroški način. 

27.4.2020 

Dan upora proti okupatorju je državni praznik, ki ga v Sloveniji praznujemo 27. aprila. Na ta 

dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična fronta, ki se je po nemškem 

napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega 

naroda. 

 

 

 

 

1.5.2020 

Praznik dela je mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako leto praznujejo v večini držav 

sveta, redka izjema so ZDA. 
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SIMBOLI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi starši in otroci, želim vam lepe, letos drugačne praznike. 
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RANLJIVOST IN VZGOJA 

Maja Benko, svetovalna delavka 

 

Ljudje smo ustvarjeni za odnose. Od samega rojstva in skozi celo življenje do konca ljudje 

hrepenimo po bližini, povezanosti, sprejetosti, ljubljenosti, spoštovanja, zaupanju, da smo 

slišani, videni. Niti en del življenja ne živimo, ko ne bi po tem hrepeneli. In prav otrok je tisti, 

ki najbolj hrepeni po tem in tudi najbolj potrebuje biti deležen takšnih odnosov, ker si ustvarja 

temelje za nadaljnje odnose v svojem življenju. Vsak posameznik in tudi otrok ima svoje 

potrebe. Nekatere so fizične in tudi osnovne (npr. potreba po hrani, spanju, izločanju, gibanju, 

…), naprej pa čustvene, odnosne (npr. potreba po  varnosti, pripadanju, ljubezni, spoštovanju, 

…), katerih ne zmoremo zadovoljevati, če osnovne niso zadovoljene. To, da naj odrasli za svoje 

zadovoljstvo zadovoljujemo svoje potrebe, nam je jasno. Otrok pa potrebuje odraslega, da mu 

pri tem pomaga, da ga nauči zadovoljevati svoje potrebe in mu s tem tudi hkrati da dovoljenje, 

da »sme zadovoljiti svoje potrebe«, da je to »dovoljeno/prav in v vseh pogledih nesporno«. 

Če starš tega »dovoljenja«, ki ga daje tudi z zgledom ne da, ima otrok tudi kot odrasli težave s 

tem kako (po)skrbeti zase. Niti ne ve, kakšne so njegove potrebe, saj jih tlači, zato jih ne 

prepozna. Vemo, da otrok sam ne zmore preživeti (fizično). Kaj pa če ima zadovoljene vse 

fizične potrebe? Bo ostale zmogel sam? Bodo stekle same od sebe? Ne. Ko je otrok sit, naspan, 

čist, smo naredili komaj osnovo, da se lahko lotimo bistvene stvari. Torej, tudi to nam je jasno, 

da naj otroku pomagamo zadovoljevati njegove potrebe. 

Ampak ali to dejansko zmoremo, znamo? Zakaj je toliko staršev, ki iščejo takšne in drugačne 

odgovore na svojo nemoč pri vzgoji otroka? Zakaj je toliko težkih besed kakšni so danes otroci? 

Kaj počnemo, da je tako? Ali morda nečesa sploh ne počnemo? Smo na kaj pozabili? 

Vemo, da težave ne nastanejo čez noč (npr. partnerske, zdravstvene, službene, …). Vsaka 

težava ima neko zgodovino in tehtne razloge za nastanek. Po navadi se kažejo kot neka 

simptomatika, nek pokazatelj, da smo nekje na poti zgrešili. Tako je tudi na področju vzgoje 

otrok in medosebnih odnosov. Naši predniki so živeli tako, da so živeli za to, da so lahko sploh 

preživeli. Celotno njihovo življenje se je vrtelo okrog skrbi za to, da bodo preživeli. Vso svojo 
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energijo in čas in življenje so vlagali v to, da bi zadovoljili osnovne potrebe, počasi eno po eno. 

