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Meta Černoga

Globoka čustvena praznina je le
eden od razlogov, zaradi katerih ma-
tere ne znajo več ločiti normalne
st arševske skrbi od posesivnosti.
Mater, ki imajo svojega otroka (še
zlasti če je ta edinec) za svoj »ži-
vljenjski projekt«, je v sodobni druž-
bi veliko. Morda se tega niti ne zave-
dajo, vendar otroku s svojo posesiv-
nostjo lahko naredijo veliko škode.
Ohromijo ga za vse življenje. Vzroke
za takšne odnose smo odstirali z
Marijo Remškar, relacijsko družin -
sko terapevtko.
Kako bi lahko opisali razliko med
posesivno in ljubečo materjo?
»Ko se otrok rodi, je popolnoma od-
visen od matere. Nekje do šesteg a
meseca jo dojema kot podaljšek se-
be. V drugi polovici prvega leta ugo-
tovi, da je mama od njega ločena
oseba. Čim se nauči plaziti, začne
raziskovati svet zunaj njenega na-
ročja. Pri dveh letih izreče besedi jaz
in sam, pri treh letih se zave sebe kot
samostojnega bitja.
Ljubeča mama bo spodbujala otro-
kovo razvijajočo se samostojnost in
mu hkrati ponujala varno zavetje,
kamor se bo lahko vračal po tolažbo
in oporo. Njegova samostojnost je
ne bo ogrožala, pač pa jo bo navda-
jala s ponosom. Otroka bo že od za-

POSESIVNE MATERE – STRAH IN TREPET
SODOBNE DRUŽBE

Življenje po
maminem
scenariju
Posesivna mama svojega otroka vse
življenje skuša prepričati, da mu je
nujno potrebna, v resnici pa je ravno
obratno; ona potrebuje njega

Za vsak dan

četka dojemala kot osebo, ki bo ne-
koč odrasla in odšla v svet. Nikoli ne
bo dopustila, da bi otrok postal edini
smisel njenega življenja. Otroku bo
dala dobro popotnico za življenje in
vse nadaljnje odnose, saj ga bo nau-
čila, kaj pomeni biti samostojna, ne-
odvisna oseba in hkrati imeti ljubeče
odnose.
Pri posesivni mami pa se zatakne pri
vprašanju meja. Ne ve namreč, kje
se konča ona in kje se začne otrok.
Nemalokrat gre za narcistično ra-
njeno, prestrašeno osebo z nizko sa-
mopodobo, ki v sebi nosi globoko
čustveno praznino. Podzavestno ču-
ti, da je z otrokom dobila nekoga, ki
jo bo brezpogojno ljubil in občudo-
val ter tako zadovoljil njene nezado-
voljene otroške čustvene potrebe.
Vloge so tukaj obrnjene, otrok mora
biti v čustvenem smislu starš lastni
materi. Ker je od njega odvisna, bo v
njegovi naraščajoči samostojnosti
videla grožnjo in jo omejevala.
Otrok se ji bo v tem prilagodil, pri
čemer bo utrpel hudo razvojno pri-
krajšanost.
Nekoliko poenostavljeno bi lahko
rekli, da je posesivna mama otroka
rodila zase, ljubeča pa za življenje.«

Pretirano navezane
Ni malo primerov mater, ki se pre-
tirano navežejo na svoje otroke. Že
v otroštvu oziroma kasneje v pu-

berteti otroka neprestano nadzira-
jo, želijo vedeti, kaj dela, s kom je,
kaj razmišlja in podobno. Včasih se
to lahko razvije celo v nekakšen
bolezenski odnos, ko matere ne
morejo spati, če gre na primer
otrok v šolo v naravi, saj se bojijo,
kaj vse bi se mu tam lahko zgodilo,
medtem ko ni »na očeh« svoje ma-
tere. Kaj bi svetovali takšnim mate-
ram?
»Svetovala bi jim pogovor s strokov-
njakom. V veliko pomoč jim je lah-
ko tudi partner (če ga imajo). Zau-
pajte mu svoje strahove, naj vas po-
miri. Prav partner oziroma otrokov
oče je tisti, ki mora svoji partnerici
pomagati, da se postopoma, skladno
z razvojno stopnjo, ločuje od otroka.
Ampak to je že druga tema.
V primeru posesivnih mater bi mor-
da lahko rekli tudi, da njihovi par-
tnerji niso odigrali svoje vloge. Če bi
jim namreč dajali občutek, da so ob
njih varne, ljubljene in sprejete, bili
aktivno vključeni v vzgojo otrok ter
jih omejili v njihovih posesivnih tež-
njah, morda ne bi postale takšne.
Vendar če so bile v otroštvu čustve-
no prikrajšane, si bodo paradoksal-
no našle partnerje, ob katerih bodo
ponovno prikrajšane in razočarane.
Svetovala bi jim še zdravo mero
egoizma. Več se ukvarjajte same s
sabo in s stvarmi, ki vas veselijo, ne-
gujte svoje partnerstvo, hodite na

zmenke, družite se s prijatelji … S
tem, ko boste pomagale sebi, boste
pomagale tudi otroku.«

