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Reviji na pot
Iz drobne želje - predvsem med seboj povezati psihosocialne svetovalce je pred leti zrasla ideja o KVS Slovenija. Skromni začetki, oviti v objem
velike vztrajnosti in neomajne vere v moč povezovanja, predvsem pa v to,
da lahko Sloveniji ponudimo nekaj več, so korak za korakom vodili v razvoj
velike zgodbe. Zgodbe, ki smo ji priča danes in na katero se oziramo z
velikim ponosom.
Poleg skrbi za povezovanje diplomantov psihosocialne pomoči oz.
svetovanja ter širše smo danes tu v prvi vrsti za tiste, ki so se znašli v osebni
stiski. S čutom za solidarnost z brezplačnimi razbremenilnimi pogovori
poskrbimo tudi za posameznike, ki jim dodatno oviro predstavlja težak
ekonomski položaj.
Vsakdo se namreč na poti življenja lahko sreča s preizkušnjami, ki ga
pretresejo, spremenijo njegov ritem življenja, zarežejo v medosebne
odnose in ga navdajo z občutkom izgube notranjega miru, smisla ter
moči.
Pogovor s strokovno usposobljeno osebo lahko povrne potrebne moči ter
zaupanje vase in v lastne sposobnosti. Odločitev za to, da poiščemo
poMOČ je izraz skrbi zase in pristne želje po svetlejši prihodnosti.
V veliko pomoč pri spoznavanju sebe, premagovanju težav in udejanjanju
želenih sprememb je tudi kakovostno čtivo. V veliko veselje mi zato je, da
lahko z vami preko e-revije Lila utrip delimo koristne informacije za
izboljšanje počutja, medosebnih odnosov in samozavesti ter dvig ravni
kakovosti bivanja. Življenje je vendarle prekratko, da ga ne bi resnično
živeli!
V imenu srčne in predane ekipe KVS Slovenija vam želim obilo užitka ob
branju,

Daša Cek Stepančič,
vodja KVS Slovenija
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Kakovost misli določa kakovost
našega življenja.
Šibke misli vodijo k šibkim
dejanjem.
Močan, discipliniran um pa dela
čudeže.

https://www.facebook.com/kvs.slovenija/
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Ali res pravilno
skrbim za lastno
duševno zdravje?

Na žalost je skrb za lastno duševno zdravje še vedno velika neznanka. Tukaj
nimam v mislih širokega izbora knjig za samopomoč, ki krasijo knjižne police
ter nam ponujajo velik spekter metod reševanja lastnih stisk. Na voljo imamo
vse in še več, ne le v pisni obliki, temveč tudi v formatu raznih dokumentarcev,
radijskih ter televizijskih oddaj in podcastov. Skoraj vse vsebine pa imajo
skupni imenovalec – skrb za lastno počutje. Pa vendar za resnično izboljšanje
počutja navadno to še ni dovolj. Največ, kar se lahko zgodi, je, da nam kakšna
prebrana vsebina prinese tisti „aha“ trenutek, ko ugotovimo, da nekaj pa le
počnemo v redu. Dvakrat tedensko telovadimo, vsak večer zaženemo svojo
priljubljeno aplikacijo z vodeno meditacijo in naslednji dan pozdravimo
soseda, ker smo nekje slišali, da tako to gre, da se dobro z dobrim vrača, pa
tudi če nas v tistem trenutku žre od zavisti, ker ima sosed nov avto.

Delo na sebi se zares začne, ko smo
pripravljeni soočiti se z našimi neprijetnimi
občutki in mislimi, takrat ko ne odvračamo
več pozornosti od bolečine, temveč ko
smo pripravljeni razgaliti se ter zaživeti v
vsej svoji polnosti.
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Spomnim se trenutka na enem izmed
meni ljubih srečanj, kjer smo skozi
meditativno prakso urili prisotnost
tukaj in zdaj. Spomnim se svoje
izkušnje o tem, kako zelo kruta in
boleča je lahko resničnost, če
zavzameš pozicijo, v kateri svoje
občutke pogledaš točno take, kakršni
so, brez cenzure. Tovrstna doživetja
vsekakor niso prijetna in v tistem
trenutku bi se najraje nekam skrila ter
na vse skupaj pozabila. Pa vendar
nimamo
možnosti
izbire
samo
prijetnih občutkov, lepih spominov in
pozitivnih misli. V našem vsakdanu se
srečamo s širokim naborom čustev,
tako prijetnih kot neprijetnih. Če od
neprijetnih čustev bežimo, bodo našla
drugačen način, da se izrazijo, bodisi v
obliki psihosomatskih obolenj ali
raznih odvisnosti ter v destruktivnih
odnosih. Pomembno je, da vsa čustva
izrazimo in v sebi zanje naredimo
prostor. Kadar razmišljate, da bi za
svoje ranjene dele poiskali pomoč,
dajte sami sebi roko, saj je to znak
velike hrabrosti in začetek čudovitega
popotovanja – v spoznavanje samega
sebe.