Za čustva, poglabljanje vase in ostale višje potrebe ni bilo časa, niti možnosti, saj so komaj 

uspeli (če so) zadovoljiti osnovne potrebe. Takrat se niso pogovarjali o tem kako se počutim, 

kako mi je, kaj doživljam. Enostavno so morali ta del sebe odrezati. In njihovi otroci so to srkali, 

opazovali in si postavljali temelje za svoja življenja. Samo tisto, kar so dobili od svojih staršev, 

so lahko dali naprej svojim otrokom. Tistega, česar niso dobili, niso zmogli dati naprej, ker niso 

imeli kaj dati. Šele sedaj, po tolikih letih, ko je samoumevno, da imamo hrano, vodo, oblačila, 

topel dom (če govorimo za večinski posplošeni zahodni del sveta), torej, zadovoljene osnovne 

potrebe, imamo tudi prostor zadovoljevati višje potrebe. Glede na težka življenja naših 

prednikov pa še sedaj čutimo posledice in marsikdaj ne znamo zadovoljiti svojih čustvenih 

potreb in posledično se nam to zatika tudi pri vzgoji otrok. Stik s čustvi, čutiti jih in izražati, 

nam predstavlja še vedno velik izziv v tej družbi. Poglejmo kaj ima ranljivost s tem. 

Ranljivost lahko dojemamo kot ranjenost in šibkost. Tisti, ki ranljivost dojemajo na tak način, 

se po navadi zelo bojijo bolečine, ki bi jo lahko doživeli, če bi se drugemu odprli, pokazali svoj 

notranji svet, čustva, skratka, če bi pokazali svojo ranljivost. Strah jih je, da ne bi bili sprejeti in 

slišani. Če se to zgodi, navadno občutijo sram. Takšni ljudje ne govorijo o svojih čustvih, so 

˝močni˝, postavijo zid. Zaprejo vrata svojega čustvenega sveta in ne dovolijo bližine, ker lahko 

boli. Če zapremo vrata in se zavarujemo pred ranljivostjo, se zavarujemo pred bolečino. V 

resnici pa zapremo vrata tudi ljubezni, bližini, povezanosti, intimnosti. Takšno dojemanje 

ranljivosti nedvomno nakazuje na neke bolečine iz preteklosti. Zelo pomembno je, kakšne 

izkušnje dobimo v otroštvu. Če smo dobili negativne odzive, ko smo izražali svoja čustva, 

potem smo dobili sporočilo, da čustev ni varno izražati, da je izražanje čustev nekaj slabega. 

Kot ranljivi posameznik v upanju na varen odnos je bil izrabljen, izkoriščen. Takšne 

ponavljajoče izkušnje pustijo močan strah pred ponovno ranjenostjo pri izkazovanju 

ranljivosti. Ali kolektivno (na družbi) ali kot pri posamezniku. 

Lahko pa ranljivost dojemamo kot nekaj zelo pomembnega, ki omogoča povezanost, gradi 

zaupanje, ustvarja bližino, daje občutek pripadnosti. Predstavlja tudi neke vrste odprtost, 

tveganje, ne glede na to kaj se bo zgodilo. Pomeni, da si dovolim biti to kar sem, v vsej moji 

pristnosti, pomeni biti pogumen, govoriti o sebi, o svojih mislih, željah, sanjah, pa tudi o 
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bolečini, negotovosti, strahu. Ranljivost pomeni: »Tukaj sem z vsem kar sem, tudi z mojimi 

skrivnostmi, strahovi, negotovostjo. Bodi previden, vse to je dragoceno.« In naprej drugega 

vabi: »Vidim te, varno je, lahko z mano deliš vse kar doživljaš, tudi svoje strahove, skrivnosti, 

…«. 

