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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 

 

Ker lahko na stres gledamo z več vidikov, ga posledično tudi različni strokovnjaki različno 

definirajo. Stres je normalen odziv na različne situacije in življenjske dogodke, s katerimi se 

posamezniki dnevno soočamo. Stres avtorji največkrat opredeljujejo kot psihološki, fiziološki 

in vedenjski odgovor na posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privajati na notranje ter 

zunanje dražljaje. Stres je rezultat številnih kompleksnih dejavnikov in njihove interakcije, 

kot je interakcija med stresorji in zaznavanjem stresa posameznika. Nekateri dogodki so lahko 

že sami po sebi boleči, kot je npr. smrt ljubljene osebe ali neozdravljiva bolezen. Večina 

stresorjev, s katerimi se posameznik sreča pa so vsakodnevne težave. Njegovo zaznavanje teh 

dogodkov je odvisno predvsem od osebne zaznave teh stresorjev. Nekateri ljudje so 

uspešnejši pri soočenju s stresnimi situacijami, drugi pa se nanje odzivajo z večjo stopnjo 

stresa.   

 

V magistrskem delu smo raziskali kako “vsakodnevni stres” oziroma stres, ki ne izvira iz 

življenjsko ogrožajočih stresorjev, kot so soočenje s smrtjo, napad ali življenjsko ogrožajoče 

bolezni vpliva na posameznika. S pomočjo kvalitativnega raziskovanjem smo ugotovili 

kakšni so kognitivni dejavniki (negativne avtomatske misli, pravila in jedrna prepričanja) 

posameznika v stresni situaciji in kako ti vplivajo na pojavljanje in obvladovanje stresa pri 

posameznikih. Raziskali smo kako se posamezniki uspešno ali neuspešno soočajo s stresom in 

kaj pri tem doživljajo. 

 

 

Ključne besede: stres, vrste stresa, simptomi stresa, psihološka narava stresa, kognitivna 

ocena, kognitivno vedenjska terapija. 

 

  



SUMMARY WITH KEY WORDS 
 
 

We can review stress from several aspects, as a result different experts define it differently. 

Stress is a normal response to the various situations and life events that we face daily. Stress 

is often defined by the authors as a psychological, physiological and behavioral response to an 

individual who seeks to adapt and adapt to internal and external stimuli. Stress is the result of 

many complex factors and their interactions, such as the collaboration between stress and the 

perception of an individual's stress. Some life events may be painful in themselves, such as, 

for example, the death of a loved one or facing with incurable disease. But most of stressors 

that an individual is confronted with are ordinary daily problems. The perception of these 

events depends primarily on the personal sensitivity of these stresses. Some people are more 

successful in managing with stressful situations, others respond with a greater amount of 

stress 

 

In the master's thesis, we have explored how "daily stress" or stress that does not originate 

from life-threatening stressors, such as confronting with death, physical attack or a life-

threatening disease, effect on an individual. Through qualitative research, we found out which 

of the cognitive factors (negative automatic thoughts, rules, and core beliefs) of an individual 

in a stressful situation, and how they affect the emergence and management of stress in 

individuals. We have explored how individuals are successfully or unsuccessfully facing with 

stress and what do they experience during this. 

 

 

Key words: stress, types of stress, symptoms of stress, psychological nature of stress, 

cognitive assessment, cognitive behavioral therapy.  
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1 UVOD 

Že samo življenje se začne s stresnim dogodkom – rojstvom. Na poti od maternice do groba, 

ki jo imenujemo življenje smo vrženi v  dinamičen tok pri čemer malokomu uspe ohraniti 

notranje ravnovesje in mir. Pritiski se začnejo že v otroštvu, v boju za naklonjenost in čim 

boljše rezultate v šoli. Ti pritiski se le še povečujejo z odraščanjem. Kot zaposlene osebe se 

moramo dokazovati, da smo vredni in sposobni opravljanja dela, za katerega smo se 

potegovali. Tudi današnje okolje in potrošniška družba nas vrtinči in obrača, da niti nimamo 

časa, da pomislimo, kaj je za nas dobro in kdo pravzaprav smo. Dandanes več ljudi ne živi v 

harmoniji z okoljem, soljudmi in samim sabo. Zato se na vseh področjih družba sooča s 

problemom sodobne kuge – s stresom.  

 

»Iz pradavnine, ko so se ljudje soočali s smrtno nevarnimi dogodki, je v kolektivnem 

spominu ostala povezava, da zunanji dogodek, ljudje in situacije povzročajo stres. 

Ločimo življenjsko ogrožajoče stresorje, kot so soočenje s smrtjo, napad, življenjsko 

ogrožajoče bolezni in vsakodnevne stresorje, ki ne ogrožajo življenja, so pa stalno 

prisotni. Reakcije nanje nam lahko povzročajo težave. Nekateri jih dojemajo kot stresne, 

drugi pa ne« (Valenčič, 2016, 62-63). 

 

Stres je kompleksen pojav, ne pa črno-bel pojav vzroka in posledice. Zato imata preučevanje 

stresa in sam teoretski koncept za seboj dolgo razvojno pot, saj so ga obravnavali raziskovalci 

z različnih področij od medicine, psihologije, filozofije do nevroznanosti. »Stres je interakcija 

številnih kompleksnih faktorjev, kot so povezava med stresorjem in našo zaznavo stresa« 

(Valenčič, 2016, 63). Če se navežemo na kognitivno-vedenjsko terapijo, nam stresa ne 

povzroča sam stresni dogodek, ampak naš odziv na ta dogodek. Ali oseba dogodek, situacijo 

ali osebo zazna kot stres, je odvisno od njenega mišljenja, pravil, prepričanj in posledične 

ocene situacije. Stoiški filozof Epiktet je izpostavil: “Ljudi ne vznemirjajo stvari, marveč 

mnenja, ki si jih o njih ustvarijo.” 

 

»Izpostavljenost stresu se kaže na različne načine, posledice pa so vidne na spremembi 

vedenja posameznika ter na telesnem in duševnem zdravju« (Bilban v Valenčič, 2016, 2). 

Vsak stresor izzove reakcije organizma, vedenja in duše. Telo in duševnost vedno stremita k 

ponovni vzpostavitvi ravnotežja oziroma stabilnosti. Življenje je kot zapletena igra lovljenja 
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ravnotežja in notranje harmonije. Posameznik ne more vplivati na to, kako se bodo dogodki 

odvijali v življenju ali kako se bo druga oseba obnašala do njega, lahko pa vpliva na to, kako 

se bo na njeno vedenje odzval sam. Spreminjanje samogovora v bolj fleksibilen in bolj 

optimističen pogled, naredi posameznika bolj sposobnega za spoprijemanje z izzivi, ki mu 

pridejo naproti. Viktor Frankel (v Kos 2015) pravi da: "Nikoli ne gre zato, kaj še lahko 

pričakujemo od življenja, marveč za to, kaj življenje pričakuje od nas«. Živeti ne pomeni nič 

drugega, kot odgovarjati na vprašanja, ki se vsakomur postavljajo na življenjski poti pri 

izpolnitvi zahtev. 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA IN DEFINICIJE STRESA 

» Ker lahko na stres gledamo z več vidikov, ga zato posledično različni  strokovnjaki različno 

definirajo« (Valenčič, 2016, 63). »Stres je normalen odziv na različne situacije in življenjske 

dogodke, s katerimi se dnevno soočamo« (Valenčič, 2016, 1). »Stres avtorji največkrat 

opredeljujejo kot psihološki, fiziološki in vedenjski odgovor na posameznika, ki se poskuša 

prilagoditi in privajati na notranje in zunanje dražljaje« (Levovnik v Valenčič, 2016, 1). 

 

Beseda stres izvira iz angleškega izraza »stress« in je bila prvotno uporabljena v tehniki in 

fiziki kot pojem za obremenitev in silo zelo na splošno. Najhujši stres na teh področjih je 

dosežen, ko je predmet malo pred tem, da se zlomi ali stre. V medicino je izraz stres prenesel 

Hans Selye leta 1949 kot stres pri duševni napetosti in ga imenoval »živčni stres«. Stres je 

zanj pomenil program telesnega prilagajanja novim okoliščinam ter subjektov stereotipni in 

nespecifični odgovor na dražljaje, ki motijo njegovo osebno ravnovesje (Lindermann 1982). 

 

Definicij stresa je veliko, predstavil bom nekatere avtorje, ki so na tem področju najbolj 

izpostavljeni: 

 »Stres je alarmna situacija. Je stanje posameznikove psihične in fizične pripravljenosti, da 

se z obremenitvijo sooči, se ji prilagodi in jo obvlada. Pred trem so obremenitve lahko 

zunanjega ali pa notranjega izvora. Lahko so fizične, kemične biološke, socialne oziroma 

psihološke narave« (Rakovec-Felser 1991, 47). 
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 Avtorja (Luban Plozza in Pozzi 1994) menita, da je stres reakcija organizma na dražljaje 

iz okolja, ki vključuje znake prilagajanja in obrambe. Navajata, da temu sledi nespecifična 

reakcija organizma, ki prepelje do napada ali obrambe.  

 Stres je po oceni avtorjev kompleksen koncept. Trije glavni tipi stresa, ki vplivajo na 

posameznika so psihološki, telesni in socialno-kulturni. Psihološki stres je splet 

kognitivnih in čustvenih vzgibov, s katerimi posameznik opredeljuje in daje oceno sami 

situaciji. Lazarus poudarja tudi pomen odnosa med osebo in njenim okoljem. Pri tem 

moramo upoštevati značilnosti osebe in značilnosti okolice, ker posameznik subjektivno 

zaznava stres (Monat, Lazarus in Reevy 2007). 

 

Če povzamemo, je stres univerzalen fenomen, ki ga opredeljuje množica definicij različnih 

avtorjev. »Skoraj pri vseh definicijah pa je možno izluščiti dva temeljna poudarka, stres v 

večini primerov povzroča nekaj zunaj človeškega organizma in posledice stresa se kažejo na 

telesni in psihološki ravni kot napor in napetost (Valenčič, 2016, 63). 

2.1 Zgodovina preučevanja stresa 

Stres je zelo kompleksen pojav, zato imata preučevanje stresa in teoretski koncept za seboj 

dolgo razvojno pot. Stres so obravnavali raziskovalci z različnih področij od medicine, 

psihologije in filozofije. »Pionir na področju stresa je bil Charles Darvin. Opozoril je na 

problem »miljejskih vplivov«, na različne možnosti živih organizmov, da se pod vplivom 

okolja prilagodijo« (Rakovec-Felser 2009, 65). 

 

Prva opredelitev samega koncepta stresa izhaja iz področja medicine. Hans Selye se je med 

študijem medicine pri delu s pacienti srečal z nespecifičnimi simptomi pri številnih boleznih, 

ki jih ni znal pojasniti. Pri svojem kasnejšem raziskovalnem delu s spolnimi hormoni je 

naletel na podobne sindrome. Odkril je, da nastajajo poškodbe na tkivu kot odziv na škodljive 

dražljaje. Leta 1936 je objavil prvi članek o svojih odkritjih z naslovom »Sindrom, ki ga 

sprožijo vsakovrstni škodljivi vplivi«, ta alarm je imenoval splošni prilagoditveni sindrom. 

Približno desetletje kasneje pa je v svoja dela vpeljal pojem stres (Lindermann 1982). 

 

Način reagiranja na škodljive snovi je pri vseh človeških organizmih enak. Razlike so le v 

jakosti reagiranja. Organizem ostane v alarmnem stadiju le omejen čas. Za splošni 

prilagoditveni sindrom so značilne tri faze: alarm, odpor in izčrpanost. V alarmnem stadiju se 
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sprži notranji stresni sistem v telesu. Pojavijo se številne kemične in fiziološke reakcije od 

pospešenega dihanja, hitrejšega srčnega utripa do izločanja adrenalina. Pri obsežni okvari v 

alarmnem stadiju lahko organizem tudi podleže. Če zunanji dejavniki oziroma stresorji še 

naprej delujejo, pride do druge faze. V fazi odpora se telo bolje zavaruje proti nadaljnji 

poškoodbi. V tej fazi telo pozove posamezni organ ali sistem, da se odzove na stres. V 

primeru, da zunanji stresor še naprej deluje, se telo ne okrepi, ampak preide v fazo 

izčrpanosti. Posameznik lahko pade spet v prvo fazo in se krog ponovi. Ob tem pa se 

obremeni drugi organ ali sistem, pri čemer lahko oseba tudi umre (Selye 1978).  

 

Zakonca Wolf sta uvedla koncept povezav med stresogenimi vplivi in posameznikovi 

reakcijami. Reakcije so lahko telesne ali psihične narave in segajo od izbruha duševne bolezni 

do pojava psihosomatskih bolezni. Rahe in Holmes sta izdelala lestvico življenjskih 

dogodkov, ki naj bi na posameznika stresno vplivali. Leta 1972 sta lestvico tudi kvantitativno 

opremila. Posameznik, ki ima na tej lestvici več točk, ga stresni dogodki bolj izčrpavajo in naj 

bi pri določenem obsegu obremenitev zboleval prej kot nekdo, ki ima manj točk na lestvici 

(Rakovec-Felser 2009). Bernard in Canon sta leta 1984 pisala o stresu kot o reakciji na 

kemijske, biološke, fizikalne, psihološke in socialne povzročitelje. Možno stresno reakcijo sta 

opredelila kot odgovor avtonomnega živčevja s tako imenovano reakcijo »borba/beg« (Taylor 

1995).  

 

Folkman in Lazarus sta leta 1984 razvila Fenomenološko-kognitivno teorijo, s katero 

razlagata, da subjektov stres ni od samega obsega obremenitev, ampak od tako imenovanih 

moderatorjev. Moderatorje opredeljujeta kot: predhodne izkušnje, zdravstveno in fizično 

stanje ter navade, genske predispozicije, življenjski slog. Na posameznika ne vpliva toliko 

sama stresna situacija, ampak njegov pogled »appraisal« na situacijo in subjektivna ocena 

svojih zmožnosti spopadanja se z dano situacijo. Na samo spoprijemanje s stresom gledata kot 

na vedenjsko in kognitivno obvladovaje specifičnih zunanjih in notranjih resursov (Monat, 

Lazarus in Reevy. 2007). 
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3 VRSTE STRESA 

»Stres sam po sebi ni škodljiv, saj ga za učinkovito in ustvarjalno delo tudi potrebujemo. Med 

njegove učinke uvrščamo tudi usposabljanje za reševanje težav, ustvarjanje delovnega odnosa 

do življenja, krepitev samozavesti in samospoštovanja. Pomembno je predvsem, kako človek 

zazna skladnost in neskladnost zahtev okolja in svojih sposobnosti, da se lahko nanje odzove. 

Ker je ta zaznava subjektivne narave, da je doživljanje posameznih vrst stresov pri vsakem 

človeku različno. Kar nekomu pomeni huda stresno obremenitev, lahko na drugega vpliva 

spodbujajoče ali nima nobenega učinka« (Bilban 2007, 31). V literaturi zasledimo različne 

delitve stresa. Najpogostejše delive so glede na: izvor stresa, objektivne dejavnike in 

posledice stresnih reakcij. 

3.1 Glede na izvor 

Vire stresa imenujemo tudi stresorji. Stresorji osebi lahko predstavljajo določene zahteve, 

obremenitve ali izzive. Lahko so določeni pogoji ali dogodki, ob katerih se oseba počuti 

ogroženo ali oškodovano ter ji povzročajo stanje napetosti. Ali bo dogodek prerasel v stresor, 

je odvisno od načina odzivanja osebe na pritiske (Selič 1999). »Stresorji so vsi dražljaji, ki 

pripeljejo do stresne reakcije. Dražljaji so lahko različni, v telesu pa povzročijo skoraj enako 

biološko reakcijo« (Luban-Plozza in Pozzi 1994, 14). 

3.1.1 Zunanji ali Eksogeni stres 

»Sem uvrščamo vzroke, na katere ne moremo vplivati« (Božič 2003, 23). Izvori in viri stresa: 

 

3.1.1.1 V delovnem okolju 

Dandanes je delovno okolje stresno. Na nekaterih delovnih mestih so zaposleni izpostavljeni 

hudim stresnim obremenitvam, na drugih pa manjšim. Kot merljive kazalce stresorjev se 

štejejo nadurno delo, norme, roke, sem spadajo tudi tekmovalnost, fizične zahteve, delovne 

razmere, prevzem tveganja, zahteva po osebni pobudi, zahteva po vzdržljivosti in delo na 

očeh javnosti (Treven 2005). Strokovna literatura omenja šest glavnih dejavnikov, ki vplivajo 

na večji ali manjši stres (Shaw in Riskind v Treven in Treven 2011, 21), ki so: 

 zahteva po odločanju: Managerji s svojimi odločitvami vplivajo na uspešnost podjetja in 

kariere zaposlenih.  
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 Stalni nadzor nad materialom ali napravami. Primer kontrolorja zračnega prometa, ki 

mora biti ves čas opravljanja svojega dela, fokusiran na zaslon radarja. 

 Delo z ljudmi: bančni uradniki, trgovci, gostinski delavci, ki morajo biti vedno prijazni, 

ustrežljivi in profesionalni do strank. 

 Ponavljajoča se izmenjava informacij z drugimi. Primer borzni posredniki, ko podajajo 

nakupna ali prodajna naročila.  

 Neprijetne delovne razmere. Primer: Rudarji, delavci v gradbeništvu, ki delajo v 

ekstremnih vremenskih pogojih.  

 Opravljanje nestrukturiranih nalog. Umetniški-kreativni delavci se soočajo s stresom 

takrat, ko iščejo inspiracijo. 

 

Avtorici Sonja in Urška Treven navajata, da so najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na izvor 

stresa v delovnem okolju: vrsta zaposlitve, razmejitev med delom in nedelom, konflikt vlog 

zaposlenega v delovnem okolju, negotovost vloge, prevelika in premajhna obremenjenost 

vloge, odgovornost za druge zaposlene, organizacijski dejavniki, nadlegovanja in nasilje na 

delovnem mestu, delovne razmere (Treven 2005). 

 

3.1.1.2 Zunaj delovnega okolja 

Delo zavzema eno izmed najpomembnejših dejavnosti sodobnega človeka, ni pa edini vir 

stresorjev. Običajno stres ne preneha takoj po dogodku in vpliva tudi na druga področja 

življenja. Največkrat so dogodki zunaj delovnega okolja tisti, ki povzročajo stres. Delimo jih 

na dve skupini:  

 stresni življenjski dogodki,  

 napori vsakdanjega življenja.  

 

Stresni življenjski dogodki 

Stresni življenjski dogodki so bili razvrščeni, na podlagi testne skupine, v kateri so anketiranci 

dodeljevali število točk od ena do sto različnim stresnim življenjskim dogodkom na podlagi 

osebne ocene o tem, koliko časa so potrebovali, da so v sebi znova vzpostavili ravnovesje po 

stresnem dogodku. Rezultati so pokazali, da so največ točk pripisali smrti zakonskega 

partnerja, ločitvi, težji poškodbi ali bolezni in finančnim težavam (Holmes Rahe v Treven in 

Treven 2011, 31). 
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Napori vsakdanjega življenja 

Čeprav nekateri ljudje močnih stresnih življenjskih dogodkov ne doživijo mnogokrat v 

svojem življenju, še ne pomeni, da živijo povsem mirno življenje. Ljudje se dan za dnem 

srečujemo z vsakodnevnimi vznemirjenji, konflikti, težavami in mikro stresi. Ti so lahko 

manjše intenzivnosti, so pa lahko zato toliko bolj pogosti. Ta vznemirjenja se kažejo kot 

vsakdanji napori, ki jih srečamo na različnih področjih življenja. Na primer: starševske 

dolžnosti, nakupovanje, skrb za imetje, različna drobna gospodinjska opravila. Več kot jih je, 

več stresa povzročajo. Večkrat se jih ne zavedamo, ker imajo majhno intenzivnost, vendar so 

pomembni stresorji (Holmes Rahe v Treven in Treven 2011, 32).  

 

3.1.1.3 Individualne razlike in stres 

»Nekateri ljudje so uspešnejši pri soočenju s stresnimi situacijami, drugi pa se nanje odzivajo 

z večjo stopnjo stresa. Zanima nas, kako se ljudje razlikujejo glede na njihovo sposobnost za 

obvladovanje stresa in kako individualne razlike vplivajo na odnos med morebitnim 

stresorjem in pojav stresa pri posamezniku. Pri iskanju odgovorov si pomagamo z 

raziskovanjem naslednjih dimenzij: 

− individualna samo percepcija in moč, 

− mesto nadzora, 

− tip A/B vedenja, 

− negativna naravnanost, 

− sposobnost.  

 

Individualna percepcija in moč 

Bolj, ko človek zaznava sebe kot pozitivno osebo, večja je uspešnost človeka pri 

obvladovanju stresnih življenjskih dogodkov. Ljudje, ki imajo o sebi dobro mnenje, imajo 

visoko samospoštovanje. Ti ljudje zaupajo vase, si postavljajo dosegljive cilje v skladu s 

svojimi sposobnostmi in so hkrati bolj usmerjeni k izzivom ter so bolj pripravljeni tvegati 

(Nowack v Treven in Treven 2011, 33). Ljudje z manjšim samospoštovanjem se bolj odzivajo 

na stres kot ljudje z večjim samospoštovanjem (Kahn et al. v Treven in Treven 2011, 33). 

Koncept moči, ki je poleg samospoštovanja sestavni del samopercepcije, pa je kompleksnejši 

pojem. »Močne« osebnosti poznajo svoje cilje in osebne vrednote, imajo nad svojim 

življenjem nadzor (Tosi et al. v Treven in Treven 2011, 34). V raziskavi, v kateri so 
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preučevali več kot 800 managerjev, je bilo ugotovljeno, da »močni« managerji ne zbolijo, 

medtem ko šibkejši zbolijo ob manjšem stresu (Kobasa v Treven in Treven 2011, ).  

 

Mesto nadzora 

Nekateri ljudje so prepričani, da si sami krojijo usodo. Pri njih je mesto nadzora notranje. V 

primeru, ko oseba meni, da je vse, kar se ji dogaja, odvisno od naključij ali sreče, je mesto 

nadzora zunanje. Tisti, ki imajo notranje mesto nadzora, so v primeru pojava stresorja, 

prepričani, da lahko sami vplivajo na pojav stresa v njih samih in na količino in obseg 

posledic, ki jih bo pustil stres. V primeru zunanjega mesta nadzora stresa se posamezniki 

pogumno in z zaupanjem soočijo, medtem ko se ljudje v primeru notranjega stresorja počutijo 

nemočne v stresnih okoliščinah in tudi sam stres doživljajo pogosteje. Razlikujejo se tudi 

strategije soočenja s stresom pri ljudeh z notranjim in ljudeh z zunanjim mestom nadzora. Na 

primer: Orkan je opustošil več mest in uničil podjetja večjim podjetnikom. Tisti z notranjim 

mestom nadzora so prevzeli nadzor nad situacijo in usmerili energijo k nalogam, potrebnim za 

obnovo poslovanja. Podjetniki z zunanjim mestom nadzora so energijo bolj vlagali v 

obrambni položaj (Anderson v Treven in Treven 2011, 35). 

 

Tip A in B vedenjskega vzorca 

Pri raziskavi o vplivu stresa na srce sta Friedman in Rosenman ljudi razdelila na osebnostni 

tip A in B. Ljudje tipa A bodo trikrat verjetneje doživeli kap ali srčni napad pri enaki vrsti 

dela in živeli v podobnih okoliščinah kot tip B.  
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Tabela 1.1:  Značilnosti ljudi tipa A in B 

Tip A Tip B 

Zelo tekmovalen Ni tekmovalen pri delu in igri 

Močna, učinkovita osebnost Stvari se loti počasi 

Vse opravi hitro Vsako stvar opravi metodično in počasi 

Prizadeva si napredovati na delovnem mestu 

in v družbi 

Zadovoljen s sedanjim položajem na 

delovnem mestu in v družbi 

Želi si javno priznanje za svoj trud Nima želje po javnem priznanju 

Počuti se nemirno, ko ni aktiven Rad ima obdobja brezdelja 

Govori hitro Govori počasi 

Prizadeva si opravljati več stvari hkrati Bolje je zadovoljen, če lahko opravlja samo 

eno stvar v določenem času 

Hodi in je hitro Hodi in je počasi 

Občuti nestrpnost pri vsaki zamudi Ne čuti vznemirjenja in je potrpežljiv pri 

zamudah 

Zelo se zaveda časa – vsakič hrupno 

proslavi dokončanja naloge v roku  

Ne zaveda se časa – ne drži se rokov 

Vedno prispe pravočasno Pogosto zamuja 

Ima napete mišice na obrazu, pogosto stiska 

pesti 

Ima sproščene mišice na obrazu in ne stiska 

pesti 

Vir: Merkham v Treven in Treven (2011, 36) 

 

Tako pri tipu A kot B lahko najdemo prednosti in pomanjkljivosti. Ljudje tipa A se odlikujejo 

pri izvedbi nalog, ki morajo biti dokončane v okviru razpoložljivih virov in v roku. So 

nepotrpežljivi z vsemi ovirami in prekinitvami njihovega dela. Iz njih sevajo delovna energija, 

ambicija, navdušenje in zanesljivost. Za svoje delo pričakujejo napredovanje in nagrade in si 

zanje tudi prizadevajo. Ljudje tipa B so odlični pri nalogah, ki zahtevajo več razmišljanja in 

preučevanja. Pomembno jim je dati pravi odgovor ob koncu roka, namesto kateregakoli 

odgovora. Čeprav si ne prizadevajo napredovati, pogosto zasedajo visoke položaje.  

 

Fleksibilno in togost 

»Ljudje, ki jih je mogoče označiti za fleksibilne osebnosti, ne zaznavajo enako 

stresorjev kot tisti s togo osebnostjo. Tudi odziv na stres je pri enih in drugih različen. 

Za ljudi s fleksibilno osebnostjo je značilno, da se lažje prilagajajo spremembam, imajo 

manj miselnih pregrad ter so bolj odprti in dovzetni za občutke drugih ljudi. Ko 

sprejemajo odločitve, pogosto omahujejo in se težko odločijo za eno rešitev, ker nimajo 

natančno določenih pravil, po katerih bi se ravnali v posameznih okoliščinah. Glavni 

izvor stresa za fleksibilne osebnosti so preobremenjenost vloge in konflikt vlog v 

delovnem okolju« Kahn et al. v: Treven in Treven (2011, 43)  
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3.1.2 Endogeni ali notranji stres 

Po Newhousu (2000) imajo notranji stresi zelo pomembno vlogo in jih je mnogo več kot 

zunanjih (Pesjak 2010). Te stresne situacije si človek ustvari sam in bi se jim z nekaj truda 

lahko izognil (nepravilna prehrana, predolgo gledanje televizije itd.) Božič (2003) navaja kot 

najpomembnejše vzroke za stres lastne misli, zaskrbljenost, prazne obljube, navade, 

neorganiziranost. 

 

Lastne misli 

»V stres nas zelo pogosto spravijo lastne misli. Ko se misel pojavi, je samo misel. Misli same 

po sebi ne morejo, ne da bi jih ozavestili, v nas vzbuditi stresnega razpoloženja. So le 

predstave« (Božič 2003, 27). Na primer, če je nadrejeni pri zaposleni osebi grobo izpostavil 

napako, se zaposleni lahko boji ponovitve dogodka. Še preden sploh pride do pisarne šefa, si 

lahko omisli celo paleto scenarijev. Ko pa se s situacijo sooči, se najverjetneje stvari razvijejo 

povsem drugače, kot si je oseba predstavljala. Če pa si že predstavljamo, si raje 

predstavljajmo pozitiven scenarij, ki ima tako večjo možnost, da se tudi uresniči.  

 

Zaskrbljenost 

Zaskrbljenost na fizičnem nivoju posameznika povzroča razdražljivost, napetost in 

pomanjkanje energije. Ko smo zaskrbljeni, se nerazumno odzovemo na malenkosti. Pretirano 

premišljujemo in se osredotočamo na težave, ki jim dajemo prevelik fokus. Ko smo 

zaskrbljeni, se težje zberemo, misli nam begajo, napovedujemo negativno prihodnost in se 

spominjamo napak iz preteklosti. Obrat se lahko zgodi, ko spremenimo pogled na situacijo 

(Božič 2003).  

 

3.2 Glede na objektivne dejavnike 

Biološki ali fiziološki stres 

»Je izzvan z biološkimi in fiziološkimi dejavniki, kot so poškodbe organizma, izguba telesnih 

tekočin, toksini in infekcije, stradanje, motnje bioloških ritmov itd.« (Bilban 2007, 31). 
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Psihološki 

Za psihični stres je po (Rakovec-Felser 1991) značilno, da je posameznik v eni od svojih 

psihosocialnih potreb dlje časa nezadovoljen in ni upanja, da bi lahko svoje težnje v kratkem 

uresničil. Duševno stanje nastane zaradi zunanjih ovir ali notranjih blokad oz. zavrtosti.  

 

Lahko pa je povzročen z nenavadnim in nepričakovanim življenjskim dogodkom, konfliktom, 

ogrožanjem ali nevarno situacijo, niz drugih dejavnikov, ki ima neprijeten ali ogrožajoč 

značaj za posameznika (Bilban 2007, 31–33).  

 

Socialni stres 

Socialni stres je po Bilbanu povzročen pretežno s socialnimi dejavniki, ki prizadenejo celotno 

socialno okolje in družbo v celoti. Dandanes sem sodijo hitre družbene spremembe, 

spremembe na področju zakonodaje, delavskih in socialnih pravic. Lahko tudi medsebojni 

spori, nemiri, upori. Pri tem je bistveno, da ne gre za osamljen dejavnik, ki prizadene 

posameznika, ampak gre za niz in vrsto dejavnikov, ki prizadenejo širšo skupino 

posameznikov (Bilban 2007, 31–33).  

3.3  Glede na posledice stresne reakcije 

»Glavna razlika med pozitivnim in negativnim stresom je, da se pri zdravem stresu 

spremembi naglo in zlahka prilagodimo, pri škodljivem pa se ji prilagodimo s težavo ali se ji 

sploh ne« (Jerman 2005, 472). 

 

Distres ali negativni stres 

Seyle je prvi uporabil izraz distres in poudaril razliko med vsakdanjim, običajnim stresom ter 

stresom s patološkimi značilnostmi (Taylor 1995). Za negativni stres so značilne 

preobremenitve, ki rušijo ravnotežje. Povzroča ga opravljanje zahtevnih nalog v časovni 

stiski, pretirana zaskrbljenost, naloge, ki jim nismo kos. Kadar nimamo možnosti, da bi 

situacijo poskušali rešiti, je učinek stresne situacije večji. Lahko »so posledica delovanja 

enkratnih hudih stresnih dogodkov ali pa posledica delovanja ponavljajočih se vsakdanjih 

malih stresov. Po mnenju strokovnjakov so hujše male stalne obremenitve, ki jim ni videti 

konca. Odvisno je od posameznika in njegovih psihofizičnih sposobnosti« (Jerman v 

Valenčič, 2016, 1-2).  
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»Stres ni le posledica prehudih pritiskov – nič manj hud stres lahko nastane tudi zaradi 

pomanjkanja stimulacije. Ni nujno, da gre le za reakcijo na spremembo, lahko gre tudi za 

pomanjkanje le-te« (Mielke v Jerman 2005, 473). »Pri dolgotrajnih emocionalnih in psihičnih 

pritiskih se vplivi lahko kažejo kot porušeno ravnovesje pri presnovi, imunskem in 

endokrinem sistemu« (Božič v Valenčič, 2016, 2). Kažejo se lahko kot bolečina v prsnem 

košu in težave s previsoko stopnjo kisline v želodcu. Zaradi dolge izpostavljenosti stresu pade 

odpornost, poveča se izpostavljenost obolenjem srca in ožilja, rakovim obolenjem itd. (Božič 

2003). 

 

Evstres ali pozitivni stres 

Gre za občutek prijaznega stresa, ko dobimo občutek samozavesti, ker so sposobnosti večje 

od zahtev. To nas spodbuja k večji učinkovitosti, občutku, da bomo zmogli rešiti naloge, 

zahteve in izzive. Pojavijo se občutki, značilni za pozitivni stres, kot so evforičnost, 

motiviranost, prijaznost, družabnost, umirjenost, ljubeznivost, samozavest, marljivost, jasno 

mišljenje, učinkovitost in odločnost. (Jerman 2005, 473–474). Prisotni so tudi občutek 

zadovoljstva, sreče, živahnost, vedrost, vznemirjenost, uravnovešenost (Božič 2003). 