Avtorica:

ANETA CURAVIĆ
NJEGOMIROVIĆ,

Sežana

mag. psihosocialne pomoči,
specializantka sistemske
psihoterapije
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Kako se soočiti z
neplodnostjo
Brezup, razočaranje,
razvrednotenje, čustvena otopelost,
stres, bolečine, stiska, sram, žalost,
nemoč, osamljenost, jeza,
frustracija … Vsa ta čustva lahko
spremljajo spoznanje, da spočetje
otroka ne bo tako samoumevno,
kot je bilo načrtovano.
Hudo jima je, ko vidita ostale starše
z vozički, nosečnice, ponosne na
svoje trebuščke, razigrane otroke
na igrišču. Vsako novo starševstvo,
za katero izvesta, jima predstavlja
novo bolečino in težko se ga
iskreno veselita.
Nekaj, kar bi moralo biti popolnoma
naravno, nekaj, kar je od vedno
dano, kar bi partnerja moralo
združevati, lahko za nekatere pare
postane razlog žalosti in pogostih
prepirov.
Partnerja, ki se soočata s težavami z
zanositvijo,
potrebujeta
drug
drugega in hkrati jima je lahko na
trenutke skupaj najtežje. Sta v
odnosu in se hkrati počutita sama,
osamljena. Umikata se družini,
prijateljem, v svoji stiski se počutita
nerazumljena
in
drugačna.
Znajdeta se v vrtincu upanja in
ponavljajočega
se
razočaranja
mesec za mesecem, lahko tudi v
ciklu
pregledov
ter
preiskav,
hormonov,
mehanskih
spolnih
odnosov le z namenom zanositve in
neuspelih postopkov oploditve z
medicinsko pomočjo. Veliko parov
se v teh težkih trenutkih razide, ne
zmorejo si stati ob strani.

Ko se človek sooči s težavo
neplodnosti, navadno začne iskati
vse mogoče rešitve, ostala področja
življenja pa pušča ob strani. To ga še
bolj oddaljuje od družbe in tudi od
samega sebe. Težko si prizna težka
občutja, ne dovoli si jih čutiti,
pogosto
tudi
pogovor
med
partnerjema zamre. Zapreta se vsak
v svoj prostor in vsak zase žalujeta.
Beremo lahko, da je raven stresa v
človeku takrat enaka kot pri na
smrt
bolnih.
Par
žaluje
za
izgubljenimi
sanjami,
za
izgubljenim otrokom, s katerim sta
si predstavljala skupno prihodnost,
za idealno družino.
Če si se tudi ti našel v gornjih
besedah,
lahko
pot
umiritve,
sprostitve začneš iskati najprej pri
samem sebi.
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Dovoli si začutiti in priznati vsa
čustva, tudi najtežja, razmisli o
izgubljenih sanjah, o idealnem
življenju, ki si si ga predstavljal, o
nepremagljivosti. Kaj je tisto, kar
najbolj pogrešaš v tem trenutku, kaj
najbolj potrebuješ, česa se bojiš?
Kaj neplodnost zate pomeni? Si
lahko še vedno pristen ti tudi brez
otroka? Kakšen sploh si pristen ti?
Priporočljivo je, da se partnerja
pogovarjata o vsem hudem, kar
doživljata, o vseh stiskah in
bolečinah. Iskreno in ranljivo.
Najdita vir moči tudi drug v
drugem, iščita vire moči v sebi in
zunaj sebe. Spomnita se na vse, kar
vaju je razveseljevalo pred to stisko
– na hobije, druženja, načine
sprostitve … – in poskusita to
ponovno vpeljati v vajino življenje.
Kako pomembno je v takšni
situaciji začutiti, da nisi sam, da je
ob tebi partner, ki te podpira, da so
ob tebi tudi drugi pari, ki se soočajo
s podobnimi težavami, da se lahko
pogovarjaš o vseh svojih občutkih,
ne da se ob tem počutiš zgrešen,
kriv. Tudi sprostitev s pomočjo
čuječnosti, meditacije, dihalnih vaj,
avtogenega treninga in sprehodov
v naravi niža nivo stresa ter pomaga
lajšati stiske.

