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— Starπevske skrbi —

Motnja hranjenja je duπevna
motnja, ki jo lahko zaznamo
in prepreËimo æe v zgod-
njem nastajanju - æe takrat, ko je otrok πe malËek. Motnja zahteva vsakodnevno omamljanje z naËinom
hranjenja. Omamo pri motnjah hranjenja navadno povzroËajo lakota, pretirana sitost ali izËrpanost,
ki je posledica intenzivnega telesnega napora.
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Emocionalno prezrtje otroka
Razvoj zametkov motnje hranjenja pri otroku je pogojen s starπev-
sko Ëustveno nedosegljivostjo. Kadarkoli starπ ne zaznava otroko-
vega poËutja v zadovoljivi meri, ga lahko potencialno rani. Ko
starπ ne zaznava otrokovih Ëutenj, ki jih kot dojenËek primarno
sporoËa preko potreb po hranjenju, tolaæenju, poËivanju in druæe-
nju, bo otroku avtomatsko vsiljeval lastno doæivljanje. Velikokrat
se to lahko zgodi, ker je starπ preobremenjen s svojimi obËutji. Za-
radi tega si lahko tudi domiπlja, da Ëuti otroka. To je lahko Ëisto
prava zaljubljenost. 

ProblematiËnost je v tem, da se starπ na podlagi svojih Ëutenj za-
ljubi v svojo podobo otroka. A resniËno otrokovo doæivljanje
mu ostaja neprepoznano. Nevarno je, ker se to lahko zaËne æe
zelo zgodaj. Æe ob zaËetnih stikih z otrokom se lahko zgodi za-
ljubljenost na prvi pogled. To blokira razvoj pristnega odnosa
med starπem in otrokom. A otrok ravno skozi odnos starπu spo-
roËa, kakπno nego potrebuje. Ko starπ ne zmore na podlagi svo-
jega poËutja v zadovoljivi meri prepoznavati, kaj mu otrok spo-
roËa, ga s svojim delovanjem rani. PoslediËno dojenËek v prist-
nem doæivljanju ostaja prepuπËen samemu sebi. Drugi zanj ni
dosegljiv. Zaradi tega zapade v duπevno stisko. Ker ni osebnost-
no opremljen, da bi lahko intenzivna duπevna stanja samostojno
preæivel, postane v njej ujet. 

Otrokova ujetost v duπevno stisko 
Otrokova Ëutenjska razbolelost, ki tvori duπevno stisko, se ne
more samodejno razreπiti. Otrok starπu tudi ne more jasno po-
vedati, kaj se z njim dogaja. Zato zaËne svojo ujetost v duπevno
stisko izraæati z vedenjem. Razpon otrokovih simptomov je iz-
jemno πirok. Ravno zaradi tega se velikokrat ne jemlje resno
otrokovih zgodnjih klicev na pomoË. Najzgodnejπe ponavljajoËe
teæave s spanjem, hranjenjem in bolehnostjo se lahko razlagajo
kot priËakovan del tegob odraπËanja. Tako lahko otrokove kri-
ke na pomoË vidimo kot priËakovane eksplozivne izbruhe trme,
ki otroka vsake toliko Ëasa popadejo. Otrokovo obËasno prena-
jedanje kot prehodno obdobje, ki bo minilo. Njegovo odklanja-
nje hrane kot izbirËnost, namesto kot izraz duπevne stiske. Otro-
kovo mirnost, ki prikriva Ëustveno mrtvost, kot karakterno last-
nost. Otrokovo hiperaktivnost in evforiËnost kot samoumevno
razigranost, namesto kot iskanje pozornosti, ker drugaËe ne
zmore povedati, da rabi pomoË. 
Zgodnjo otroπko psihopatologijo se da z lahkoto tolmaËiti kot
del otrokovega priËakovanega teæavnega zorenja. To je poveza-
no tako s πirπim druæbenim okoljem, ki ni naklonjeno priznava-
nju razπirjenosti otroπkega trpljenja, kot tudi s poslediËnimi
spoznanji, ki jih to prinese za razreπevanje otrokove situacije v
druæini. »e æelimo prepreËiti, da bi se otrokove teæave tekom
odraπËanja kopiËile in le spreminjale obliko, moramo nagovori-
ti starπa. Starπevski obËutki razkrivajo otrokove teæave in pre-
preËujejo njihovo razvijanje. Kdo pa bo najbolje zaslutil stisko
otroka, Ëe ne starπ?