 

Nevtralni ali normalni stres 

Ko so podporni viri dovolj učinkoviti, potem stresni dogodki izzvenijo brez opaznih učinkov. 

Oseba se počuti dobro, stres dojema kot nekaj vsakdanjega. Vsakdanje probleme pozna že iz 

preteklosti in ve, da se bo z njimi znala spoprijeti. Značilnost odziva na nevtralni stres je 

stanje zmanjšane pripravljenosti, s stalno prežo, pozornostjo na morebitne spremembe. Osebi 

se ne zdi, da je v stanju stresa (Pesjak 2010).  

 

3.4 Vrste stresnih reakcij glede na vrste stresogenih dejavnikov 

3.4.1 Akutna stresna reakcija (ASR) 

»Akutni stres je nenadna reakcija osebe, duše in telesa na stresogeni dejavnik, ki jo 

poznamo kot prvo obdobje stresnega sindroma, obdobje alarma. Pri stresogenemu 

dejavniku je pomembno, kako posameznik, ki je stresogenemu dejavniku izpostavljen, 

gleda na »zadevo«, kakšne izkušnje ima z njo, kako je programiran (dednost, 
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pridobljene veščine) za reševanje teh težav in kakšna je predvidljivost in zmožnost 

obvladovanja tega dejavnika« (Starc 2007, 65).  

Najbolj pogoste situacije, ki povzročijo akutno stresno reakcijo so naravne katastrofe, 

poplave, potresi, nasilniški napad, posilstvo, smrt ljubljene osebe itd. Soočeni so v prvih 

reakcijah videti paralizirane, v drugi fazi se vedejo nenadzorovano na čustvenem, 

kognitivnem telesnem in vedenjskem področju (Rakovec Felser 2009). Motnja nastopi med 

samim stresnim dogodkom ali takoj po dogodku, oseba kaže simptome otopelosti, čustvene 

neodzivnosti, odmaknjenosti ali ne zaznavanja okolice. Potem sledijo simptomi obupa, 

anksioznosti, depresivnosti, motorični nemir in težave s spanjem (Ziherl 1997, 43). 

  

3.4.2 Postravmatska stresna motnja (PTSM) 

Gre za reakcijo, ki se lahko pojavi dneve, mesece ali celo leta po izjemno hudem stresnem 

dogodku, kakršni so navedeni pri akutni stresni motnji. Stresorji so lahko: roparski napad, 

vojne travme, nesreče, teroristični napadi, seznanitev bolnika z diagnozo neozdravljive 

bolezni itd. (Ziherl 1997, 43). Sprva je videti, kot da je z osebo vse v najlepšem redu, videti 

je, kot da je normalno razpoložena. Prve težave se lahko pojavijo takoj po nesreči in se še 

stopnjujejo v naslednjih dneh. Kažejo se kot vsiljiva ponavljajoča se podoživljanja stresnega 

dogodka, pojavljajo se negativne avtomatske misli, oseba ima lahko težave s spanjem, 

moraste sanje. Doživlja hudo stisko ob spominjanju na stresni dogodek. Sledijo simptomi 

pomanjkanja spomina, slaba koncentracija, upade zanimanje za pomembne osebne dejavnosti, 

pojavi se občutek odtujenosti, omejeno čustvovanje, občutek brezizhodnosti in izguba upanja 

v prihodnost (Rakovec Felser, 2009). 

 

3.4.3   Kronični stres ali ponavljajoči se stres 

Kronični stres je stres, ki je stalno prisoten in se pojavlja vsakodnevno. Je posledica življenja 

sodobne družbe, nenehno bombardirane z informacijami, zahtevami po učinkovitosti in 

tekmovalnosti. Značilno je pomanjkanje časa za zdravo življenje, zabavo, socialno življenje, 

počitek in s tem funkcijsko ter morfološko regeneracijo celic. Dandanes pušča kronični stres 

sodobnemu človeku celične in subcelične poškodbe, funkcionalne motnje in strukturne 

spremembe na možganih (Starc, 2007).  
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»Na splošno, najbolj kvarno za zdravje delujejo stresni, neprekinjeni ali ponavljajoči se stresi, 

ki niso predvidljivi, so slabo nadzorovani, so neobvladljivi in imajo negotov izid« (Starc 

2007, 146). Posledice kroničnega stresa so bolj škodljive za zdravje od posledic akutnih 

stresnih dogodkov. Posledice se kažejo na čustvenem, vedenjskem in telesnem nivoju. 

Čustvene posledice kroničnega stresa so strah, sindrom izgorelosti, apatija, dvom vase, 

praznina. Telesne posledice koničnega psihološkega stresa so kronična utrujenost, izčrpanost, 

motnje spanja, zmanjšana odpornost imunskega sistema. Znanstveno dokazano je, da stres 

povzroča bolezni, kot so: srčno-žilne bolezni, depresija, debelost, povišan krvni tlak, 

koronarna bolezen itd. (Starc 2007).  

 

 

4 SIMPTOMI IN POSLEDICE STRESA 

4.1 Reakcije in telesni odziv na stres 

Odzivi na stres so opazni v sklopu psihofiziološkega sistema s povezavami med možgani, 

endokrinim in imunskim sistemom, ki oblikujejo jedro stresne reakcije. Odzivni vzorci so 

odlično ustvarjeni za odgovor na akutne simptome skozi celoten spekter resnosti in obnovo po 

stimulansih, tako da lahko organizem prihodnjič spet odreagira Lehrer, Woolfrok in Wesley 

(2007).  

 

»Stresni odziv povezuje več možganskih področij (hipotalamus, amigdala, 

hipokampus). Ta možganska mreža sprejema tako signale iz visceralnih in somatskih 

struktur v telesu kot tudi iz višjih kortikalnih možganskih skulptur. Eferentni 

nevroendrokrinološki odgovor poteka preko dveh medsebojno povezanih poti – 

adrenergične osi in njene simulacije (SAS) ter hipotalno-hipofizno-suprareralne osi 

(HHSO)« (Starc 2007, 35–36).  

 

Ob stresu se aktivira možgansko področje hipotalamusa do pontomedularnih jeder, ki 

nadzirajo avtonomno-živčni sistem. Ta pa preko SAS povzroči izločanje adrenalina in 

noradrenalina iz sredice nadledvične žleze. Naloga Locus coeruleusa je dajanje ritma, 

povezan je z mnogimi drugimi deli možganov, še posebej tistimi, ki so povezani za 

sprejemanje senzornih informacij preko čutil. Izloča nevrotransmiterja adrenalin in 
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noradrenalin. Stimulira tudi druge možganske centre. Nevrotransmiterji prenašajo impulze od 

celice do celice. Zato se zvišajo budnost, vigilnost in pozornost osebe. Hkrati se modulira 

delovanje avtonomnega živčnega sistema preko simpatičnega živčnega sistema. Locus 

coerules in HHSO sta povezana preko hipotalamusa in limbičnega sistema, ki skrbi za čustva 

in procesiranje spomina (Starc 2007). 

 

 »Povezava med »pacemakerjem stresnega odgovora« (locus coeruleus) in »spominsko 

kartico« limbičnim sistemom, v možganih omogoča prekinitev stresne reakcije v 

primeru lažnega alarma. V nekaj milisekundah možgani procesirajo dotedanje izkušnje 

z neko stresno situacijo in izid dotedanjih izkušenj. Glede na to se možgani odločijo, ali 

se bodo na stres sploh odzvali in kako močan bo odgovor« (Starc 2007, 36). 

Zaradi živčne povezave med endogenim opiatskim sistemom in dopaminskim sistemom, ki 

skrbi za nagrajevanje, imajo osebe med stresom znižano stopnjo občutljivosti na bolečine, 

hkrati pa občutijo evforijo in zadovoljstvo. Primer so adrenalinski športi. Psihični in telesni 

stres stimulirata HHSO. V tej osi se najprej sprosti kortikotropni hormon iz hopatalamusa, ta 

sprosti hormon iz adenohipofize, ki preko HHSO stimulira izhajanje kortizola iz nadledvične 

žleze. Te hormonske spremembe vplivajo tudi na sproščanje drugih hormonov, katerih glavni 

namen je sproščanje energije (glukoze). Za več energije se zniža inzulin, ščitnični in spolni 

hormoni, zvišata pa se glukagon in rasni hormon. V akutnem stresnem odgovoru se odvijajo 

samo presnovni procesi, ki pripravljajo telo na spopad ali umik. Za določanje in prikazovanje 

stopnje stresa pri posamezniku pogosto uporabljajo mere adrenalina, noradrenalina in 

kortizola v krvi (Starc 2007).  

 

Glavno vprašanje pri stresu je, ali posameznik obdrži ravnovesje. LeDoux prikaže v knjigi 

»The Emotional Brain« nevrobiološke mehanizme, ki vplivajo na stresno reakcijo. Amigdala 

pri posamezniku kontinuirano spodbuja stres, strah in napetost, hipokampus ima funkcijo, da 

regulira procese. V hipokampus prihajajo različne informacije iz zunanjega sveta, tako se v 

njem oblikuje ocena nevarnosti in uspešnosti posameznika. Hipokampus inhibira vplive 

amigdale, tako da ta več ne spodbuja hipotalamusa in hipofize k izločanju stresnih hormonov. 

S prenehanjem izločanja stresnih hormonov v kri ter posledično tudi v možgane se ta 

amonoaminska transmisija uredi in organizem se vrne v normalno stanje. Bolezensko stanje 

stresa nastane, ko je hormonsko in nevrotransmitersko ravnovesje porušeno. Takrat je v krvi 

posameznika preveč kortizola in adrenalina, medtem je monoaminska transmisija znižana 
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oziroma je v krvi premalo serotonina, zato posameznik lahko postane tudi depresiven. 

Organizem v tem stanju ni več sposoben za borbo, zato se stres še poveča. Pomembno je, da 

posameznik ta proces kognitivno razume ter da vidi izhode in se pravilno naravna, da ne pade 

v stanje obupa (LeDoux 1998). 

 

Slika 4.1: NevrobiološkI mehanizmi stresa 

 

Vir: LeDoux (1998, 241) 

 

4.2 Simptomi stresa  

Simptomi reakcije na stres se razvijejo hipoma po stresnem dogodku. Trajajo lahko več ur ali 

nekaj dni. Pri posamezniku lahko opazimo začetno stanje šoka, za katerega je značilno 

začetno stanje osuplosti in zbeganosti. Zmanjša se mu pozornost, lahko je deziorientiran in 

ima občutek, da ne morem popolnoma dojemati, kaj se dogaja okoli njega. Posamezniku se 

vzdraži živčni sistem, ki telo pripravlja na boj ali beg. Sledi umikanje iz stresnih okoliščin ali 

huda vznemirjenost, ki ga lahko za krajši čas ohromi (Dernovšek et al. 2007). Stres je eden 

izmed najpomembnejših indikatorjev anksioznost in da se pojavi predvsem v začetnih fazah 
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transakcije z okoljem, v kasnejših fazah, pa je možnost pretvorbe le-tega v strah, depresijo in 

druga čustva (Musek et al. v Jerman 2005, 475). 

  

Slika 4.2: Simptomi stresa 

 

Vir: Dernovšek et al. (2007, 9). 

 

Na sliki vidimo različne simptome stresa, njihovo prepletanje ter skupne točke. Slika 

prikazuje simptome stresa v mislih, čustvih in telesnih simptomih, ki se kažejo v 

spremenjenem vedenju. Na sliki so omenjeni sklopi prikazani kot trije krogi, ki se 

medsebojno prepletajo, so v interakciji ter vplivanju drug na drugega. Oseba, ki doživlja stres, 

je ujeta v ta krog simptomov (Dernovšek et al. 2007). 

 

Kognitivno-vedenjski pogled: Stresni odziv ima lahko vpliv na zdravje, ki je neodvisno od 

direktnih fizioloških efektov. Na primer stresorji na delovnem področju povzročijo osebi 

občutek, anksioznosti (»affective element«). Oseba pomisli, da ji bo pomagalo, če bo pokadila 

cigareto, se bo sprostila in se lažje soočila s situacijo (»cognition«). Zato kadi več 

(»behavioral«). Razvoj motnje, povezane s kajenjem je torej indirektni odziv na stresorje v 

službi kot pa neposredni učinek reakcije samih delovnih stresorjev. V literaturi je tako 

vedenje označeno kot mediacija med stresorjem in zdravjem (Monat, Lazarus in Reevy 2007). 
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4.3 Posledice stresa 

»Izpostavljenost stresu se kaže na različne načine, posledice pa so vidne na spremembi 

vedenja posameznika ter na telesnem in duševnem zdravju« (Bilban 2007, 31). Stres sodeluje 

pri vsaki bolezni. Vsakemu dražljaju, stresorju se poskuša telo prilagoditi. Seyle trdi, da ali se 

prenajedamo ali stradamo, močno čustveno pretiravamo, vozimo po avtocesti 200 km/h, vsak 

čustveni vzgib in dejavnost ustvarja stres. Vsak stresor izzove reakcije organizma in duše. 

Alarmna reakcija se vidi tako v duševnem doživljanju kot fizičnem vedenju. Vsi smo se že 

kdaj tresli od strahu. Tako telo kot duševnost stremita k ponovni vzpostavitvi ravnotežja oz. 

stabilnosti. V takem stanju smo se na stresor navadili. Življenje je zapleteno lovljenje 

ravnotežja (Lindermann 1982).  

 

4.3.1 Telesne posledice 

Reakcije enokrilnega imunskega in živčnega sistema so signali in predhodni znanilci 

bolezenskih reakcij, so kardiovaskularne, gastrointestinalne, genitourinarne, respiratorne in 

druge. Telesni znaki značilni za stres so: spremembe v telesni teži, spremembe v apetitu, 

pogosti glavoboli in prehladi, vrtoglavica, prebavne motnje, napetost in bolečine v mišicah, 

prebavne motnje, kronična utrujenost, alergije itd. (Bilban 2007, 35). Okoliščine, ko se 

moramo spopasti z velikimi težavami in stresi, povzročijo določene fiziološke spremembe in 

bolezni. Najhujše so tiste posledice, ki nastajajo postopoma. Dolgotrajne stresne reakcije 

lahko pripeljejo do srčno-žilnih bolezni, ker neporabljeni stresni hormoni kvarno delujejo na 

telo (Starc 2007). 

 

Najbolj izpostavljen je srčno-žilni sistem. Zaradi stimulacije, ki jo na krvo-žilni sistem izvaja 

dolgotrajni stres, krvni tlak naraste. Ta posledično sproži spremembe delovanje srčne mišice. 

S tem se poveča tveganje nepravilnega srčnega utripa. Kronični stres lahko hkrati povzroči 

tudi nevarnost zoženja arterij. Povezujemo ga tudi s povečanim tveganjem nastanka infarkta 

ali kapi. Akutni stres pa lahko sproži simptome v obliki angine pektoris ali bolečin v prsih. 

Stres hkrati povzroči zmanjšano prekrvavitev v manj pomembnih žilah v telesu, kot je 

prekrvavitev prstov na rokah in nogah, zaradi česar so ti bledi in boleči Middleton (2014). Ena 

izmed posledic je tudi visok krvni tlak. Ursula Merkham je na delavnicah o obvladovanju 
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stresa z elektronsko napravo dokazala, da se s primernimi relaksacijskimi metodami, kot je 

meditacija, lahko zniža raven krvnega tlaka (Treven 2005). 

 

Hkrati, ko je krvožilni sistem preobremenjen, pa je preveč dejavno simpatično živčevje ter 

tako zavira delovanje sistema, ki nadzoruje prebavo. Kronični stres povezujejo s sindromom 

razdražljivega črevesja, rano na želodcu, vetrovi in drisko, napihnjenostjo, bolečimi 

trebušnimi krči itd. Ker se ljudje na stres odzovejo tudi s kajenjem, prenajedanjem in 

pretirano konzumacijo alkohola, pripomorejo k nastanku rane na želodcu (Middleton 2014). 

Nekateri ljudje se na dolgotrajni stres odzovejo z večjo količino želodčne kisline. V prvi fazi 

lahko nastane na površini želodčne sluznice, v kasnejših fazah nastane rana v želodcu (Treven 

2005, 35). Stres je vzrok tudi za mišične težave, če ostanejo predolgo napete, povzročajo 

glavobole in težave s hrbtenico. Prve mišice, kjer človek začuti bolečino, so mišice v vratu. Te 

najprej otrdijo in postanejo boleče. S tem pa vplivajo na vretenca v hrbtenici in posledično 

tudi na bolečine v drugih predelih. Prenapete križne mišice lahko preveč zategujejo kolenske 

vezi. Napetost se širi tudi na čelo in ramena in povzroča glavobole. Pravilna drža in masaže 

lahko pomagajo omiliti težave (Middleton 2014). Študije kažejo, da dolgotrajna 

izpostavljenost stresu zmanjša sposobnosti imunskega sistema. Tako smo bolj izpostavljeni 

kašlju, prehladom in drugim imunskim boleznim. Takrat se lahko pretirano razvijejo virusi, 

kot so npr. norice, ki čakajo na priložnost, da se zopet pojavijo (Middleton 2014). V 

medicinskih krogih se v zadnjih letih uveljavlja čedalje močnejše prepričanje, da stres 

posredno ali neposredno vpliva na nastanek raka, če je človek dlje časa izpostavljen stresu. 

Imunski sistem se mu oslabi ali podere (Treven 2005). 

 

4.3.2 Psihološke posledice 

»Človek ob številnih obremenitvah zlasti, če trajajo predolgo in če ne kaže, da se jih bo rešil, 

doživlja telesno nemoč in odpoved. Vrh tega pa tudi psihično odpoveduje. Pojavijo se občutja 

praznine, brezupa, nezainteresiranosti in brezvoljnega stanja vse do apatije«  

(Rakovec-Felser 1991, 94). Psihične posledice stresa so tesno povezane z vedenjskimi odzivi 

na stres (Cooper et al. v: Treven 2005, 50). »Če živimo na robu svojih moči, lahko vsakdanji 

stres sproži skrajno in neobvladljivo čustvovanje« (Middleton 2014, 48). Zahodnjaški način 

življenja in negativna čustva pa začnejo povzročati zelo resne težave. Da bi obvladali nenehno 

prežetost z negativnimi čustvi, se lahko zatečemo k odvisnostim ali samouničevalnemu 
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vedenju. To pa stanje le še poslabša. Težave nastanejo zaradi potlačitve in bega pred 

negativnimi čustvi. Neka mera je zaradi socialnih zahtev od zdrave osebe zahtevana, vendar 

pa se mora oseba naučiti primernih metod za soočenje z negativnimi čustvi ob primernem 

času. Treba si je določiti čas za predelavo določenih tem. Čeprav so prijateljstva še vedno 

vrednota, pa jih je treba negovati, da se v primeru stresnih situacij lahko obrnemo na primerno 

osebo. V primeru, da te osebe ni, je pritisk, da najdemo pomoč v sebi – še toliko večji. Težava 

potlačevanja čustev je v tem, da se pojavijo ob neprimernem trenutku, ko se stalna pozornost 

preneha, ko smo utrujeni ali se želimo spočiti. Teh »prosto plavajočih« čustev ni izzval noben 

zunanji dogodek, ampak so še ostala nepredelana iz preteklosti. Ne menijo se za racionalni 

um in nas lahko privedejo do novih težav (Middleton 2014). »Skratka kronični stres potisne 

našo sposobnost obvladovanja do skrajne meje, pri tem pa razkrije vse prirojene šibkosti naše 

osebnosti, odnosov, načina mišljenja, vrednot ali načina spopadanja s težavnimi čustvi« 

(Middleton 2014, 53). Bilban v svojem članku navaja kot psihološke posledice stresa: 

tesnobo, nemir, napetost, potrtost, nemoč, obup, spreminjanje razpoloženja, depresijo, 

zaskrbljenost, nezadovoljstvo, pretirano občutljivost, pomanjkanje samospoštovanja, občutek 

praznosti, dvom, negativizem itd. (Bilban 2007, 34). 

 

4.3.3 Nespečnost in nočne more 

Predvsem normalno je, da če pričakujemo težek dogodek ali se ves dan srečujemo s težkimi 

situacijami, težko zaspimo. Naše telo se zaradi misli na stresne dogodke pripravlja na odziv s 

fizično akcijo. Ker do te ne pride, ostane vsa napetost in odvečna energija v nas in človek 

težko zaspi. Ko se obrača v postelji, zaskrbljen, ker ne more zaspati, lahko čuti še večjo 

napetost in jezo, telo proizvaja še več energije in je bolj oddaljen od mirnosti in spanca. 

Lahko se pojavijo tudi nočne more, če človek ne zna obvladati stresa in se ne more 

razbremeniti pred spanjem (Treven 2005).  

 

4.3.4 Depresija 

Strokovnjaki menijo, da je depresija eno izmed najbolj razširjenih psiholoških stanj, v katero 

zapade človek, ki ni sposoben premagati stresa. Človek pogosto občuti strah, če je ta strah 

prevelik, si lahko odvzame tudi življenje (Hyde in Cook v Treven 2005, 53). Musek to 

definira kot hudo potrtost z občutki krivde, nesposobnosti, izgube apetita in teže ter 
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nespečnostjo Musek (1997). Telesni znaki, ki jih sproža slab spanec in nočne more 

napoveduje kasnejšo depresijo. Ljudje, ki slabo spijo, pretirano odreagirajo na manjše 

stresorje, za razliko od tistih, ki spijo dobro, čeprav so oboji izpostavljeni enakim stresorjem 

(Lehrer, Woolfolk in Sime 2007). 

  

4.3.5 Fobije 

Fobija je zelo pogosta pri ljudeh, ki so zelo obremenjeni s stresom. Nerazumnega strahu ne 

povzroča le sama situacija, npr. Vožnja z letalom, ampak tudi sama odgovornost zaradi 

pričakovanj, ki bi jih moral človek izpolniti (Treven 2005). Musek jih navaja kot nerazumne 

strahove pred predmeti in bitji (Musek 1997). Po Rabkinu (v Monat, Lazarus in Reevy 2007) 

navaja, da se je pred nastopom agorafobije v 2/3 primerov predhodno pojavil stresni dogodek. 

Avtorji navajajo, da obstajajo dokazi, da stresni dogodki napovedujejo depresivno bolezen, ne 

pa tudi shizofrenije in drugih psihotičnih motenj (Monat, Lazarus in Reevy 2007).  

 

4.3.6 Vedenjske posledice 

Pod vplivom stresa nekateri kažejo spremembe v vedenju tudi tako, da pretirano skrbijo za 

lastno zdravje, pojavi se problem pogostih bolniških odsotnosti. Drugi zanemarjajo lastni 

videz, higieno in zdravje. Pri tem lahko posamezniki razvijejo različne oblike odvisnosti od 

drog, iger na srečo, alkohola itd. Spremembe v vedenju nastanejo zaradi posledic stresa, 

predvsem prihaja do nezmožnosti prilagajanja, pretiranega poudarjanja lasnih aktivnosti, 

zanikanja simptomov, sumničavosti, zapiranja vase, izmikanja delu, pogostega joka, 

razdražljivosti, napadalnosti, zmanjšanega kontakta s prijatelji, izolacije, skrivanja, težav v 

komunikaciji, zmanjšane potrebe po spolnosti itd. (Bilban 2007, 35). 

 

4.4 Stres in izgorelost 

Strokovnjaki so si besedo izposodili pri izgorevanju goriva, ker gre v nekem smislu za 

podoben proces, le da gre pri tej definiciji za izgorevanje življenjske energije. Izraz 

izgorevanja se uporablja pri ljudeh, ki toliko delajo, da postanejo zdolgočaseni, depresivni, 

apatični in celo fizično bolni. Nekateri ljudje lahko izgorijo ob delu predvsem zaradi tega, ker 

se različno odzivamo na roke oddaj, pritiske delodajalca in odgovornosti. Gre predvsem za 
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občutek izčrpanosti pri človeku, ki je pod velikim pritiskom in ima malo virov zadovoljstva 

(Lazarus in Lazarus 2000). Izgorelost (ang. burnout) bi najkrajše opisali kot kronično stanje 

skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti. Christina Maslach, vodilna raziskovalka 

izgorelosti v svetu je izgorelost opredelila kot čustveno izčrpanost, depersonalizacijo in 

zmanjšano učinkovitost ter je posledico kroničnih interpersonalnih stresorjev pri delu 

(Maslach v Pšeničny 2006, 20). 

 

»Izraz izgorelost se v našem okolju uporablja nediferencirano, tako za stanje, ko človek 

izgoreva, za stanje pred zlomom in za sam adrenalni zlom (»adrenalna izgorelost«), 

kljub temu da se ta stanja med seboj zelo razlikujejo, tako po znakih kakor po 

posledicah. Izraz izgorelost se uporablja kot oznaka za malo hujšo utrujenost ali 

anksioznost. Da bi odpravili terminološke nejasnosti, bi bilo smiselno ločevati med 

utrujenostjo, izgorevanjem (kronično utrujenostjo, preutrujenostjo, veliko izčrpanostjo) 

in adrenalno izgorelostjo (stanje po adrenalnem zlomu), saj gre za fiziološko in psihično 

različna stanja« (Pšeničny 2006, 20). 

 

Kompleksnost pojava izgorelosti, izčrpanosti omogoča raziskovanje z več vidikov: 

organizacijskega, ekonomskega, psihološko-individualnega, sociološkega. Pri strokovnjaku 

sindrom izgorelosti lahko opažamo na vseh področjih, na osebnih in kariernih področjih. Pri 

izgorelosti odkrivamo različne simptome, kot so notranja praznina, umik, izogibanje 

odgovornostim, konflikten odnos, slabša delovna učinkovitost, občutki izpraznjenosti, izguba 

motivacije, razdražljivost, spremenjene prehranjevalne, spalne, spolne navade, utrujenost in 

pogostejše obolevanje. Vsak posameznik lahko odreagira na obremenitve v poklicu drugače, 

na podlagi osebnostne in psihološke strukture, prepričanj itd. Bilban (2007). 

 

Prepoznamo štiri stopnje procesa izgorevanja. Za prvo stopnjo je značilen velik delovni 

entuziazem in izrazita storilnostna usmerjenost posameznika. V drugi fazi stagnacije in 

ujetosti se pojavlja občutek nemoči, ujetosti, da bi posameznik lahko karkoli spremenil. V 

tretji fazi sledi socialna izolacija, nezmožnost izločanja, motnje spanja, depersonalizacija. 

Oseba izgubi stik z notranjim svetom, pihaja do razdiralnih odnosov s sodelavci. V četrti, 

apatični fazi sledi močan upad delovnih sposobnosti oz. nezmožnost, pomanjkanje energije, 

odpor do prejšnjih življenjskih in delovnih situacij, bolečine v telesu, pomanjakanje idealizma 

in optimizma (Rebolj v Žmitek 2010, 25).  
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Raziskovalci so ugotovili, da so najbolj ogroženi delavci v starosti od 40. do 50. leta. Po 

področju dela so najbolj ogroženi managerji in podjetniki ter poklici, ki se ukvarjajo s 

pomočjo ogroženim, kot so socialni delavci, medicinsko osebje, psihoterapevti. Velika 

ogroženost je tudi med poklici, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Izgorelosti so najbolj 

izpostavljeni visoko usposobljeni strokovni delavci ter delavci na vodstvenih položajih. Vsem 

ogroženim oklicem je skupno, da veliko delajo z ljudmi, da jih delo čustveno izčrpava, veliko 

energije porabijo za ohranjanje prijaznosti, mirnosti, sočutnosti. Predvsem ni vzpostavljenega 

ravnovesja, kjer profesionalec daje – stranka jemlje. Ljudje so pogosto osredotočeni na 

potrebe strank, medtem ko svojih ne prepoznajo in zadovoljijo (Kralj et al. v Božič 2012, 16). 

Tako znanstveniki kot kliniki so enotnega mnenja, da se subjektivno doživljanje med 

dajanjem in prejemanjem največkrat izraža na področjih partnerstva, družinskega življenja, 

med prijatelji. Ljudje izgorevajo na teh področjih zaradi subjektivnega občutka, da na delu in 

v odnosih, v katere investirajo svojo energijo in svoj čas – več dajo, kakor dobijo. Izgorevanje 

je kompleksen proces, ki je povezan z obremenitvami okolja kot tudi tistimi, ki si jih človek 

sam ustvarja oz. se jim ne zapostavlja sam dovolj odločno (Rebolj v Žmitek 2010, 35).   

 

 

5 DELOVANJE STRESNE REAKCIJE - 3 FAZE 

Stres se vedno začne kot stanje psihofizičnega alarma in vselej poteka v treh fazah: 

− Faza 1: alarm 

− Faza 2: odpornost 

− Faza 3: izčrpanost 

 

»V prvi (alarmni) fazi dobi človek moč in zagon. V stopnji odpornosti se dejavnosti odvijajo 

in v zadnji fazi (izčrpanost) se človek utrudi in omaga (Looker in Gregson v Jerman 2005, 

477). V fazi alarma je posameznik v stanju vsesplošne pripravljenosti. Zaradi tega govorimo o 

stanju alarma. Vzburjena je dejavnost vegetativnega živčnega sistema (t. i. simpatikusa), ki 

telo pripravi za beg ali boj. Telo je močno vzburjeno, poveča se oskrba s kisikom in količina 

glukoze v krvi (Rakovec-Felser 1991). Povečata se tudi moč in pripravljenost za mentalno 

aktivnost, pri čemer je oskrba mišic s hrano in kisikom selektivna, poveča se le v aktiviranih 

mišicah. Pri neaktiviranih se oskrba s hrano in kisikom zmanjša. Količina sproščenega 
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sladkorja se v nedejavnih prebavilih zmanjša in poveča v možganih in ostalih pomembnih 

organih (Rakovec-Felser 2009). 

 

V fazi aktivnega prilagajanja se začnejo vključevati mehanizmi, ki poskušajo stanje povrniti v 

začetno, normalno stanje. Zato govorimo o tej fazi kot o fazi prilagoditve na stres, kjer 

parasimpatikus poskuša prevladati nad vplivi simpatikusa. Pri tem se vključujejo tisti deli 

nevrovegetativnega živčnega sistema, ki polnijo ali praznijo baterije v telesu oz. je njihova 

naloga, da se telo ne izprazni (Rakovec – Felser 1991). Do te faze je lahko učinek stresa na 

posameznika pozitiven. Posameznika nastale obremenitve spodbudijo tako fizično kot 

duševno, da se sooči z nastalo situacijo. Lahko se za nekaj časa ustavi in razmisli o svojih 

prioritetah, obveznostih, razporejanju časa. Morda naredi ponovni izbor in reorganizira 

prednostne naloge, interese, zanimanja ter cilje in določi redosled aktivnosti ter svojega 

delovanja. V teh okoliščinah lahko dokončno opusti: neprimerne navade (nezdrav način 

prehranjevanja, kajenje, pretirano pitje itd.), aktivnosti, ki jih ne mara, in odnose, v katerih 

prevlada negativni stres. V odnosih začne postavljati drugačne meje do drugih. Namesto tega 

se lahko posveti dejavnostim, ki ga energijsko osvežijo.  

 

Tretja faza je faza, v kateri nastopi izčrpanost. V primeru, da se stres nadaljuje oz. stresna 

situacija ostaja nerazrešena, kljub poskusom prilagoditve in poravnave, se usposobljenost za 

bitko prelevi v izčrpavanje (Rakovec-Felser 1991). »Namesto, da bi se fiziološki procesi v 

njegovem organizmu postopno normalizirali, se energijske zaloge prizadetega še naprej 

praznijo. Pojavijo se prvi znaki utrujenosti. Če v tej fazi ni sprememb in posameznik ne 

razvije učinkovitih načinov za reševanje razmer, nastopi izčrpanost. Posameznik se znajde na 

robu svojih telesnih in psihičnih zmogljivosti. Razen telesnega se v tej fazi stresa pojavijo 

znaki psihičnega odpovedovanja. Prizadetega prično obvladovati občutja nemoči, brezupa in 

brezvoljnosti, izgublja upanje, da je v nastalih razmerah sploh mogoče kaj spremeniti« 

(Rakovec-Felser 2009, 70). 