POVABILO
V veliko pomoč je lahko tudi pogovor v
strokovno vodeni skupini, v kateri so
zbrani pari in posamezniki s podobnimi
težavami.
Se
tudi
vi
soočate
z
neplodnostjo? Vabljeni v svetovalno
skupino, namenjeno obravnavi stisk v
povezavi z njo.
Kdaj? - Ob ponedeljkih, 18.00-19.30 od 19.
9. 2022 dalje (predvidenih je 10 srečanj)
Kje? - Srečna hiša Nova Gorica
Kdo? - Srečanja bo vodila Irena S. Marinič
Več
info.
na:
irena@pogovorivaseterapija.si ali 041 384 566

Avtorica:

IRENA STUBELJ
MARINIČ,
Gorica

mag. psihosocialne pomoči

NAMIG ZA
SPROSTITEV:
DIHAJMO KOT
BALON
Potrebujete sprostitev po
neprespani noči ali napornem
delovniku, ob soočanju z
napetostjo, stresnim življenjskim
obdobjem ali kar tako? Za vas
smo pripravili preprosto vajo
Dihajmo kot balon.

1. korak: Sedite na stolu, stopala so na
tleh, noge niso prekrižane, vzravnate se.
2. korak: Zaprete oči, globoko vdihnete
in zadržite sapo. Nežno položite dlani na
prsni koš in si predstavljate, da so vaša
pljuča živobarven balon.
3. korak: Počasi izdihnete in si
zamišljate, da se balon prazni. Ko
vdihnete, se balon znova napihne.
4. korak: Vedno znova napihujete in
izpihujete
"balon"
ter
pozorno
spremljate širjenje in oženje prsnega
koša, dokler se počasi ne sprostite. Če
nemirni um med izvajanjem vaje zatava
v
svet
službe,
obremenjujočih
spominov, težav ..., ga le nežno zvabite
nazaj k vašemu "balonu". Vajo izvajajte
vsaj 10 minut.
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Vaja Dihajmo kot balon izhaja iz
čuječnosti.
Za kaj pravzaprav gre?
Čuječnost (ang. mindfulness) je
pristop, ki izvira iz budistične
psihologije
in
pomeni
osredotočanje na sedanji trenutek,
ne da bi ob tem vrednotili,
ocenjevali ali kritizirali. Dogajanje
skušamo
sprejemati
takšno,
kakršno je, in se ga v polnosti
zavedati. Redno uvajanje čuječnosti
v življenje omogoča boljše soočanje
z izzivi vsakdana, zmanjšuje stres in
zvišuje občutek zadovoljstva.
Vaja je povzeta po knjigi Mir: 50 vaj
čuječnosti in sproščanja, da bo vsak naš
dan spokojnejši
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Je pri vas doma
prostora za vsa
čustva?
O čustvih se še posebej v zadnjem
času piše več, kot se je kdaj koli prej.
Še ne toliko nazaj se s čustvi
povprečen človek ni veliko ukvarjal.
Nasprotno, ko so vzniknila neprijetna,
kot so strah, jeza, žalost, jih je želel
čimprej potisniti vstran in je nanje
gledal le kot na nekaj, kar ga ovira v
življenju.

Danes je nekoliko drugače. Znano je,
da moramo tudi fantom pustiti
jokati, da so tudi punce pogumne in
lahko uživajo v adrenalinskih športih
ter da ni nič narobe z nami, če
poiščemo pomoč pri anksioznosti.
Kljub
večjemu
poznavanju
in
odprtosti pa nekaterih čustev še
vedno ne želimo sprejeti za svoje, še
posebej tistih, ki so v družbi
označena za slaba. Na tem mestu
velja izpostaviti predvsem zavist,
ljubosumje,
maščevalnost
in
podobno. Te vrste čustev niso teme
vsakdanjih pogovorov. Redko ali
nikoli nismo priča situaciji, v kateri bi
dve
sosedi
na
klepetu
ob
popoldanski kavici dejali kaj takega:
»Oh, veš, včeraj pa sem občutila
strašno zavist, ko sem videla, kakšen
avto so kupili sosedje.«

9

Razlogov za to, da zanikamo
nekatera svoja čustva, je več. Ko
otrok pade in zajoče, mu utegne
kateri od staršev reči: »Oh, saj ni
nič.« Ko umre želvica, za katero je
otrok skrbel, ga želi odrasel
potolažiti: »Saj bomo kupili drugo.«
Če je otrok jezen na starša, ker mu
je, po njegovem mnenju, naredil
krivico, ga odrasel ustavi z
besedami: »Z mano že ne boš tako
govoril!« Če otrok kuje maščevanje
do starejšega brata, ki mu je uničil
igračo, se mu odrasli smejejo: »Le
kaj boš ti naredil, ha! Ti si majhen.«

