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Uvod v 
problematiko 
motenj hranjenja 
Motnje hranjenja so škodljivi načini 
hranjenja, ki nastanejo zaradi nezmožnosti 
reševanja duševne stiske. V razviti obliki 
jih poznamo kot anoreksijo, bulimijo, 
kompulzivno prenajedanje, ortoreksijo 
in bigoreksijo. Toda nevidni zametki teh 
škodljivih načinov hranjenja nastajajo že v 
zgodnjem otroštvu. Ko ostajajo neprepoznani, 
se v času otrokovega odraščanja nevarno 
stopnjujejo. Navadno v obdobju najstništva 
tudi silovito izbruhnejo v spremenjenem načinu 
hranjenja. Najpogosteje takšno hranjenje 
prepoznavamo v namernem odrekanju hrane 
kljub lakoti, v zauživanju hrane kljub sitosti 
in v periodičnih procesih hujšanja. To lahko 
spremljajo kompulzivna telovadba, zavzeto 
pridobivanje mišične mase, zloraba 
odvajal, samoizzvano bruhanje hrane, 
odklanjanje določene vrste hrane 
in splošna preokupiranost s hrano 
ter z načinom hranjenja. Takšna 
škodljiva vedenja poganjajo boleča 

motnje hra njenja
pri otroku

čustva, ki človeka silijo v omamljanje. Zato je 
bistvo problematike motenj hranjenja razbolelo 
čustvovanje. 
Da bi lažje razumeli odraščajočega otroka, ki 
začne samouničujoče delovati, se moramo 
vživeti v majhnega otročička v stanju 
doživljanja bolečine. V situacijo jokajočega 

dojenčka.  

Ko dojenček joka
Kaj se pravzaprav dogaja z dojenčkom, ko joka? 
Kako doživlja bolečino, ki preplavlja njegovo 
telo, ustvarja telesne krče in mu ruši ravnovesje 
diha? Kako lahko dojenček sploh preživi 
takšno vznemirljivo situacijo? 
V najzgodnejših procesih tolaženja dojenčka se 
začenja graditi njegovo samozavedanje. To mu 
bo omogočilo, da bo med odraščanjem lahko 
samostojno prepoznaval svoje duševne stiske 
in jih tudi reševal. Tako bo lahko ob ravno 

pravem času začel samostojno jokati in se 
tudi samostojno tolažiti. A dokler ta čas ne 
pride, je popolnoma odvisen od drugega. 
Ko dojenček joka in ni zadovoljivo zaznano, 
zakaj joka, in posledično kaj rabi, se mu 
lahko svet podre. Seveda ne naš veliki 
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Z odraščanjem pa otrok, takoj ko je sposoben 
govoriti, tudi spregovori o svojem počutju 
(Sunderland, 2007). Tako kompetentno izraža 
svojo voljo drugemu. Če je otrok čustveno živ, 
se nam ni treba ničesar bati. Če se zna razjeziti, 
pokazati ljubosumje, se iskreno radostiti, biti 
tekmovalen in tudi sovražen, predvsem pa po 
vseh teh stanjih znova pomirjen in uravnovešen, 
je le otrok, ki je zrel ravno toliko, kot mora biti za 
svojo starost. Takšen otrok je v stiku s svojimi 
čustvi, jim zaupa, in pusti da ga vodijo. Ravno 
takšna čustvena prebujenost ga tudi varuje pred 
potencialnimi zlorabami v medvrstniškem okolju 
in v stiku s tujimi odraslimi osebami.  
Znaki za alarm se vzbujajo takrat, ko je otrok 
predolgo ujet v duševno stisko. To ga sili v 
pretirano vznemirljivo ali pretirano otopelo 
čustvovanje. Ko otroku ni bilo omogočeno, da 
bi v zadovoljivi meri prišel v stik s svojimi čustvi, 
ne more učinkovito izražati svojega pristnega 
čustvovanja. Ko nima dosegljivega drugega, ki 
bi mu pri tem pomagal, je prisiljen sam shajati z 
emocionalno napetostjo. To za otroka pomeni, 
da se je primoran omamljati in na takšen način, 
bolj ali manj očitno, klicati na pomoč. 