 

Pogosti simptomi, ki se pojavljajo v fazi izčrpanosti, ki jih navaja Rakovec-Felserjeva (2009) 

so:  

− nezbranost, 

− vsiljene neproduktivne avtomatske misli, 

− raztresenost in pomanjkanje pozornosti,  
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− slabo pomnjenje, 

− hitra utrujenost, zbujanje ponoči, jutranja utrujenost, 

− glavoboli, vročina. 

 

Energetsko je oseba izčrpana, nezmožna obvladovati vsakdanje pritiske in zahteve. Potrebuje 

razbremenitev, včasih za daljše obdobje. Dogaja se, da kljub razbremenitvi ponovno zapade v 

stanje popolne izčrpanosti. V fazi izčrpanosti se pojavi upad imunskega sistema, zato prav v 

tem obdobju lahko pričakujemo izbruh določenih bolezenskih znakov ali resnih bolezni 

(Bengt in Ekman v Rakovec-Felser 2009, 55). 

 

Slika 4.3: Splošni adaptacijski sindrom 

 

Vir: prirejeno po Rakovec-Felser (2009, 69) 

 

 

6 PSIHOLOŠKA NARAVA STRESA  

Za uporabo teorij o psihofizioloških mehanizmov stresa v praksi, je treba osnovno znanje o 

glavnih teorijah stresa. Tri glavne teorije so vsebinsko povzete v: teoriji splošne prilagoditve 

(GAS), Lazarusovem modelu, ki temelji na različnih percepcijah in ovrednotenju o stresu in 

McEwenova teorija alostaze (»allostasis«) (Lehrer, Woolfolk in Sime 2007).  

6.1 Fenomenološka - kognitivna teorija 

Lazarus ocenjuje, da je percepcija stresa in ovrednotenje (»appraisal«) določa ali odziv sploh 

je ali ne ter ali je ta negativen ali pozitiven. Stres se pojavi v primeru, ko pride do odklona 

med pričakovanim dogodkom in realnostjo. Ta koncept je omogočil pretvorbo psiholoških 
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faktorjev v stresni model z odprtimi možnostmi za variabilnost odzivov na isti stresni 

dogodek. Ponovna ocenitev − ovrednotenje se nanaša na individualno oceno od sposobnosti, 

da se spoprime s stresorjem. Kdor se ne zmore soočiti, je dlje časa v vzdraženem stanju od 

tistih, ki se z novim stanjem lažje soočijo (Eriksen et al. v Lehrer, Woolfolk in Sime 2007, 

34).  

 

Lazarus poudarja, da ljudje ves čas in nezavedno ocenjujemo situacije, s katerimi smo 

soočeni. Ocene igrajo osrednjo vlogo v naših odzivih na situacije (Beck et al. v Lehrer, 

Woolfolk in Sime 2007, 35). Fenomenološko-kognitivna teorija, katere nosilca sta Lazarus in 

Folkmanova (1984) razlaga spoprijemanje kot kognitivno in vedenjsko spoprijemanje 

obvladati specifične zunanje in notranje zahteve, ki so ocenjene kot izčrpavajoče ali celo 

presegajo človeške resurse. Govori o poskusu ovrednotenja (usmerjena je na proces) (Krivec 

2005). Avtorja teorije Lazarus in Folkmanova, razvite med letoma 1966−1984, se ukvarjata z 

razumevanjem stresogenih učinkov na posameznika. Bolj kot objektivna obremenitev vpliva 

stresogenov je za osebo pomembna subjektivna komponenta. Tako je za nekoga, ki si že 

dolgo želi razveze, ločitev osvobajajoča in mu ukvarjanje s posledicami, kot so izguba 

varnosti, odpiranje vprašanj, povezanih z zrelostjo, odgovornostjo, krivdo in zmožnostjo za 

partnersko sobivanje, predstavlja izziv. Medtem, ko je za nekoga to veliko bolj obremenilno 

(Rakovec-Felser 2009).  

 

6.1.1 Shema ovrednotenja stresa 

Avtorja Lazarus in Folkman sta s shemo o ovrednotenju stresa opozorila na pomen procesov 

obvladovanja stresa, ki sta ga bolj podrobno opredelila. Hkrati sta tudi opozorila na razliko od 

predhodnikov, da je stresni učinek življenjskih dogodkov v veliki meri odvisen od 

ovrednotenja. Pri tem sta mislila na prevladujoče kognitivne miselne vzorce v posamezniku 

Rakovec-Felser (2002). Ljudje stalno ocenjujemo situacije, v katerih se znajdemo, kar izziva 

čustvene odzive in vedenjske odklone. Ta čustva, skupaj z vedenjem in situacijo tvorijo 

celoto, s katero se mora oseba soočiti (Lehrer, Woolfolk in Sime 2007). 
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Slika 6.1: Ovrednotenje stresa 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lazarus in Folkman v Rakovec-Felsar (2002, 62) 

 

Njune ugotovitve kažejo, da je pomembno, kako oseba ovrednoti situacijo. Če situacijo 

ovrednoti kot škodo, bo v situacijo vendarle vložila manj napora kot pa če jo nastala situacija 

ogroža. Stopnja ogroženosti je manjša na primer: v situaciji, ko nas šef pred sodelavci kritizira 

ali pa če ostanemo brez službe. Obstaja pa tudi stresna situacija, ki zahteva spremembo, kot 

na primer, če je nekdo skrbel za rože, pa ta oseba umre. Primorani smo poiskati drugo osebo, 

ki bo opravljala to delo med našo odsotnostjo. Drugače je, če se je oseba sposobna ozreti vase, 

si priznati določen delež odgovornosti in se prisiliti k spremembam utrjenih navad. V primeru, 

da le čaka, stoka, se zapleta v nove konflikte ali se v užaljenosti odmika in se socialno osami. 

Ko poskušamo nastalo situacijo razumeti in preverjati svoja stališča z drugimi, kompetentnimi 

viri, se hkrati razbremenjujemo. Spremembe se običajno dogajajo v sledečih si fazah: 

zanikanje, jeza, barantanje, žalost in sprejetje situacije. Kdor si dovoli »negativna« občutja, je 
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na poti k spremembi. Procesi ovrednotenja stresa (»coping«) oblikuje bolj ali manj zdrave 

življenjske navade, ki oblikujejo t. i. stil obvladovanja (Rakovec-Felser 2002).  

6.1.2 Tri vrste kognitivnega ovrednotenja – »appraisal« 

Avtorja razlikujeta tri vrste ovrednotenja:  

 primarno ovrednotenje, 

 sekundarno ovrednotenje, 

 ponovno ovrednotenje. 

 

Primarno ovrednotenje 

Avtorja navajata, da ima stresen dogodek lahko tri oblike – izguba, grožnja ter izziv. Vse 

omenjene oblike so pogosto povezane in se lahko pojavljajo sočasno, po navedbah avtorja jih 

je treba obravnavati ločeno. Pri primarnem ovrednotenju gre za določanje ali je dogodek 

pomemben, prijeten ali stresen (Lazarus in Folkman 1984).  

 

Slika 6.2: Primarna ocena stresne situacije 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Vir: Lazarus in Folkman v Rakovec-Felser (2009, 79) 

 

Primarna situacija stresa je, po navedbah avtorjev, odvisna od tega, kako razmere ocenjuje 

sama prizadeta oseba: ali je nepomembno, prijetno ali stresno. O situaciji se sprašuje, ali je 

dogodek sploh odločilnega pomena zanjo, ji dogodek lahko osebno koristi ali škodi in ali je 

zanjo ogrožajočega pomena. Pri tem ocenjuje, v kolikšni meri je ogroženo življenje, v 
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kolikšni meri varna eksistenca. Sprašuje se tudi, v kolikšni meri bo treba spremeniti 

življenjski slog. Se nasploh boji sprememb in se jih v vsakdanjem življenju izogiba? 

Življenjska situacija stanja ogroženosti se npr. pojavi v stanju izgube zdravja, strehe nad 

glavo, izgube denarja za določen namen itd. Ob finančnih skrbeh in eksistenčni ogroženosti se 

pojavijo še občutja sramu, manjvrednosti, zaradi vpletenosti tudi ostalih oseb pa je stopnja 

prizadetosti obsežna. Dogodek, ki ga oseba lahko jemlje kot škodni, je na primer, da se osebo 

javno izpostavi in obtoži napake pri delu. Če je obtožba neutemeljena, to pomeni sramotenje 

na podlagi pomanjkanja dokazov, oseba je osramočena, doživlja jezo, krivdo zaradi 

nepravične javne obtožbe. Če se oseba ni znala v pravem trenutku postaviti zase, je še bolj 

jezna. Škoda je nastala v odnosu do nadrejenega, v smislu zamajanega zaupanja, po drugi 

strani pa se pojavi tudi dvom sodelavcev ali je v sodbi kaj resnice, če se o resnici ni javno 

spregovorilo (Rakovec-Felser 2009).  

 

Sekundarno ovrednotenje »apprisal« 

Pri sekundarnem ovrednotenju gre za določitev možnih ukrepov, določanje primernosti 

strategije na podlagi pričakovanih rezulatov. Primarno in sekundarno ovrednotenje potekata 

velikokrat sočasno, zaradi česar je težko ločevati posamezne značilnosti (Lazarus in Folkman 

1984). 

 

Slika 6.3: Sekundarna ocena stresne situacije 

 

Vir: Lazarus in Folkman v Rakovec-Felser (2009, 81) 
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Medtem ko gre pri primarni oceni za določanje ali je situacija škodljiva, ogrožajoča ali gre 

samo za nujnost sprememb, pa je pri sekundarni pomembno to, kako oseba vidi samega sebe. 

Če po začetni pretresenosti v novonastali situaciji vidi tudi pozitivne spremembe, potem je to 

prvi korak k razbremenitvi. V primeru, da sprejme potrebne spremembe kot nekaj 

samoumevnega, bo količina negativnih emocij upadla (Rakovec-Felser 2009). 

 

Ponovno ovrednotenje − ponovna ocena  

Gre za spreminjanje ocene na podlagi novih informacij iz okolja. Začetno ovrednotenje 

situacije kot ogrožajoče lahko sčasoma postane ovrednotena kot nenevarna, neznačilna ali pa 

izziv. V tej fazi gre za kognitivno odstranjevanje zaznane grožnje (Lazarus in Folkman 1984). 

 

6.1.3 »Coping« − procesi obvladovanja stresa 

Lazarus je definiral »coping« kot stalno spreminjajoč kognitivni in vedenjski trud za 

obvladovanje specifičnih zunanjih in/ali notranjih zahtev, ki so ocenjene kot zahtevne za vire 

energije posameznika (Monat, Lazarus in Reevy 2007). Naše osebnostne karakteristike, ki 

določajo bolj ali manj zdrave življenjske navade, oblikujejo tudi t. i. stil obvladovanja (angl. 

coping). Ta stil je lahko z vidika socialne skupnosti celo zaželen, medtem ko posameznikove 

energetske zaloge ta prilagojenost izčrpava (Rakovec-Felser 2009). Za primer lahko vzamemo 

zdravstvo, kjer se od pacienta pričakuje potrpežljivo toleriranje dolgih čakalnih dob in vloge 

poskusnega zajca. Za pacienta je bolje, da si dovoli izraziti čustva, ki so za zdravstveno osebje 

moteča (Rakovec-Felser 2002). »Mirno lahko rečemo, da socialno zaželeno (in prilagojeno!) 

vedenje ni vedno ugodno in prilagojeno tudi posameznikovim potrebam« (Rakovec-Felser 

2002). 

 

»Coping« je poskus posameznika, da bi obvladoval grožnje in življenjske zahteve, kar pa 

nima nujno pozitivnega končnega izzida (Monat, Lazarus in Reevy 2007). Kljub dokaj 

pogosti rabi besede se znanstveniki niso zedinili o tem ali gre za osebnostno značilnost ali stil 

ali bolj spremenljive in odvisne od same reakcije. V zadnjem času pa se znanstveniki bolj 

osredotočajo na proces obvladovanja, v katerem merijo vedenja obvladovanja, ki se pojavi v 

stresnih situacijah. Lazarus je leta 2000 odgovoril na obtožbe, da je področje postopoma našlo 

raziskovalno metodologijo in da je treba proizvesti uporabne izsledke (Monat, Lazarus in 

Reevy 2007). Lazarus in Folkman (1984) sta razdelila metode obvladovanja na orientirane na 
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problem in orientirane na čustva. Po metodah copinga, orientiranega na problem, oseba naredi 

načrt, poišče informacije, kako naj pristopi do stresorja, z direktnim pristopom do osebe, ki je 

stres povzročila. Pri metodi copinga, orientiranega na čustva, pa vsebuje trud, s katerim 

upravljamo čustveni vpliv stresorja (Monat, Lazarus in Reevy 2007). Rakovec-Felser (2009) 

loči aktivni in pasivni slog obvladovanja. Pasivni čustveno orientiran trud bi bil zloraba drog, 

alkohola, izogibanje itd. Medtem ko za aktivni čustveno orientiran odziv štejemo tehnike 

sproščanja stresa, kot so meditacije, TRE metoda itd. 

Rakovec-Felserjeva (2009, 97) našteva bolj značilne sloge obvladovanja: 

 Distanciranje: 

o stanje zanikanja, nič se ni zgodilo, 

o poskušati vse skupaj pozabiti, 

o poskušati vse skupaj prikazati kot šalo. 

 Samokontrola: 

o zadržati čustva zase, 

o prikrivanje posledic sproščanja stresa pred ostalimi, 

o zadrževanje čustev pred drugimi. 

 Iskanje socialne podpore: 

o iskati osebe, ki imajo lahko uporabne informacije, 

o poiskati strokovnjaka za področje, 

o iskanje tolažbe in možnost čustvene razbremenitve. 

 Umik, izogibanje: 

o čakanje na čudež, 

o sanjarjenje o tem, kako bi bilo, če bi bilo drugače, 

o želja, da bi situacija preprosto minila. 

 Soočenje, konfrontacija: 

o prekiniti zanikanje in si ogledati razsežnosti položaja, 

o razbremenitev čustvene napetosti, 

o poskušati preoblikovati stališča. 

 Sprejetje odgovornosti: 

o samokritična določitev lastnega prispevka k negativni situaciji. 

 Načrtno reševanje problemov: 

o načrtovanje rešitve problema, 

o izpeljati načrtovane spremembe, stvari spraviti v trajnejši red, 
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o upoštevanje izkušenj iz podobnih razmer. 

 Pozitivno prevrednotenje: 

o sprememba lastne osebnosti, delo na šibkih točkah, 

o najti nova upanja, obzorja, 

o prevrednotenje življenjskih prioritet, 

o iz slabe izkušnje izluščiti pozitivni del. 

 

6.2 Teorija − Stres kot dražljaj 

»R. H. Holmes in R. R. Rahe sta leta 1972 razvila koncept biografskih adaptacijskih 

zmogljivosti, teorijo, po kateri naj bi posamezniki, ki se spoprijemajo z večjim obsegom 

izgub, življsnjkih zasukov, konfliktov ipd., prej obolevali kot tisti z večjo varnostjo« 

(Rakovec-Felser 2002, 56). Raziskave reakcij posameznikov so leta 1967 raziskovali Masuda 

in Holmes ter Holmes in Rahe ob pojavu sprememb življenjskih razmer. Postavila sta 

hipotezo, da so dogodki v osebnem življenju prognostični faktorji za bodoče bolezni. Ti 

dogodki so bili nanizani v Lestvici ponovne socialne prilagoditve (SRS). Vsakemu dogodku 

je bila pripisana magnituda, ki jo dogodek zahteva za prilagoditev. Lestvica je bila večkrat 

prenovljena. Hobson  in Delunas ter Miller in Rahe (v Lehrer, Woolfolk in Sime 2007, 56) 

tako prikazuje težo vplivov nakopičenega stresa na prognozo bolezni. Najbolj stresni dogodki 

so: smrt zakonskega partnerja, ločitev, zapor, smrt bližnjega sorodnika, osebna poškodba ali 

bolezen, izguba delovnega mesta, finančne težave. Vsaki situaciji so pripisali točkovne 

vrednosti, ki pomenijo številčno izražen obseg potrebnih prilagoditvenih poskusov. 

Ovrednotenim stresnim situacijam sta napovedala možno odstotno vrednost pojava bolezni 

(Treven 2005). 

 

Nekateri dogodki terjajo od nas več prilagoditvenih naporov in posameznika bolj izčrpavajo 

ter hitreje spodjedajo njegovo telesno in duševno zdravje. Življenje je preveč kompleksno, da 

bi imele obremenilne življenjske situacije na različne ljudi enak učinek, tako lahko z 

gotovostjo zaključimo prav obratno. Enake situacije imajo za posameznike z različnimi 

izkušnjami in v različnih okoliščinah precej različne vplive (Rakovec-Felser 2009).  
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7 KOGNITIVNO-VEDENJSKA TERAPIJA (KVT) 

7.1 Kaj so KVT definicije, različnih avtorjev 

Kognitivno vedenjska terapija združuje, kot že samo ime pove, kognitivni in vedenjski 

pristop. Vedenjska terapija se ukvarja s posameznikovim vedenjem in spreminjanjem tistega 

vedenja, ki je za posameznika ali okolje moteče. Teorija temelji na predpostavki, da je 

vedenje naučeno in da se je zato mogoče naučiti bolj funkcionalnega vedenja. Medtem pa je 

kognitivna teorija usmerjena v prepoznavanje posameznikovih načinov razmišljanja, predstav, 

prepričanj in gre za spreminjanje nefunkcionalnih miselnih shem v bolj konstruktivne (Pastirk 

2011). 

 

V samem bistvu kognitivno-vedenjska terapija zavzema tri predpostavke (Dobson 2010): 

 kognitivna (spoznavna) aktivnost vpliva na vedenje, 

 kognitivno aktivnost je mogoče meriti in spreminjati, 

 želena sprememba vedenja je lahko vplivana s kognitivno spremembo. 

 

Izraz Vedenjsko-kognitivna modifikacija zajema zdravljenje, ki poskuša spremeniti vedenje s 

spreminjanjem misli, interpretacij, predpostavk in strategij odzivanja (Kazin v  Dobson 2010). 

Kognitivna terapija vsebuje tudi različne integracije. Ryle je poskušal združiti kognitivno 

terapijo s kognitivno psihologijo in psihodinamično psihoterapijo. Tako je nastala kognitivno-

analitična psihoterapija Ryle v Pastirk v Anić in Janjušević (2007, 5). Fodor in Edwards sta 

leta 1989 skušala povezati določene principe gestalt terapije in kognitivne terapije, da bi 

postala bolj fleksibilna in učinkovita (Pastirk v Anić in Janjušević 2007, 6).   

 

7.2 Zgodovinski razvoj Kognitivno-vedenjske terapije 

Razvoj vedenjsko-kognitivne psihoterapije opredeljujejo v treh korakih (Pastirk v Anić in 

Janjušević 2007, 5): 

 »Razvoj terapije ima korenine v teorijah učenja in klasičnih vedenjskih principih ter 

njihovi uporabi v klinični praksi, 

 v naslednjem valu razvoja je značilna integracija vedenjske terapije s kognitivnimi 

terapevtskimi orientacijami, 
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 za tretji val  razvoja je značilna postopna integracija vedenjsko-kognitivnih terapij in 

upoštevanje tradicionalnih terapevtskih pristopov«, 

 

Vedenjska terapija izhaja iz teorij učenja. Teoretična izhodišča so delo različnih avtorjev, ki 

so temeljila na principih klasičnega in operantnega pogojevanja. Pomemben ruski 

raziskovalec na področju vedenjske terapije je refleksolog Behterjev (1857−1927), ki je 

preučeval pomen asociacijskih refleksov. Nobelov nagrajenec Pavlov (1849−1936) pa je 

razvil enega najpomembnejših konceptov– klasično pogojevanje (Pastirk, 2011). 

 

»... Pavlov je psihopatološke fenomene razumel kot posledico interference motečih 

dražljajev, nekonstantnih pogojev in specifičnosti v uravnavanju ekscitacije in inhibicije 

v živčnem sistemu (nevrodinamična teorija nevroz). Ameriški behavorialni model 

psihopatologije razlagal kot naučene neprimerne vzorce vedenja ... Ideja, da bi se bilo 

mogoče takšnih vzorcev odučiti oz. nadomestiti z na novo naučenimi vzorci odzivanja 

in vedenja ...« (Praper v Anić in Janjušević 2007, 20).  

 

»Kognitivna behavioristična teorija izhaja iz behaviorističnega gibanja v poznih 60 in 

zgodnjih 70 letih. Denber trdi, da je v 70 letih psihologija krenila po kognitivni poti. Tej 

je sledila tudi behavioristična toerija. V strokovni literaturi avtorji razpravljajo o treh 

faktorjih, ki so vplivali na to, da je behavioristična terapija postala kognitivna-

behavioristična terapija: a) uporabnost in ugotovitve kognitivne psihologije, b) razvoj 

postopkov samokontrole c) razvoj kognitivne terapije« (Jurišić 1999, 25).  
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7.3 Razvoj kognitivne terapije 

Slika 7.1: Zgodovinski razvoj kognitivne terapije 

 

 

Vir: prirejeno po Jurišić (1999, 27) 

 

Kognitivno-vedenjska terapija se je razvila delno pod vplivom nezadovoljstva z vedenjskim 

pristopom kot s psihodinamičnim pristopom (Pastirk, 2011). Zgodovinsko gledano razvoj 

kognitivne terapije izhaja iz treh smeri, vsaka ima svoja različno teoretično izhodišče. Te tri 

smeri so: behavioristična terapija, kognitivna terapija in psihoterapija. Razvoj prikazuje 

spodnja slika (Jurišić 1999). 

 

V zgodnih 60 letih je Aaron T. Beck na Univezi Pennsylvania razvil kognitivno terapijo. 

Strukturirano, kratkotrajno in na sedanjost orientirano terapijo z namenom zdravljenja 

depresije in vsakodnevnih problemov. Temeljila je na spremembi disfunkcionalnega mišljenja 

in obnašanja. Čez čas so Beck in drugi uspešno prilagajali terapijo na različne psihiatrične 

motnje. Vse te spremembe so spremenile usmerjenost, tehnologijo in dolžino trajanja 

zdravljenja. Osnovna Beckova ideja kognitivnega modela stoji na predpostavkah, da je 

disfunkcionalno mišljenje, ki vpliva na razpoloženje in obnašanje, skupno za vse psihološke 

motnje. Realistična ocena situacije in sprememba mišljenja prinese izboljšanje v obnašanju in 

razpoloženju. Trajni rezultat prinese spremembo, če posameznik spremeni svoja bazična 

disfunkcionalna prepričanja (Beck, 2011). 
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Na področju razvoja kognitivne terapije je veliko doprinesel tudi Albert Ellis, klinični 

psiholog. Leta 1955 je razvil bolj direktiven pristop, t. i. racionalno-emocionalno vedenjsko 

terapijo. Ellis je trdil, da je lahko mišljenje, ki je povezano s čustvi funkcionalno ali 

nefunkcionalno (Pastirk, 2011). 

 

Prvotne korenine samih idej, razmišljanj in konceptov kognitivne terapije najdemo tudi v 

stoiški filozofiji, budizmu, taoizmu in eksistencialni filozofiji. Glede na to, da ima KVT 

klinično preverjene pozitivne učinke na psihološko stanje posameznikov, je pomembno 

raziskati tudi filozofske osnove, na katerih terapija temelji (Murgula in Diaz 2015). Stoiki so 

izpostavili, da naše vedenje determinira subjektivno-individualno videnje sebe in sveta. Po 

navedbah Epikteta, stoiškega filozofa, ki ga nekateri avtorji imajo za predhodnika kantovske, 

fenomenološke in kognitivne psihologije, ni pomembno, kaj se zgodi posamezniku, ampak 

bolj to, kako si ljudje dogodke razlagajo. Trdil je, da ne vidimo sveta takšnega, kakršen je, 

temveč ga vidimo takšnega, kot ga zaznavamo in si ga tolmačimo sami. Trdil je tudi, da ljudi 

ne motijo stvari ali dogodki, temveč predstave, ki jih imajo o teh stvareh ali dogodkih. 

 

Potencial samih filozofskih idej znotraj temeljne osnove kognitivno-vedenjske terapije, je 

kljub pretečenemu času vedno bolj aktualen. Same filozofske ideje lahko pomagajo 

posameznikom zaživeti bolj zadovoljno in srečno življenje (Murgula in Diaz 2015).  

 

»Marshall (1996) meni, da so imeli pomemben teoretičen vpliv na razvoj kognitivne terapije 

tudi Kelly (1995) s teorijo osebnih konstruktov, Tolman (1932) z mediacijskim modelom 

vedenja, Bandura (1977) s teorijo socialnega učenja in Rotter (1975) s teorijo vračanja 

vrednosti« (Pastirk v Anić in Janjušević 2007, 6). 

 

Tako Beck kot Adler sta se posvečala razvoju prepričanj in strategijam za njihovo 

spreminjanje. Zagovarjala sta terapevtski pristop neposrednega dialoga s pacientom, pri čemer 

je pomembno pacientovo zavedanje doživetja in razumevanje njegove izkušnje. (Pastirk v 

Anić in Janjušević 2007, 6). 

 

Kelly (1905−1966), klinični psiholog, se je ukvarjal z raziskovanjem osebnosti. Je avtor 

teorije osebnih konstruktov (Pastirk v Anić in Janjušević 2007, 7).  
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»Človeku je svet dostopen samo posredno, preko njegovih kognicij. Absolutne realnosti 

ni mogoče neposredno dojemati, saj ne moremo izstopiti iz sveta kognitivnih 

reprezencij; ni mogoče »videti«, kaj je »zunaj« tega sveta, temveč je možno graditi 

kognitivno reprezenco sveta. Človek konstruira model stvarnosti, in sicer tako, da tvori 

kognitivne reprezencije dogajanja (konstrukte), ki jih lahko preverja in izbira med njimi. 

Konstrukti so kognitivni akti, s katerimi nekdo zaznava in tolmači svet in sebe: 

»Človek« gleda svoj svet skozi prosojne obrazce ali kalupe, ki jih sam ustvarja, potlej 

pa jih prilagaja realitetam, ki sestavljajo svet. To prilagajanje ni vedno najboljše. Kljub 

temu pa bi brez teh obrazcev bil svet videti tako nediferenciran in homogen, da človek v 

njem ne bi bil zmožen najti smisla« (Kelly v Musek 2003, 43). 

 

Do danes se je razvilo veliko oblik psihoterapij, ki se imenujejo vedenjsko-kognitivne ali 

kognitivne. Vsem je skupno, da imajo korenine v stoiški filozofiji in v pionirjih kognitivne 

terapije: Becku in Ellisu. Razvoj kognitivne terapije še vedno poteka. Terapija se je od 

svojega osrednjega debla razširila in prenesla znanja na mnoge veje in nove smeri. Osnovni 

koncept je z novimi primesmi vedno bogatejši, hkrati pa tudi manj pregleden (Pastirk v Anić 

in Janjušević 2007, 18). 

 

7.4 Predpostavke kognitivno-vedenjske terapije 

Kognitivno vedenjska teorija temelji na naslednjih predpostavkah: 

 

1. Kognitivna teorija temelji na kontinuiranem spreminjanju formulacije o klientu in 

njegovih problemih v kognitivni terminologiji 

V kognitivni terapiji je pomembno klientovo sodelovanje, pri katerem v 

psihoterapevtskem procesu kontinuirano klient in terapevt testirata nove domneve. Pri tem 

terapevt uporablja način dela, imenovan »vodeno raziskovanje« (Pastirk v Anić in 

Janjušević 2007, 10). Terapevt skozi terapevtski postopek konceptualizira probleme 

posameznika v tri časovne okvire. Prvič identificira trenutno mišljenje klienta ter skupaj 

poskušata poiskati disfunkcionalne misli. Drugič identificira faktorje, ki so vplivali na 

percepcijo na začetku nastanka problematike. Tretjič terapevt postavlja predpostavke 

ključnim razvojnim dogodkom klienta in njegovim stalnim vzorcem interpretacije teh 
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dogodkov, ki ga naredijo dovzetnega za težavo. Ko terapevt skozi proces terapije dobiva 

podatke, se tudi prvotna formulacija problematike klienta sproti posodablja (Beck 2011). 

 

2. Kognitivna terapija zahteva močno vez med terapevtom in klientom  

Pri kognitivni terapiji je zelo pomemben terapevtski odnos. Kognitivna terapija izrazito 

poudarja pomen sodelujočega odnosa in soodgovornosti. Osnovne sestavine, potrebne v 

terapevtskem odnosu, ki vzpostavljajo zaupanje, so toplina, empatija, iskrena skrb za 

dobrobit klienta, sposobnost in sprejemanje brez obsojanja (Beck 2005). Če jo primerjamo 

z analitično in nedirektnousmerjenimi psihoterapijami, je aktivnejša pri opredeljevanju 

problemov, usmerjanju k pomembnim temam, načrtovanju domačih nalog in k oceni 

napredka terapije. Pri kognitivni terapiji poskuša terapevt doseči empatičen odnos s 

pristnim zanimanjem, povzemanjem misli, občutij, realnim optimizmom ter pridobivanju 

povratnih informacij klienta (Pastirk, 2011). 

 

3. Kognitivna terapija poudarja samostojno delo klienta in njegovo aktivno sodelovanje  

Terapevt spodbuja klienta, da vidi terapijo kot timsko delo. Skupaj določita problematiko, 

na kateri bosta delala, realen terminski plan ter načrt domačih nalog. Na začetku terapije 

je terapevt bolj aktiven pri vodenju sestankov, da klientu razloži kognitivni model dela, 

teorijo in tehnike. Skozi terapevtski proces klienta opogumlja  in ga spodbuja k večji 

aktivnosti in k samostojnemu odločanju glede tematik, na katerih bosta delala, k 

identificiranju miselnih distorzij in sodelovanju pri oblikovanju domačih nalog (Beck 

2005). 

 

4. Kognitivna terapija je ciljno orientirana in fokusirana na cilje 

Terapevt klienta na začetku spodbudi, da našteje svoje težave, da skupaj naredita seznam 

težav in določita cilje za vsako izmed njih. Terapevt določi, s koliko tematikami naj se 

klient ukvarja istočasno in določi glavno smer fokusa. Probleme lahko dodaja in briše s 

seznama problemov, če niso pomembni oz. je potreben še nadaljnji razvoj, da bodo lahko 

prišli na vrsto. Včasih so našteti problemi − različni vidiki iste tematike (Neenan in 

Dryden 2009). 

 

5. Kognitivna terapija je prvotno usmerjena v sedanjost 
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Terapija večine klientov vključuje močan fokus na trenutne probleme in določeno 

situacijo, ki predstavlja težavo klientu. Ločitev in bolj realistična ocena situacije 

povzročita redukcijo simptomov (Beck 2011). Kognitivna terapija je problemsko in 

nezgodovinsko (tu-in-sedaj) orientiran pristop, ki spreminja klientovo čustveno stanje. V 

procesu terapije se mora posameznik najprej zavedati svojih nefunkcionalnih misli in 

čustvenih stanj. Misli, čustva in telesne reakcije so medsebojno povezani. V terapiji se 

terapevt in klient dotakneta le tistih preteklih dogodkov, ki ohranjajo sedanja negativna 

čustvena stanja z namenom, da spremenita nefunkcionalne misli in čustva v funkcionalne 

(Neenan in Dryden 2009). 

 

6. Kognitivna terapija je edukativne narave 

Cilj terapije je naučiti klienta, da postane sam svoj terapevt in poudarja preventivo, ki 

preprečuje ponovni zdrs klienta v preteklo problematično stanje. Na prvih srečanjih 

terapevt seznani in izobrazi klienta o kognitivnem modelu, o samem procesu kognitivne 

terapije in o tem, kako misli vplivajo na klientova čustva in vedenje. Nauči jih postavljati 

cilje, prepoznati miselna izkrivljenja, oceniti prepričanja in planirati spremembe vedenja 

(Beck 2005).   

 

7. Kognitivna terapija je časovno omejena. 

Večina klientov z depresijo in anksioznostjo potrebuje od štiri do štirinajst terapij. Cilj 

kognitivno-vedenjske terapije: olajšanje simptomov, olajšanje opuščanja simptomov, 

pomagati klientu razrešiti njegove najbolj pereče probleme in naučiti klienta, da si bo znal 

pomagati sam, da se bo izognil recidivu. Po določenem času, npr. dveh mesecih dela s 

klientom lahko terapevt predlaga daljše premore med terapijami. Po zaključku pa predlaga 

podporna srečanja na še daljša časovna obdobja, npr. na vsake tri mesece. Časovna 

obdobja so odvisna od napredka klienta (Beck 2005).   