V zapisanih primerih lahko vidimo,
da odrasli otrokovih čustev ne
sprejmejo.
Zato
se
počuti
nerazumljen
in
osamljen.
Ker
mnenje staršev oz. pomembnih
odraslih sprejema kot edino pravo, že
v ranem otroštvu ugotovi, da je
nesmiselno, da svoja čustva sploh
izraža. Če otroka zasmehujejo in ta
občuti sram, naredi vse, da se mu ne
bi več smejali. Nauči se, da ne izraža
jeze do staršev, saj se boji, da ga
bodo zapustili. Počuti se čudnega,
ker je ob smrti ljubljenčka žalosten
samo on, odrasli pa ne. Vsa ta
čustvena stanja pripiše dejstvu, da je
še otrok, saj mu odrasli ne kažemo,
da čutimo tudi mi, svoja čustva
kontroliramo. Otrok se torej nauči
svoje emocije skrivati.
Znano je, da so vsa čustva dobra,
pozitivna,
koristna,
čeprav
so
nekatera res neprijetna. Pomagajo
nam,
da
se
soočamo
z
vsakodnevnimi situacijami, varujejo
nas pred nevarnostmi, nas ženejo,
da dosežemo tisto, česar si želimo,
in
skrbijo,
da
ostanemo
v
ravnovesju.
Kaj lahko starši naredimo, da se bo
otrok počutil varnega, ne glede na
to, katero čustvo doživlja? Odgovor
najlažje dobimo tako, da se
vprašamo, česa bi si želeli, če bi se
tako počutili sami. Kako vam je, ko
občutite žalost in vam nekdo reče,
da bo bolje? Hitro lahko dobimo
občutek, da je sogovornik kilometre
daleč stran. Da nas ne razume. Ob
občutenju žalosti pomaga lahko to,
da nas nekdo objame. Četudi nič ne
reče.
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Zakaj menimo, da je pri otroku
drugače? Še vedno velja
splošno prepričanje, da ga
bomo s sočutjem pomehkužili
in ga razvadili. Danes vemo, da
temu ni tako. Šele ko otroku
pokažemo, da vemo, kako se
počuti, npr. rečemo: »Ajsi, to pa
res boli!«, bo otrok čutil, da
smo mu blizu in da ni z njim
nič narobe, če joče. Opazoval
nas bo, kaj bomo s tem naredili
mi. Ko ga čez nekaj časa
vprašamo: »Je že mimo?«,
spozna, da bo neprijetno
počutje minilo. Ve, da ni sam,
in ve, da je ta bolečina le
prehodna.
Podobno je z mladostniki. Kot
vemo zadnjih nekaj let, je
zaradi pospešenega razvoja
sprednjega dela možganov pri
njih čustvovanje še toliko bolj
intenzivno. Tako kot čustva
občutijo
mladi
med
dvanajstim in štiriindvajsetim
letom, jih ne občutijo ne mlajši
in ne starejši. Zato je še toliko
bolj
pomembno,
da
jim
pokažemo, da jih razumemo in
sprejemamo v celoti ter ne
samo takrat, ko so veseli in
zadovoljni.

Kaj
pa
zavist,
ljubosumje,
maščevalnost? Tudi to so čustva, ki
se nam porajajo in nam nekaj
sporočajo. Pomembno je, da vemo,
da je čisto normalno, če jih
občutimo. Od nas je odvisno, kaj
bomo z njimi naredili.

Kako torej? Je v vašem domu
prostora za celotno paleto čustev?
Če je vaš odgovor da, potem je
življenje gotovo zanimivo, polno in
iskreno. Ko se odpremo tako
ljubezni kot bolečini, občutimo
svobodo. Da smo lahko to, kar smo.
In kaj je vredno več od tega?

Avtorica:

SARA ČERNE,
Gorica

mag. psihosocialne pomoči
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KVS SLOVENIJA
BRALNI NAMIG
"Morda je smisel prav v tej poti, ki je
včasih težka, včasih lahkotna, včasih
preseneti, včasih razočara, včasih
prestraši, včasih nasmeje, včasih udari
in včasih poboža. A nikoli ni
dolgočasna," je v knjigi Camino: od
suženjstva do svobode zapisala
avtorica Petra Škarja.
Navdihujoče delo o travmatičnem
otroštvu in zdravilni hoji po Caminu
navduši še tako zahtevnega bralca in
je odlična popotnica na poti osebne
rasti.
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INTERVJU

Prvega v nizu intervjujev v reviji Lila utrip smo posvetili temi žalovanja. O
njej smo spregovorili z eno od trenutno petih ambasadorjev KVS Slovenija
Tjašo Šapla Troha, ki je stara komaj 22 let rodila mrtvo hčerko Julijo ter
zakorakala v svojo pot žalovanja. Zaradi izgube je pričela intenzivno osebno
rasti in se razvijati. Po tej izkušnji je eno leto žalovala in iskala odgovore na
različna vprašanja, a šele, ko si je bolečino ter globoko žalost dovolila čutiti,
se je pričelo njeno okrevanje. Danes ve, da sta v človekovem življenju dva
čudovita dneva: dan, ko se rodiš, in dan, ko odkriješ razlog za to.

