
92   

odnosi
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Zadnjič se je pri meni ustavila gospa in mi 
razlagala, da je čisto prestrašena, ker na 
trenutke začuti tako jezo, da ničesar ne vi-
di, ne sliši, kot bi ji padla tema na oči. 
Adrenalin naraste, srce razbija, diha po-
spešeno, hlastno. Da potrebuje pomoč, ker 
ne ve več, kaj naj naredi. Pa sva se v pogo-
voru malo poigrali s pogledom nazaj. Kaj je 
lahko čutila kot otrok? Česa ni smela čutiti? 
Kdo jo je potolažil, tisto malo punčko … 

Nihče je ni potolažil, nihče ji nikoli ni re-
kel, da je ponosen nanjo, nihče ji ni po-
vedal, koliko je vredna, samo zato, ker je 
taka, kot je, nihče je ni stisnil k sebi in je 
potolažil, ko je jokala, pa je prenehala jo-
kati, ker je obupala. Nehala je razlagati 
o svojih uspehih, ker se nihče ni veselil z 
njo, ni povedala, da se ji gnusi tisti stric, 
ki je hodil k njim na obisk in jo objemal s 
tolsto roko, ker ni bilo nikogar, ki bi jo za-
ščitil, nehala se je smejati, nehala je ču-
titi. Razen jeze. Jezila se je lahko, tako na 
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Čustva. Ko govorimo o odnosih, 
nikakor ne moremo spregledati tega 
osnovnega življenjskega vodila, 
ki nas spremlja od rojstva do 
smrti, vedno in povsod. Čustva nas 
usmerjajo, pa naj si priznamo ali 
ne, naj še tako vklapljamo racio 
in si mislimo, da jim mi pa res ne 
podležemo. Kajti tudi ko vključimo 
razum, dostikrat to storimo ravno 
zato, da se ubranimo – čustev. 
Torej, kakorkoli obračamo, so v nas, 
del nas, zapisana v našem telesu.
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Ker to, česar nismo 
smeli ali pa smo lahko 
čutili, nas, hočeš 
nočeš, določa vse 
življenje, dokler tega ne 
ozavestimo, ne pridemo 
do izvora.
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skrivaj. Na skrivaj je preklinjala, brcala ob 
tla in si domišljala tisoč in eno maščeval-
no zgodbico. In zdaj se ji vse to ob različ-
nih priložnostih na novo prebuja. Ob par-
tnerju, ki je na primer ne pogleda, ko mu 
nekaj razlaga, ki ne pokaže zanimanja, se 
v trenutku počuti razvrednoteno, nevre-
dno, majhno, kot tista mala deklica, ki je 
nihče nikoli ni slišal, objel, potolažil. 

Prebudi se stara bolečina. Kot je nista 
začutila starša, kot ni smela tam pove-
dati, kaj čuti, tako se počuti tudi zdaj. 
Nevredna tega, da bi obstajala z vsemi 
svojimi občutji vred, nezaželena, nelju-
bljena, neslišana … Je lahko kaj hujše-
ga? Od same nemoči, ker ni slišana, ker 
ne sme izraziti tega, kar čuti, začne kriča-
ti, vpiti in okoli sebe podirati vse, kar ji je 
uspelo na novo zgraditi od zadnjega take-
ga napada. Kot otrok je to počela na skri-
vaj, zdaj vpije na ves glas. In vse samo za-
to, da bi jo končno nekdo slišal, objel in 
pomiril. Da bi ji povedal, da je ponosen 
nanjo, samo zato, ker je taka, kot je, da jo 
ima rad zaradi nje same, ne zaradi njenih 
uspehov, da je ob njej in bo vedno ob njej, 

ne glede na vse. Tako malo, pa vredno ta-
ko veliko. Konec koncev si vsi želimo sa-
mo tega, da bi nas nekdo objel, pobožal, 
potolažil, zdržal ob nas in nam pomagal 
umiriti vihar, ki razgraja v nas. 

Kajti česa si želimo bolj kot tega, da smo 
umirjeni v sebi? Vsi iščemo mir, s pogovo-
rom, meditacijo, tekom, športom … In vsi 
smo kot odrasli odgovorni za to, kar poč-
nemo sami s sabo, svojimi čustvi in tele-
som ter seveda z drugimi. Si želimo še ve-
dno občutiti, čutiti v tako močno to, kar 
smo čutili kot otroci? Želimo še vedno skri-
vati svoja čustva in biti zato opeharjeni za 
lepše življenje? Ali želimo sebi pokloni-
ti mir, umirjenost v sebi, ne pa brezglave-
ga, v primežu s čustvi preplavljenega tele-
sa? Odločitev je popolnoma naša, naša od-
govornost, odgovornost zrelega odrasle-
ga človeka. Od nas je odvisno, ali bomo ho-
dili okoli kot podivjane zveri ali pa se toli-
ko umirili, da bomo živeli človeka dostoj-
no življenje.

Včasih nas čustva resnično tako prepla-
vijo, da hodimo okoli kot podivjane zve-
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ri, ki ne vedo, kaj bi same s sabo in dru-
gimi. Dejstvo je, da se čustva v najzgo-
dnejši mladosti, tam do treh let, z vso mo-
čjo zapišejo v naše telo in tam ostanejo. 
Če nismo imeli nikogar, ki nam bi jih znal 
umiriti, uravnavati, če se nismo kot otro-
ci naučili ravnati z njimi, bomo tudi v od-
rasli dobi hodili okoli kot triletni otro-
ci. Kolikokrat lahko slišimo, da fantki ne 
smejo jokati, ker jokajo samo punčke, in 
kolikokrat, da se punčke ne smejo jezi-
ti, ker jezijo se pa ja fantje. In potem ima-
mo odrasle moške, ki ne znajo drugega, 
kot se jeziti, in imamo ženske, ki se niko-
li v življenju ne znajo razjeziti. Tole je ra-
hlo karikirano, pa vendar … In ne velja sa-
mo za ti dve čustvi, ampak za ves nabor 
njih. Česa se v naši družini ni smelo čuti-
ti? Kaj smo lahko čutili? Je bila to žalost, 
strah, sram, gnus, veselje, jeza? Kaj? Ker 
to, česar nismo smeli ali pa smo lahko ču-
tili, nas, hočeš nočeš, določa vse življenje, 
dokler tega ne ozavestimo, ne pridemo do 
izvora. Čeprav nas vse to določa, pa je po-
membno, da se začnemo zavedati, da ti-
sto, kar smo doživljali, čutili kot otroci, ra-
ne, ki jih nosimo s sabo, niso opravičilo 
za naša zdajšnja (neprimerna) dejanja. Do 
tega pa ne pridemo kar tako, z danes na 
jutri, za to je potrebna volja, delo na sebi, 
čas in dostikrat tudi pomoč terapevta.  