 

8. Kognitivna terapevtska srečanja so strukturirana 

Ne glede na diagnozo in fazo v terapevtskem procesu se na vsakem srečanju kognitivni 

terapevt skuša držati določene strukture. Vsako terapevtsko srečanje se drži določenega 

vzorca. Terapevt na začetku srečanja povpraša klienta po počutju, po omembe vrednih 

preteklih dogodkih in poskuša zbrati povratne informacije od zadnjega srečanja (Neenan 

in Dryden 2009). Skupaj pregledata terapevtsko nalogo in opravita rekapitulacijo. 
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Določita program trenutnega srečanja, da ostane terapija ciljno orientirana. Strukturiranost 

terapij omogoča večjo preglednost in razumljivost procesa (Pastirk v Anić 2004). 

 

9. Kognitivni terapevt uči pacienta identifikacije, ocene in odgovora na disfunkcionalne 

misli in prepričanja 

Terapevt usmeri klienta na določen problem. S pomočjo sokratskega dialoga poskuša 

identificirati klientovo disfunkcionalno mišljenje, oceniti resničnost njegovih misli s 

pomočjo dokazov in dodatnih poglobljenih vprašanj ter razviti bolj konstruktiven plan 

odzivanja na probleme (Beck 2005). 

 

10. V kognitivni terapiji za spremembo mišljenja, razpoloženja, odzivanja in vedenja se 

uporablja nabor različnih tehnik 

Izbor tehnik je odvisen od terapevtove formulacije klientovih problemov in ciljev na 

določeni seansi. Terapija se v določenih segmentih razlikuje od klienta do klienta. Razlogi 

za to so različni cilji klienta, narava njegovih problemov, njegova motivacija, sposobnosti 

za dojemanje kognitivnega modela ter sposobnost ustvarjanja trdne terapevtske vezi med 

njima. Posebnost kognitivne psihoterapije je, da uporablja široko paleto različnih tehnik za 

spremembo razpoloženj, misli in vedenja (Beck 2005).  

 

7.5 Model Kognitivno-vedenjske terapije 

7.5.1 Povezava misli, čustev, vedenja in telesne reakcije  

Kognitivna terapija temelji na kognitivnem modelu. Hipoteza kognitivnega modela je, da na 

čustva in vedenja ljudi vpliva njihova percepcija dogodkov (Beck 2011). »Kognitivna terapija 

poudarja pomen povezanosti mišljenja z osebnostjo posameznika. Tako za kognitivnega 

terapevta ni situacija tista, ki je bistvena za naše počutje in vedenje, temveč naše razumevanje 

situacije, torej zaznava in interpretacija dogodkov. Razumevanje in interpretacija sta odvisna 

od naših kognitivnih shem« (Pastirk 2011). Eden izmed najpomembnejših konceptov 

kognitivne teorije je povezava misli, čustev, vedenja posameznika s fiziološkimi ali telesnimi 

reakcijami (Pastirk v Anić  2004). 
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Slika 7.2: Osnovni model kognitivno vedenjske terapije  

 

 

Vir: Ledley, Marx in Heimberg v (Pastirk 2011, 268) 

 

Pri splošnem kognitivnem modelu dogodek sproži začetek cikla. Dogodek je lahko karkoli od 

zvoka budilke, vabila na zmenek, sestanka v službi itd. Dogodek sproži misel, ki običajno 

pride nenamenoma. Ni nujno, da se oseba misli zaveda; lahko se pojavi kot avtomatska misel. 

Sledi čustveni odziv osebe na to misel Creed, Reisweber in Beck (2011). »Pri tem je treba 

upoštevati vzajemen odnos med kognicijo in čustvom, določena interpretacija ali misel vpliva 

na čustveno stanje, prav tako pa čustvo samo po sebi povečuje verjetnost prepričanja v prav to 

kognicijo« Teasdale et al. v Anić (2004, 14). Kot odziv na misel in čustvo se pojavi določeno 

vedenje po dogodku. Tudi vedenje je lahko dogodek, ki sproži nadaljnjo negativno 

avtomatsko misel. Oseba lahko misli, da je bil sprožilec posledični dogodek, čeprav je ta 

dogodek nadaljevanje prvotnega cikla (Beck v Creed, Reisweber in Beck 2011, 23).  

 

7.6 Model kognitivno-vedenjske terapije in povezava s stresom 

7.6.1 Povezava avtomatskih misli, pravil in bazičnih prepričanj 

Eden najpomembnejših konceptov v kognitivni terapiji so povezave med avtomatskimi 

mislimi, pravili ali vmesnimi prepričanji in jedrnimi prepričanji. Vsi ti koncepti so 

medsebojno povezani, saj razumevanje enega gradi razumevanje drugega. Vse tri pojme si 

lažje predstavljamo, če jih primerjamo z ledeno goro. Ob kritičnih dogodkih ali krizah se 

sprožijo kognitivne sheme posameznika, zaradi katerih se sprožijo negativne avtomatske 
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misli. S tem se aktivira misel – čustvo – vedenje – telesna reakcija. Reakcije, ki vključujejo 

strategije kompenzacije vedenja in čustev so kot vrh ledene gore, ki je nad gladino vode. Te 

reakcije so pri posameznikih jasno vidne. Avtomatske misli so tik pod površjem gladine vode, 

z nekaj truda in vaje jih lahko opazujemo, če vemo, kje jih iskati. Vmesna jedrna prepričanja 

in pravila so še globlje pod gladino ledene gore in se je zanje treba potopiti. Temeljna jedrna 

prepričanja so najgloblje, do njih pridemo z večjim naporom (Pastirk v Anić 2004, 116). 

 

Slika 7.3: Povezava avtomatskih misli, pravil in jedrnih prepričanj  

 

Vir: prirejeno po Pastirk v Anić  (2004, 16) 

 

7.6.2 NAM = negativne avtomatske misli (angl. NATS) 

Avtomatske misli so misli, ki se sprožijo same od sebe, brez naše volje (Bilsen in Thomson 

2011). »Avtomatske misli so najhitrejše dostopna, »zgornja« plast kognicij, pod njimi so 

vmesna prepričanja ali pravila in bazična prepričanja« (Pastirk 2011, 262). Bistvenega vpliva 

na počutje posameznika nimajo njegove avtomatske negativne misli, ampak to, kaj s temi 

mislimi dela (Bilsen in Thomson 2011). Avtomatskih misli se posameznik pretežno ne 

zaveda, a lahko z malo vaje doseže, da postanejo te misli, dostopne njegovi zavesti. Običajno 

avtomatske misli dojema kot resnico, ne da bi preveril njihovo resničnost. »Pogosto se 

zavedamo le čustev, ki te misli spremljajo (oz. nejasnega občutka)« (Pastirk 2011, 274). Ko 

jih posameznik ozavesti, šele lahko preveri, ali ne trpi zaradi drugih disfunkcij (Pastirk 2011). 

 

Avtomatske misli lahko pomembno vplivajo na razvoj posameznikove osebnosti (Pastirk v 

Anić  2004, 12). »Pogosto jih sprejemamo kot resnico brez razmisleka ali vrednotenja. 

Avtomatske misli niso značilne le za ljudi s psihičnimi težavami, temveč za vse nas« (Pastirk 

v Andić 2004, 12). 
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Avtomatske misli in podobe so lahko pozitivne ali negativne, točne ali napačne, koristne ali 

nekoristne, kratke in hitre. Lahko se pojavijo tudi v obliki slike ali kratkega sporočila. 

Obstajajo tri kategorije, kamor uvrščamo avtomatske misli (Creed, Reisweber in Beck 2011): 

 negativne misli in podobe, ob katerih oseba pričakuje najslabše, pogosto, ne da bi poiskala 

dokaze in podporo za te domneve, 

 vsiljene avtomatske misli, ki dovoljujejo ali opravičujejo vedenje, ob katerem bi sicer 

oseba čutila nelagodje ali krivdo, 

 koristne misli, ki pomagajo, da se oseba sooči s težkimi situacijami na zdrav in odgovoren 

način. 

 

Kognitivni terapevt v začetnem procesu uči klienta prepoznavati avtomatske misli ter 

kritičnega odnosa do njih. Po prepoznavi sledi modifikacija negativnih avtomatskih misli in 

miselnih distorzij, kar velikokrat pripelje do izboljšanja čustvenega doživljanja klienta 

(Pastirk v Anić 2004, 12). 

 

7.6.3 Miselna izkrivljanja ali miselne distorzije 

Ljudje imajo več tisoč misli dnevno, nekatere so funkcionalne, druge pa so disfunkcionalne 

ali distorzijske. Osebe so nagnjene k ustvarjanju konsistentnih napak v svojem razmišljanju. 

Pri pacientih, ki trpijo za psihiatričnimi boleznimi, velikokrat obstaja sistematična nagnjenost 

k negativnemu kognitivnemu procesiranju (Beck 2011). »O distorzijskih avtomatskih mislih 

govorimo, ko le-te že v osnovi niso realne. Misel »nečesa ne zmorem« ni realna, medtem ko 

bi bila misel študenta »izpita ne bom naredil« disfunkcionalna, saj je v realnosti mogoče. 

Kljub temu lahko pacienta ponavljanje te misli izrazito ovira, zvišuje anksioznost in 

zmanjšuje učinkovitost. Idejo miselnih napak je povzel indijski pesnik in mislec Tagore, že 

precej pred nastankom sodobne kognitivne terapije, v misli »mi beremo svet narobe in 

pravimo, da nas vara« (Pastirk v Anić 2004, 13). 

 

Med afektivno epizodo so pri osebi kognitivne napake bolj pogoste in jih je več. S 

prepoznavo teh napak oseba začne razmišljati in postane pozorna, da je lahko njeno 

razmišljanje tudi napačno (Dobson 2010). Značilne miselne napake so: razmišljanje vse ali 

nič, katastrofizacija, izključitev pozitivnega (diskvalifikacija), emocionalno presojanje, 

etiketiranje, poveličevanje/minimaliziranje, mentalni filter, posploševanje, personalizacija, 
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branje misli, stavki tipa »moral bi« in enostransko gledanje (A. Beck in J. Beck v Pastirk v 

Andić. 2004, 13). 

 

7.5.3.1 Aplikacija avtomatskih misli in miselnih izkrivljanj na stres 

Kronični stres lahko povzroči spremembe mišljenja. Posameznik se spominja vseh preteklih 

napak in jih znova in znova obnavlja. Prav zato se mu lahko zdi, da ne more ničesar 

spremeniti, kar pa ni res. Vendar pa sprememba zahteva precej dela in truda na sebi. 

Avtomatske misli, ki so običajno negativne, se lahko posamezniku zdijo razumne in primerne. 

V resnici pa ga lahko spravljajo v nepotrebno stisko. Da bi jih odkril, si lahko zastavi različna 

vprašanja, kot so: 

 Zakaj sem pod takim stresom zaradi te situacije oziroma dogodka? 

 Kaj sem si prigovarjal glede dogajanja, da sem zdaj teko jezen ali prestrašen, nemiren itd. 

 Kaj bi rekel/-a nekomu, ki mu zaupam – zakaj sem pod takim stresom, zaradi točno tega 

dogodka oziroma situacije? 

 

Odgovori na ta vprašanja posamezniku pomagajo ozavestiti, ali je njegovo razmišljanje 

razsodno ali pa proizvaja stres, ker gre za miselne napake. Eden najlažjih in najhitrejših 

načinov zmanjševanja stresa, povezanega z mišljenjem, je identifikacija in popravljanje napak 

v razmišljanju (Elkin 2014). Miselna izkrivljanja imajo lahko pomemben vpliv na 

individualno dojemanje dogodkov. Posamezniki, nagnjeni k stresu, pogosto interpretirajo 

neosebne dogodke egocentrično: npr. »Zakaj se mora to vedno meni zgoditi?«, pretiravajo pri 

pogostosti negativnih dogodkov npr.» Vedno to naredi!« ter pretiravajo v resnosti škodljivih 

dogodkov »Nikoli mi ne izkaže nobenega spoštovanja« (Lehrer, Woolfolk in Sime 2007, 38). 

 

Predstavili vam bomo večje napake v razmišljanju. Vsaka od teh napak lahko povzroča 

prekomeren stres. S pomočjo poznavanja miselnih napak lahko posameznik ugotovi, kako 

izzvati ali ovreči določeno razmišljanje, kako popraviti napake v razmišljanju ter kako jih 

nadomestiti z manj stresnimi mislimi in prepričanji. Največje miselne napake so: 

 Katastrofično razmišljanje 

Pojav katastrofičnega razmišljanja je bolj pogost, ko je posameznik v stresu, zaskrbljen ali 

se počuti tesnobno. Poenostavljeno to pomeni delanje »slona iz muhe« oz. »učinek snežne 

kepe«. Gre za to, da se posameznik čustveno pretirano odzove in da dogodkom pripisuje 
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pretiran pomen in si na ta način ustvari nepotreben stres. Na primer zaradi naključne 

pripombe sodelavca o njem si posameznik misli, da si je zapečatil usodo in bo posledično 

živel in umrl sam. Prav tako lahko razmišljanje sproži močna čustva, kot so tesnoba, 

brezup, depresija (Middleton 2014). Pri katastrofičnem razmišljanju pomaga vprašanje: bo 

to čez eno uro/en dan/en teden/en mesec sploh še pomembno? (Elkin 2013). 

 Čustveno sklepanje 

»Pri tej napaki zmotno menite, da so vaši občutki natančen barometer objektivne resnice o 

določeni situaciji. Čustvom dovolite, da tolmačijo vašo zunanjo resničnost.« (Elkin 2013, 

201). Čustva delujejo kot dimni alarm in posameznika opozarjajo, da pogleda ali mu preti 

nevarnost. Včasih lahko posameznik naredi napako pri sklepanju, da nevarnost dejansko 

že obstaja. Na primer v primeru občutka krivde se mu zdi, da je dejansko zares kriv. 

Kadar je posameznik tesnoben, pa ima občutek, da se bodo njegovi strahovi uresničili. Po 

nekaj korekcijah nefunkcionalnih avtomatskih misli se lahko situacija popolnoma umiri 

(Middleton 2014).  

 Izključujoče razmišljanje  

Tak način razmišljanja je značilen za mlajše ljudi, nagnjene k črno-belemu pogledu na 

svet, ter odraslih perfekcionistih. Lahko je ali slabo ali dobro ter narobe ali prav, vmesnih 

stopenj pa ni. Pri tem gre za izredno visoka merila, brez tolerance za odstopanja. Tako je 

lahko zelo dobro poročilo ocenjeno kot popolna polomija. Če se perfekcionizmu pridruži 

še katastrofično razmišljanje, postane oseba zaradi skrajnih čustev zelo naporna. Pojavi se 

pogosta uporaba besedne zveze »moral bi«. Kadar visoka merila niso dosežena, se pojavi 

občutek krivde (Middleton 2014). 

 

Pri zmanjševanju izključujočega razmišljanja lahko pomaga tudi, da si posameznik 

postavi realno merilo, in sicer kaj je v njegovih rokah, kaj pa je v celoti odvisno od drugih 

in celo boga. Primer: »Ljudje ne bi smeli biti nepošteni« je sicer želja oziroma recept za 

boljše življenje. Težava nastane, ko to postane zahteva do drugih, saj ni nujno, da bodo 

ljudje to željo upoštevali. Nerealna pričakovanja lahko posameznika vodijo v presojanje, 

ogorčenje in jezo. Za mirno počutje naj opusti »moral bi« in pričakovanja glede vedenja 

okolice. Namesto da posameznik ocenjuje osebnosti, naj raje ocenjuje njihovo vedenje, 

kot npr.: »Raje bi videl, če bi bili ljudje bolj pošteni« (Elkin 2013, 64). 
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 Personaliziranje  

O personaliziranju govorimo, kadar oseba meni, da je ona ali njeno vedenje krivo za neko 

kritiko ali negativno posledico. Personalizirano razmišljanje postane zabloda, kadar 

posameznik prevzema delno ali celotno krivdo nase, čeprav njegovo vedenje ni povzročilo 

te težave (Elkin 2013). Posamezniki težko ločijo svojo odgovornost od odgovornosti 

drugih ljudi, zato znajo skrbno stran značaja drugih ljudi izkoristiti (Middleton 2014). 

 

 Negativno branje misli in prenagljeno sklepanje 

Ta miselna distorzija se dogaja, ko je oseba prepričana, da nekaj drži, čeprav v resnici to 

sploh ne drži. Oseba bere misli in prenagljeno sklepa. Včasih potrebuje posameznik več 

informacij, da bi lahko o nečem z veliko gotovostjo sklepal (Elkin 2013). Osebe, ki same 

zase rečejo, da znajo »dobro prebrati ljudi« niso samozavestne. Takšna oseba se v resnici 

pogosto odziva na stvari, ki jih pobere od »drugih« ljudi. Posameznike pretirano skrbi, kaj 

si ljudje mislijo o njih. Tako lahko projicirajo svoje strahove na druge brez kakršnegakoli 

dokaza, ki bi to sklepanje podprlo. Na primer oseba si napačno interpretira tišino ali pojav 

smeha, ko gre mimo skupine ljudi. Razmišljanje lahko postane težava, ko se posameznik 

začne izogibati situacijam, ki sprožajo takšne misli in občutke, ki osebo pahnejo v 

osamljenost (Middleton 2014). 

 

 Samoocenjevanje 

Miselno izkrivljanje samoocenjevanja se pojavi, ko oseba potrebuje miselno potrditev 

drugih oseb in ko svoje mnenje o sebi usklajuje s svojim videzom, sposobnostjo, dosežki 

in ocenami. Na primer: nisem privlačen, lep, visok, pameten, uspešen, bogat, zato sem 

manjvreden. Osebe za dobro počutje in samozavest potrebujejo potrditev drugih ljudi. Če 

je posameznikova vrednost odvisna od drugih oseb, je izpostavljen nepotrebnemu stresu 

zaradi izgube samozavesti (Elkin 2013). Podoben postopek lahko poteka pri ocenjevanju 

drugih, na primer »kreten sem« se spremeni v »kreten je«. Odrekanje ocenjevanja in 

samoocenjevanja zahteva nekaj truda. Pri tem so lahko v pomoč naslednja vprašanja: 

− Ali res potrebujem odobravanje drugih, da bi se cenil? 

− Od drugih ne pričakujem, da so popolni, zakaj torej uporabljam dvojna merila? 

− Ali lahko mnenje o osebi izdelam na podlagi presoje ene ali dveh svojih značilnosti? 

(Elkin 2013). 
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 Izkrivljeno razmišljanje »Kaj pa če« 

Izkrivljena misel »Kaj, če me šef sreča v kinu, ko sem si vzel bolniško« je »kaj-pa-če« del 

samogovora. Lahko pa preide v katastrofični del pa na primer »Odpustil me bo in nikoli 

ne bom našel tako dobre službe.« V življenju se dogajajo tudi neprijetne reči, včasih celo 

posamezniku osebno (Elkin 2013). Ker pa se večina »kaj-pa-če« situacij ne zgodi, bi si 

posameznik lahko predstavljal, da se bo vse izteklo po najboljšem možnem scenariju ter si 

odgovoril, da se bo ta »kaj-pa-če« odvila drugače, lahko celo pozitivno.  

 

7.7 Vmesna prepričanja ali pravila (angl. Intermediate beliefs) 

Predstavili smo postopke identificiranj in spreminjanja avtomatskih misli, ki se pojavljajo kot 

dobesedne besede ali slike. Te se pojavljajo spontano in v dani situaciji vodijo v distres. 

Predstavili bomo vmesna prepričanja ali pravila, ki so pogosto neizgovorjene ideje, pravila ali 

spoznanja, ki jih ima klient o sebi, o drugih, o svetu in osebnem svetu. Gre za prepričanja, ki 

ležijo tik pod avtomatskimi mislimi (Beck 2011). Vmesna prepričanja ali pravila so večinoma 

neizražena pravila, po katerih oseba misli, da svet deluje. Ta pravila jo vodijo, ko poskuša 

usmerjati svoje življenje skozi dogodke, ki se ji dogajajo. Gre za vmesna prepričanja, ki ležijo 

med jedrnimi prepričanji in avtomatskimi mislimi (Creed, Jarrod in Beck 2011).  

 

Terapevt lahko identificira vmesna prepričanja ali pravila z različnimi postopki. Opazuje 

lahko avtomatske misli, lahko direktno izzove vedenje ali pravila klienta, lahko išče podobne 

tematike, lahko pa sklepa na podlagi rešenega vprašalnika o prepričanjih kot npr. 

»Dysfunctional Attitude Scale« (Weissman in Beck v Beck 1995, 75). Uporabi lahko tudi 

tehniko »puščice navzdol« (angl. »downward arrow technique«) (Burns v Beck 1995, 145), 

kjer se posameznik sprašuje, kaj so najhujše posledice njegovih odločitev (Beck 1995). 

Pravila so pogosto uokvirjena v »če-potem« stavke, kjer oseba meni, da če se nekaj zgodi, 

potem bo sledil točno določen rezultat, ki je lahko pozitiven ali negativen (Creed, Jarrod in 

Beck 2011). 

 

Če pogledamo avtomatske misli in dejanja posameznika, lahko sklepamo na njegova vmesna 

prepričanja. Na primer ob misli dekleta: »Če bom imela spolni odnos s fantom, potem to 

pomeni, da sem mu všeč.« in »Če fantu nisem všeč, sem ničvredna.« Na podlagi teh dveh 

misli lahko sklepamo, da ima dve prepričanji, in sicer, da »vrednost ženske temelji na 
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odobravanju moških« in drugo prepričanje »spolni odnos je dober način pridobivanja 

odobravanja«. Lahko je tudi njeno prepričanje − »spolni odnos je znak, da ni fizično 

neprivlačna« (Creed, Jarrod in Beck 2011). Terapevt lahko loči tri vrste prepričanj: vmesna 

prepričanja, ki so pravilna in v pomoč, druga vmesna prepričanja, ki so pravilna, a ne v 

pretirano pomoč ali tretja, nepravilna vmesna prepričanja (Creed, Jarrod in Beck 2011). 

 

7.8 Jedrna prepričanja 

Za razumevanje čustvenih motenj in stresa smo opisali tri nivoje kognitivne strukture 

(avtomatske misli, vmesna prepričanja ali pravila in jedrne misli). Nivoji ustrezajo stopnji 

težavnosti, preko katere pridemo do navedenih nivojev. S postavljanjem pravih vprašanj o 

avtomatskih mislih lahko pridemo do pomembnih pravil in jedrnih prepričanj o nas samih. Pri 

identifikaciji avtomatskih misli posameznika mu lahko postavimo naslednja vprašanja: »da z 

lahkoto jokaš, kaj ti to pomeni?« Odgovor »z lahkoto jokam« je lahko pravilo ali vmesno 

prepričanje, kot npr. »Vedno moram biti močan«, ki lahko vodi do jedrnega prepričanja 

»šibek sem« itd. (Neenann in Dryden 2009). 

 

Od otroštva ljudje razvijejo določena prepričanja o samem sebi, o drugih ljudeh in svetu okoli 

sebe. Ta jedrna prepričanja so razumevanja, ki so tako globoka, da jih človek ne izpove niti 

samemu sebi. Oseba jih jemlje kot absolutno resnico »tako pač je«. Najbolj pogosta bazična 

prepričanja so »Sem nesposoben«, »nisem dovolj dober«. Ko je oseba v depresivnem stanju, 

so lahko taka prepričanja, aktivirana večino časa. Ko pa so aktivirana, oseba vidi situacije 

skozi lečo jedrnih prepričanj in tako vzdržuje jedrno prepričanje, ki ni točno in je lahko tudi 

disfunkcionalno. Jedrna prepričanja so najbolj globok nivo prepričanj, so rigidna in 

posplošena (Beck 2011). Bazična prepričanja so človekove osrednje ideje o njem samem. Ko 

so enkrat pridobljena, so precej vztrajna in imajo pomemben vpliv na različna področja 

človekovega življenja. Na primer: oseba je lahko zelo uspešna, počuti pa se neustrezno. Pri 

terapiji se izkaže, da so jo v otroštvu starejši sorojenci smešili, prezirali in ji dajali občutek 

neustreznosti. Tako je zaključila, da je osmešena, razen če ji uspe pri katerikoli nalogi, ki se je 

loti (Lehrer, Woolfolk in Sime 2007). Ljudje imajo lahko negativna prepričanja o svetu, kot 

so »svet je gnil«, »ljudje niso vredni zaupanja«, »ljudje me bodo ranili« itd. Takšna 

prepričanja je treba spreminjati, še posebej jedrna prepričanja, ki pridejo na površje v 
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depresivnem stanju (npr. »nisem dovolj dober«) z namenom, da ublažimo trenutno depresijo 

in zato da preprečimo ali zmanjšamo resnost prihodnjih epizod (Beck 1995). 

Negativna jedrna prepričanja se v osnovi delijo na dve širši kategoriji, in sicer na prepričanja, 

povezana z nemočjo in tista, povezana z neljubljenostjo. Nekatere osebe imajo jedrna 

prepričanja, ki spadajo v eno kategorijo, druge pa v obe. Ta prepričanja, se razvijejo v 

otroštvu, ko otrok vstopa v interakcije z drugimi posamezniki. Večina ljudi ima relativno 

pozitivna bazična oziroma jedrna prepričanja, kot so »jaz sem vreden«, »sem funkcionalno 

človeško bitje«, »znam se ustrezno soočiti s situacijami« itd. Negativna bazična prepričanja 

lahko pridejo na dan le v času psihičnega stresa. Medtem ko avtomatske misli in vmesna 

prepričanja posamezniki lahko jasno zaznavamo. Jedrna prepričanja, za katera oseba ve, da so 

zanj resnica, pa nikoli niso v resnici povedana, mora terapevt do njih priti z metodo oz. 

tehniko sestopanja oziroma »puščica navzdol« in jedrna prepričanja odkrivati plast za plastjo 

(Beck 2011). 

 

Identifikacija jedrnih prepričanj poteka z različnimi tehnikami za njihovo odkrivanje. Najbolj 

znana tehnika je shematsko fokusirana tehnika, tehnika sestopanja oz. »puščica navzdol«. Pri 

tej tehniki se pred posamezne trditve postavljajo vedno nova vprašanja, dokler se ne pride do 

bistva oziroma do jedrnih prepričanj. Najbolj pogosta vprašanja pri tej tehniki so: » kaj bi to 

pomenilo o vas?« (Pastirk v Anić 2004). Poleg omenjene tehnike uporabljamo tudi iskanje 

centralne teme v avtomatskih mislih. Terapevt išče jedrna prepričanja v avtomatskih mislih in 

jih neposredno izvabi iz klienta (Beck 1995).  

 

Prestrukturalizacija bazičnih prepričanj, domnev in pravil lahko poteka s pomočjo tehnike 

sestopanja. Ta da terapevtu in klientu pregledno shemo in način dela. Naslednja naloga je 

prestrukturiranje nepravilnih povezav med posameznimi nivoji. Namen je priti do bolj 

realističnih konceptov. Pri spremembi določenega nivoja si lahko pomagamo z različnimi 

vprašanji (Pastirk v Anić 2004). Z identifikacijo negativnega bazičnega prepričanja klient v 

sebi razvije novo, realistično in bolj funkcionalno prepričanje o sebi, drugih in o svetu.  

7.9 Aplikacija stresa na jedrna prepričanja 

Ta prepričanja so lahko pravilna, možna, rigidna ali fleksibilna, nekatera prepričanja so lahko 

v obliki avtomatičnih negativnih misli, če so te negativne, nefleksibilne, pesimistične, lahko 

zaostrijo obstoječi stres. Naša prepričanja lahko posamezniku preprečijo, da bi se aktiviral, 
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lahko pa se nauči, da oceni, ali mu misli pri tem pomagajo ali ne. Med življenjem lahko svoja 

prepričanja spremeni in tako zmanjša stres (Stresscourse.tripod 2015). Najpogostejša 

prepričanja, ki lahko povzročajo stres so: 

 Zahteva po potrditvi (Gre za pričakovanje, da bo posameznik ljudem vedno všeč, da bodo 

ljudje z njim vedno delali lepo. Ko pa se to ne zgodi, posameznik izgubi svojo 

samozavest, si misli, da je zanič, »zguba«.) 

 Visoka pričakovanja (Da mora vedno dosegati zastavljene cilje, če pa naredi napako, je 

kot oseba neuspešen. Zdrava oseba loči svoje vedenje od vrednosti svoje osebnosti.) 

 Odvisnost od zunanjih faktorjev (gre za prepričanost o lastni nemoči, da se moram 

posameznik pri spoprijemanju z življenjem vedno zanašati na zunanji vir moči. Zdrava 

oseba vidi sebe kot sposobno obvladovanja z življenjem, pri čemer je vir moči ona sama). 

 Nemoč, vdanost v usodo (gre za prepričanje, da je posameznika preteklost tako določila, 

da v sedanjosti ne more ničesar več spremeniti. Taka je situacija in ničesar ne more 

spremeniti. Bolj resnično prepričanje je, da se vsak lahko spremeni.) 

 Čustvena kontrola (Čustva posameznika povzročajo drugi ljudje in nanje ne more vplivati. 

Namesto tega lahko ugotovi, da s spreminjanjem dojemanja in razmišljanja sam vpliva na 

svoja čustva.) 

 Nagnjenost k obtoževanju (Posameznik je nagnjen k razmišljanju, da ljudje in on sam, ne 

sme delati napak. Kdor pa jih dela, mora biti strogo kaznovan. Posameznik bi lahko 

ugotovil, da ljudje, ki se obnašajo ignorantsko, nevrotično, neumno, bolj potrebujejo 

pomoč kot kazen.) 

 Osebni idealizem (Posameznik je lahko prepričan, da mora biti svet in ostali ljudje pošteni 

do njega.) 

 Reaktivnost na frustracije (Posameznik se znajdemo v težavah, ko se stvari in ljudje ne 

obnašajo tako, kot si je zamislil. Vsak posameznik lahko sebe spremeni tako, da mu 

situacija bolj ustreza. Če pa to ni možno, potem lahko ali stanje sprejme ali odide.) 

 Izogibanje problemov (Pri tem prepričanju posameznik meni, da se je bolje izogniti 

življenjskim težavam in odgovornostim. V resnici se je težav bolje proaktivno lotiti že na 

začetku.) 

 Tesnoba ob nelagodju (Posameznik moramo biti vedno prost vseh tesnobnih občutkov. 

Gre za prepričanje, da mora biti posameznik osvobojen tesnobe, bolečin in da mu mora 

biti vedno udobno. Realnost ni vedno taka.) 
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 Perfekcionizem (Posameznik želi biti vedno prepričan in imeti situacijo pod kontrolo. 

Prepričan je, da se stvari morajo dobro odviti. Namesto tega je bolje, da sprejme realnost 

kjer, da se stvari odvijajo kot pač se. Človek lahko kljub temu živi svoje življenje.) 

 Hipersenzitivnost na potencialne nevarnosti (Gre za zaskrbljenost nad zaskrbljenostjo). 

Posameznik se počuti zaskrbljenega, ko je soočen z nevarnostjo, negotovostjo ali 

potencialno nevarno situacijo. Ves čas ga skrbi in je na preži za potencialno nevarnost. 

Sama konstantna skrb ima lahko enako slabe ali pa še slabše posledice kot pa sama 

situacija (Stresscourse.tripod 2015) 

 

7.10 ABC model 

»Albert Ellis, psihoanalitik, je skušal skrajšati terapevtski postopek na tak način, da bi 

neposredno vplival na človekova iracionalna prepričanja. Posameznik si zaradi njih vedno 

znova postavlja neustrezne zahteve in se napačno prilagaja. Ellis je razvijal racionalno 

emotivni model po A-B-C formuli (A=aktivirajoči dogodek, B=verovanje, zamisli, 

predpostavke, stališča, C=reakcija). Ta model je usmerjen v zamenjavo osnovnih 

predpostavk, kar privede do spremembe v razumevanju (vrednotenju) sebe in sveta« (Praper v 

Anić 2004, 7). ABC model je splošni okvir dela (e.g. Lazarus, 1991) za vse kognitivno-

vedenjske terapije (e.g. Dobson, 2000) in je splošno sprejet na kliničnem področju (Dobson 

2010).  

 

ABC model sestavljajo:  

 A=aktivirajoči dogodek ali objektivna situacija.  