Odnos se vleče
Pretirano posesiven odnos mater
do otrok se lahko vleče tudi naprej
v odraslost, ko želijo takšne matere
»nadzirati« sinov odnos s partneri-
co. Nobena kandidatka za nevesto
takšni materi ni všeč, pri vsaki naj-
dejo napake, sin njene nasvete
upošteva. Lahko se zgodi, da si za-
voljo tega niti ne ustvari družine.
Na kakšen način naj se sin (lahko
tudi hči) postavi po robu takšni
materi?
»Najprej mora sprejeti odločitev:
boste živeli življenje po lastnem sce-
nariju ali po scenariju, ki ga je za vas
napisala mama?
Če ste izbrali prvo možnost, potem
med seboj in materjo počasi začnite
vzpostavljati zdrave meje. Lahko
napišete seznam tistih njenih dejanj,
ki jih občutite kot vsiljevanje, vme-
šavanje ali pa vam enostavno pobi-
rajo energijo. Če na primer zahteva,
da hodite vsako nedeljo k njej na ko-
silo, vam pa to ne ustreza, ji to tudi
jasno povejte. Vi ste tisti, ki se boste
sproti odločali, kako boste upravljali
svoj čas. Če kritizira vašega partner-
ja, jo prekinite in ji jasno povejte, da
do tega nima nobene pravice. Vi ste
tisti, ki živite z njim oziroma njo, ne
ona. Meje pa ne postavimo le z bese-
do, ampak tudi z dejanjem. Ko bo
naslednjič spet kritizirala vašeg a
partnerja, enostavno odidite ali
odložite slušalko.
Vnaprej se pripravite, da bodo ver-
jetno deževale obtožbe v stilu: 'Kako
mi lahko narediš kaj takega? Kako
si sebičen/a, jaz pa vse storim zate!'
ali v skrajnih primerih: 'Nihče me ne
mara, najbolje, da kar umrem.' Lah-
ko, da bo njena reakcija bolj prefi-
njena, vendar vam bo verjetno servi-
rala veliko porcijo krivde. Posesivne
mame so mojstrice v tem. Če skušaš
živeti svoje življenje, si avtomatično
kriv/a. Edini način je, da zdržite s to
krivdo in vztrajate pri svoji meji.
Vedite, da gre za čustveno manipu-
lacijo in da vaša mama v resnici ni
tako uboga in nebogljena, kot se ka-
že. Postaviti mami mejo nikakor ne
pomeni, da je nimate radi, ampak da
ne pristajate več na patološki odnos,
ki nikomur ne prinese nič dobrega.
Mami namreč s tem dajete 'potuho',
da ji ni treba čustveno odrasti in
prevzeti odgovornosti za svoje ži-

vljenje. Odrasti pa ni treba niti vam,
za svoje nezadovoljivo življenje lah-
ko vedno krivite mamo. Postavljanje
meja posesivni mami je dolgotrajen
in boleč proces. Poleg krivde se bos-
te najverjetneje soočali še z občutki
jeze, žalosti, tesnobe … Pri tem vam
je lahko v pomoč psihoterapija.«
Kakšne so po vašem mnenju tiste
zdrave meje, ki jih morajo starši
upoštevati, da se ne razvije takšen
odnos?
»Že zelo majhni otroci nam znajo
postaviti mejo. Ko so siti, prenehajo
odpirati usta in se umaknejo ponuje-
ni žlički. Ko imajo dovolj interakci-
je, umaknejo pogled.
Pomembno je, da najdemo pravo
razmerje med skrbjo in zaščito otro-
ka na eni strani ter spoštovanjem
njegove samostojnosti na drugi. To
razmerje se z odraščanjem seveda
spreminj a.
Konkretno bi to pomenilo, da ne do-
volimo, da otrok postane center na-
šega sveta.
Namesto otroka ne počnemo niče-
sar, kar zmore sam.
Ne silimo vanj z nenehnimi vpraša-
nji. Bolj ko bomo silili, bolj se bo za-
piral.
Po določeni starosti trkamo na vrata
njegove sobe, kopalnice.
Ne obremenjujemo ga z zasebnimi
podrobnostmi iz našega življenj a.
Ne glede na to, kako dober je vajin
odnos, ne pozabite, da ni vaš prija -
telj, ampak otrok. Naj si sam izbira
krožke, prijatelje, partnerje (posre-
dujemo le, če zapade v slabo druž-
bo).
Ne živimo njegovega življenja. Po-
kažimo mu, da smo nanj ponosni,
vendar se ne kitimo z njegovimi do-
sežki. Nikoli čustveno ne manipuli-
rajmo z njim.«
Kako odnos s posesivno materjo
vpliva na samostojnost otroka?
»Posesivni mami se je čas ustavil.
Zanjo bo otrok vedno njen majhen
fantek oziroma punčka. Tako neka-
ko se ti otroci tudi počutijo; ne glede
na to, ali so stari 5, 15 ali 40 let. Ker
niso imeli možnosti, da bi se učili na
lastnih napakah, težko zaupajo vase
in v svoje sposobnosti. Bolj so odvis-
ni od mnenja in pomoči drugih, še
zlasti pa od svoje mame. Posesivna
mama svojega otroka že vse ži-
vljenje skuša prepričati, da mu je
nujno potrebna, v resnici pa je ravno
obratno; ona potrebuje njega. In prej
ko bo to dojel, bolje zanj.« n

4Marija Remškar:
»Nekoliko poenostavljeno
bi lahko rekli, da je
posesivna mama otroka
rodila zase, ljubeča pa za
življenje.«
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