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V gozdu ni
wi-fi-ja,
lahko pa
tam najdete
povezavo s
sabo
Ko se otrok rodi, je na prvi
pogled videti nebogljen.
In v mnogih pogledih
seveda tudi je. A je kljub
temu v odličnem stiku s
sabo. Predvsem je odlično
opremljen za to, da svoje
potrebe in stiske jasno
sporoča okolici z jokom
in drugimi zvoki. Glasen
je toliko časa, kolikor je
treba, da so njegove potrebe
zadovoljene.
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Če starši otrokovih potreb ne
znajo ali ne morejo zadovoljiti,
ker ne prepoznajo pravih znakov
ali celo nimajo dovolj čustvenih
kapacitet, da bi otroka pomirili
ter mu ponudili dovolj pozornosti
in ljubezni, se malček nauči, da
njegove potrebe pogosto ne bodo
zadovoljene.
Zato spremeni svojo »strategijo«:
namesto da bi še naprej čutil in

izražal sebe in svoje potrebe, se
nauči »čutiti druge« in prepoznavati
ter skrbeti za njihove potrebe. To z
drugimi besedami pomeni, da začne
razmišljati o tem, kaj svet okoli
njega potrebuje. Potrebam drugih
prilagaja svoje vedenje, namesto da
bi čutil sebe in se ravnal v skladu s
sabo.
Primer: otrok, ki ima nespretno
mamo s kupom težav, kmalu
ugotovi, da lahko dobi njeno
(pozitivno) pozornost tako, da je
priden, da torej čim manj joka.
Zato jo neredko poskuša spraviti v
smeh ali potolažiti oziroma s svojim
vedenjem »skrbi«, da se mama v

vsakem trenutku dobro počuti. Ne
naredi ničesar, kar bi jo spravilo iz
tira, in počne vse, za kar ve, da jo
osrečuje.
Otrok je zdaj ves čas pozoren na
mamo, na njene gibe, mimiko,
spremembo v počutju, v drži, v
energiji. Svoje vedenje prilagaja
njej. Tu pa se začne otrokova pot
odmika od sebe, ki se nadaljuje vse
življenje in v vseh odnosih.
Seveda je razlogov za tak odmik
od sebe več, ne samo pri nespretni
mami. Lahko gre za nasilno okolje, v
katerem otrok odrašča, za pretirano
čustveno reaktivne starše (eden
ali oba) ali preprosto za odsotnost
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Ljudje, ki poznajo svoja čustva, pa
tudi potrebe in želje, točno vedo, kaj
hočejo in česa nočejo, zato ima tudi
njihovo telo redko težave. Razlika
med ljudmi, ki so v stiku s svojimi
občutji, in tistimi, ki niso, je, da prvi:
z poslušajo svoje občutke in se
ravnajo v skladu z njimi,
z preverjajo odzive svojega telesa
in sproti opažajo, ali so v njem
napetosti, ter jih

z

z

z
z

odpravljajo,
se v odnosu osredotočajo nase
in na svoje počutje, ne na druge
ljudi,
se prehranjujejo, spijo, gibajo,
počivajo in na splošno živijo v
skladu s potrebami svojega telesa
in svojega trenutnega počutja,
si izberejo zaposlitev po svoji
meri,
si upajo biti pristni v odnosih in
zaupajo vase, da bo vse v redu,
tudi če jih bodo drugi zaradi
njihove iskrenosti zapustili.
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izkazovanja čustev v družini.
Skupno vsem situacijam pa je, da
otroku ni dovoljeno izražati čustev
in želja ali pa ti niso upoštevani ali
so celo zasmehovani.
Takšni otroci bodo kot odrasli
nenehno osredotočeni na druge:
z natančno bodo opazovali in
analizirali svojo okolico, njene
odzive in se ravnali po njej;
z pozorni bodo na vsako
spremembo v mimiki obraza in
na odzive ljudi, s katerimi so v
interakciji;
z razmišljali bodo o tem, kaj
razmišljajo drugi, in
z se večino svojega budnega
časa trudili ravnati tako,
da bodo zadostili željam in
pričakovanjem ljudi okoli sebe.
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Ker so ti posamezniki v odličnem
stiku s sabo, jim to prinese
»nagrade«, kot so: boljše fizično
in psihološko počutje ter boljše
medosebne odnose.
POT NAZAJ K SEBI
Vprašanje je torej, kako se takšnega
vedenja naučiti. Odgovor je jasen: z
odločitvijo, da ne želimo več živeti
tako, da je naše počutje odvisno od
počutja in početja drugih. Da želimo
začeti živeti v skladu s svojimi
željami in občutki.
Pri tem po navadi potrebujemo
veliko poguma, da se spoprimemo
s strahom pred »slabimi« občutki,
ki bodo zagotovo prišli, ko se
bomo nehali ravnati po drugih. Ti
z našimi idejami in s tem, da jim
nehamo ustrezati, zagotovo ne
bodo zadovoljni. Zato je ta korak za
mnoge izredno težek.
A ko se enkrat odločimo in
naredimo ta skok nazaj k sebi,
ugotovimo, da smo zaradi čutenja
občutkov, čustev in lastnega
telesa pravzaprav veliko bolj
stabilni, kot smo bili, ko smo
»razmišljali«. Premik nazaj k
telesu prinese v naše zavedanje
globok občutek varnosti in
miru.
BLIŽNJIC DO SEBE NI
Hitre poti, ki bi vodile nazaj k
sebi, na žalost ne obstajajo. Lahko
pa se odločimo, da nas nazaj k sebi
popeljejo različne poti.
z Obisk psihoterapije nam pomaga
spoznavati sebe, predvsem
pa ozavestiti, zakaj smo se
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odmaknili od sebe in kako to
počnemo. Hkrati nam pomaga
razviti nov način delovanja v
odnosu do sebe in drugih.
Čim pogosteje se vprašajmo, česa
si želimo! To lahko počnemo s
preprostimi vprašanji, kot so: Mi
je to, kar se dogaja, všeč? Česa bi
si jaz ta trenutek želela?
Svoje želje raziskujmo s hobiji
in različnimi aktivnostmi. Če je
občutek dober, smo našli nekaj
zase, če ni, iščimo naprej.
Udeležimo se katere izmed vadb,
ki imajo poudarek na zavestnem
gibanju, telesu in občutkih (pa
tudi energiji), kot so joga, ples,
thai chi, določene borilne veščine
oz. katerakoli druga vadba, ki
spodbuja stik s telesom.
Izvajanje različnih vaj čuječnosti
nam pomaga biti v danem
trenutku v stiku s svojim telesom
preko svojih čutil.
Reden odhod v naravo, predvsem
v gozd, ima na naše zdravje
dokazane učinke in nam po
nekoliko hitrejšem postopku
pomaga vstopiti v stik s sabo in s
svojimi čutili.