Neka objektivna situacija oziroma dogodek, ki vodi k nekemu tipu čustvenega odziva ali 

negativnega disfunkcionalnega razmišljanja (Dobson 2010). Aktivirajoči dogodek je 

sprožilec potencialnega stresa. Na primer smrt ljubljene osebe je sama po sebi stresni 

dogodek. Za različne dogodke, ki se posamezniku dogajajo čez dan, so lahko sprožilec 

stresa ali ne, kar je odvisno od tega, kako jih oseba dojame.   

 B=Prepričanja. 

Da Terapevt ugotovi prepričanja klienta, mu naroči, naj napiše negativne misli, ki so se 

mu zgodile. Posameznik kot otrok vsrkava poglede, mnenja prepričanja staršev, okolice. 

Avtomatično jih začne uporabljati kot podlago za interpretacijo samega sebe, drugih ljudi 
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in okolice. Na srečo pa lahko prepričanja spremeniti tako, da zmanjša stres 

(Stresscourse.tripod 2015). 

 C=Posledica 

Klient napiše negativne misli in opiše disfunkcionalno vedenje, ki se je pojavilo. Te 

negativne misli so most med situacijo in stresnimi občutki. Sem spada čustvena, 

vedenjska in telesna posledica, ki nastane zaradi prepričanj posameznika. 

 

Posledice stresa so posledice prepričanj in samogovora kot odziv na aktivirajoči dogodek. Po 

Ellisu ni sam aktivirajoči dogodek (A) tisti, ki povzroči posledice (C), ampak so ključna sama 

prepričanja posameznika (B). Prepričanja in njegov pogled na situacijo, določijo, ali 

posameznik zazna dogodek kot stresen ali ne. Če oseba dojame dogodek kot stres, potem je 

dogodek sprožilec nagonskega odziva »boj ali beg«. Posameznik ne more vplivati na to, kako 

se bo druga oseba obnašala do njega, lahko pa vpliva na to, kako se bo na njeno vedenje 

odzval sam. Spreminjanje samogovora v bolj fleksibilen in bolj optimističen pogled, naredi 

posameznika bolj sposobnega za spoprijemanje z izzivi, ki mu pridejo naproti 

(Stresscourse.tripod 2015) 

 

7.11 Vloga zaznavanja in stres 

Zaznavanje, ki ni posameznikova objektivna realnost, vlada čustvenim odzivom in 

posledičnemu obnašanju. Naša zaznavanja temeljijo na prepričanjih, predpostavkah, 

vrednotenju in predpostavljanju. Posameznik lahko občutno zmanjša nivo stresa s spremembo 

izkrivljenega zaznavanja realnosti. Tako razmišljanje si lahko pomanjkljive podatke razlaga 

pretirano ali popolnoma napačno. Pogosto si stvari prikaže veliko slabše, kot so v resnici so in 

s tem v veliki meri poveča stres. Spreminjanje izkrivljenih prepričanj je bistveno orodje za 

zmanjševanje stresa (O´Hara 2015). 

 

Stres je rezultat številnih kompleksnih dejavnikov in njihove interakcije, kot je interakcija 

med stresorji in našim zaznavanjem stresa. Kako posameznik vidi/oceni dogodek, je odvisno 

od tega, ali dogodek sproži naš nagonski odziv »bega ali boja«. Če na njegovo razmišljanje 

vpliva negativno, pesimistično razmišljanje, potem bo potencialni dogodek zaznal kot 

grožnjo. Medtem ko bo oseba s pozitivnim pogledom na situacijo zaznala dogodek kot 

nevtralnega ali ga videla celo kot priložnost. Dr. Richard Lazarus, psiholog in raziskovalec 
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stresa, je razvil transakcijski model stresa, ki pravi, da stres ne prebiva niti v situaciji niti v 

osebi, ampak je odvisen od transakcije med njima. Nekateri dogodki so lahko že sami po sebi 

boleči, kot je npr. smrt ljubljene osebe, ki pa so vsaj za večino, redki. Večina stresorjev, s 

katerimi se srečamo, pa so vsakodnevne težave. Naše zaznavanje teh dogodkov je odvisno 

predvsem od naše osebne zaznave teh stresorjev (Lazarus in Folkman 2015). 

 

Primer vsakodnevnih težav je na primer polurno čakanje na vlaku. Določena oseba se bo 

lahko razburila, kadila, se nemirno presedala. Druga oseba pa lahko te pol ure časa mirno 

izkoristi za branje zanimivega gradiva, medtem ko se vlak ne premakne niti za milimeter. Pri 

obeh osebah se pojavi enak potencialni stresor, dva popolnoma različna odziva teh dveh oseb 

pa sta odvisna predvsem od zaznave tega dogodka. Na posameznikovo osebno dojemanje  

vplivan več faktorjev (Stresscourse.tripod 2015): 

 njegova prepričanja, 

 njegov nivo pesimizma ali optimizma, 

 »lokus« kontrole, 

 njegova odpornost na stres. 

 

 

8 EMPIRIČNI DEL 

8.1 Namen in cilji raziskave: 

Glavni namen magistrske naloge je podrobneje preučiti, kako kognitivni dejavniki (negativne 

avtomatske misli, pravila in jedrna prepričanja) posameznika vplivajo na razvoj negativnega 

stresa pri posamezniku. Namen naloge je tudi podrobneje raziskati stres, ki je dandanes med 

posamezniki in v družbi zelo pereč problem. Nekateri ga tudi imenujejo kuga 21. stoletja. 

Posledice tega stresa so vidne na duševnem in telesnem zdravju posameznika ter se odražajo 

tudi na družbeni ravni. V zaključni nalogi želimo dobiti bolj poglobljen uvid in raziskati 

“vsakodnevni stres” oziroma stres, ki ne izvira iz življenjsko ogrožajočih stresorjev, kot so 

(soočenje s smrtjo, napad, življenjsko ogrožajoče bolezni itd.).   

 

Glavni cilj magistrske naloge je ugotoviti, na kakšen način kognitivni dejavniki vplivajo na 

pojavljanje stresa. S kvalitativnimi metodami in pomočjo polstrukturiranega intervjuja želimo 
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ugotoviti, ali je res, da pri nastanku stresa, ki ne izvira iz življenjsko ogrožajočih stresorjev, 

niso ključni dogodki ali situacije, ampak naše zaznavanje (doživljanje) in ocena (»apprisal«) 

same situacije ali dogodka. Eden od ciljev je tudi skozi zaključno delo ugotoviti, kakšne so 

avtomatske misli, pravila in bazična prepričanja pri posameznikih, ki se soočajo z 

»vsakodnevnim« stresom. Cilj je ugotoviti tudi, kako se posamezniki uspešno ali neuspešno 

soočajo s stresom in kaj pri tem doživljajo. 

 

8.2 Aktivnosti, ki jih je treba izvesti za izdelavo magistrske naloge: 

Aktivnosti, ki jih je treba izvesti, smo navedli v naslednjih korakih: 

1. Zbiranje in pregled literature (strokovnih in znanstvenih člankov, knjig, strokovnih 

publikacij, raziskav itd.), 

1. Posvet z mentorjem (posvet glede pisanja teoretičnega dela, priprave dispozicije in 

raziskovalnega načrta), 

2. Dispozicija (priprava dispozicije in oddaja v pregled), 

3. Pisanje teorije (pisanje teorije, ki nam bo služila kot podpora pri raziskovalnem delu), 

4. Posvet z mentorjem,  

5. Priprava raziskave (iskanje primernih intervjuvancev, priprava polstruktruriranega 

intervjuja, vprašanj, navodil itd.), 

6. Analiza in obdelava podatkov raziskave (priprava in obdelava zbranih podatkov z 

intervjujem in analiza podatkov s kodiranjem), 

7. Interpretacija podatkov in povezava z relevantno teorijo (predstavitev podatkov ter 

navezava podatkov s teoretičnimi izhodišči in drugimi znanstvenimi dognanji),  

8. Tehnično urejanje naloge (vsebinska in oblikovna ureditev magistrske naloge po tehničnih 

in znanstvenih predpisih fakultete), 

9. Predstavitev (priprava predstavitve in izvedba predstavitve). 

 

8. 3 Raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako so posamezniki doživljali stresno situacijo?  

RV2: Kakšne avtomatske misli so imeli posamezniki, ko se bili pod stresom? 

RV3: Kateri dejavniki vplivajo na pojavitev stresne reakcije? 

RV4: Kako so posamezniki ocenili stresen dogodek?  
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RV5: Zakaj so nekateri anketiranci isti dogodek dojemali kot stresnega, drugi pa ne?  

RV6: Kako se razlikujejo posamezniki po kognitivnem modelu, ki doživljajo stres v določeni 

situaciji od posameznikov, ki v isti situaciji ne doživljajo stresa? 

8.4 Metodologija (pristop, metode in tehnike) 

8.4.1 Metode raziskave 

Magistrsko nalogo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V 

teoretičnem delu smo predstavili teoretična izhodišča domače in tuje literature, ki temeljijo 

predvsem na sekundarnih virih podatkov. Uporabljali smo vire iz znanstvenih in strokovnih 

člankov, študijske literature, strokovne literature, članke iz revij in časopisov, raziskave in 

poročila institucij, magistrske in diplomske naloge ter podatke statističnih uradov. V 

teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, s katero bomo opisovali dejstva, 

procese, pojave in povezave med njimi. Druga metoda, ki smo jo uporabili, je zgodovinska 

metoda, s pomočjo katere bomo spoznavali stališča različnih avtorjev o stresu, ki so se 

zgodila v preteklosti. Uporabili smo tudi metodo kompilacije, s katero bomo povzeli stališča, 

spoznanja in sklepe različnih avtorjev. V magistrskem delu so podatki prikazani opisno, 

tabelično in slikovno. Teoretična spoznanja so podlaga za pripravo raziskovalnih vprašanj in 

pomoč pri interpretaciji rezultatov. 

V empiričnem delu smo s pomočjo kvalitativne raziskave poskušali odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja. Kvalitativna raziskava nam pomaga pri iskanju odgovorov, kaj ljudje 

mislijo o določeni situaciji, kako se v njej ravnajo in kakšni so njihovi motivi za to ravnanje 

(Vogrinc 2008). Ta del zajema kvalitativno raziskavo, v kateri bomo s polstrukturiranim 

intervjujem izbrali potrebne informacije za nadaljnjo kvalitativno vsebinsko analizo podatkov. 

Metoda polstrukturiranega intervjuja je iz vidika specifike raziskave najustreznejša, saj smo z 

njo pridobili podatke, ki izhajajo iz kognitivnih shem posameznikov in te sheme bomo 

povezali s strokovnimi pojmi Kognitivno-vedenjske terapije. Strukturiran intervju je 

primeren, kadar gre za specifično tematiko in ko želi raziskovalec spodbujati pristen pogovor 

z vprašanim o določenih situacijah ali dogodkih (Lamut 2012). Polstrukturiran intervju je za 

naše potrebe raziskovanja primeren, ker smo poskušali ugotoviti, kako si posameznik 

interpretira določene stresne dogodke in kako odreagira nanje, saj z anketo ne bi mogli dobiti 

tako poglobljenih in pristnih odgovorov. Intervju je bil neposreden, saj smo želeli neposredno 

dobiti podatke in doživljanja osebe, ki je doživela stresno situacijo. »Kvalitativno 
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raziskovanje namreč izhaja iz predpostavke, da akcije oziroma dejavnosti dobijo pomen šele, 

ko jih razložimo z vidika motivov, namer, doživljanja tistih, ki so vanje neposredno 

udeleženi« (Vogrinc 2008). Zaradi specifike obravnavane situacije je intervju individualen, 

kar pomeni, da smo ga opravljali le z eno osebo naenkrat.  

8.4.2 Metoda vzorčenja 

V zaključni nalogi smo opravili kombinacijo naključnega vzorčenja in namenskega vzorčenja. 

Pri namenskem vzorčenju gre za vzorčenje, kjer je vsaka enota izbrana z natančno določenim 

namenom. V raziskavo smo vključili širšo populacijo. Ker gre za problematiko, ki je obče 

človeška, smo posameznike izbrali naključno. Vogrinc (2008, 33) trdi, da se lahko: »Izbere 

»vsakdanje primere«, ki naj bi prav zaradi svoje tipičnosti oziroma povprečnosti najbolje 

predstavljali preučevano situacijo, ali pa se izbere »deviantne oziroma skrajne primere«, ki 

raziskovalcu omogočajo, da dobi čim bolj različne informacije.« 

Naključno smo izbrali 40 prijateljev, znancev, sošolcev in sodelavcev, ki smo jim poslali 

anketni vprašalnik (Priloga 1) z vprašanji o stresnih dogodkih, doživljanju stresa in stopnji 

stresa. Na podlagi rešenega vprašalnika smo izbrali 8 posameznikov, kateri so doživeli stres v 

zadnjih 3 mesecih ob podobnem dogodku oz. situaciji. Z njimi smo opravili krajše verzije 

polstrukturiranih intervjujev ter poskušali ugotoviti, kako prenašajo podobno stresno situacijo.  

Na podlagi metode ekstremih primerov smo med njimi izbrali pet posameznikov, ki najtežje 

prenašajo stres v podobni situaciji (zamujanje z roki z oddajo naloge, projekta …). Drugi 

kriterij je bil subjektiven, saj smo želeli imeti v raziskavi posameznike, ki lahko sproščeno in 

brez zadržkov govorijo o svoji stresni situaciji in izkušnji. Zaradi omenjenih omejitev smo na 

koncu dobili štiri po naših kriterijih kredibilne posameznike za nadaljnji intervju. 

 

Izbrane udeležence smo kontaktirali in se z njimi dogovorili za termin in kraj srečanja, kjer 

smo opravili daljši polstrukturirni intervju. Intervjuji so bili opravljeni z vsako osebo posebej 

na dogovorjenem mestu, trajali so od 40 do 55 minut. Intervjuvance smo natančno seznanili z 

navodili, pravili in omejitvami polstrukturiranega intervjuja ter jim podali v podpis izjavo o 

anonimnosti. Večjih težav z izvajanjem intervjuja nismo pričakovali, čeprav so se vprašanja 

(Priloga 2) dotikala njihove intime. Problemov nismo pričakovali tudi zato, ker smo 

predhodno že opravil anketo in krajši intervju ter tako selekcionirali nam primerne udeležence 

intervjuja. 
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8.4.3 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je s pomočjo kvalitativne metode pridobiti smiselno logiko iz intervjuja s 

posamezniki, jo povezati s teoretičnimi dognanji Kognitivno vedenjske terapije ter poskušati 

odgovoriti na raziskovalna vprašanja. Vogrinc (2008, 34) trdi, da: »Cilj kvalitativnega 

raziskovanja ni z reprezentativnim vzorcem poiskati ugotovitve, ki bi jih lahko posplošili na 

osnovno množico, ampak je čim celoviteje spoznati preučevano osebno ... V kvalitativni 

raziskavi nas ne zanima pogostost pojavljanja določene strukture variabel in odnos med 

variablami, ampak različnost struktur«. V nalogi želimo ugotoviti tudi, kako kognitivni 

dejavniki (negativne avtomatske misli, pravila in jedrna prepričanja) posameznika vplivajo na 

pojavljanje in obvladovanje stresa pri posameznikih.  

8.4.4 Izhodišča interpretacije podatkov  

V raziskavi magistrske naloge smo uporabili polstrukturiran intervju. Interpretacija podatkov, 

zbranih z delno strukturiranimi intervjuji, temelji na več faznem pristopu kvalitativne 

vsebinske analize. Na podlagi literature in pridobljenih podatkov iz sekundarnih virov smo 

sestavili usmerjevalna vprašanja za izvedbo polstrukturiranega intervjuja. Mesec (1998) 

navaja, da lahko kvalitativno vsebinsko analizo izvedemo na način, da analizo empiričnega 

gradiva razdelimo na šest osnovnih korakov. 

 

V prvem koraku analize smo na podlagi posnetkov intervjujev oblikovali dobesedne 

transkripte oziroma prepise intervjujev. V samo besedilo nismo posegali saj smo želeli 

ohraniti prvinsko vsebino anketirancev. Mesec (1998, 74) povdarja, da so urejeni prepisi 

»nova realnost« in zato morajo biti transkripti metodično premišljeni. 

 

V drugem koraku kvalitativne analize smo urejeno empirično gradivo razčlenili na sestavne 

dele, ki so vsebinsko zaokrožene celote tako ali tako imenovane teme kodiranja. V kodirno 

tabelo (Priloga 3) smo vnesli teme kodiranja in jo oblikovali tako, da ob vprašanju (iz 

protokola intervjuja) sledijo odgovori intervjuvancev. Intervjuvance smo označili s kraticami 

(A, B, C in D) ter pri vsakem odgovoru smo dodali še zaporedno številko vprašanja iz 

protokola intervjuja (npr. B1 ali C4). Kodirna tabela je bila razdeljena na šest vsebinskih tem 

oziroma vsebinskih sklopov. Prvi vsebinski sklop se je nanašal na posameznikov način 

doživljanja stresne situacije. V tem kontekstu nas je zanimalo, kaj pri posameznikih sproži 
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stres in na kakšen način se nanj odzivajo ter na kakšen način stres vpliva na spremembo 

njihovega vedenja. Drugi vsebinski sklop/tema se je osredotočala na avtomatske misli in 

asociacije, povezane s stresom. Tretji vsebinski sklop se je dotikal posameznikovih zaznav 

dejavnikov sprožitve stresa. Intervjuvanci so pripovedovali o vplivu njihovih misli na 

sprožitev ali stopnjevanja stresa. Prav tako so intervjuvanci govorili o vplivu notranjih in 

zunanjih dejavnikov. Četrti vsebinski sklop je zaobjel vpliv posameznikove ocene ali 

dojemanja stresnega dogodka/situacije na stopnjevanje stresa. Intervjuvanci so se dotaknili 

izhodišč za dojemanje stresnosti dogodka kot tudi lastne odgovornosti za 

zaznavo/interpretacijo stresa. Peti vsebinski sklop se je nanašal na razlago intervjuvancev 

glede razlogov različnih doživljanj stresa ali stresnih dogodkov med posamezniki. Kot se je 

šesti vsebinski sklop osredotočal na pripisovanje različnih zaznav stresa med posamezniki 

njihovemu kognitivnemu modelu.  

 

V tretji fazi analize smo odprto kodirali vnaprej zbrano empirično gradivo. Pri interpretaciji 

kvalitativne vsebinske analize smo si pomagali z tremi osnovnimi elementi: pojmi, kategorije 

in sodbe ali trditve v katere smo pridobljene podatke razdelili ter oblikovali. Začeli s 

pripisovanjem pojmov v drugi stolpec v kodirni tabeli pri odprtem kodiranju smo si pomagali 

z metodo nevihte možganov. Nadaljevali smo z oblikovanjem kategorij (tretji stolpec v 

kodirni tabeli). Gre za postopek kategoriziranja (ibid.), ko se vsebinsko sorodnim pojmom 

določi nadpomenka ali »skupni imenovalec« − kategorija (za več gl. Mesec 1998). Lamut in 

Macur (2012) navajata, da oblikovanje kategorij lahko izvedemo na način, da pojme med 

seboj primerjamo in jih glede na vsebinsko sorodnost ali navezovanje na podobne segmente 

proučevanega pojava (teme) abstrahiramo v kategorije.  Tako smo tudi mi oblikovali 

kategorije v določenih delih, ko smo želeli dodatno podkrepiti ugotovitve smo interpretacijo 

podatkov vnesli tudi citate intervjuvancev.  

 

Tretji postopek v fazi odprtega kodiranja je vzpostavljanje odnosov znotraj določene 

kategorije ali/in med kategorijo in njenimi podkategorijami oziroma pojmi ali pogosto 

poimenovano osno kodiranje (Lamut in Macur 2012). Glavni namen osnega kodiranja je 

razvrščanje kategorij v (tri) nivoje oziroma razpone vrednosti posameznih kategorij oziroma 

vzpostavitev hirarhičnih odnosov med kategorijami.  
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Četrta faza kvalitativne vsebinske analize je bila identifikacija za nas pomebnih kategorij v 

odnosu do raziskovalnih vprašanj. Kriterij selekcije je bil tako relevantnost pojma in 

kategorije, glede na raziskovalni pojav (Mesec, 1998; Vogrinc 2008). Med samim procesom 

odprtega kodiranja smo oblikovali širok nabor posameznih kategorij zato želimo v tej fazi 

selekcionirali tiste kategorije, ki so v kontekstu oblikovanja odgovorov na raziskovalna 

vprašanja zaznane kot pomembne.  

 

Peta faza kvalitativne vsebinske analize se je nanšala na odnosno kodiranje, ki je tudi 

prikazano v paradigmatskem modelu (Slika 8.1). Pri tej fazi smo opravili postopek, ki ga 

Glaser in Strauss (1967) imenujeta »selektivno kodiranje«. Pri selektivnem kodiranju se 

ključne kategorije primerjajo med seboj ter se jih razporedi v domnevne odnose. V tej fazi se 

oblikuje začasen teoretični okvir s tem, ko se kategorije med seboj povezujejo. Lamut in 

Macur (2012) navajata, da se povezovanje kategorij izvaja na način, da se kategorijam določi 

pozicija znotraj paradigmatskega modela.  

 

Po oblikovanem paradigmatskem modelu je sledila šesta oziroma zadnja faza v kateri smo 

oblikovali interpretacije podatkov oziroma končne teoretične formulacije (za več gl. Mesec 

1998). Glavni cilj kvalitativne vsebinske analize je bil oblikovanje konceptov in povezav med 

njimi ter posledično interpretacije podatkov, ki se bere kot pripoved o vplivu kognitivnih 

dejavnikov posameznika na pojavljanje stresa.  

 

8.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

8.5.1 Dejavniki za pojav stresne reakcije (RV3)  

Vsi intervjuvanci imajo skupno to, da smo jih na podlagi rešenega vprašalnika izbrali, ker so 

doživeli določeno stopnjo stresa v zadnjih 3 mesecih v podobnem dogodku oziroma situaciji. 

Vsem intervjuvancem je skupno to, da zelo težko prenašajo stres v podobni situaciji (stiska s 

časom, zamujanje z dokončanjem določenega izdelka ali naloge).  

 

Dva intervjuvanca stresno situacijo doživljata v povezavi z končanjem visokošolskega študija 

– pisanjem magistrske naloge. Dva intervjuvanca pa doživljanje stresne situacije vežeta na 

delovne obveznosti. Vsem udeležencem raziskave je skupno to, da zamujajo z roki oziroma 
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dokončanjem nalog. Pri prvih dveh intervjuvancih je stresno situacijo sprožila težava 

razporejanja časa med službenimi obveznostmi, zasebnim življenjem (prosti čas) in časom 

potrebnim za pisanje magistrske naloge. Eden intervjuvanec omeni zavedanja, da bi s 

pisanjem magistrske naloge že moral začeti v kolikor nalogo želi končati do poletnih 

mesecev. Želja po končanju magistrske naloge do poletnih mesecev je pri intervjuvancu 

izrazita zaradi potrebe po kakovostnemu izkoriščanju prostega časa. Intervjuvanec si namreč 

želi letni dopust (v poletnih mesecih) izkoristiti za razbremenitve od službenih obveznosti. Pri 

tem pa se zaveda, da v kolikor magistrske naloge ne bo končal do poletnih mesecev oziroma 

letnega dopusta, bo v tem času primoran sprejeti (dodatno) obremenitev vezano na študijske 

obveznosti. Intervjuvancu stres povzroča predvsem pomanjkanje časa oziroma kratek časovni 

rok za pripravo magistrske naloge. Ob tem še prizna, da dvomi ali mu bo uspelo magistrsko 

nalogo končati v tako kratkem časovnem roku. Druga intervjuvanka, ki stresnost situacije 

prav tako zaznava v povezavi s pisanjem magistrske naloge pa pove, da ob misli na pisanje 

magistrske naloge čuti nemir in tesnobo. Neprijetni občutki so pri intervjuvanka prisotni tudi 

v primerih, ko je udeležena v aktivnosti, ki so zanjo načeloma prijetne (npr. druženje z 

bližnjimi).  

 

Intervjuvanki, ki stresnost situacije zaznavata v povezavi z delovnimi obremenitvami 

omenjata indiferenten oziroma nestrokovnem odnos nadrejenih in kratek časovni rok za 

oddajo poročila pred pričetkom letnega dopusta. Prva intervjuvanka pove, da je zaradi 

službenih obveznosti zelo obremenjena in da je njeno zaznavo stresa okrepilo to, da se 

nadrejeni niso ozirali na njene trenutne delovne zadolžitve in prioritete dneva kot tudi ne na 

njeno razpoložljivost (prostega) časa. Pri intervjuvanki je stresno situacijo sprožilo zamujanje 

z dokončanjem naloge in odnos do nadrejenih. Druga intervjuvanka je stresnost situacije na 

delovnem mestu zaznala, ko je morala oddati poročilo v zelo kratkem časovnem roku oziroma 

na zadnji delovni dan pred nastopom letnega dopusta. K stresnosti situacije so pri 

intervjuvanki botrovali nenačrtovani zapleti oziroma to, da ni našla primernih podatkov za 

končane poročila. S tem se je delo na poročilu zavleklo in je intervjuvanka zamujala na svoje 

osebne obveznosti in potovanje z letalom.  

 

Dejavnike, ki pri intervjuvancih sprožajo stresne reakcije bi lahko delil na notranje in zunanje. 

Božič (2003) navaja, da med zunanji stres uvrščamo vzroke na katere ne moramo vplivati. 

Med zunanje dejavnike umeščajo delovne in družinske obveznosti. Skupek le-teh pri 
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intervjuvancih določa nivo obremenjenosti. V kolikor intervjuvanci zaznavajo pretirano 

obremenjenost se nivo/raven stresa ob dodajanju/sprejemanju novih obremenitev bistveno 

poveča. Intervjuvanka omeni, da ji je delo na projektu (delovna obremenitev) vzelo veliko 

časa in s tem ji je primanjkovalo časa za pisanje magistrske naloge. Pretirano ambicioznost na 

delovnem/poklicnem področju, ki vpliva na nižanje kakovosti zasebnega življenja, se prav 

tako umešča med zunanje dejavnike. Intervjuvanka pretirano ambicioznost na delovnem 

mestu pojasni: »da sem dovolila, da tam delam cele dneve in nekaj časa mi je delo 

predstavljalo poanto življenja. Potem so začeli drugi to sprejemati kot resničnost in da je to 

moje življenje. Nakopala sem si preveč vsega na glavo in me je enostavno zasulo. Ta dejavnik 

mi je najbolj izrazit/…/« (D17). Tretji zunanji dejavnik sprožitve stresne situacije pa so 

neustrezni delovni pogoji v smislu neustreznega delovnega prostora.  

 

Pesjak (2010) poudarja, da notranje dejavnike za pojavitev stresne situacije človek ustvari 

sam in bi se jim z nekaj truda lahko izognil. Božič (2003) navaja kot najpomembnejše vzroke 

za stres lastne misli, zaskrbljenost, prazne obljube, navade, neorganiziranost. Notranje 

dejavnike za pojav stresne reakcije so intervjuvanci prepoznavali v (pre)velikih pričakovanjih 

so sebe. V tem kontekstu je intervjuvanka omenila, da ima (pre)velika pričakovanja do sebe v 

smislu »želim si narediti nekaj bolj pomembnega« (B17). Prav tako jim stresno reakcijo 

povzroča zaznava pričakovanj, ki jih imajo ljudje/sodelavci v njihovi okolici. Pri 

intervjuvanki, ki se je soočala z vprašanjem ali je služba najpomembnejši segment v njenem 

življenju, bi lahko kot notranji dejavnik sprožitve stresne reakcije prepoznali tudi v njenem 

iskanju smisla oziroma predrugačenja prioritet v življenju. Med notranje dejavnike, ki 

vplivajo na pojavitev stresne situacije bi lahko umestili tudi slabo organizacijo/razporeditev 

časa in obveznosti. Intervjuvanec tako omenja, da si realizacijo zadanih ciljev prenaša v čas 

letnega dopusta, ko se naj bi razbremenil od vsakdanjih obveznosti. Ob tem še dodaja, da se 

sooča z dvomom ali je pisanje magistrske naloge zanj »nujno in ali bom zmogel to narediti, 

da ne bodo druge bolj pomembne stvari trpele« (A18). Neaktiven pristop oziroma 

neodločnost glede pričetka pisanja magistrske naloge se pri dveh intervjuvancih prepoznava 

kot notranji dejavnik vpliva na pojav stresne reakcije. Pri eni intervjuvanki pa se je kot 

notranji dejavnik vpliva na pojav stresne situacije odražal neustrezen odnos in komunikacija 

do nadrejenih.  

Poleg zunanjih in notranjih dejavnikov, ki vplivajo na pojav stresne situacije, intervjuvanci 

ugotavljajo, da tudi njihove misli lahko vplivajo na nastanek stresa. Božič (2003) navaja, da v 



Valenčič, Jan. 2017. »Vpliv kognitivnih konstruktov na pojavljanje in obvladovanje stresa.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

63 

 

stres nas zelo pogosto spravijo lastne misli. Misli same po sebi brez, da bi jih ozavestili, ne 

morejo v nas vzbuditi stresnega razpoloženja. Neenan in Dryden (2009) trdita, da so misli, 

čustva in telesne reakcije so medsebojno povezane, povdarjata tudi, da misli vplivajo na naša 

čustva in vedenje. 

 

Intervjuvanec v raziskavi meni, da misli vplivajo na njegova čustva in ta na doživljanje stresa. 

Pri tem pa vsi intervjuvanci izpostavljajo, da negativne misli okrepijo raven zaznave stresa. 

Zato je, po njihovem mnenju, pomemben način zaznave/dojemanja in obvladovanja 

(negativnih) misli. Dve intervjuvanki omenita, da skušata ob pojavi negativnih misli le-te 

preusmeriti oziroma jim poiskati alternativno razlago ali racionalno odločitev z namenom 

preseganja stresne situacije.  

 

Vsi intervjuvanci menijo, da na nastanek stresa vplivajo tudi njihova prepričanja. Lehrer, 

Woolfolk in Sime (2007) trdijo, da so bazična prepričanja človekove osrednje ideje o njem 

samem. Ko so enkrat pridobljena, so precej vztrajna in imajo pomemben vpliv na različna 

področja človekovega življenja. Beck (2011) deli negativna jedrna prepričanja na dve širši 

kategoriji, povezane z nemočjo in tiste, povezane z neljubljenostjo. Nekatere osebe imajo 

jedrna prepričanja, ki spadajo v eno kategorijo, druge pa v obe. Ta prepričanja, se razvijejo v 

otroštvu, ko otrok vstopa v interakcije z drugimi posamezniki. Negativna bazična prepričanja 

lahko pridejo na dan le v času psihičnega stresa.  

 

Po mnenju intervjuvanke je prepričanje »neko stališče, stališča pa so osnovana na podlagi 

lastnih izkušenj, mnenj« (C32). Intervjuvanka meni, da si posameznik prepričanja oblikuje v 

otroštvu in na osnovi prepričanj dogodkom ali situacijam pripisuje pomembnost. V kolikor 

posameznik goji predvsem negativna prepričanja (o sebi) se njegova raven stresa povečuje kot 

se intenzivira njegova reakcija na stresnost situacije/dogodka. Po drugi strani pa pozitivna 

prepričanja in samozaupanje posameznika zmanjšujeta raven stresa.  

 

8.5.2 Posameznikova ocena stresnega dogodka (RV4)  

Intervjuvanci ugotavljajo, da lahko na nivo zaznave stresa vpliva tudi njihova ocena stresnega 

dogodka/situacije. Pri tem pa je ocena stresnosti dogodka pogojena s: (1) pomembnostjo 

dogodka v njihovem življenju (prioritetami) (2) vrednotami; (3) ponovljivostjo dogodka/ 
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situacije, (4) splošnim počutjem oziroma predhodno obremenitvijo posameznika in (5) 

možnostjo vpliva/obvladovanja dogodka. Ocena stresnosti dogodka pa vpliva na spremembo 

ravnanja in čustvovanja intervjuvancev. Monat. Lazarus in Reevy (2007) menijo, da na 

posameznika ne vpliva toliko sama stresna situacija ampak njegov pogled na situacijo in 

subjektivna ocena svojih zmožnosti spopadati se z dano situacijo.  