motnje hra njenja

zunanji svet. Iz perspektive tega sveta je lahko 
otrok, če je površno zaznano, videti potolažen, 
umirjen, celo zadovoljen. Mislimo na otrokov 
notranji doživljajski svet. Svet, v katerem divjajo 
neukrotljiva čustva in njihove telesne senzacije. 
Čutenja, ki jih otrok ne more obvladati brez 
ustrezne pomoči drugega. Ta svet se mu podre, 
ko ne dobi zadovoljive podpore. Doživljanje 
ga preveč boli in on ni osebnostno opremljen, 
da bi lahko takšno bolečino sam preživel. 
Rodi se namreč  psihološko, nevrološko in 
biološko nedozorel (Sunderland 2010). Šele 
stik s sočlovekom mu omogoča, da pridobiva 
sposobnosti zaznavanja svojega duševnega 
sveta, osnove izražanja svojega čustvovanja in 
kompetence spopadanja z duševno stisko. 
Ko se otroku svet podre, neha jokati. Svoje 
trenutno doživljanje, bodisi občutja žalosti, 
jeze, lakote ali utrujenosti, odcepi od sebe 
in se na takšen način umiri. A ker otrokovo 
doživljanje ni bilo zadovoljivo ovrednoteno, se 
ni moglo integrirati v njegovo zavedanje sebe. 
To pomeni, da je ostalo v enaki neobvladljivi 
obliki, ki je izzvala jok in zatresla njegovo telo. 
Zato se ob prenehanju otrokovega joka vrtinci 
razbolelega čustvovanja ne umirijo. Začnejo 
se odvijati v njegovem duševnem svetu, kjer 
je prepuščen samemu sebi. Problematično 
je, ko se to ponavlja, ko se kopičijo raznolike 
situacije negovanja otroka, ko otrokovo pristno 
doživljanje ni prepoznano,  ko je narobe 
interpretirano, ko je otrok samo na zunaj 
potolažen, a prepuščen samemu sebi v 
boju z neukrotljivimi čustvi. V takšnih 
primerih se v otrokovem telesu nabira 
čustvena razbolelost. Vse dokler ni 
prepoznano, da je otrok ujet v duševno 
stisko in da rabi pomoč. 

Značilnosti 
otrokovega 
čustvovanja
Kako otrok izraža svojo žalost? Kako 
se otrok jezi? Kako otrok sovraži 
in kaže ljubosumje? Kako se zna 
veseliti? 
Osrednja značilnost normalnega 
otrokovega psihičnega razvoja je 
čustvena zrelost (Stern, 1998). Ta 
se izraža v zmožnostih zaznavanja, 
ovrednotenja in izražanja svojih 
čustev. Ko je otrok še dojenček, 
sporoča svoja čustva izključno skozi 
neverbalno medosebno povezanost. 
Zato lahko starš brez besed začuti 
njegovo počutje, se mu prilagodi in 

’Praviš: 
»Ukvarjanje 
z otroki je 

utrudljivo.«
Prav imaš.

Praviš: »Ker 
se moramo 
spustiti na 

raven njihovega 
intelekta.«
Skloniti se, 

znižati, počepniti. 
A si v zmoti. 

Ni to, kar je 
tako utrudljivo. 
Temveč to, da 

moramo seči  do 
njihovih  čutenj. 

Dvigniti se, 
stegniti, stopiti 

na konice prstov.
Da ne užalimo.