Pri rosnih dvaindvajsetih letih si se
soočila z največjim strahom vsakega
starša - izgubila si svojo še nerojeno
deklico Julijo. Na kakšen način te je
ta izkušnja zaznamovala?
Izguba moje Julije me je popolnoma
prerodila.
Ena
izmed
mojih
priljubljenih misli pravi: V človekovem
življenju sta dva čudovita dneva: dan,
ko se je rodil, in dan, ko je odkril razlog
za to.

Na dan, ko sem Julijo rodila mrtvo,
sem se sama ponovno rodila in pričela
živeti drugače, saj nič ni bilo več
samoumevno. Skoraj pred desetimi
leti, 10. marca 2012, sem v globoki
tišini, prežeta z žalostjo, obupom in
neskončno
praznino
rodila
novorojenčico, ki ni nikoli zajokala. Ko
danes pogledam nazaj, sem srečna,
da sem se odločila, da Julijo vzamem
v svoj objem, pa čeprav samo za tri
ure.
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Kako je potekal tvoj proces
žalovanja? Kaj ti je takrat
pomagalo?
Dragocene tri ure. Nisem si mislila, da
smrt lastnega otroka lahko prinese
kakšno darilo. Julija mi je prinesla
zavedanje, kako zelo sem pomembna
v svojem življenju, prinesla mi je
zavedanje, kako pomembno je biti
prisoten in pristen v vsakem trenutku.
Zaradi Julije sem pričela intenzivno
osebno rasti in se razvijati. Po rojstvu
Julije sem eno leto žalovala in iskala
odgovore na različna vprašanja. Zakaj
čutim, kar čutim? Obstaja kaj več kot
samo telo? Zakaj si duša izbere boleče
izkušnje? Kdo v resnici sem in kam
grem? Kaj je moje poslanstvo na tem
svetu? Morala sem vedeti nekaj več,
morala sem ugotoviti, da smo ljudje
več kot fizično telo in to, kar vidimo.
Začela
sem
prebirati
duhovno
literaturo in se na omenjenem
področju tudi intenzivno izobraževati.
Moje
zdravilno
potovanje
skozi
žalovanje se je pričelo intenzivno
dogajati približno dva meseca po
Julijinem rojstvu. Pred tem sem bila v
šoku in tudi zanikanju, obenem pa
razbita na tisoče koščkov. Nisem živela
– životarila sem. Šele ko sem si
bolečino in globoko žalost dovolila
čutiti, se je pričelo moje okrevanje.

Proces žalovanja je potekal zelo
dinamično. Bili so dnevi, ko se mi
je zdelo, da sem že »splavala« iz
najhujše žalosti, naslednji dan pa
mi je bilo zopet hudo in nisem
mogla ustaviti solz. Danes vem, da
je to normalno. Takrat pa mi je bilo
zelo težko. Vsa čustva, ki sem jih
doživljala, so namreč v procesu
žalovanja pričakovana, možni so
premiki naprej in nazaj. Vedela
sem, da se nobene izmed faz
žalovanja ne da preskočiti, je pa
lahko katera izmed njih zelo
kratka. Najtežje mi je bilo biti med
ljudmi, ki so želeli o porodu in Juliji
vedeti čisto vse podrobnosti ter
med tistimi, ki so bili tiho in so se
izogibali vsaki besedi o žalosti,
žalovanju ter bolečih občutkih.
Okolica ne ve, kako se obnašati do
žalujočih oseb. Tudi zdravstveni
delavci
se
največkrat
težko
spoprijemajo z bolečimi čustvi
pacientov in ne vedo vedno, kaj
reči ter kako reagirati. Sožalje
nekako znamo izraziti, saj so nas
tega naučili, kaj reči nadalje, pa je
nekaj
popolnoma
drugega.
Mogoče pri meni faze v procesu
žalovanja niso bile tako intenzivne,
ker sem se od hčerke poslovila in
kasneje vsa čutenja predelovala.
Zelo terapevtsko je name delovalo
pisanje
diplomske
naloge
z
naslovom Proces žalovanja po
ugotovitvi smrti otroka v času
nosečnosti.
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V diplomski nalogi sem poleg teoretičnega
dela o žalovanju zapisala tudi protokol z
navodili in smernicami za ravnanje ob
mrtvorojenosti z listo postopkov, o katerih
naj bi bili starši v času hospitalizacije
obveščeni
ali
poučeni
oziroma
jih
medicinske sestre opravijo. Prav tako sem
izdelala navodila, ki jih zdravstveni delavci
izročijo žalujočim staršem ob odpustu iz
porodnišnice. Vključila sem vse tisto, kar bi
sama potrebovala, ko sem bila soočena z
nepredstavljivo izgubo.
Ali se ti zdi, da je v sodobni družbi
prostor za žalovanje? Ali si ob izgubi
ljubljene osebe lahko privoščimo
žalovati v polnem pomenu besede
žalovanje?
Menim, da prostor je, a le, če si ga
dovolimo vzeti. Če je ta prostor varen, pa
je
nekaj
čisto
drugega.
Vsaka
destigmatizacija se najprej začne pri nas
samih.
Najprej
moram
biti
sama
pripravljena o izgubi in žalovanju govoriti,
da se bo tudi družba lahko odprla. Vsak
izmed nas gre večkrat v življenju čez
določene
izgube
–
izgubo
sanj/pričakovanj, zdravja, službe/delovne
aktivnosti v času upokojitve, izgubo
hišnega ljubljenčka … Z možem sva si v
istem času delila skupno izgubo, pa
vendar sva žalovala vsak na svoj način.