 

Intervjuvanka pove, da v kolikor je dogodek ponovljive narave in naj nima pretiranega vpliva 

le-temu ne pripisuje večje ocene pomembnosti, ki bi lahko vplivala na nastanek stresa. Razlog 

temu je v predvidevanju posledic pojavljajoče se stresne situacije. Dogodkom, ki jih 

intervjuvanci ocenjujejo kot pomembne v njihovem življenju ali pomembne za dvig kakovosti 

njihove življenjske ravni pa zaznavajo kot stresne. Pri tem intervjuvanci povedo:  

 »stvar je v tem, ker jo ne zaznavam  ogrožajoče stresno, kot bi mogoče katero drugo stvar, 

ker je to bila moja želja da dokončam magisterij in ker imam službo in sem preskrbljen in 

ne dajem temu dogodku tako velik pomen kot mogoče nekaterim, ki so mi bolj življenjsko 

pomembni in je od njih odvisna raven mojega življenja« (A33)  

 »Dogodek bolj spustim, da gre mimo mene, če se mi zdi nevtralen dogodek, se me 

neposredno ne dotiče, se ne dotiče tega kako vrednostim sebe in svet. Dogodki pri katerih 

čutim, da določajo mojo vrednost mojo sposobnost oz. jih ne obvladam kot bi si jih želela 

te ovrednotim kakor slabe« (B26). 

 »Mogoče tudi na ravni življenjskega stila, kaj so naše prioritete v življenju, kaki so naši 

pogledi, kakšen je naš življenjski standard in vrednote« (C29).  

 »nekaj kar mi je bolj pomembno dajem večjo težo se bolj potrudim in če gre nekaj narobe 

na tem področju sem v velikem stresu/…/ Doživljala sem ga kot zelo ogrožajočega. In 

pripisala sem mu, da je zelo pomemben zame, za mojo kariero in pripisala sem mu veliko 

oceno in mi je uničil nek del priprav na dopust in sem se počutila na nek način življenjsko 

ogroženo, ker je začela služba preveč posegati v moje privatno življenje in mi je uničila 

priprave na dopust.« (D33).  

Izhodišča ocene pomembnosti dogodka so po mnenju intervjuvancev povezana z njihovo 

zmožnostjo racionalne interpretacije ali analize dogodka. Po njihovem mnenju predhodna 

obremenitev in/ali splošno počutje posameznika vpliva na oceno pojava stresnega dogodka. 

Intervjuvanka pove, da ji včasih »že drobne stvari« (D26) povzročijo stres, včasih pa jih sploh 

ne zazna. Intervjuvanec pove, da v kolikor zaznava stres že od predhodnih obremenitev, 

potem mu dodatna stresna situacija, občutenje stresa le še poglobi. Ocena stresnosti dogodka 
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se tako spreminja/niha glede na obremenjenost in (s tem povezanim) razpoloženje 

intervjuvancev.  

 

Vsi intervjuvanci povedo, da dogodke ali situacije v katerih se jim sproži stresna reakcija, 

sprva/primarno zaznajo na čustveni ravni. Čustven odziv na stresno situacijo ali dogodek se 

pojavi predvsem, ko intervjuvanci ocenijo, da je ta dogodek ali situacija v njihovem življenju 

pomembna ali zanje ogrožajoča. Intervjuvanka pove, da se v situacijah ali dogodkih, ki jih ne 

more nadzorovati, doživlja pa jih kot ogrožajoče, počuti »majhno oziroma krhko« (B25). 

Odziv intervjuvancev na zaznane stresne reakcije pa je različen. Intervjuvanec pove, da skuša 

pretirano negativne občutke razrešiti/obvladati s samo-spraševanjem. Pri tem skuša ločevati 

med nerealno oceno situacije zaradi neustreznih misli in racionalno oceno situacije. Na 

zaznane stresne reakcije se intervjuvanka odzove z otopelostjo ali kot pove: »ne spomnim se, 

ker ponavadi zmrznem« (D25).  

 

Lazarus poudarja, da ljudje ves čas in nezavedno ocenjujemo situacije, s katerimi smo 

soočeni. In te ocene igrajo osrednjo vlogo v naših odzivih na situacije (Beck in Pretzer; Beck 

& Newman v Lehrer, Woolfolk in Sime 2007, 43). Po mnenju vseh intervjuvancev so za 

nastanek stresne reakcije odgovorni sami. Lastno odgovornost za nastanek stresne reakcije 

vidijo intervjuvanci v tem, da ima vsak posameznik možnost izbire ali bo dovolil, da 

situacija/dogodek postane zanj stresna. Intervjuvanki menita: »vseeno imam možnost izbire v 

neki situaciji in si lahko izberem oz. popravim način na katerega vidim oz. ocenim situacijo« 

(B22) in »Mislim, da sem odgovorna sama. Kar je meni ta situacija stresna nekomu drugemu 

mogoče ne bi bila in jaz dovolim, da mi je ta situacija povzročila stres nekdo drugi pa ne 

dovoli. Jaz sem tudi dovolila, da je do take situacije prišlo« (D22).  

 

8.5.3 Načini doživljanja stresne situacije (RV1) 

Bilban (2007) meni, da se izpostavljenost stresu se kaže na različne načine, posledice pa so 

vidne na spremembi vedenja posameznika ter na telesnem in duševnem zdravju. Vsi 

intervjuvanci ob opisu stresne situacije povedo, da so zaznali stres. Slednjega pa so doživljali 

na treh ravneh. Sprva so zaznano stresno situacijo pospremila negativna čustva. Intervjuvanci 

so v povezavi s stresnostjo situacije omenjali nemir (zaradi časovne stiske), žalost (zaradi 

pomanjkanja časa za razbremenitev/sprostitev), notranjo napetost (zaradi nestrokovnega 
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odnosa s strani nadrejenih), nervoznost in nezbranost (zaradi nenačrtovanih zapletov v stresni 

situaciji). Intervjuvanka omeni, da je v stresni situaciji občutila tudi obup in veliko samo-

razočaranje. Vsi intervjuvanci so prav tako zaznali obup in jezo do sebe (zaradi dvoma v 

lastne zmožnosti glede uresničitve zadanih ciljev oziroma slabega načrtovanja obveznosti) kot 

tudi jezo ali razočaranje do oseb (nadrejenih) v okolici. Dve intervjuvanki celo omenita, da sta 

zaznana negativna čustva prenesi na osebe v bližnji okolici. Poleg negativnih čustvenih stanj 

so intervjuvanci v stresni situaciji zaznali tudi spremembe na telesni ravni.  

 

Vsi intervjuvanci so v raziskavi omenili spremembe v dihanju bodisi v obliki zastoja diha 

bodisi v obliki pospešenega dihanja. Prav tako je ena intervjuvanka zaznala napetost v telesu 

in opazila otrdelost v rokah. Kot spremembe na telesni ravni so intervjuvanci navedli še 

povišan srčni utrip in rdečico na licih ter potenje telesa.  

 

Tretja raven zaznave stresne situacije pri intervjuvancih je sprememba njihovega 

vedenja/ravnanja. Intervjuvanca, ki jima stresnost situacije predstavlja pisanje magistrske 

naloge sta omenila apatičnost oziroma pasivnost glede uresničevanja zadanih ciljev in 

pretirano razdražljivost/nestrpnost do partnerja. Intervjuvanka, ki se sooča s pomanjkanjem 

samozaupanja glede uspešnega zaključka visokošolskega študija je omenila, da ob pojavu 

dvoma v lastne zmožnosti pisanja magistrske naloge le-tega skuša preseči z zavestnim 

preusmerjanjem pozornost v bolj všečne aktivnosti. Na ta način se intervjuvanka trudi »opravi 

mojo slabo vest, da se čutim koristno« (B7). Intervjuvanka, ki stresnost situacije povezuje z 

indiferentnim odnosom nadrejenih do njenih delovnih obremenitev pa kot spremembo v 

lastnem vedenju zaznava neprimeren odziv do zahtev s strani nadrejenih kot tudi v uporabi 

neprofesionalnega načina komuniciranja do nadrejenih. Vsi intervjuvanci priznajo, da jim 

njihovo vedenje v stresni situaciji ni bilo všečno. Intervjuvancu v stresni situaciji predvsem ni 

všeč, da je pasiven/ne proaktiven pri pisanju magistrske naloge ali kot pove intervjuvanec 

»mogoče me malo moti to, da zakaj se ne lotim samega dela ta čas, ko razmišljam in vrtim 

scenarije. Mogoče me moti to, da izgubljam čas, ko razmišljam/…/in mogoče bi bilo boljše, 

da bi se namesto tega lotil dela« (A7A). Intervjuvanko v stresni situaciji (pisanje magistrske 

naloge) pri svojem vedenju moti to, da (pre)hitro obupa in preusmeri pozornost v druge 

aktivnosti. Prav tako jo moti nezmožnost sprostitve/razbremenitve v všečnih aktivnostih. Tri 

intervjuvanke pa so kot moteče vedenje v stresni situaciji navedle neprimerno vedenje do 

bližnjih ali sodelavcev. V primeru slednjih ena intervjuvanke pove, da je bila do sodelavcev 
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»zadirčna in nesramna/…/Čeprav so mi hoteli sodelavci pomagati, sem se grdo obnašala do 

njih in to vedenje me je zelo motilo« (D7A).  

 

8.5.4 Avtomatske misli posameznikov pri soočanju s stresom (RV2)  

Creed, Reisweber in Beck (2011) navajajo, da so avtomatske misli in podobe lahko pozitivne 

ali negativne, točne ali napačne, koristne ali nekoristne, kratke in hitre. Lahko se pojavijo tudi 

v obliki slike ali kratkega sporočila. Pastirk v Anić (2004, 12) dodajata da: »Pogosto jih 

sprejemamo kot resnico brez razmisleka ali vrednotenja. Avtomatske misli niso značilne le za 

ljudi s psihičnimi težavami, temveč za vse nas«. Misli, ki so se pojavile intervjuvancem v 

stresnih situacijah bi lahko delili na misli vezane na dvom in misli vezane na zaničevalen 

odnos. V primeru prvih je intervjuvanec povedal, da se je v stresnih situacijah 

spraševal/dvomil ali je pisanje magistrske naloge sploh pomembno za njegovo prihodnost. 

Intervjuvanki, ki je preobremenjena s službenimi obveznostmi pa se je v stresni situaciji 

pojavil dvom v smiselnost tovrstne zaposlitve ali kot pove: »kaj se rabi meni skozi s to službo 

ukvarjat, lahko bi že menjala to službo, kaj je meni to treba delat, kaj nimam kaj boljšega za 

počet v življenju, cele dneve visim v tej pisarni, služba je začela preveč posegati v moje 

življenje, ali imam sploh privatno življenje, moram bi tukaj in štrikat te neumnosti, to neumno 

podjetje in Neumni projekti/…/« (D14). Dvema intervjuvankama pa so se v stresnih situacijah 

pojavile misli vezane na zaničevanje. Pri tem je bilo v primeru ene intervjuvanke zaničevanje 

naslovljeno na nadrejene. Intervjuvanka je v stresni situaciji nadrejene zaničevala zaradi slabe 

organizacije delovnega procesa in časa. Druga intervjuvanka pa je v stresni situaciji (pisanje 

magistrske naloge) zaničevalne misli usmerila nase. Intervjuvanka omeni, da je bila zelo 

izrazita misel o njeni nesposobnosti za končanje visokošolskega študija ter dvom v zmožnost 

pridobitve in ohranitve rednega delovnega razmerja.  

 

Levovnik (2014) pravi, da lahko na stres gledamo z več različnih vidikov, ga zato posledično 

različni strokovnjaki različno definirajo. Stres avtorji največkrat opredeljujejo kot psihološki, 

fiziološki in vedenjski odgovor na posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privajati na 

notranje in zunanje dražljaje. Tudi med intervjuvanci so bile asociacije na besedo stres 

različne. Trije intervjuvanci omenijo, da jih stres asociira na (dodatno) obremenitev ali 

preobremenitev. Slednje pa ena intervjuvanka povezuje še s fizično 

utrujenostjo/preobremenjenostjo organizma. Eden intervjuvanec pomisli ob besedi stres na 
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zmanjšane osebne spretnosti. Trije intervjuvanci imajo asociacijo na besedo stres povezan z 

osebnim neuspehom ali zaviranjem/oviranjem uresničevanja delovnih obveznosti in/ali 

osebnih ciljev. Dve intervjuvanki stres asociira na negativna čustva povezana z lastno 

nezmožnostjo za dosego zadanega cilja. Intervjuvanci ločijo med besedo stres in stresno 

situacijo. Po njihovem mnenju ima stresna situacija kratkoročen interval trajanja, stres pa je 

lahko (daljše) obdobje v katerega se posamezniki zapletejo sami zaradi prepričanj. 

Intervjuvanka meni, da je stresna situacija, situacija, ki pri posamezniku povzroči stres.  

 

8.5.5 Razlogi različnih doživljanj stresnih dogodkov ali situacij (RV5)  

Intervjuvanci ugotavljajo, da bi se v situacijah, ki jih sami zaznavajo kot stresne drugi ljudje 

(bližnji sorodniki, partnerji ali sodelavci) odzvali drugače. Predvidevajo, da bi stresne 

situacije interpretirali na drugačen način in bi jih ocenjevali, v primerjavi z intervjuvanci, kot 

manj stresne. Lazarus in Folkmanova v Fenomenološko-kognitivni teoriji, ki se ukvarja z 

razumevanjem stresogenih učinkov na posameznika, ugotavljata, da je bolj kot objektivna 

obremenitev vpliva stresogenov, pomembna za posameznika subjektivna komponenta 

(Rakovec – Felser 2009). 

Po mnenju intervjuvancev različnost doživljanja stresnih situacij ali dogodkov izhaja iz:  

 različnih kognitivnih struktur osebnosti in samo-sugestij. Pri tem je doživljanje stresa 

odvisno/pogojeno s samopodobo in realno oceno lastnih zmožnosti za 

premagovanje/obvladovanje stresne situacije ali dogodka. Po mnenju intervjuvanke »te 

predstave lahko veliko oblikujejo našo resničnost, te predpostavke in slike, ki jih imamo o 

sebi« (B21).   

 različnih priučenih vzorcev odzivanja na stres (obrambni mehanizmi) oziroma različnih 

načinov sproščanja ali kot pove intervjuvanka: »enim so določene situacije stresne drugim 

ne, ker gledajo stvari bolj v “easy” in se ne sekirajo toliko. Mogoče si eni znajo 

dopovedat oziroma uvidet da, če se sekirajo in so v stresu ne bodo nič spremenili in se 

umirijo in začnejo delat. Znajo se umiriti in sami sebe prepričat, da se morejo umiriti in 

da se je neumno sekirati za določene stvari na katere ne moremo vplivat oz. nič 

spremenit« (D21).  

 različnih pričakovanj, ki jih ima posameznik do sebe ali do okolice in  

 nivoja predhodne obremenitve/trenutnega počutja posameznika.  
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Intervjuvanki, ki jih stres povzroča pretirana ambicioznost na delovnem mestu ugotavlja, da 

bi se njen sodelavec v stresni situaciji odzval bolj mirno oziroma bi ob zaključku delovnega 

časa odšel domov ne glede na to ali je delo končano (oddaja poročila). Tudi intervjuvanka, ki 

se sooča s stresom zaradi neustreznega odnosa z nadrejenimi pove, da je v predhodni 

zaposlitvi opazila bolj uvideven in spoštljiv odnos nadrejenih, ko so zaposlenim zaupali 

dodatne delovne zadolžitve. Zdelo se ji je primerno, da je nadrejeni poudaril, da gre za 

izjemno situacijo in ob tem povedal, da spoštuje pripravljenost zaposlenega, ker bo podaljšal 

delovnik. 

 

8.5.6 Razlike med posamezniki glede na kognitivni model RV6 

Vsi intervjuvanci ugotavljajo, da bi morali v situaciji, ki jim povzroča stres ravnati drugače. 

Pastirk (2011) navaja, da sta razumevanje in interpretacija situacije odvisna od naših 

kognitivnih shem. Tudi v kognitivni terapiji se poudarja pomen povezanosti mišljenja z 

osebnostjo posameznika, ni situacija tista, ki je bistvena za naše počutje in vedenje, temveč 

naše razumevanje te situacije oziroma naša zaznava in ocena dogodkov.  

 

Intervjuvanec, ki odlaša s pričetkom pisanja magistrske naloge in delo prestavlja v poletne 

mesece ocenjuje, da bi moral s pisanjem magistrske naloge pričeti brez odlašanja. Pri tem 

intervjuvanec pove, da »ne bi smel delati takšnega problema s samim začetkom in odlašanjem 

ampak, da samo grem in se lotim stvari brez presojanja« (A9). Takojšna aktivacija je pri 

intervjuvancu verjetnejša s spremembo pogleda/zornega kota na pisanje magistrske naloge v 

smislu, da pisanje magistrske naloge ni tako (časovno) zahteven projekt. S podobnimi 

ugotovitvami se sooča tudi intervjuvanka, ki ji je stres povzročil kratek časovni rok za oddajo 

poročila pred pričetkom letnega dopusta. Intervjuvanka ugotavlja, da bi moral z delom na 

pisanju poročila pričeti prej in ne predzadnji delovni dan. Gre za spoznanje, da bi morala bolje 

organizirati čas potreben za končanje poročila. Prav tako intervjuvanka ugotavlja, da bi lahko 

v stresni situaciji prej zaprosila za pomoč sodelavcev. Dve intervjuvanki pa menita, da bi 

lahko v stresni situaciji vložile (še več) truda za izboljšanje (magistrske) naloge oziroma 

odnosa z nadrejenim. Intervjuvanka, ki zaznava neustrezen odnos nadrejenih kot obliko stresa 

ugotavlja, da bi morala za izboljšanje situacije z nadrejenim vložiti več truda v obliki 

vzpostavljanja bolj profesionalnega nivoja komunikacije. Intervjuvanka, ki jih pisanje 

magistrske naloge povzroča stres meni, da se ne bi smela primerjati z drugimi »kje so drugi, 
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kje sem šele jaz z delom« (B9) in si bolje organizirati čas ter se pisanja naloge lotiti bolj 

zbrano, brez preusmerjanja pozornosti na druge (bolj všečne) aktivnosti.  

 

Pri vprašanju kako bi v stresni situaciji postopali starši intervjuvancev lahko zaznamo 

inverzno sliko. Z vprašanjem smo hoteli ugotoviti vmesna prepričanja oziroma pravila 

udeležencev v raziskavi. Vmesna prepričanja ali pravila so večinoma neizražena pravila, po 

katerih oseba misli, da svet deluje. Ta pravila jo vodijo, ko poskuša usmerjati svoje življenje 

skozi dogodke, ki se ji dogajajo. Gre za vmesna prepričanja, ki ležijo med jedrnimi prepričanji 

in avtomatskimi mislimi (Creed, Reisweber in Beck 2011). 

 

Intervjuvanci namreč povedo, da bi njihovi starši v stresni situaciji postopali na način, ki so ga 

intervjuvanci opisali kot ustreznega ali želenega. S tem vprašenjem smo hoteli pridobiti 

informacije o njihovih vmesnih pravilih. Tako bi starši intervjuvanca, ki odlašata s pisanjem 

magistrske naloge, k le-temu pristopili bolj odločno - zbrano in brez odlašanja. Pri tem 

intervjuvanka pove: »Mama bi udarila po mizi in si rekla zdaj se bom zbrala in naredila kar 

je v moji moči v tem trenutku in ni treba, da vse razumem in naredila bom kar lahko in 

verjetno bi prosila za večjo pomoč mentorja. Bolj bi bila organizirana, strukturirana, imela bi 

večji fokus in en bi pustila, da jo stvari zapeljejo drugam« (B11). Pri intervjuvanki, ki ima 

težave v odnosu z nadrejenimi pa bi se njena mama že prej »zavarovala, da ne pride do tega in 

bi bolj delala na preventivnem odnosu z nadrejeno. Verjetno bi znala bolj diplomatsko to 

izpeljati«. Le pri eni intervjuvanki so opazili, da bi njeni starši oziroma mama v stresni 

situaciji ravnali podobno kot je ravnala sama intervjuvanka. Tako kot intervjuvanka, tudi 

njena mama (zaradi ponosa) ne bi prosila za pomoč sodelavcev pri oddaji poročila. 

Intervjuvanci menijo, da bi jih starši v stresni situaciji spodbujali/podpirali v smislu »mama bi 

rekla fino, bravo, končno si se odločila, da boš poslala mentorju e-mail, pohvalila bi me, 

rekla bi, da je opazila, da sem se bolj zbrala in da to želim početi. Rekla bi, da se morem za 

magistrsko potruditi, ker mogoče mi bo ravno magistrska odprla nove poti« (B13). Prav tako 

bi jim starši v stresni situaciji pomagali z nasveti bodisi da naj bi v odnosu z nadrejenimi 

postopali bolj diplomatsko bodisi da naj bi z delom pričeli prej in ne predzadnji delovni dan 

pred pričetkom letnega dopusta.  

 

V raziskavi smo intervjuvance želeli z vprašanjem: “kaj bi to pomenilo o njih samih” 

napeljati, da bi začeli govoriti o svojih jedernih prepričanjih. Beck (2011) meni, da od 
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otroštva ljudje razvijejo določena prepričanja o samem sebi, o drugih ljudeh in svetu okoli 

sebe. Ta jedrna prepričanja, so razumevanja, ki so tako globoka, da jih človek ne izpove niti 

samemu sebi. Ko so akivirana, oseba vidi situacije skozi lečo jedrnih prepričanj in tako 

vzdržuje jedrno prepričanje, ki ni točno in je lahko tudi disfunkcionalno. Jedrna prepričanja so 

najbolj globok nivo prepričanj, so rigidna in posplošena.  

 

Naša jedrna prepričanja lahko posamezniku preprečijo, da bi se “aktiviral”. Lahko se nauči, 

da oceni ali mu njegove misli pri tem pomagajo ali ne. Tekom življenja lahko svoja 

prepričanja spremeni in tako zmanjša stres (Stresscourse.tripod 2015). Najbolj pogosto 

vprašanje pri tehniki za odkrivanje jedrnih prepričanj je: » kaj bi to pomenilo o vas?« 

 

Intervjuvanec, ki odlaša s pisanjem magistrske naloge meni, da njegova reakcija na stresno 

situacijo o njem pove to, da ima veliko drugih (družinskih in službenih) obveznosti in da je 

preobremenjen. Prav tako pove, da se sooča z notranjim protislovjem. Na eno strani namreč 

meni, da je zmožen objektivne presoje kdaj potrebuje počitek, na drugi strani pa se sprašuje 

ali se morda le boji začeti s pisanjem in zato išče izgovore v potrebi po počitku. Druga 

intervjuvanka, ki ji pisanje magistrske naloge prav tako povzroča stres meni, da njene reakcije 

v stresni situaciji o njen povedo to, da »ne obvladam življenja. Morala bi biti bolj 

strukturirana in morala bi bolj obvladati takšne situacije« (B12). Pri tej intervjuvanki 

opažamo negotovost vase in slabšo samopodobo zaradi stresnosti situacije. Tretja 

intervjuvanka meni, da njene reakcije na stresno situacijo (neprimeren odnos z nadrejeno) o 

njen povedo to, da ni maščevalna in zamerljiva v odnosu do nadrejene. Prav tako njene 

reakcije povedo, da je odgovorna, saj je delo kljub nesoglasju z nadrejeno končala in da je 

odločna oziroma si zna postaviti prioritete v življenju. Četrta intervjuvanka ugotavlja, da 

njene reakcije v stresni situaciji (oddaja poročila) nakazujejo, da slabo organizira/razporeja 

čas in da »predvideva preveč optimistično določene situacije« (D12). Intervjuvanka prav tako 

meni, da njene reakcije v stresni situaciji povedo to, da ima slab nadzor nad čustvi oziroma 

nad čustvenim odzivom na stres in da še vedno stres prenaša na osebe v njeni okolici.  

8.6 Aplikacija stresa na ABC Ellisov model 

Ellisov-o ABC formulo stresnega odziva sestavljajo: (A)- Potencialna stresna situacija 

(aktivirajoči dogodek), (B)- posameznikovo dojemanje, verovanje, zamisli, predpostavke, 

stališča, (C)- reakcija posameznika  (Elkin 2013).  
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S pomočjo A+B=C enačbe, lahko uvidimo, da je način kako gledamo na situacijo vplival na 

to, kako smo se počutili ter na nivo stresa, ki smo ga doživeli. Isti stresor bo pri eni osebi 

sprožil odziv stresnih hormonov, medtem ko jih pri drugi osebi ne bo (Elkin 2013). 

 

Ko se posamezniki znajdejo v ponavljajočih se situacijah, ki jih dojamejo kot stresne (iz A v 

C) imajo občutek, da so aktivirajoči dogodek vedno povzroči enako posledico (ker vmes ni 

nobenega razmišljanja). Da bi situacijo ali okoliščine sprožile stres, jih mora sam dojeti 

kot  stresne. Povzročitelji stresa so v resnici posameznikova prepričanja (B), vmesna stopnja 

med sprožilnim dogodkom (A) in končno posledico (C). Aplikacija Ellisovega ABC modela 

na intervjuvance: 

 

Intervjuvanec 1. 

 

  

A 
•  “Pomanjkanje časa oziroma kratek časovni rok za pripravo magistrske naloge”. 

B 

•“Ali je res to pomembno, da naredim, ker imam že redno službo je ta mag. naloga 
sploh kaj pomembna v moji prihodnosti, mogoče mi ne bo uspelo dokončati”, “stvar 
moram narediti, če hočem imeti izobrazbo” , “odlašam in da se na tak način bojim 
začeti”. 

C 

•Napetost nemir, občutek časovnega pritiska, žalost (v tej smeri, da si ne bom mogel 
vzeti poletnih dni za sprostitev ampak bom mogel biti miselno pri stvari), dodatna 
utrujenost, nabijanje srca, drugačno dihanje, občutek utesnjenosti v prsnem košu. 
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Intervjuvanec 2. 

 

 

 

Intervjuvanec 3. 

 

 

  

A 
•“Pisanje magistrske naloge in zamujanjem oddajo”. 

B 

•“Mogla bi biti bolj strukturirana in mogla bi bolj obvladat take situacije” , “sem 
nesposobna”, “mag. naloge in tega enostavnega faksa ne morem končati, kako bom 
lahko še v praksi to delala, glej koliko si stara in sploh nimaš še konkretne službe, sploh 
nisi dovolj pametna, ne vem dojeti in intengrirati znanja, kaj se sploh spravljaš študirat 
če ne zmoreš ...”, “nekaj kar je obvladljivo nekaj kar zmorem”. 

C 

•Čutim, nemir in tesnobo, sem živčna, manj zbrana, prenašam to živčnost na druge ljudi 
okoli mene, hitreje diham, bolj razdražljiva, manj potrpežljiva, hitreje izbruhnem in me 
vse zmoti, dostikrat zamrznem, počutim se nekoristno. 

A 
•“Zamujanje z dokončanjem naloge in poslednično odnos z nadrejenimi”. 

B 

•“Čutim veliko nespoštlivost, prav nihče me več nihče ceni”, “sem ponižana in napadena 
s strani neumne šefice”, “morala bi bili bolj zorganizirana , neumna je ker mi je 
porušila osebni urnik”,” nikoli ne bo uspelo to končat”. 

C 
•“Ne spoštljivost, ne cenjenost, povečan utrip, globje dihanje, pasivno agresivna, jeza, 
razočaranje, strah pred posledicami”.  
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Intervjuvanec 4. 

 

 

8.7 Paradigmatski model 

V paradigmatskem modelu je prikazana sinteza teoretičnih izhodišč, s poudarkom na 

osnovnem modelu kognitivno vedenjske terapije in povezave avtomatskim misli, pravil in 

jedrnih prepričanj z izsledki kvalitativne vsebinske analize primarnih empiričnih podatkov 

(kategorij in pojmov).  

 

V središču modela je prikazano, da se intervjuvancem sproži stres znotraj delovnega okolja 

(kratki časovni roki, preobremenjenost z delom, neustrezen odnos nadrejenih, nenačrtovani 

zapleti pri delu, ipd.) kot tudi zaradi vsakodnevnih naporov zunaj delovnega okolja 

(pomanjkanje časa za sprostitev/hobi, usklajevanje z družinskimi obveznostmi, ipd.).  

 

Intervjuvanci pojav stresa (ne glede na izvor) zaznavajo (v modelu označeno z vijolično barvo 

puščice) na miselnem, čustvenem, telesnem kot tudi vedenjskem nivoju. Najbolj opazno 

prisotnost stresa intervjuvanci zaznavajo na telesnem nivoju. Gre za občutenje: pospešenega 

dihanja, zastoja dihanja, otrdelosti rok, potenja, povišanega srčnega utripa, rdečice na licih.  

A 
•“Nenačrtovani zapleti oziroma to, da ni našla primernih podatkov za končane 
poročila s tem se je poročilo zavleklo in je botrovalo k zamujanju”. 

B 

•“Moram bit bolj organizirana”, “sama sem si kriva” , “še vedno ne vem nadzorovati 
svojih čustev in reakcij in še vedno stres prenašam na okolico”“kaj se rabi meni skozi s 
to službo ukvarjat, lahko bi že menjala to neumno službo, kaj je meni to treba delat, kaj 
nimam kaj boljšega za počet v življenju, cele dneve visim v tej pisarni in niti zadnji dan 
pred dopustom nimam mira” , moram obdržati standard uspešne in delavne osebne”. 

C 
•Živčna, manj zbrana in prenašala živčnost na druge ljudi, bilo mi je neznansko vroče, 
pojav rdečice na licih, začela sem se tudi bolj potiti, drugače dihati 
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Pojav stresa intervjuvanci zaznavajo tudi na čustveni ravni. Pri tem se pri intervjuvancih 

pojavljajo disfunkcionalna čustvena stanja, kot so: obup, strah ali dvom v 

prihodnost/smiselnost službe/naloge, (samo) razočaranje, nezadovoljstvo z delom oziroma 

lastno uspešnostjo, jeza do sebe in jeza do nadrejenih/partnerja, žalost, nemir, tesnobnost, 

razdraženost ipd. V kontekstu čustvenega odzivanja na stres je pomembna ugotovitev, da 

intervjuvanci oceno stresnosti (situacije) pripisujejo (tudi) na osnovi njihovega (predhodnega) 

čustvenega stanja. Slednje pomeni: v kolikor se intervjuvanci soočajo z 

negativnimi/disfunkcionalnimi stanji zaradi preteklih/trenutnih stresnih situacij, novo nastalo 

stresno situacijo oceni bolj stresno, kot bi jo v primeru notranjega ravnovesja in miru.  

 

Na oceno ravni stresa oziroma stresne situacije pa vplivajo tudi intervjuvančevo primarno in 

sekundarno kognitivno vrednotenje. Ugotavljamo, da je primarno kognitivno vrednotenje pri 

večini intervjuvancev vezano na vprašanje pomembnosti: »Ali je stresna situacija pomembna 

v mojem življenju/za moj uspeh?« ali grožnje: »Ali stresna situacija ogroža mojo 

eksistenco/odnos?« Nihče izmed intervjuvancev ni stresne situacije ocenil kot izziv. Večina 

intervjuvancev je povedala, da v kolikor situacijo ocenjujejo kot za njih zelo pomembno ali 

ogrožajočo, se raven zaznave stresa povečuje. V povezavi z avtomatskimi mislimi se pri tem 

intervjuvancih pojavljajo miselne napake, največkrat smo zasledili  napako “katastrofično 

razmišljanje”. Le eden intervjuvanec je na osnovi primarnega kognitivnega vrednotenja 

ugotovil, da stresna situacija zanj (in njegovo življenjsko eksistenco) ni pomembna. Pri temu 

intervjuvancu pa smo zaznali prevladujoče jedrno prepričanje oziroma nagibanje k izogibanju 

problemov. Pojav oziroma zmožnost sekundarnega kognitivnega vrednotenja v smislu »ali 

lahko obvladam stres?«, smo zaznali pri enem intervjuvancu, vendar eksplicitnega odgovora 

na vprašanje nismo prepoznali. Nihče izmed intervjuvancev se v zaznavi stresne situacije ni 

posluževal ponovnega kognitivnega vrednotenja. Ugotovili smo, da različno zaznavanje stresa 

med intervjuvanci lahko izhaja iz primarnega kognitivnega vrednotenja stresne situacije.  