Sedaj vemo, da je za vzgojo otroka zelo pomemben odnos, ki ga gradita starša z otrokom in je 

ta odnos zelo dober zgled kako graditi in negovati odnose. Za kvaliteten, zdrav in povezan 

odnos z otrokom je poleg drugih prav tako pomembnih stvari pomembno to, da otroku 

dovolimo, mu damo prostor za njegovo ranljivost. Da mu bomo varen pristan, varen prostor, 

varen objem, ko nas bo potreboval, ko ga bo strah, ko bo žalosten, jezen, vesel, … Ko bo začutil, 

zaznal, da mu nudimo varnost, da nam lahko zaupa, da ga ne bomo ranili, ko bo čutil našo 

bližino in ljubezen, takrat se bo v odnosu pričela izoblikovati varna navezanost/povezanost 

med staršem in otrokom. Otrok bo dobil model, izkušnjo kako se povezovati z ljudmi. Imel bo 

zdrave temelje za ustvarjanje zdravih odnosov. Njegovo telo bo točno vedelo, kako je čutiti 

bližino, povezanost, sprejetost, ljubljenost, spoštovanje, zaupanje. 

Poleg tega, da damo otroku prostor za njegovo ranljivost je pomembno tudi to, da si dovolimo 

biti ranljivi tudi sami, da se ne otepamo ustvarjati povezanih odnosov, zaupanja, bližine, … 

Težko je prebiti led, ki je poln strahu, a pomembno je, da si vlijemo nekaj poguma. To je 

pomembno za izgradnjo povezanega odnosa z otrokom, a je hkrati tudi pomembno za samega 

posameznika in njegovo rast tudi v drugih odnosih. Starš ni samo starš. Je lahko tudi partner, 

sodelavec, sin, prijatelj, znanec, sosed, … Veliko napotkov, ki jih slišimo za namen vzgoje otroka 

so zelo uporabne tudi v drugih odnosih. Zato gresta vzgoja otroka in osebna rast z roko v roki. 

Z roko v roki tudi v tem smislu, ker otrokova narava staršu prebuja njegove otroške 

nezadovoljene potrebe, praske, rane, ki jih je potrebno še zadovoljiti, zaceliti. Odnos z 

otrokom v nas lahko zbuja ravno tista občutja in čustva, s katerimi težko zdržimo oz. katere ne 

zmoremo, ne znamo zregulirati. In da ne bi prišlo do teh situacij, razvijemo način, strategije, 

da se izognemo situacijam, v katerih se nam prebudijo čutenja, s katerimi ne zmoremo zdržati. 

Po navadi takim situacijam sledi čustven izbruh najprej otroka, nato pa še starša, ker s 

prebujenimi čutenji ne zmore zdržati. Potem se starš in otrok ciklata v čustvenem izbruhu in 

kar naenkrat imamo dva otroka, ki bi v tistem trenutku potrebovala nekoga, da ju pomiri. 
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Zavoljo miru in da do tega ne bi prišlo, pa se temu raje izogibamo (umik situacijam). Hkrati se 

ne izognemo samo svojim neprijetnim čutenjem, ampak za nekaj pomembnega prikrajšamo 

tudi svojega otroka. Otrok pa potrebuje iti čez nek čustven tornado, potrebuje doživeti 

izkušnjo kako je biti jezen, žalosten, prestrašen, … Otrok potrebuje starša, da je ob njem, da 

ga lahko pomiri, ko ga preplavi določeno čutenje. To ne pomeni, da otroka utiša in mu ne 

dovoli začutiti in izraziti npr. jeze. Potrebuje ga, da mu pomaga iti čez vse to. Da zdrži s tem. 

Če starš kot otrok ni imel možnosti za razvoj svoje ranljivosti, je še vedno čas, da to nadoknadi. 

Že samo spoznanje in zavedanje tega kar nismo dobili je ključno za nadaljnji razvoj ranljivosti. 

Poskusimo si dovoliti vsaj čutiti ves spekter čustev. Potem počasi to izraziti. Vsa čustva so ok. 

Po navadi je moškim težko čutiti žalost, kaj šele, da bi jo izrazili. Nekaterim ženskam je težko 

začutiti jezo in jih je strah jezo izraziti, ker je kot otrok niso smele izraziti. Če želimo kaj 

spremeniti v družinskih odnosih je pomembno zavedanje, da se spremembe pričnejo pri 

starših. Otrok se samo odziva in izraža starša. Je njegovo ogledalo. 

 

Tekst: po osebnem navdihu 
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