ji
r
o
d
a
s
Amba lovenija
KVS S

Skozi faze žalovanja se pokaže, da
tukaj ni bližnjic in da je še kako
pomembno, da si damo čas ter si
dovolimo iskreno in čuteče žalovati –
biti ranljivi. Kmalu se začne rana, ki je
silno krvavela, zdraviti. Brazgotina, ki
po koncu žalovanja ostane in je za
naprej naša učiteljica, je čudovit
opomnik, da nič ni samoumevno. In
kako močni smo v svoji ranljivosti.
Prav iz te moči lahko črpamo
modrost za naprej in pomagamo
drugim, ko se znajdejo v stiski.

Spraševala: Daša Cek Stepančič
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VZEMI SI TRENUTEK IN
PRISLUHNI PETJU PTIC,
VALOVOM MORJA, ŠUMU
VETRA ...

VSI POTREBUJEMO
TRENUTEK ZA ODKLOP.

https://www.instagram.com/kvs.slovenija/
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S štirinožnimi prijatelji v
boj proti stresu

Hiter tempo življenja, prilagajanje novim
navadam in družbenim vrednotam so
postale neizogibne zahteve za življenje v
modernem svetu. V povezavi s tem se
pogosto srečujemo s stresom. Lahko
rečemo, da je neizogiben pojav in eden
izmed glavnih razdiralcev meje med
sodobnim človekom ter njegovim notranjim
blagostanjem. Čeprav lahko stres
razumemo tudi pozitivno, pa je njegova
negativna plat tista, ki je predmet vse bolj
aktualnih obravnav.

Kaj pravzaprav razumemo pod pojmom stres?
Najpogosteje je stres opredeljen kot preplet
duševnih, telesnih ter čustvenih reakcij, ki so
nastale kot posledica prilagajanj spremembam
in za naš organizem predstavljajo grožnjo.
Zastrašujoč je podatek, ki pravi, da je vzrok za
50 do 75 odstotkov današnjih bolezni ravno
stres. Napačno bi bilo sicer razumevanje stresa
kot bolezenskega stanja, lahko pa dalj časa
trajajoča izpostavljenost stresu vodi do
nezaželenih bolezenskih zapletov.
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VZROKI IN
POSLEDICE STRESA
NA DELOVNEM
MESTU

Stres
na
delovnem
mestu
predstavlja v današnjem času
veliko težavo, prav tako pa
neprestano raste stopnja stresa, o
čemer priča raziskava javnega
mnenja EU, ki jo je izvedla
agencija EU-OSHA. Raziskava
razkriva, da približno polovica
delavcev
doživlja
stres
na
delovnem mestu. Kje tiči vzrok?
Izvore stresa na delovnem mestu
lahko iščemo v dejavnikih, ki se
pojavljajo v samem delovnem
okolju ter zunaj njega. V prvo
skupino se uvrščajo škodljivo
delovno
okolje,
preobremenjenost,
premalo
delovnih nalog, slabi odnosi,
pomanjkanje
možnosti
za
poklicni razvoj in podobno. Kot
dejavnike, ki segajo izven mej
delovnega okolja, pa razumemo
stresne življenjske dogodke in
napore vsakdanjega življenja, ki
jih posameznik »nosi« s seboj v
službo. Posledice lahko opazimo
na
fiziološkem
(glavobol,
želodčne
težave),
psihičnem
(depresija,
nespečnost)
ali
vedenjskem področju (uživanje
drog, pretirano kajenje ipd.).