 

Pojav stresa pa intervjuvanci zaznavajo tudi na miselni ravni. Pri tem je potrebno izpostaviti, 

da se pri vseh intervjuvancih v stresnih situacijah aktivirajo negativne avtomatske misli. Med 

intervjuvanci prevladujejo sledeče NAM: (1) kaj pa če oziroma dvom v smiselnost zadane 

naloge, dela, življenja; (2) soocenjevanje s pretiranim poudarkom/zaskrbljenostjo kako jih 

bodo zaznavali/ocenjevali/sprejemali drugi; (3) presonaliziranje in prevzemanje krivde za 

neuspeh; (4) izključujoče razmišljanje s poudarkom na perfekcionizmu in (5) kot že omenjeno 
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katastrofično razmišljanje. Slednje je prišlo do izraza še posebej pri dveh intervjuvancih 

(pisanje magistrske naloge, kratek časovni rok za oddajo dela pred pričetkom LD). Pri enem 

intervjuvancu smo zaznali “vsiljive” avtomatske misli, ko je svojo neodzivnost/pasivnost pri 

zadani nalogi, opravičeval z obremenjenostjo (v delovnem in družinskem okolju), potrebo po 

počitku ter poglobljenem razmišljanju o morebitni nepomembnosti zadane naloge za njegovo 

eksistenco (zaposlitev). Koristne avtomatske misli, ki bi intervjuvancem pomagale pri 

soočanju s stresom oziroma stresno situacijo ni bilo zaznati.  

 

S pronicanjem od avtomatskih misli intervjuvancev k njihovim vmesnim 

prepričanjem/pravilom, smo ugotovili, da je pojav (in neobvladovanje) stresne situacije 

odgovornost vsakega posameznika. Intervjuvanci namreč menijo, da odgovornost izhaja iz 

njihove možnosti izbire. Na eni strani lahko posameznik izbere, da se bo soočil s stresno 

situacijo oziroma jo bo skušal obvladati ali bo spremenil lastno vedenje z namenom 

izogibanja/zmanjševanja stresa. Na drugi strani pa lahko posameznik izbere, da se bo predal 

disfunkcionalnemu čustvenemu in vedenjskemu stanju ter negativnim mislim. Odločitev 

izbire pa naj bi bila, po mnenju intervjuvancev, pogojena (tudi) z njihovo samopodobo 

oziroma oceno lastnih zmožnosti premagovanja stresa.  

 

Ugotavljamo, da med intervjuvanci na oceno stresa in pojav različnega zaznavanja stresnih 

situacij vplivajo tudi njihova jedrna/bazična prepričanja. Ni presenetljivo, da negativne 

avtomatske misli intervjuvancev, v kontekstu stresa, sprožajo tudi negativna jedrna 

prepričanja, kot so: (1) čustvena kontrola, (2) zahteva po potrditvi, (3) reaktivnost na 

frustracije, (4) osebni idealizem, (5) obtoževanje. Med intervjuvanci so se še posebej izrazila 

jedrna prepričanja: (6) visoka pričakovanja, (7) izogibanje problemom in (8) perfekcionizem. 

Osebni model kognitivne vedenjske terapije z dodanim elementom klasifikacije miselne ravni 

in telesne/fizične ravni zaznave stresa, se sklene v vedenjski ravni. Intervjuvanci omenjajo, da 

stres zaznavajo tudi v spremembi njihovega vedenja. Gre za disfunkcionalna vedenjska stanja, 

ki se kažejo v: apatičnosti/pasivnosti, izogibanju neprijetnih situacij/preusmerjanju pozornosti 

ali vedenja, slabih medosebnih odnosih.  
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Slika 8.1: Paradigmatski model  

 

Vir: Valenčič, lastna raziskava (2017)  

 

9 ZAKLJUČEK 

“Modern način življenja” vsakodnevno posamezniku prinaša mnogo preglavic, frustracij in 

takšnih ali drugačnih zahtev, ki lahko posameznika spravljajo v stres.  Obvladovanje stresa je 

vsakdanja življenjska naloga vsakega posameznika ter pomembno vpliva na kakovost 

življenja. 

Prva opredelitev samega koncepta stresa izhaja iz področja medicine, beseda je bila prvič 

uvedena okoli leta leta 1930. Nanaša se na posledice nezmožnosti organizma - človeškega ali 

živalskega - da se le ta pravilno odzove na čustvene ali fizične grožnje, bodisi dejanske ali 

zamišljene. 
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Če povzamemo, je stres univerzalen fenomen, ki ga opredeljuje množica definicij različnih 

avtorjev. Skoraj pri vseh definicijah je možno izluščiti tri temeljne poudarke: stres v večini 

primerov povzroča nekaj/nekdo zunaj človeškega organizma, posledice stresa se kažejo na 

telesni in psihološki ravni kot napor in napetost in glavni tipi stresa, ki vplivajo na 

posameznika so psihološki, telesni in socialno-kulturni. 

 

Naše zaznavanje je subjektivne narave, zato je doživljanje posameznih vrst stresov pri vsakem 

človeku različno. Kar nekomu pomeni huda stresno obremenitev, lahko na drugega vpliva 

spodbujajoče ali nima nobenega učinka. Dejstvo je, da človeška zaznavanja slonijo na 

prepričanjih, predpostavkah in vrednotenju. Da bi posameznik zmanjšal nivo stresa lahko to 

doseže s spremembo izkrivljenega zaznavanja realnosti, ki si ga razlaga napačno in pretirano. 

Pogosto si posameznik prikaže stvari drugače - slabše, kot so v resnici, kar mu povzroči stres. 

Celo naše življenje doživljamo skozi svoje zaznave, obarvano pa je s tistimi barvami, za 

katere se sami odločimo. 

 

V magistrski nalogi smo poskušali najti odgovore, kako kognitivni dejavniki (negativne 

avtomatske misli, pravila in jedrna prepričanja) posameznika vplivajo na razvoj negativnega 

stresa pri posamezniku. Predvsem smo poskušali ugotoviti kakšne so avtomatske misli, 

pravila in bazična prepričanja pri posameznikih, ki se soočajo z »vsakodnevnim« stresom ter 

kako se posamezniki uspešno ali neuspešno soočajo s stresom, raziskati njihovo doživljanje in 

zaznavanje same situacije. 

 

V nalogi smo obravnavali različne teorije stresa najbolj smo se osredotočili na 

Fenomenološko - kognitivno teorijo. Avtorja teorije Lazarus in Folkmanova, razvite med 

letoma 1966−1984, se ukvarjata z razumevanjem stresogenih učinkov na posameznika. 

Navajata, da je bolj kot objektivna obremenitev vpliva stresogenov je za osebo pomembna 

subjektivna komponenta. Lazarus poudarja, da ljudje ves čas in nezavedno ocenjujemo 

situacije, s katerimi smo soočeni. Ocene igrajo osrednjo vlogo v naših odzivih na situacije. 

Navajata tudi, da je stresni učinek življenjskih dogodkov v veliki meri odvisen od 

ovrednotenja pri tem sta mislila na prevladujoče kognitivne miselne vzorce v posamezniku. V 

nalogi smo tudi podrobneje predstavili Kognitivno-vedenjsko terapijo katero smo poskušali 

povezati s teorijo o steresu. Ta temelji na kognitivnem modelu, da človeška čustva in vedenje 

niso odvisna od zunanjih dogodkov, ampak je predvsem pomembno, kako se posameznik 
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nanje odzove, kakšen pomen imajo ti dogodki zanj in kako se dojemamo v tej situaciji. 

Kognitivna terapija poudarja pomen povezanosti med mišljenjem in osebnostjo posameznika. 

Za kognitivnega terapevta ni bistvena situacija, ampak predvsem njeno razumevanje in 

interpretacija, ki sta odvisni od posameznikovih kognitivnih shem. Najpomembnejši koncept 

kognitivne teorije je povezava med misli, čustvi, vedenjem posameznika s fiziološkimi ali 

telesnimi reakcijami. Poleg tega je v kognitivni terapiji pomemben še koncept povezave med 

avtomatskimi mislimi, pravili ali vmesnimi prepričanji in jedrnimi prepričanji. Vsi ti koncepti 

so medsebojno povezani, saj razumevanje enega gradi razumevanje drugega. Ameriški 

funkcionalistični psiholog in filozof William James pravi da: »Največje orožje proti stresu je 

naša sposobnost, da lahko izberemo eno misel namesto druge«. 

 

V empiričnem delu smo s pomočjo kvalitativne raziskave poskušali odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja. Cilj raziskave je bil s pomočjo kvalitativne metode pridobiti smiselno 

logiko iz intervjuja s posamezniki, jo povezati s sinteziranimi teoretičnimi izhodišči, s 

poudarkom na osnovnem modelu kognitivno vedenjske terapije in teorijami o stresu ter 

odgovoriti na raziskovalna vprašanja, kar nam je tudi uspelo.  
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Priloga 1: Vhodni vprašalnik o stresu 

»VHODNI« VPRAŠALNIK O STRESU 

 

1. Vprašalnik o stresu- »Koliko ste v stresu?« (Označite koliko od naslednjih trditev 

velja za vas ali vaš življenjski položaj?)  

 

□ 1. V mojem življenju je veliko ljudi, ki zahtevajo moj čas in energijo. 

□ 2. Vedno se mi kam mudi, pogosto zamujam. 

□ 3. Hitro zaznam glasne zvoke in ti me močno vznemirjajo. 

□ 4. Različni dogodki ali zahteve me hitro spravijo iz tira. 

□ 5. Pogosto se mi zdi, da nimam nobenega nadzora nad tem, kar se mi v življenju dogaja. 

□ 6. Svoja čustva in občutke po navadi držim za sebe; bolj pomembno je, da opravim svoje 

obveznosti. 

□ 7. Ko nekdo drug govori, poskušam pospešiti pogovor in pogosto končujem stavke drugih. 

□ 8. Ko vidim, da se stvari delajo počasneje, kot mislim, da bi se lahko postanem zelo 

nestrpen/-a. 

□ 9. Če moram čakati, postanem zelo razdražen/-a. Sovražim čakalne vrste in počasne 

voznike. 

□ 10. Pogosto delam eno (ali vse) od navedenega: se igram z lasmi, se praskam, dotikam 

nosu, 

potresam z nogami, udarjam z nogami ob tla, čečkam po papirju. 

□ 11. Rad/-a sem zaposlen/-a. Vedno nekaj delam. Če za zvečer ali konec tedna ničesar ne 

načrtujem, si odnesem domov delo iz službe. 

□ 12. Po naravi sem tekmovalen/-na. 

□ 13. Lahko ostanem zbran/-a in tlačim utrujenost še dolgo po tem, ko drugi omagajo. 

□ 14. Časovni roki mi zelo ustrezajo. Rad/-a delam z maksimalno hitrostjo in bi naredil/-a 

vse, da stvari opravim pravočasno. 

□ 15. Bolj mi je všeč, da me moji prijatelji in sodelavci občudujejo, kot pa da so mi vdani. 

□ 16. Redko imam čas zase. 

□ 17. Vem, da bi se moral/-a več gibati in bolj zdravo prehranjevati, vendar za to nimam časa. 

□ 18. Ko sem v stresu, imam pogosto glavobole ali krče. Lahko se mi vrti, mi je slabo, dobim 

izpuščaje ali se počutim, kot da bom omedlel/-a. 

□ 19. Težko zaspim. Po napornem dnevu se težko umirim pred spancem. 

□ 20. Jem hitro, pogosto hkrati tudi berem. Med tednom jem v pisarni ali pa kar preskočim 

malico. Včasih imam težave s prebavo., 

 

Rezultati: 

 Če ste označili manj kot 10 trditev, potem najverjetneje stres trenutno ne obvladuje vašega 

življenja. Kljub temu je pomembno, da gradite svojo odpornost proti stresu in se pripravite 

za tisti čas, ko boste v stresu. 



 

 

 Če ste označili med 11 in 15 trditev, se najverjetneje trenutno v življenju zelo ženete in bi 

potrebovali nekatere strategije za obvladovanje stresa, zato da zaščitite svoje zdravje in 

izboljšate kakovost svojega življenja. 

 Če ste označili več kot 15 trditev in še posebno, če ste označili trditve 3, 8, 9, 10, 18, 19 

ali 20, bi nujno potrebovali strategije za obvladovanje stresnih dogodkov v vašem 

življenju. Vaš življenjski slog najverjetneje negativno vpliva na vaše zdravje, zato bi 

morali narediti nekatere dolgotrajne in zdrave spremembe v svojem življenju. Nekateri 

ljudje imajo zelo visok prag za bolečino, kar pomeni, da jih skoraj nič ne boli. Podobno je 

pri nekaterih ljudeh s stresom – kot da ga ne bi čutili. Začutijo morda le, da jim srce bije 

malo hitreje. Takim ljudem se rado zgodi, da spregledajo simptome stresa in se jih začnejo 

zavedati šele, ko nastopijo posledice dolgotrajnega bremenilnega stresa. 

 

VIR: Dernovšek M.Z., Gorenc M., Jeriček H. (2006): Ko te strese stres: kako prepoznati in 

zdraviti strese, anksiozne in depresivne motnje. Ljubljana: IVZ RS. 

 

2. VPRAŠALNIK- Stresni dogodki (Na lestvici od 1 do 10 (10 je najvišja stopnja 

stresa)) izberite številko): 

 

1. Na lestvici izberite številko, ki najbolj odraža vaše počutje v tem trenutku  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 

3. Se počutite bolj ali manj v stresu kot navadno?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Kako pogosto se počutite zelo napeti in preobremenjeni v zadnjem letu?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ste doživeli v zadnjem letu:  

a) Prometni zastoj 

b) Gnečo na ... 

c) Konflikt z nadrejenim 

d) Konflikt z partnerjem/starši 

5. Kaj vas spravlja v stres? /Kaj vam najpogostejše povzroča stres?/ Kateri dogodki v vašem 

življenju so največji povzročitelji stresa? /Na katerem področju življenja. Naštejte tri 

dogodke, ki so v preteklem letu pri vas sprožili stresno reakcijo?  

 

VIR: Source of Stress: Daily Hassles & Uplifts http://www.simplypsychology.org/SRRS.html 



 

 

Priloga 2: Vprašanja za intervjuje 

 

INTERVJU-( z izbranimi anketiranci opravimo polstrukturiran intervju) 

 

1. Sklop vprašanj (predstave o stresu, kaj je zame stres? )-avtomatske misli + definicija 

stresa 

a) Kaj pomislite ob besedi stres?  

b) Kaj za vas pomeni beseda stres? 

 

2. Vzroki, znaki, posledice stresa (telesne in vedenjske) 

a) Opišite, kako se je stresna reakcija X odražala na vas! Do kakšnih sprememb je prišlo 

in v kakšnem vrstnem redu? Katerih znakov je bilo največ? Kateri so prevladovali? 

b) Kako ste ga čutili na telesni ravni? Kakšne telesne občutke ste takrat doživljali? 

c) Kako ste ga čutili vedenjski ravni? 

d) Katere znake stresa najtežje prenašate?  

e) Kateri znaki stresa so najbolj moteči? 

f) Ali opazite te znake, ali jih ignorirate oz. kaj ste naredili? 

 

3. Vprašanja za sestavo kognitivnega /modela(misli, pravila, prepričanja) 

a) Kako bi opisali doživljanje stresa…? /Kako ste doživljali stresno situacijo X? 

b) Katere misli se vam takrat porajale?/ Kakšne misli so se sprožile? 

c) Katera čustva so vas takrat preplavila? /Kakšna čustva so se v vas sprožila? 

d) Kaj je to pomenilo o vas? 

e) Kaj bi takrat po vaše morali narediti? Kaj bi morali narediti da bi bilo idealno za vas? 

f) Kaj bi v tej situaciji naredili vaši starši? 

 

5. Vprašanja za sestavo abc modela 

a) Iz izbranega dogodka narišemo ABC model + refleksija na model. 

A- kaj je bil tisti aktivirajoči dogodek, ki je sprožil stres, 

B -interpretacija tega dogodka, 

C - čustva in ravnanje ob tem dogodku, 

 

6. Stres »meta vzroki« kako je stres povezan z našo percepcijo 

a) Zakaj ste po vašem mnenju doživeli stres? 

b) Kako lahko vplivate na svoj odziv na stresne dogodke? Kdo je odgovoren za stresno 

reakcijo? Ali jo lahko preprečite? 

c) Ali mislite, da je situacija/dogodek ključna za razplet stresne reakcije ali vaša 

ocena/videnje/interpretacija dogodka? 

 

  



 

 

Priloga 3: Kvalitativna vsebinska analiza  

 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI 

 

KODE POJMI KATEGORIJE 

V:Kaj pa mislite, da je sprožilo to stresno 

situacijo? 

  Izvor stresa  

A3: Pisanje magistrske naloge vem, da bi že 

mogel začeti in se še nisem premaknil pred 

mano je poletje in imam občutek, da bom mogel 

celo poletje to delat. Vzelo mi bo veliko 

prostega časa lih takrat, ko sem službeno 

razbremenjen in to mi sproža rahel stres. Ob 

tem se mi pojavljajo še misli kot so: spet se ne 

bom spočil, takrat ko imam čas zase bom mogle 

še to delat.  

 

 

Ampak ker imam roke ni druge kot,da zaviham 

rokave in to končam. Trenutno sem na začetku 

pisanja in nisem še nič naredil. V tej situaciji mi 

nekaj stresa sproža čas, da bom mogel v zelo 

kratkem času to končat.  

 

 

Trenutno sem žre tako z službo preobremenjen 

in potrebujem pavzo ampak zaradi tega, ker 

morem mag. končat si je ne morem privoščiti 

dopusta me to spravlja v stres. 

 

Imam dvom, če bom to zmogel v tako kratkem 

času končat mag.  glede na to da sem 

preobremenjen, rabim malo počitka. 

Pisanje magistrske 

naloge  

Poletni čas 

Prosti čas 

Razbremenitev  

Službena 

razbremenitev  

Čas zase  

Pomanjkanje  

Dodatno delo  

Brez počitka  

 

Določeni roki  

Končanje dela  

Začetek pisanja  

Brez rezultatov  

Pomanjkanje časa 

Kratek časovni rok  

 

 

Obremenitev v 

službi 

Sprejetje  

Potreba po počitku  

Brez dopusta  

Stres  

 

 

Dvom v zmožnost  

Samozaupanje  

Pomanjkanje časa  

 

Kratki časovni roki 

(časovni pritisk)  

 

Nenačrtovani zapleti  

 

Usklajevanje 

zasebnih in poklicnih 

načrtov  

 

Pomanjkanje časa za 

sprostitev  

 

Indiferenten odnos 

nadrejenih  

 

Obremenjenost v 

službi  

 

Pomanjaknje 

samozaupanja  

 

Dvom  

 

Občutek krivde  

 

Notranji in zunanji 

izvor stresa  

 

Zunaj delovnega 

okolja  

 

Delovno okolje  

 

NAM 

 

B3: Opazila sem, da nemir, ki se mi pojavlja na 

mag. nalogo ne ostaja samo v času te misli 

ampak se razvleče na karkoli počnem npr. tudi, 

če sem v nekem trenutku udeležena v 

potencialno zame prijetnem dogodku se ne 

morem sprostiti in sem zelo nemirna in me 

spremljajo misli, da si tega ne zaslužim zdaj 

Razširitev nemira  

Nelogodje  

Občutek kridve 

Nenehne misli 

Magistrska naloga  

Nesproščenost  

Nemirnost  



 

 

počet, da tega ne smem počet, ampak bi morala 

pisati mag. nalogo, čeprav sem z ljudmi, ki jim 

imam rada. Čutim tesnobo že zjutraj, ko se 

zbudim me opozori na to težek občutek in 

tresem se ne morem umiriti telesa. 

Tesnoba  

Tresenje telesa  

Težave umiritve  

C3: Ta dogodek je vezan na službo, kjer mi je 

nadrejena prepozno poslala še dodatno nalogo 

kaj še morem narediti. Zadolžitve so bile 

vezane le name, niti ni bilo možnosti, da bi 

dobila pomoč in po navodilih nadrejene bi 

morala končati svoje reden projekt plus še 

dodatno v roku istega delovnega dneva. 

 

Ker sem zelo obremenjena me je to spravilo v 

manjši stres. Mislim, da me je  spravilo v stres 

to, da nadrejene ni zanimalo, kaj jaz trenutno 

počnem, kaj so prioritete do konca 

dneva,  predvsem pa to da ni pomislila ali imam 

jaz sploh čas, da to končan. Ampak kot kaže ji 

je bilo samoumevno, da bom do polnoči na delu 

in končevala. Verjetno je sprožilo stresno njeno 

ravnanje, odnos, pristop. Da  ne ceni mojega 

prostega časa, da ni profesionalna in 

organizirana to me je verjetno spravilo v stres 

pa tudi sama situacija, da moram v petek zvečer 

svoje osebne stvari prestavljat. 

 

Dodatne naloge  

Služba  

Kratki časovni rok  

Brez pomoči  

Navodila 

nadrejenega  

 

Obremenjenost  

Indiferentnost 

nadrejenih 

Nezanimanje  

Brezbrižnost  

Neobzirnost  

Razpoložljivost 

časa 

Stopnja 

obremenjenosti  

Samoumevnost  

Podaljšanje 

delovnika  

Stres  

Odnos nadrejenega  

Prosti čas  

Neprofesionalnost  

Neorganiziranost  

Stihizem  

Petek zvečer 

Osebne zadeve  

Prestavitev  

D3: Moj zadnji največji stresni dogodek, ki se 

je nanašal na zamujanje z roki oz. oddajo se je 

zgodil tri tedne od tega. Zgodil se je na zadnji 

delavni dan preden sem šla na dopust. Mogla bi 

oddati pomembno poročilo ampak tega poročila 

nisem mogla dokončati. Stres mislim, da je 

sprožilo  to, da je bil moj zadnji delavni dan 

pred dopustom in mogla sem si še vse stvari 

napraviti in spakirati.  

 

Zadnji delavni dan 

Pred dopustom  

Nezmožnost oddaje 

poročila 

Pomembno poročilo  

Stres  

Časovni termin 

Priprava na dopust  

Sprememba 

planiranega dneva  



 

 

 

 

Planirala sem, da bom stvari v službi končala že 

v četrtek in da bom v petek, zadnji dan pred 

dopustom, pakirala stvari za dopust in urejala 

druge podrobnosti. V bistvu pa v četrtek nisem 

končala poročila v služb in v petek sem ob 7ih 

zvečer še vedno delala dokončanju na poročila. 

Takrat bi morala doma pakirati ampak jaz sem 

bila še vedno v službi.  

 

Joj, dogajal se je “time pressure”. Če pomislim, 

zjutraj v petek  je bilo še vse vredu in je postala 

ura poldne, ko bi jaz morala iti že v trgovino po 

nakupih in opravkih za dopust ampak se mi je 

zakompliciralo, ker nisem dobila pravega 

podatka za poročilo oz. ga nisem vedla poiskat 

in z vsakim trenutkom se je stres samo še 

stopnjeval.  

 

Najprej sem podatek sama iskala ampak kmalu 

sem postala tako živčna in kmalu je bila ura dve 

in so me začeli vsi sodelavci spraševati, kdaj 

bom končala. In komaj takrat sem drugim 

povedala, da ne najdem podatka in da se mi je 

zataknilo in ob 4-ih so mi začeli tudi sodelavci 

pomagat iskati podatek. Mogla bi že zdavnaj 

končati z poročilom ampak ob 7 zvečer nisem 

še vedno našla prave rešitve za poročilo in 

raziskavo v glavi pa mi je mrgolelo, da moram 

it domov in spakirati ker imam zjutraj ob 5-ih 

rezervirano letalo in najti rešitev za poročilo. 

Bolj kot sem iskala in bila živčna bolj se mi je 

rešitev odmikala to se je stopnjevala z vsako 

uro do zelo stresnega stanja. Komaj ob enajstih 

zvečer mi je uspelo končati poročilo s pomočjo 

sodelavke. 

Končanje dela v 

četrtek 

Petek razbremenjen  

 

Stiska s časom 

Časovni pritisk  

Iskanje podatkov 

Povečevanje stresa  

 

Spraševanje 

sodelavcev  

Nervoza  

Pomoč sodelavcev  

 

 

Odmik misli 

Misel na dopust  

»mrgolenje v glavi«  

Odmik rešitve  

Stopnjevanje  

 

Neplaniranost časa  

V5: Kako ste sploh zaznali, da ste padli v 

stresno reakcijo? 

  Simptomi stresa  

A5:Ja zaznal sem manjši nemir, občutek 

časovnega pritiska, kot neko žalost v tej smeri, 

da si ne bom mogel vzeti poletnih dni za 

sprostitev ampak bom mogel biti miselno pri 

stvari. 

Nemir  

Časovni pritisk  

Žalost  

Odmik 

razbremenitve  

Nemir  

Žalost  

 

Tesnoba  

Napetost  

(disfunkcionalni) 

Čustveni simptomi  

 

Telesni simptomi  

 



 

 

 Odpoved prostega 

časa  

Sprostitev  

Nezbranost  

 

Fizične reakcije  

 

Prenos čustvene 

zaznave na okolico  

 

Iskanje rešitev  

Vedenjski simptomi  

 

B5: Ko me obiščejo črne misli, čutim tesnobo, 

tresem se, čutim, da je telo zelo napeto, roke so 

mi trde, ustavlja dih. 

 

Tesnoba  

Tresavica  

Napetost  

Togost rok  

Dihalne težave  

C5: Doživljala sem manjšo nespoštljivost, da 

me nekdo ne ceni kar je sprožilo manjšo 

napetost v meni. Stvari sem doživljala na osebni 

ravni na odnosu jaz in moj nadrejeni na živce 

mi je šlo to da moja šefica ni profesionalna in se 

ne drži zastavljenih planov in poslovnega 

dogovora. Zavedala sem se da sem doživljala 

stres, hotela sem preprečiti to konfliktno 

situacijo z nadrejeno osebno in iskala sem 

rešitve in možne kombinacije kako bi naj 

elegantnejše rešila zadevo. 

Napetost  

Osebna raven  

Bipolarni odnos  

Iskanje rešitev  

Možne kombinacije  

Umiritev situacije  

D5:  Zato, ker sem postala zelo živčna,  ne 

zbrana in prenašala sem še to živčnost na druge 

ljudi okoli mene. 

Živčnost  

Nezbranost  

Prenos na okolico  

V6: Ste na telesni ravni v omenjeni situaciji 

zaznali kakšne spremembe ali znake?  

   

A6:Dodatna utrujenost, ko pomislim na 

dogodek tudi, mogoče drugačno dihanje. 

B6: Čutim tesnobo že zjutraj, ko se zbudim me 

opozori na to težek občutek in tresem se ne 

morem umiriti telesa, čutim, da je telo zelo 

napeto,roke so mi trde,  tudi z dihanjem imam 

težave se mi ustavlja dih. 

Utrujenost  

Dihanje  

Tresenje telesa  

Napetost telesa  

Otrdelost rok  

Dihanje  

Zastavitev dihanja  

Pospešeno dihanje  

 

Zastoj dihanja  

 

Otrdelost rok 

 

Potenje  

 

Povišan srčni utrip  

 

Potenje  

 

Rdečica na licih  

Telesni simptomi 

C6:Ne, da bi vedela v celoti se nisem zavedala 

tega, mogoče sem malo bolj hitreje dihala. 

Nezavedanje  

Hitrejše dihanje  

Pospešeno dihanje  

D6: Na telesni ravni sem se čutila, da mi je 

neznansko vroče imela sem rdečico na licih in 

ko sem videl, da me vse prehiteva sem se začela 

tudi bolj potiti in drugače dihati srce mi je 

razbijalo. 

Vročica  

Rdeča lica  

Potenje  

Utrp srca  

Dihanje  

V7: Ste mogoče zaznali kakšno spremembo v 

vašem vedenju v dani situaciji?  

  Vedenjski simptomi  

 

A7: Ja to, da se ne aktiviram, čeprav vem, da bi 

se moral, da si še pustim malo počitka in s tem 

se povečuje malo moja nemirnost.  Verjetno 

Apatičnost  

Pasivnost  

Čakanje  

Pasivnost/apatičnost  

 

Razdraženost do 

 

Disfunkcionalno 

vedenje  



 

 

sem tudi pasiven, da ne naredim koraka naprej 

in se lotim dela. 

Neaktivnost  partnerja  

 

Preusmeritev 

pozornosti z 

aktivnostmi  

 

Neprofesionalen odnos 

do nadrejenega  

 

B7: Ja, do partnerja sem postala dosti bolj 

razdražljiva, dosti manj potrpežljiva hitreje 

izbruhnem in me vse zmotim, mogoče mu kaj 

grdega rečem. Spravim se, da grem pisat nalogo 

in ko se usedem in bolj kot gledam literaturo 

bolj me začne nek občutek prevzemat, da tega 

sploh ne zmorem, tega je preveč ... in dostikrat 

zamrznem in grem počet nekaj drugega 

brskanje po emailih, branje drugih stvari. Ali pa 

grem nekaj drugega delat kar me zanima in če 

mi magistrska ne gre poskušam z drugim delom 

oprati mojo slabo vest, da se čutim koristno. 

Razdraženost  

Partner  

Manj potrpežljivosti  

Vzkiplivost  

Zemnjava 

aktivnosti 

Preusmeritev 

pozornosti  

Zamrznitev  

e-maili  

branje  

slaba vest  

C7:Ja bol to, da se nisem odzvala na 

profesionalen način in sem v komunikacijo 

vnašala osebne stvari. 

 

Neprofesionalen 

odnos  

Osebne zadeve  

Komunikacija  

D6: Na telesni ravni sem se čutila, da mi je 

neznansko vroče imela sem rdečico na licih in 

ko sem videl, da me vse prehiteva sem se začela 

tudi bolj potiti in drugače dihati. 

 

Rdečica 

Potenje  

Pospešeno dihanje  

 

V7a: Vas je mogoče takrat motilo tvoje 

vedenje? 

 

   

D7A: Mogoče me malo moti me to, da zakaj se 

ne lotim samega dela ta čas, ko razmišljam in 

vrtim scenarije. Mogoče me moti, da izgubljam 

čas, ko razmišljam vem da se stvari ne bo 

naredil in mogoč bi bilo boljše da bi se namesto 

tega lotil dela. 

 

Neaktivnost  

Prvi korak  

Pričetek aktivnosti  

Izgubljanje časa  

Razmišljanje  

Preigravanje 

scenarijev  

 

Pasivnost  

 

Obupanje  

Preusmeritev 

pozornosti  

 

Neustrezen odnos do 

ljudi v okolici  

 

Nevščenost 

disfunkcionalnih 

vedenjskih simptomov   

 

B7A:Zelo me moti to, da tako hitro obupam in 

preusmerim pozornost drugam oz. da ne opazim 

da sem se začela z drugimi stvari ukvarjat. Moti 

me to kako se grdo obnašam do fanta in 

prijateljev, moti me tudi to, da ko se ukvarjam z 

dejavnostmi, ki so mi sicer fanj in se ne morem 

sprostiti in se zaradi slabe vesti ne moram 

uživati in sem v krču. 

 

Hitro obupanje  

Preusmeritev 

pozornosti  

Neustrezen odnos  

Partner  

Prijatelji  

Neuživanje v 

hobijih  

Slaba vest  

C7A: V tisti situaciji ne. Ampak dolgoročno me 

je motilo moj vedenje do te nadrejene. Ampak 

Trenutna situacija  

Brez nevšečnosti 



 

 

to težko spremeniš, ker če si pri nekom tako 

zapisan, da oseba gleda nate na tak težko sam 

kaj razrešiš zato ne dajem takega pomena temu. 

 

Dolgoročno  

Odnos do 

nadrejenega  

Težave sprejemanja  

Zaznavanje osebe  

Dvostranski odnos  

Nemoč 

spreminjanja  

D7A:Motilo me je to, da ko sem bila v stresu 

sem bila zadirčna in nesramna do okolice 

čeprav mi so hoteli sodelavci pomagati sem se 

grdo obnašala do njih in to vedenje me je zelo 

motilo. Ja moti me tudi to, ker prenašam svoj 

stres na druge sodelavce, ki delajo zame. 

 

Zadirčnost  

Nesramnost  

Sodelavci 

Izkazovanje pomoči  

Prenos stresa na 

druge  

V16: Ste mogoče v tisti situaciji zaznali kako 

čustvo, oz. katero je bilo prevladujoče? 