Janusz Korczak  
(1992)’
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pomoč
Obstaja nešteto načinov, kako se 
otrok lahko omamlja. Otroci sproščajo 
emocionalno napetost z agresivnim 
vedenjem. Z nasiljem nad svojim 
telesom in nad telesom drugega. Otroci 
se omamljajo z razmišljanjem. Tako 
se zatekajo v domišljijo, sanjarijo in s 
tem bežijo od realnosti vsakdanjega 
sveta. Otroci se omamljajo tudi tako, da 
odrekajo hrano in premalo pojedo. Ali 
tako, da se zatekajo k hrani in preveč 
pojedo. Otrok v stiski, dokler še upa 
na pomoč, vedno išče pozornost. Zato 
njegova posebna pridnost, moteča 
težavnost, obremenjujoča razvajenost, 
rigidna preobčutljivost, kot se lahkotno 
popularizira otrokovo 
doživljanje, nosi 
sporočilo. Le če 
otrokovega vedenja 
ne vzamemo za 
samoumevno, lahko 
spoznamo, kaj sporoča. 
Samo moramo si dovoliti 
začutiti, kako se otrok 
počuti, ko ga preplavljajo 
silovita čustva. Kajti 
otrokova duševna stiska 
se z lahkoto zamaskira. V 
vedenjske, psihosomatske 
ali razvojne težave, ki se 
jih da površno in zmotno 
interpretirati. Tako lahko 
otrokovo ujetost v duševno 
stisko vidimo kot samoumevni 
del otrokovega odraščanja ali kot 
njegove osebnostne specifike. Zato 
lahko tudi strokovni delavci, ki prihajajo 
v stik z otrokom, potrjujejo, da je 
otrokovo počutje in vedenje normalen 
del odraščanja. A senzitiven starš ne bo 
pomirjen. Zaradi prepogostega in žal 
priljubljenega reduciranja otrokovega 
trpljenja na področje normalnega razvoja 
so starševske slutnje tako zelo dragocene.  

Dragocenost 
starševskih slutenj
»Že v vrtcu smo prepoznavali, da nekaj ni 
v redu. Čeprav so mi dejali, naj ne skrbim, 
sem čutila, da je nekaj narobe. Če bi prej 
zaupala sebi, bi lahko težave preprečili že 
pred leti,« je tesnobno povedala mama 
v procesu, namenjenem hčerkinemu 
okrevanju od anoreksije. 
V procesih obravnave otroka z motnjo 
hranjenja spoznavamo, da so starševski 
ponavljajoči občutki, ki mu ne dajo miru, 
izjemno dragocen vir prepoznavanja 
otrokove stiske. To je še posebej 
pomembno. Saj lahko zaskrbljujoči 
otrokovi simptomi poniknejo, če otrok 
ne dobi pomoči. A kasneje izbruhnejo 
v še bolj kompleksni podobi. Zato je 

samodejno izboljšanje otrokovega 
vedenja navadno le zatišje pred nevihto. 
Izjemno pomembno je zavedanje, da 
se nerazrešena čustvena bolečina ne 
izniči (Van der Kolk, 2014). Tli in čaka 
na razpoložljive možnosti sproščanja.  
Zato so pri prepoznavanju otrokove 
stiske kakršni koli znaki otrokovega 
obnašanja, ki starša delajo nemirnega 
in ga opozarjajo, da nekaj ni v redu, 
lahko potencialen alarm. To pomeni, da 
moramo upoštevati razpon celotnega 
otrokovega doživljanja, ki v staršu prebuja 
zaskrbljenost. Ravno zato je starševsko 
samoopazovanje najzanesljivejša metoda 
prepoznavanja otrokove stiske.

Pomen 
starševskega 
samoopazovanja
Kako se starš počuti, ko je otroku hudo? 
Ko je otroka sram? Ko se otrok jezi? Kaj 
se takrat prebuja v staršu in kako starš 
preživi takšne intenzivne situacije?  
Starš ima zaradi svoje povezanosti z 
otrokom, ki se je gradila že od rojstva 
dalje, v vsakem trenutku možnost, da 
preveri, ali je otrok ujet v duševno stisko. 
Tako lahko starš otrokove tegobe najbolje 
spozna prek svojega počutja. Toda starš 
je zmožen opazovati otrokovo čustveno 
živost le na podlagi svoje čustvene 
prebujenosti. Kako pa naj se otrok zanese 
na drugega, ki pri sebi ne začuti ali ne 
obvlada lastnih čustev? Da mu bo lahko 
pomagal pri njegovih? Zato je bistveno, 
kako se počuti starš, ko dojenček joka.    
Staršu se ob novorojenčku začne 
prebujati celotna zgodovina preteklih 
doživetij s pomembnimi drugimi (Stern 
in Bruschweiler-Stern 1998). To vključuje 
tako prijetne kot neprijetne medosebne 
izkušnje. A šele nepredelana starševska 