KOSMATI
PRIJATELJI NAŠI
NOVI
SODELAVCI?

Zaposleni, ki je pod manjšim stresom, je bolj
učinkovit in motiviran, zato se mnoga
vodstva sprašujejo, kakšne delovne pogoje
ustvariti, da bodo delavci pod manjšim
stresom ter zato bolj motivirani in učinkoviti.
Nekatera podjetja ponujajo prostore za
počitek in zabavo, redkeje pa se omenja
prisotnost psov ali na splošno živali na
delovnem mestu. Da njihova družba prinaša
zaposlenim veliko pozitivnih posledic,
potrjujejo številne raziskave.

Čustveni stik z živaljo gradi v nas empatijo,
vzbuja pozitivna čustva, krepi psihofizično
zdravje, zmanjšuje stres, navdihuje za nove
izzive, pozitivno vpliva na celosten
psihosocialni in kognitivni razvoj otrok ter
še bi lahko naštevali. Dandanes so psi zvesti
spremljevalci pri zdravljenju številnih
bolezni. Med drugim je bilo ugotovljeno, da
božanje ali pogovor s psom bistveno
zmanjša stres in zniža krvni tlak.
Raziskave potrjujejo, da ima prisotnost psa
v delovnem okolju pomemben vpliv na
zaposlene, saj so bolj sodelovalni, prijazni,
aktivni, navdušeni in pozorni, poleg tega pa
se srečujejo z boljšim zdravjem, kar
posledično prinaša nižji delež bolniške
odsotnosti. V Banfield Pet Hospital so
preverjali,
kako
prisotnost
hišnih
ljubljenčkov na delovnem mestu vpliva na
zaposlene. Kar 86 % vprašanih je ocenilo, da
prisotnost živali zmanjšuje stres ter
izboljšuje njihovo počutje. Raziskave prav
tako potrjujejo, da imajo osebe, ki pripeljejo
s seboj na delovno mesto psa, ob koncu
delavnika bistveno nižjo stopnjo stresa od
tistih, ki psa pustijo doma.
Glede na omenjene pozitivne vplive, ki jih
ima pes kot hišni ljubljenček na svojega
lastnika, se ta vpliv v družbi zagotovo
premalo omenja in se mu posveča premalo
pozornosti. Če je ta vpliv opazen na
tolikšnih področjih, potem bi lahko rekli, da
je naveza človek-pes v družbi vsekakor
premalo poudarjena, predvsem v okoljih,
kjer se posamezniki srečujejo z visoko
stopnjo stresa.
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Avtorica:

TERESA ČOPI,
študentka psihosocialne pomoči
na Fakulteti za uporabne
družbene študije
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
ŽE ODKAR POMNIM, SE TRUDIM BITI
POPOLNA, KAR ME SPRAVLJA V TESNOBO
Pozdravljeni, na vas se obračam, saj močno trpim. Že odkar pomnim, se trudim biti
popolna – v službi, doma in med prijatelji. Vsem želim ustreči in hudo se bojim, da bi
naredila kakšno napako. Zato na primer v službi večkrat preverjam dokumente, preden
jih oddam, zaradi česar ne uspem pravočasno urediti ostalih obveznosti. Na ta račun v
službi pogosto ostajam še več ur po zaključku delovnega časa. Tudi po prihodu domov
razmišljam, ali sem mogoče rekla oz. naredila kaj narobe. Zaradi podaljškov v službi
menim, da sem slaba mama. Slabo spim, ves čas sem napeta, zaradi prekomernega
hranjenja sem se v preteklih letih močno zredila, stalno me spremlja nek strah. Postajam
živčna razvalina, na kar me večkrat opozori tudi partner. Ker sama ne znam in ne
zmorem več naprej, vas prosim za nasvet.
Odgovarja:

DAŠA CEK STEPANČIČ
Gorica,
Ljubljana

mag. psihosocialne pomoči, vodja
Centra za anksioznost in
KVS Slovenija

Toplo pozdravljeni, iz vašega opisa je zaznati močno težnjo po perfektnosti, s katero se, kot
pravite, soočate že od nekdaj. To je predvsem med ženskami pogosta težava, ki človeka
prične slej ko prej močno dušiti. Ker nihče ne more biti popoln ter je povsem nemogoče, da
tu in tam ne bi naredili kakšne napake, lahko perfekcionizem vodi le do ponavljajočih se
razočaranj ter spodkopava zaupanje vase in osebno zadovoljstvo. Perfekcionizem je eden od
najpogostejših dejavnikov v ozadju anksioznosti (tesnobe). Zavedati se namreč morate, da pri
perfekcionizmu ne gre za natančnost, ampak za strah – strah pred napakami, pred
neuspehom in posledično razočaranjem ter zavrnitvijo drugih. Strah, ki posameznika oropa
poguma in ga hromi, vodi v telesne ter duševne težave in ruši odnose. Pehanje proti
nedosegljivim idealom predstavlja nenehen vir tesnobe in stresa. Vsekakor bi bilo dobro
odkriti, pod katerimi vplivi se je perfekcionizem razvil pri vas in kaj ga vzdržuje. V kognitivnovedenjskem svetovanju težimo k temu, da odkrijemo »korenino« težave, ki je navadno
zasidrana v obdobju otroštva. Delo na površinski ravni namreč pogosto ne obrodi želenih in
dolgotrajnih rezultatov. Pohvale vredno je, da ste se odločili narediti korak naprej in pričeli
iskati rešitve za vaše težave. Želim, da veste, da so te pogoste in rešljive. Za začetek vam
svetujem, da se izognete večkratnemu preverjanju v službi in iskanju napak ter svojo
pozornost usmerite na to, kar ste naredili dobro. Vsakodnevno se pohvalite. Ter ne pozabite:
povsem dovolj je truditi se po svojih najboljših močeh, zato dovolite si tu in tam kakšno
napako! Življenje je tesno povezano z njimi. Ko se naučimo na spodrsljaj pogledati kot na
lekcijo, odpremo vrata osebnemu napredku in zadovoljstvu. Edina resnična napaka je
namreč tista, iz katere se nismo ničesar naučili! Želim vam obilo mirnih in zadovoljnih dni,
Daša Cek Stepančič
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Bi tudi vi z ostalimi radi podelili vašo zgodbo? Imate vprašanje za
svetovalce KVS Slovenija? Vabljeni, da jih podelite z nami. Pošljete
jih lahko na naslov kvs.slovenija@gmail.com. Zapis naj ne presega
3000 znakov, sicer ga bomo morali pred objavo skrajšati. Objavili
ga bomo povsem anonimno.

Ali poznete terapevtske učinke pisanja?
Pisanje deluje razbremenilno, vodi do novih
uvidov in idej za rešitev situacije!
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POVABILO
Zgodbe življenja – Cikel intervjujev o
bolečih izkušnjah in dragocenih
spoznanjih, ki so sledila
Brezplačni torkovi dogodki za osebno rast v
organizaciji FUDŠ in KVS Slovenija v obdobju
od 30. 8. do 20. 9. 2022

Klikni na
https://kvs-slovenija.com/novicein-dogodki/
in se nam pridruži!

O KVS

SLOVENIJA

KVS Slovenija (Kognitivnovedenjsko svetovanje Slovenija) je
združenje kognitivno-vedenjskih
svetovalcev. Poslanstvo združenja je
povezovanje psihosocialnih
svetovalcev, nudenje strokovne
podpore le-tem ter omogočanje
kakovostnih storitev pomoči
potrebnim. Organiziramo dogodke
za osebno in profesionalno rast ter
razbijanje tabujev v povezavi z
duševnimi težavami. Zavedamo se,
da lahko duševna stiska doleti
vsakogar.

Pod okriljem KVS Slovenija trenutno
deluje 12 psihosocialnih svetovalk, ki
jih najdete po vsej Sloveniji.
Individualne, partnerske, družinske in
skupinske obravnave izvajajo tako v
živo kot tudi online. Temeljna vodila
njihovega dela so strokovnost, toplina
in popolna zaupnost. V zavedanju
problematike zakonske neurejenosti
področja nudenja psihološke in
socialne pomoči v slovenskem
prostoru jamčimo, da pod okriljem
KVS Slovenija deluje le ustrezno
izobražen ter usposobljen kader.
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https://kvs-slovenija.com/
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DUŠEVNA STISKA
LAHKO DOLETI
VSAKOGAR.
SKUPAJ JO LAHKO
PREMAGAMO!

Avtorji: Daša Cek Stepančič, Sara Černe, Aneta Curavić Njegomirović, Teresa Čopi,
Irena Stubelj Marinič
Urednica: Daša Cek Stepančič
Lektorica: Sara Černe
Oblikovanje: Lana Stepančič
Vir slik: Canva
Viri za prispevke: v primeru želje po seznanitvi z uporabljenimi viri za prispevke se
lahko obrnete na: kvs.slovenija@gmail.com
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