Zaskrbljenost za otroka
Pri prepoznavanju otrokovih teæav lahko starπevsko samoopazo-
vanje zanesljivo odkrije otrokovo ujetost v duπevno stisko. V po-
πtev lahko pride kakrπno koli otrokovo doæivljanje in vedenje, ki
v starπu vzbuja ponavljajoËo zaskrbljenost. Pri delu s starπi opa-
æamo, da so starπevske slutnje, ki mu ne dajo miru, izjemno po-
memben pokazatelj otrokovih teæav. ProblematiËno je takrat, ko
se starπi temu izogibajo. To je lahko povezano tudi z njihovimi
osebnimi zgodovinami in z lastno nepredelano emocionalno bo-
leËino. To lahko poæene racionalizacije “saj πe ni tako hudo”, ko
se kaæejo zaskrbljujoËi znaki, in “saj je spet v redu”, ko se otro-
kovo stanje zaËasno izboljπa. 

Pomembno je, da si starπ priznava negativne vidike starπevstva in
jih ne poskuπa odmisliti. Starπevsko priznanje, da neËemu ni kos,
da se Ëudno in nenavadno poËuti ob otroku, da ga otrok vËasih
obvladuje, da se ob otroku prebujajo neprijetne stvari, da ga je
strah, da bi lahko kakorkoli πkodil otroku, je bistveno. To lahko
obvaruje otroka. Tisti ponavljajoËi momenti, ki starπa zmedejo,
ga frustrirajo, so pomembni. Ko si starπ prizna, da morda ne
more priti blizu otroku, tako kot bi æelel. Kajti Ëe bo od takπne-
ga nelagodja vztrajno odmikal pozornost, se bo starπ lahko zaËel
bolje poËutiti. A na otrokovo πkodo, saj sta starπ in otrok izjem-
no emocionalno povezana. Zato otrok z lahkoto postane preo-
bremenjen s starπevskim poËutjem. »e se starπ svojim sumom izo-
giba, veËino Ëasa æivi z lastno podobo otroka, ne z otrokom.
Streznitev po zaljubljenosti pa je lahko toliko bolj boleËa, dlje Ëa-
sa kot beæimo od zaznave momentov, ki kalijo romantiËno idilo.
Zaradi poslediËnih iluzij tudi Ëar starπevske funkcije, da lahko
otroka resniËno spoznamo, usahne. Zamujamo, kdo je pravza-
prav to majhno bitje, ki hrepeni po naπi ljubezni, kako se poËuti
v naπem svetu in na kakπne naËine ga doæivlja. Kako je ob tem
πele otroku?

UpajoË otrok 
Æivimo v Ëasih, ki nam omogoËajo spoznanje, da lahko v zgodnjem
nastajanju prepreËujemo duπevne teæave, kot je problematika mo-
tenj hranjenja. Æe takrat, ko je otrok πe malËek. Zato je vredno os-
vestiti: otroci, mlajπi kot so, moËneje upajo na starπevsko pomoË,
in πe bolj potrpeæljivo Ëakajo nanjo.

PonavljajoËe se teæave 
s spanjem, hranjenjem, trmo,
bolehnostjo, ki so otrokovi 

kriki na pomoË, si lahko 
narobe razlagamo kot 

del odraπËanja.

Ali otrok razvija zametke
motnje hranjenja?

Pojav razvite motnje hranjenja v najstniπtvu je posledica nerazre-
πenega in nakopiËenega emocionalnega trpljenja v otrokovem te-

lesu. PriËa, da se je moralo otrokovo telo æe zelo zgodaj nava-
diti na stanje omamljenosti. Ravno zato lahko odraπËajoË

otrok Ëuti omamo tako domaËe in - paradoksalno - kot pri-
jetno. Otrokovo razkrito trpljenje zunanjemu svetu sporo-
Ëa, da je bil æe tekom odraπËanja v duπevni stiski, ki je ni
zmogel razreπiti. 

Negovanje otroka
Pri iskanju zametkov motnje hranjenja pomislimo na
teæave na podroËju otrokovega hranjenja. Zametki
motnje hranjenja vsekakor nastajajo na tem podroËju.
A predvsem zato, ker je hranjenje baziËna otrokova
potreba in fizioloπki proces, skozi katerega otrok pr-
votno sporoËa drugemu svoje doæivljanje. Otroku pro-
ces hranjenja omogoËi razpon moænosti, kako bo drugi
zaznaval njegovo poËutje in ga poslediËno negoval.
Tako se na podlagi tega procesa zaËne graditi sporazu-

mevanje med starπem in otrokom. 

NaËin hranjenja otroka temelji na star-
πevskem trenutnem poËutju. Zato
mora starπ v zadovoljivi meri Ëutiti v
skladu z otrokovimi potrebami - kot
je to potrebno glede Ëesarkoli, kar
poËne v najzgodnejπem obdobju z
otrokom. Tudi zato je smiselno na
procese zgodnjega hranjenja gledati
kot le na enega izmed vidikov nego-
vanja otroka, ki starπu omogoËa, da
v najzgodnejπi dobi prepoznava otro-
kove teæave. 

Otrok svoje duπevne stiske 
ne more samodejno razreπiti,

starπu pa tudi ne more 
jasno povedati, kaj se 

z njim dogaja.
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