emocionalna bolečina je tista, ki škodi 
odnosu z otrokom.  
Odrasli si lahko zorganiziramo 
življenja tako, da se nevede izogibamo 
ogrožajočim situacijam, v katerih bi se 
lahko začela prebujati nezaželena počutja. 
Ravno na to nas bo otrok opozoril. Lahko 
tako močno, da se starševsko identitetno 
doživljanje sebe in doživljanje vsakdanje 
realnosti konkretno pretrese. Pomembno 
je, da si starš to prizna, da se poglobi 
v dvome, skrbi in v lastno bolečino, ki 
spremlja negovanje otroka. Iz takšnega 
vidika so poporodna depresivnost 
in druge neobvladljive spremljajoče 
duševne težave dober znak. Starša lahko 
usmerijo v iskanje strokovne pomoči. 
Najhuje je takrat, ko starš zanika svoje 

vznemirjajoče doživljanje 
in ga z negovanjem 
prenese na otroka. To se 
lahko zgodi popolnoma 
nevidno, ko starš začenja 
dojenčku vsiljevati svoje 
doživljanje. Dojenček se 
takšnega vsiljevanja zaradi 
psihološke nedoraslosti 
ne more ubraniti. Hkrati 
pa je za stik s sočlovekom 
primoran sprejeti, karkoli se 
mu ponuja. 
Če starš nima razrešenih 
določenih preteklih čutenj, 
bo težil k temu, da jih 
bo prebujal v otroku. 
Primer tega je mama, ki 
želi obvarovati svojega 

sina prekomerne teže. 
Vpiše ga v tečaje telovadbe in 

mu sestavlja dietne jedilnike. V procesu 
strokovne pomoči spoznava, da s svojim 
delovanjem pravzaprav povzroča tisto, kar 
želi pri sinu preprečiti. V skrb za otroka 
se preobleče njena nepredelana osebna 
čustvena stiska, ki izvira iz lastnih občutij 
prizadetosti. Ravno ukvarjanje z otrokom 
ji omogoči, da jo prenese na otroka. 
S tem ko obremeni otroka, se sama 
emocionalno olajša. Problematično je, ko 
v takšnih primerih starš ni zmožen videti 
otroka zunaj okvirja lastne predstave o 
njem. To je lahko tako močno, da kljub 
morebitnemu otrokovemu upiranju, 
starš ne dojame, da narobe ravna. Kajti 
vodijo ga močna čutenja, s katerimi nikoli 
ni prišel popolnoma v stik. Ta kreirajo 
sedanjost, v kateri ni prostora za pristno 
otrokovo doživljanje.
Zato je bistveno, kaj starša žene, da se 
ukvarja z otrokom na določene načine. 
Takšna perspektiva lahko razkrije 
popolnoma drugačno starševsko 
motivacijo, kot se prepoznava v zunanjem 
svetu. V procesih strokovne obravnave 
dela s starši odkrivamo posebno vrsto 
starševske zaskrbljenosti. Pogostokrat se 
izrazi v obliki, »da bo otroku prihranjeno, 
kar sem jaz doživel, da bo otroku bolje.« 
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producira, kar starš želi preprečiti. 
Razumsko je starš sicer prepričan, kaj 
želi otroku nuditi, a če ne reši svoje 
duševne bolečine, bo za njeno lajšanje 
uporabil otroka. Kot je rekel oče v 
procesu strokovne pomoči, namenjene 
hčerki z bulimijo: »Moji strahovi se 
uresničujejo v hčerki. Nikoli je nismo siliti 
k ambicioznosti, vedno je imela izbiro, da 
počne kaj želi in kako želi. V mladosti sem 
sam čutil pritisk staršev in vem, kako je to 
grozno. Zdaj prepoznavam, da ji zunanji 
uspeh predstavlja temelj vrednotenja. 
Ob tem pa še to nerazumno mučenje 
lastnega telesa.« 
Poglobljeno delo s starši nam razkriva, 
da kljub starševski dobronamernosti 
nerazrešene starševske emocije 
katastrofalno škodijo otroku. To je možno, 
ker smo ljudje izjemno medosebno 
povezani. Zaradi takšne povezanosti 
lahko naša čustva prenašamo drug 

na drugega. Zato niso 
zaskrbljujoči le tisti nerešljivi, 
burni in ponavljajoči družinski 
konflikti. Posebno uničujoč 
vpliv na otroka imajo tudi 
tisti konflikti, ki niso nikoli 
izgovorjeni. V družinah, kjer 
ne prihaja do nesoglasij, ki bi 
pretresale njihovo družinsko 
delovanje; kjer se čustvena 
mrtvost preobleče v mirno 
družinsko življenje. Tudi 
takšna družinska vzdušja 
omogočajo, da se na otroka 
prenese starševske čustvene 
konflikte, ki pa v osnovi 
nimajo z njim nobene zveze. 
Vsi starši delajo napake pri 
negovanju svojega otroka. A 
otroka spravljajo v nevarnost 

Pravočasna pomoč otroku 
Otrokov doživljajski svet soustvarjajo starši. Zato so otrokovi čustveni odzivi 
močno pogojeni s starševskim počutjem in z dogajanjem v partnerskem odnosu 
staršev. Ravno zaradi tega lahko starši preprečujejo zgodnje razvoje duševnih 
problematik čustvenega izvora pri otroku. Starševska moč je pravzaprav 
tako mogočna, da otroku navadno sploh ni treba sodelovati v procesu, ki 
je namenjen njegovemu okrevanju. Dovolj je starš, ki se vključi v proces 
strokovne pomoči, namenjen razrešitvi otrokovih težav. V takšnih primerih otroku 
pomagamo prek odnosa s staršem. Najprimernejši je proces strokovne pomoči, 
ki omogoča trajno razrešitev težav (Rožman, 2014). To pomeni, da preprečimo, 
da bi se otrokove težave ponovile ali prenesle na kakšno drugo področje 
otrokovega doživljanja, ki ni povezano s hranjenjem. Ob trajni razrešitvi otrokovih 
težav pa tudi odnos starša in otroka zaživi tako, kot še nikoli prej. Bogatejši je 
za intimo, ki jo je kratila nepredelana emocionalna bolečina. Tisto, ki ustvarja 
radostna doživetja, katera inspirirajo otroško dobo in osmišljajo starševstvo.  
Zaradi potencialne ogroženosti otroka je priporočljivo, da se zaskrbljen starš 
posvetuje s strokovnjakom. Prej, kot prepoznamo, da je otrok ujet v stisko, 
hitreje lahko začnemo z delom, rešimo otroka duševne bolečine in preprečimo 
nadaljnje škodljive posledice. 
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tiste, ki so neprepoznane in ponavljajoče. Zaradi 
njih je ranjen in, kar je najverjetneje najhuje, v 
svoji ranjenosti, popolnoma osamljen.   

Zaključek v dobrobit 
otroka
Otrok, ki lahko resnično živi svoje otroštvo, ima 
na voljo drugega, kateremu lahko zaupa svoje 
težave in z njim deli bolečino, ki je neizogiben 
del odraščanja. A otrok ima lahko samo na 
videz takšno družbo. Če otrok ni spoznan 
od drugega v pristnosti svojega doživljanja, 
je njegova morebitna, na zunaj zaznana, 
sproščenost le maska. Izza nje se pozornemu 
opazovalcu razkriva otrokova osebnostna 
izgubljenost, saj otrok, ujet v neprepoznano 
stisko, ne more izkušati spontanosti in 
brezskrbnosti otroštva, ki mu pripada. Otrok, 
katerega trpljenje ni nikoli prepoznano, je otrok, 
katerega klic na pomoč ni uslišan. Samostojno 
se mora boriti in iskati načine za sproščanje 
emocionalne napetosti. To pa mu ne more 

uspevati, ne da bi pri tem škodil samemu 
sebi. Kakšne so lahko posledice takšnega 
dolgotrajnega, že vnaprej izgubljenega boja, 
vidimo v problematiki motenj hranjenja. Na 
njeno tragiko nas opozarja tudi visoka stopnja 
umrljivosti med mladimi osebami. 
Odrasli si izberemo način življenja, otrok 
pa čaka, da si ga bo lahko izbral. Do tedaj 
je prepuščen naši volji in našemu vodenju. 
Dragoceni časi zavedanja starševske (pre)moči 
in sreča za ranjenega otroka. 

Aleksandra Rožman, univ. dipl. socialna 
delavka, doktorandka zakon. in družin. terapije 
iz Svetovalnice za motnje hranjenja INTROS-
PEKTA
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