   

A16:Rahla žalost, da morem zdaj to delat,ne pa 

it na dopust mogoče. Dvom, da se ne bo spočil 

med poletjem, manjša jeza nase, da nisem prej 

naredil. 

 

Žalost  

Brez 

dopusta/počitka  

Dvom  

Lastne zmožnosti  

Jeza do sebe  

Slabo načrtovanje 

aktivnosti 

 

Jeza do sebe ali do 

drugega  

 

Razočaranje nas sabo  

 

Strah/dvom  

 

Zmanjšanje 

nespoštovanja  

(nezmožnost izpolitve 

naloge)  

 

Obup 

 

Žalost  

 

Strah  

 

Negativna ali 

disfunkcionalna 

čustvena stanja  

B16: Huda jeza nase, obup, veliko razočaranje 

nad sabo. Veliko je bilo skrajnosti in 

spremeljivosti čustev, tekom dneva so mi se 

razlikovala. 

 

Jeza do sebe  

Obup  

Razočaranje  

Spremenljivost  

Skrajnosti  

C16:Razočaranje, nadrejeno osebo, da bi je 

uničila plane in konec tedna, manjša jeza je bila 

tudi prisotna. Mogoče tudi strah se je pojavljal, 

če bi se uprla nadrejeni osebi, strah me je bilo 

bolj posledic, če bi to naredila. 

 

Razočaranje  

Nadrejena  

Sprememba načrtov  

Zasebno življenje  

Jeza do drugega  

Strah 

Posledic zavrnitve 

naloge  

D16:Velika jeza nase, na momente obup, ker 

nisem vedela ali mi bo uspelo narediti, 

razočaranja nad samim sabo, strah da ne bom 

končala. 

Jeza do sebe  

Obup  

Razočaranje  

Strah  

V14 : Kakšne misli so se vam pojavljale, ko   Avtomatske misli  



 

 

ste bili v omenjeni stresni situaciji? 

A14:Misli, ki so me spreletavale: ali je res to 

pomembno, da naredim, ker imam že redno 

službo ... ali je ta mag. naloga sploh kaj 

pomembna v moji prihodnosti, mogoče pa ni 

tako pomembno da končam do konca poletja. 

Smiselnost naloge  

Dvom v smotrnost  

Pomembnost  

Prihodnost  

Dvom v smiselnost 

naloge/zaposlitve  

 

Vprašanje 

pomembnosti 

 

Dvom v prihodnost  

 

Samozaničevanje  

 

Lastna Nesposobnost  

 

Zaničevalen odnos do 

drugih  

 

Samoocenjevanje  

 

Izključujoče 

razmišljanje  

 

Katastrofično 

razmišljanje 

Koristne AM  

(primarno vrednotenje)  

 

NAM  

 
B14: Zelo izrazita je bila misel o moji ne 

sposobnosti: mag. naloge in tega enostavnega 

faksa ne morem končati, kako bom lahko še v 

praksi to delala, glej koliko si stara in sploh 

nimaš še konkretne službe, sploh nisi dovolj 

pametna, ne vem dojeti in intengrirati znanja, 

kaj se sploh spravljaš študirat če ne zmoreš ... 

 

Lastna 

nesposobnost  

Končanje študija  

Dvom v prihodnost  

Obremenjenost s 

starostjo  

Strah prihodnosti  

Redna zaposlitev  

Dvom v lastne 

zmožnosti  

Zaničevalen odnos 

do sebe  

C14: Ja bolj na osebni ravni: šefica ja 

neorganizirna, ne zna postavljat mej, ne zna 

delat, ni sposobna, hoče ugodit nadrejenim, ne 

ve kritične presoje kaj je pomembno kaj ne, 

neumna je ker mi je porušila urnik, lahko bi mi 

prej to povedala ... 

Zaničevalen odnos 

do nadrejene  

Iskanje napak  

Neorganiziranost  

Nesposobnost  

Želja po ugajanju  

Neanalitičnost  

D14: Predvsem so se pojavljale: Kaj se rabi 

meni skozi s to službo ukvarjat, lahko bi že 

menjala to službo, kaj je meni to treba delat, kaj 

nimam kaj boljšega za počet v življenju, cele 

dneve visim v tej pisarni, služba je začela 

preveč posegati v moje življenje, ali imam 

sploh privarno življenje, moram bi tukaj in 

štrikat te neumnosti, to neumno podjetje in 

neumni projekti,  

 

nisem organizirana, lahko bi prej začela z 

delom, zakaj sem odlašala ... 

 

Vprašanje 

pomembnosti 

Smiselnost 

zaposlitve  

Menjava službe  

Smisel življenja  

Časovna 

obremenjenost  

Pomanjkanje 

zasebnega življenja  

Nesmiselnost  

Neumnost dela  

Neorganiziranost  

Slaba razporeditev 

časa  

Samozaničevanje  

Samo-kritika  

V1: Na kaj pomislite ob besedi stres in 

kakšno asociacijo imate na besedo stres? 

   



 

 

A1: Pritisk nekaj, kar te dodatno otežuje in 

vpliva na osebne sposobnosti. 

 

Pritisk  

Dodatna 

obremenitev  

Vpliv na sosobnosti  

 

Dodatna obremenitev 

ali preobremenitev  

 

Neustrezni odzivi  

 

Utrujenost  

 

Osebni neuspeh  

(zaviranje uspeha)  

 

Negativna čustva  

 

 

NAM  

B1: Ko sem slišala besedo sem dobila sem 

čuden občutek v telesu, misel pa da preveč je 

vsega, ne zmorem, ne vem kako naprej ravnam, 

zakaj se ne zmorem z tem dogodkom soočiti na 

miren in racionalen način. 

 

Nenavaden fizični 

odziv  

Preobremenjenost  

Nezmožnost  

Izgubljenost  

Nezmožnost 

soočanja  

Neustrezni odzivi  

C1: Stres je širok pojem, ki te lahko zavira pri 

dnevnih opravilih, mogoče pomislim na pre 

obremenjenost, utrujenost.  Največkrat je 

asociacija pre obremenjenost organizma. 

Zaviranje  

Dnevna opravila  

Preobremenjenost  

Utrujenost  

D1: Pač neko stresno situacijo, neko nervozo v 

človeku oz. pri meni. Pomeni, da se je nekaj mi 

zgodilo največkrat nekaj kar nisem uspešno 

naredila, dokončala ali nekaj ni šlo po mojih 

planih in mi je to povzročilo stres in posledično 

sem živčna. Ko pomislim na stres mi pade 

asociacija: zelo nelagodna situacija. Ponavadi, 

ko slišim to besedo povežem z nečim stresnim z 

mojega življenja. Ko pomislim na besedo stres 

mi pride na misel: da ne bom zmogla. 

Nervoza  

Neuspeh  

Nedokončanje  

Sprememba načrta  

Živčnost  

 

Nezmožnost  

V17: Katerim dejavnikom pripisujete 

največji vpliv za nastanek opisane stresne 

situacije oz. kaj je vplivalo na to, da ste 

takrat padli v stresno situacijo?  

  Dejavniki stresa   

A17: Drugim dejavnikom, ki so vplivali, da sem 

notranje preobremenjen kot so služba, družina 

in delovne obveznosti. Notranji pa da sme v 

dvomu in se ne vem opredeliti ali bi  mogel bit 

jaz tako močen in to naredim med letom in si ne 

puščam in prenašam stvari za čas, ko imam 

dopust, ali bom zmogel to narediti in se hkrati 

spočiti in opravljati tudi druge obveznosti, 

pojavlja se mi strah da me bo to preveč 

obremenilo, da ne bom spočit za obvezne stvari 

kot so delo. 

 

Služba  

Družina  

Delovne obveznosti  

Zunanji dejavniki  

 

Notranji 

Neodločnost  

Neorganiziranost  

Usklajevanje  

Strah obremenitve  

Pomanjkanje 

počitka  

Delovne obveznosti 

 

Pretirana ambicioznost  

 

Neustrezni delovni 

prostor  

 

Družinske obveznosti 

 

Velika pričakovanja do 

sebe  

 

Izogibanje problemom  

 

Delovno okolje 

(zunanji/socialni) 

 

Jedrna prepričanja 

(notranji/psihološki) 

Visoka pričakovanja  

Izogibanje problemom  

 

NAM 

(notranji/psihološki) 

 

Vsakodnevni napori 

zunaj delovnega 

B17:Da pričakujem od sebe veliko, si želim 

narediti nekaj boj pomembnega. Drugi dejavnik 

Velika pričakovanja  

Osebna 



 

 

je to, da kako si nisem znala bolj organizirati 

čas. In mogoče je tudi okoljski dejavnik, da 

nisem imela primernega prostora za delo in 

mogoče vmes je bil tudi en projekt, ki mi je vzel 

precej časa in tudi zaradi tega projekta mi je 

bilo težko in sem začela katastrofizirat, da 

nimam časa za magistrsko. 

 

pričakovanja  

Zahtevnost do sebe  

Neorganiziranost 

Slaba organizacija 

časa 

Neustrezen prostor  

Delovne obveznosti  

Pomanjkanje časa  

Slaba organizacija časa 

in obveznosti  

 

Neodločnost  

 

Slaba komunikacija  

 

Sprememba smisla 

življenja  

 

okolja 

(zunanji/socialni) 

 

C17:Slaba komunikacija, šefica je čustveno 

neinteligentna, neprofesionalna, da jemlje 

argumente kot osebno ne pa profesionalno. 

Mogoče je kriva tudi moja percepcija te osebe, 

ker se podobne situacije že 16x zgodijo ti gre 

itak oseba na živce, ker je neorganizirana in se 

ne nauči  nič iz napak. 

Slaba komunikacija  

Osebno mnenje  

Ponavljanje napak  

Brez učenja  

D17: Da sem dovolila, da tam delam cele dneve 

in nekaj časa mi je delo predstavljalo poanto 

življenja. Potem so začeli drugi to sprejmati kot 

resničnost in da je to moje življenje. Nakopala 

sem si preveč vsega na glavo in me je 

enostavno zasulo. Ta dejavnik mi je najbolj 

izrazit in ja že ko drugi sprejmejo in me vidijo v 

moji vlogi in tudi sama sem preveč bila delavna 

in sem hotela obdržati ta standard oz. to svojo 

vlogo v podjetju.  

Preobremenjenost z 

delom  

Sprememba smisla 

življenja  

Preveč dela  

Zasutje z delom  

Pretirana delavnost  

Prevzemanje vloge  

Ambicioznost  

Delavnost  

Pretiravanje  

V18: Zakaj mislite, da ste ravno v tej 

situaciji doživeli stres? 

  Povzročitev stresa  

Vzvod/povod  

A18: Ne vem mogoče, ker sem bil že od prej 

probremenjen in mogoče ker sem preveč 

razmišljal ali je to nujno ali bom zmogel to 

naredit da ne bodo druge bolj pomembne stvari 

trpele. 

 

Predhodna 

obremenitev  

Pretirano 

razmišljanje  

Dvom v lastne 

zmožnosti  

Vpliv na 

pomembne stvari  

Predhodna 

obremenitev z 

dodajanjem nove  

 

Dvom v lastne 

zmožnosti (kaj pa 

če…) 

 

Neizpolnjevanje lastnih 

pričakovanj in 

pričakovanj drugih 

(igranje vloge) 

Čustvena kontrola   

Zahteva po potrditvi  

 

Neprofesionalen odnos  

NAM 

 

Jedrna prepričanja  

 

Čustveno stanje  

Nezadovoljstvo  

Napetost  

B18: Deloma je to kar dojemam to zahtevo kar 

se tiče dogodka. Kar ocenim kako naj bi se jaz 

mogla ravnati v tem dogodku in padem v stres 

ko ne počnem tega. Ko ocenim, kaj ta dogodek 

zahteva od mene se v meni kar avtomatično 

odzove celo bitje kot, da bi trčila v eno mejo jaz 

tega sploh ne morem in ne morem kar drugi 

pričakujejo od mene. 

Neizpolnjevanje 

pričakovanj  

Igrane vloge  

 

Pričakovanja drugih  

Neizpolnitev  

Nezmožnost  



 

 

C18: Ker so drugi neprofesionalni, mogoče, ker 

nisem imela že od prej dobrega odnosa z to 

osebo in ker sem imela druge bolj pomembne 

plane in sem mogla jih prestavljat. 

 

Neprofesionalen 

odnos 

Pretekle izkušnje  

Sprememba 

zasebnih načrtov  

 

Omejen časovni okvir 

pred dopustom  

 

Naveličanost dela  

D18: Zato, ker že tako doživlja mogoče neke 

vrste stres ko se odpravljaš na dopust in si na 

nek način vznemerjam v tem primeru pa je 

prililo olje na ogenj še to da nisem bila 

spakirana in nisem končala poročila oz.sploh 

nisem vedela ali ga bom končala. Če ne bi šla 

drugi dan na dopust in imela rezerviranega leta 

verjetno ne bi bila tako stresna situacija. 

Verjetno sem bila tudi naveličana vsega tega 

dela.  

 

Časovni okvir  

Omejen  

Letalo  

Nepripravljenost na 

dopust 

Pakiranje  

Dvom v izpolnitev 

naloge  

Naveličanost dela  

V31: Ali lahko naše misli vplivajo na 

nastanek stresa? 

   

A31: Ja misli veliko vplivajo na občutke in ti na 

doživljanje stresa. Mislim, da nekdo ki ima več 

negativnih misli prej pade v stres. 

 

Misli vplivajo na 

čustva  

Čustva vlivajo na 

stres  

Negativne misli 

Spodbujajo stres  

Zaznava povezave  

 

Pomemben je način 

zaznave misli  

 

Način premagovanja 

negativnih misli  

Vpliv NAM na stres  

B31: Ja vidim, povezavo v tem, da je veliko 

odvisno kakšen odnos vzpostavim, do misli, ki 

se mi pojavljajo. Ali jih vzamem zares, kot da te 

misli mi resno govorijo nekaj o meni, 

pripovedujejo kakšna dejansko sem. Ali pa so te 

misli ne nazorovane, ki se pojavljajo in jih ne 

morem nadzorovat in ne zrcalijo neposredno 

same realnosti,  

dosti odvisno je od tega kako dojemam te misli 

in koliko zmorem ko jih prepoznam neko misel, 

če se odločim najti neko alternativno razlago 

oz. popraviti misel. 

Zaznava povezave  

Ravnanje z mislimi  

Dojemanje misli 

Zaznavanje misli 

(ne)nadzorovanost 

misli  

Iskanje 

alternativnih misli 

C31: Misli so pač trenutni občutki. Mislim, da 

gre za poznavanje samega sebe ti sebe moreš 

toliko poznat in si dovoliti, da gredo lahko 

kakšne koli misli skozi tebe,Res pa je da ni 

dobro preveč negativnih misli skozi sebe in 

svoje možgane spuščat ampak enostavno moraš 

to dat ven iz sebe in poiskati racionalno 

Misli-trenutni 

občutki  

Poznavanje samega 

sebe  

Skozi tebe  

Nezaznavanje  

Negativne misli  



 

 

odločitev, če ne se pojavlja stres. 

 

Odprava  

Iskanje racionalne 

odločitve  

D31:Ja ker, ko me preplavijo črne negativne 

misli, ne vam kaj delam samo nekaj brzljam, 

sem nemirna,  nimam fokusa, in ne vidim celote 

samo nekaj hitim in sem nervozna in vse to če 

traja dolgo časa ali so ponavlja sproža stress, 

 

Povezava  

Negativne misli  

Neorganiziranost  

Nemirnost  

Brez fokusa  

Hitenje  

Neproduktivnost  

V33: Ali lahko naša “ocean” dogodka vpliva 

na nastanek stresa in kako? 

  Kognitivno vrednotenje  

A33: Stvar je v tem, ker jo ne 

zaznavam  ogrožujoče stresno kot bi mogoče 

katero drugo stvar, ker je to bila moja želja da 

dokončam magisterij in ker imam službo in sem 

preskrbljen in ne dajem temu dogodku tako 

velik pomen kot mogoče nekaterim, ki so mi 

bolj življenjsko pomembni in je od njih odvisna 

raven mojega življenja. Mogoče je odvisno 

kako kdo zaznava od pogleda na stvar in kako 

je  zate stvar pomembna in kake imaš vrednote 

in prioritete v življenju. 

Ocena dogodka  

Pogojena s 

pomembnostjo  

Vrednote 

Življenjske 

prioritete  

Ocena je pogojena s: 

 

Pomembnostjo  

 

Vrednotami  

Nemoč  

Čustvena kontrola  

Izogibanje problemov  

 

Ponovljivostjo  

 

Vpliva na spremembo 

ravnanja in 

čustvovanja  

Primarno vrednotenje  

 

Pomembnost  

 

Jedrna prepričanja  

 

Sekundarno vrednotenje 

(obvladjivost)  

 

B33: Če jaz ocenim ta dogodek kot to da 

morem napisati mag. nalogo, kot nekaj 

ogrožujočega, da jaz Ne zmorem bo to vplivalo 

na moje vedenje kot odsotnost do te naloge in 

zato se bom bolj izogibala teh aktivnosti in ko 

bom delala to aktivnost bom zaradi svoje ocene 

v stresu. Ocena vpliva tudi na moja počutje 

vedenje in na raven stresa. 

 

Pogojenost s 

pomembnostjo  

Ogroženostjo  

Nezmožnostjo  

Vpliv na ravnanje  

Odsotnost 

Menjava aktivnosti  

Izogibanje  

Vpliv na počutje 

C33: Če bi imela boljši oseben odnos s to 

osebno se bi verjetno tudi moja ocena tega 

dogodka zmanjšala. Ker sem bila že od prej v 

konfliktu je mogoče to povzročilo, da sem dala 

bolj oceno samemu dogodku in padla v stres. 

Res pa je da sem že to dala skozi in da se 

zavedam, se te situacije redno dogajajo v 

življenju in zato mogoče nisem dajala prevelike 

ocene tej situaciji. 

Boljši odnos 

Nižja ocena stresa  

Ponavljanje  

Rednost situacij  

D33:Ja, ker nekaj kar mi je bolj pomembno 

dajem večjo težo se bolj potrudim in če gre 

nekaj narobe na tem področju sem v velikem 

Pomembnost 

Večji pomen/ocena  

Trud  



 

 

stresu. Nekateri pa niso na tem področju ker 

dajo temu manjšo oceno in pomen. 

 

Prizadevnost  

Nenačrtovani 

zapleti 

Stres  

V27: Kakšno oceno oz. definicijo oz. pomen 

bi dali temu dogodku? 

  Izvor ocene stresa  

Kognitivno vrednotenje  

A27:Zame je to stranska situacija, mogoče je 

bila na momente malo ogrožujoča, ker mi krade 

moj prosti čas in mi manjša fokus pri delu. Ni 

pa tako ogrožujoča situacija sama, ker ni zdaj 

taka nuja, da končam, vem da  bom končal in 

bolj me ogroža na ta način, da mi krade čas, ko 

bi moral počivat in regeneritrat ter ukvarjat z 

družino, hobiji in prijatelji. Povezano je tudi z 

željo, ker želim končati in ker vem, da prej kot 

naredim prej končam, manj bom imel stresa. Če 

razmislim, trenutno me ne toliko ogroža, ker 

imam tudi zagotovljeno eksistenco. Verjetno, če 

bi se ta situacija dogajala, ko imam največ dela 

pa jo bi jemal kot bolj ogrožujočo. 

 

Stranska situacija 

Ne pomembna  

Ogrožanje prostega 

časa  

Zmanjšanje 

pozornosti 

Ni ogrožujoča 

Ni 

nujna/pomembna  

Stresna  

Odvzem časa 

Družine, druženje, 

prijatleji, hobiji 

(Prosti čas)  

Regeneracija  

Želja po končanju  

Zagotovljena 

eksistenca  

Ocena je pogojena s 

pomembnostjo 

dogodka  

 

Ogroženost 

eksistence/načina 

življenja  

 

Predhodno 

razpoloženje in 

obremenjenost ali 

izkušnje  

 

možnost regeneracije 

(prosti čas)  

 

Primarno vrednotenje  

 

 

B27: Zelo različno. V tem zadnjem mescu sem 

ga ocenila kot zelo ogrožujočega, negativnega 

in še kaj, vse to ... odvisno s katere perspektive 

gledam. Ali finančne ... to me zelo ogroža, ker 

bom mogla plačati mag., če jo ne dokončam v 

roku oz. z druge strani me mogoče manj ogroža, 

ker sem našla neko temo, ki me zanima, ampak 

je full gradiva in ne vem kako bom zmogla. Vse 

to ... pogosto mi ocena se spreminja glede na 

moje razpoloženje in odvisno na kaj 

pomislim...je pa vse povezano v merjenju svoje 

vrednosti in povezovanja svoje vrednosti z 

samo magistrsko. 

Različnost  

Zadnji mesec 

Ogožujoč  

Negativnost  

Finančni dejvnik  

Plačilo študija  

Zanimiva tema  

Veliko gradiva  

Spreminjanje  

Razpoloženje  

C27: Bil je bolj negativen ampak na podlagi 

preteklih izkušenj sem vedela kaj sledi in me ni 

toliko ganilo kot me je pred leti, zato ga 

mogoče nisem jemala tako resno, ker vem da se 

to vseskozi v poslu dogaja in je del življenja. 

Negativna ocena  

Pretekle izkušnje  

Pričakovanje 

situacije  

D27: Doživljala sem ga kot zelo ogrožujočega. Ogrožujoče  



 

 

In pripisala sem mu, da je zelo pomemben zame 

za mojo kariero in pripisala sem mu veliko 

oceno in mi je uničil nek del priprav na dopust 

in sem se počutila na nek način življenjsko 

ogroženo, ker je začela služba preveč posegati v 

moje privatno življenje in mi je uničila priprave 

na dopust. Zaznavala sem ga kot stresnega ker 

sem dala tisto obdobje prevelik pomen službi in 

nisem več imela privat življenja. Interpretirala 

sem ga tako da oz. ta dogodek mi je dal vedeti, 

da ne bom več svojega življenja in prostega 

časa razdajala za službo. To je bil zadnji dan 

kadar sem delala nadure.  

Pomembnost  

Uničenje načrtov  

Služba zasega večji 

del zasebnega 

življenja  

Zadnji dan nadur  

 

V29: Na podlagi česa ste pripisali temu 

dogodku takšen pomen? 

  Izvor ocene  

A29: Ja na podlagi svoje interpretacije dogodka. 

Prepisovali bi verjetno tudi na podlagi tega 

koliko so v stresu od prej od drugih dejavnikov 

in to bi jim le še stres poglobilo. Verjetno bi 

bilo odvisno tudi od njihovega trenutnega 

počutja, mogoče pa tudi od njihovih dosedanjih 

izkušenj, prepričanj, čustev in tega kak pomen 

dajo tej stvari. 

 

Interpretacija 

dogodka  

 

Skupek dejavnikov  

Nivo predhodnega 

stresa  

Trenutno počutje  

Predhodne izkušnje 

Prepričanja  

Pripisovanje 

pomembnosti  

Osebna interpretacija 

dogodka določa pomen  

 

Trenutno počutje  

Predhodne izkušnje  

Vrednote in preričanja  

 

Pripisovanje 

pomembnosti  

 

Stopnja ogroženosti 

življenjskih prioritet  

 

 

Čustvena raven  

 

Jedrna prepričanja  

 

Primarno vrednotenje  

B29: Ja na primer moj fanti bi gledal od 

nevtralno do pozitivno in tako oceno bi 

napisal.On ni tak da bi full doživljal ekstremne 

ocene. Dogodek ogroža mojo kariero in poklino 

pot. Ocenil bi ga kot manj ogrožujoč in kot 

nevtralen ali pozitiven. Njemu mag. naloga ne 

pomeni toliko in njemu ne rabi dokazovat kaj 

drugi mislijo ali kaj bo mentor rekel. 

 

Različnost zaznave  

Ogroženost kariere  

Ogroženost 

poklicen poti  

Brez pomena  

Mnenja drugih  

C29: Sigurno bi lahko kdo dal še nižjo oceno 

temu dogodku in ga bi dojemal manj stresno in 

ne in še manj resno kot jaz. Mogoče tudi na 

ravni življenjskega stila, kaj so naše prioritete v 

življenju, kaki so naši pogledi, kakšen je naš 

življenjski standard in vredote. 

 

Življenjske 

prioritete  

Osebni pogledi 

Prepričanja  

Življenjski standard  

Vrednote  

D29: Ja bi ker smo vsi različni imam svoje 

poglede in svojo lestvico vrednot. 

Različnost 

interpretacij 



 

 

 Različne vrednote  

V22: Kdo mislite, da je odgovoren za 

nastanek vaše stresne situacije?  

   

A22:Mislim, da smo odgovorni sami z našo 

interpretacijo dogodka. Ampak v mojem 

primeru je to da imam preveč obveznosti in sem 

utrujen tudi od drugih stvari. Je pa odvisno tudi 

kako si interpretiramo dogodek in kako nanj 

gledamo. Mislim, da imamo tudi možnost izbire 

v dani situaciji ampak vprašanje če vemo na to 

pogledat in vprašanje je ali delamo na tem kako 

redno se sproščat. 

 

Osebna 

odgovornost  

Interpretacija 

dogodka  

Pogled na dogodek  

Možnost izbire  

 

Redno sproščanje  

 

Osebna odgovornost  

 

Možnost izbire odziva  

 

Aktiven pristop – 

sekundarno 

vrednotenje  

 

 

Personalizacija  

Vmesno prepričanje  

 

NAM 

B22: To je različno, včasih zelo rada prenašam 

odgovornost na zunanje okoliščine ali druge 

osebe. Dosti težko mi je bilo zaradi okolja, ker 

nisem imela svojega prostora za delo in težko 

mi je bilo glede službe. Lahko pa prevzamem 

tudi odgovornost nase ampak kar nekako 

sprejmem odgovornost, saj je vredu bom jaz 

kriva, bom jaz poskrbela četudi mi ne bi bilo 

treba. Zdi se mi da, jaz lahko to nosim in da vse 

to zdržim in da drugim ni treba.  

Mislim, da sem sama odgovorna, ker se mi zdi, 

da vseeno imam možnost izbire v neki situaciji 

in si lahko izberem oz. popravim način na 

katerega vidim oz. ocenim situacijo. Gotovo 

sem se tudi s svojimi mislimi tudi sama dodatno 

nakopala stres tako da kot sem poslušala misli 

se nisem mogla zbrati in začetim z delom, kar je 

še dodatno vplivala na mojo stresno situacijo. 

Prevzem odgovornost sama za nastanek. 

Všečnost prenosa  

Odgovornost na 

druge  

Neustrezen delovni 

prostor 

Službene obvetnosti 

Prenos bremena 

nase  

Vzdržljivost  

Prenos krivde  

Prevzem bremena  

 

Lastna odgovornost  

Možnost izbire  

Popravek zaznave  

Vpliv misli  

 

C22: Mogoče bolj ona kot jaz, ampak jaz bi 

morala v tem primeru mogoče zavrniti in ne 

opraviti dodatnega dela. Tako bi se verjetno 

tudi ona naučila in spremenila vedenje. 

80% smo odgovorni sami, ali boš dopustil, da 

pride ta stres, da se te dotakne ali ne. Če gre pa 

za težke življenjske dogodke so to del življenja 

in se moramo znati s tem soočat, če pa gre za 

vsakodnevne dogodke smo tudi sami 

odgovorni, ker moramo znati zagovarjati svoje 

interes in se potegnit zase biti proaktivni oz. 

svoje naredit, svoje interese zagovarjati in 

Osebna 

odgovornost  

Zavrnitev navodil  

 

Sprememba vedenja  

Vsakdanji dogodki 

Možnost vpliva  

Zagovor interesov  

Potegniti zase  

Boj  

Aktivnost  



 

 

potem si nimaš kaj očitat. 

D22:Mislim da sem odgovorna sama. Kar je 

meni ta situacija stresna nekomu drugemu 

mogoče ne bi bila in jaz dovolim da mi je ta 

situacija povzročila stres nekdo drugi pa ne 

dovoli. Jaz sem tudi dovolila, da je do take 

situacije prišlo. Če bi se jaz lotila delat 

pravočasno oz ne zadnji dan do tega ne bi prišlo 

in če ne bi tako resno gledala na službo verjetno 

bi bila manj v stresu.  

Sami smo odgovorni. Ker dovolimo, da nas 

določena situacija vrže s tira. Kar dovolimo in 

kar razburimo se pademo v stres. Nekateri pa ne 

dovolijo, da te situacije vplivajo na njih jim ne 

dajo tak pomen in vrednost. Ali pa znajo 

kontrolirat sebe in svoje misli, čustva. 

Lastna odgovornost  

Dovolitev stresa  

 

Pasivnost  

Neodzivnost  

 

Lastna odgovornost  

Nepreprečevanje 

stresa  

Pripisovanje 

pomena  

Brez nadzora  

V19: Mislite, da je možno, da kdo drugi, če 

ga bi dala v isto situaciji, ne bi doživel stresa 

in zakaj ne? ALI…. Mogoče poznate kakšno 

tako osebo, ste jo mogoče že videli v kakšni 

podobni situaciji, kako je odreagirala? 

   

A19: Zavedam se da so različne osebnosti in 

karakterji ampak ima občutek, da še vedno 

držim nek nivo in sem deloven ker verjetno bi 

drugi že prej pokleknili in padli v stres. 

 

Obvladovanje  

Vstrajanje  

Drugi 

Klonili  

Perfekcionizem  

Visoke zahteve  

Perfekcionizem  

 

Visoka pričakovanja  

 

vrednotenje – 

interpretiranje  

 

Osebni idealizem  

 

Obtoževanje  

 

Zahteva po potrditvi  

 

Jedrna prepričanja  

 

Primarno kognitivno 

vrednotenje 

B19:Ja gotovo, ker bi drugače razumel samo 

mag. nalogo, kaj morejo narediti in mogoče bi 

imeli kakšna drugačna pričakovanja in mogoče 

bi tudi na drugih področjih bolj delovali brez 

stresa in ko bi prišli domov laže bolj 

ne  obremenjeno začeli z delom in pisanjem 

mag naloge.đ 

Različnost 

interpretacije  

Različna 

pričakovanja  

C19: Odvisno kako bi se obnašal in 

argumentiral in razložil namen zakaj je to nujno 

potrebno opravit danes ... potem stvari drugače 

dojemaš. 

Videla sem v bivšem podjetju kolega, ki je bil v 

isti situaciji in nadrejeni je spoštoval to da je bil 

pripravljen podaljšat delovnik in da mu da 

vedeti, da je to bolj izjema kot pravilo zaradi 

tega je drugače tretiral nadrejenega in je 

vzpostavil boljšo komunikacijo zato ni bil 

Argumentacija  

Razlaga 

pomembnosti  

Razumevanje 

situacije  

 



 

 

toliko v stresu. 

D19: Ja verjetno kdo drugi jo ne bi ker bi šel ob 

3h domov in bi svoje delo in poročilo prepustil 

sodelavcem.  

Ja poznam jih. Eni ljudje delajo 8 ur kot morajo 

in ko čas odbije gredo ne glede na to ali morajo 

dokončati ali ne Moj sodelavec bi rekel, da ima 

ob 3 prevoz domov in bi ugasnil računalnik in 

brez besed obšel. Četudi bi moral narediti 

poročilo. Mogoče si je tudi tak status ustvaril 

oz. ga drugi tako vidijo, mene pa drugače in 

zato pričakujejo od mene druge stvari kot od 

njega. Dal je že na začetku vedeti da ne bo 

delala nadur in igra to igro in ga drugi tako 

vidijo. Mogoče bi drugi bolj umirjeno naredil, 

mogoče bi doživel kaj malega stresa ampak ne 

toliko kot jaz. 

Neodgovornost  

Odgovornost  

Obtoževanje  

Sodelavec 

Sklicevanje na 

prevoz 

Končanje dela  

Ob točni uri  

Pustitev 

nedokončano  

Pričakovanja  

Nadure 

žambicioznost  

Umirjenost  

Tesnoba  

V21: Mislite, da nekateri posamezniki lahko 

iste dogodke dojemajo kot stresne drugi pa 

ne?  

 

A21: Mislim, da se vsem pojavlja minimalen 

stres. Ampak odziv na sam stres je pa različen 

eni se bolj vejo z njim sovpadat drugi manj. 

Odvisno je koliko smo tudi obremenjeni na 

drugih področjih in kako se vemo 

sproščat.  Odvisno je tudi koliko kdo doživlja 

velik stres je to koliko človek dela na sebi. 

Verjetno je pomembno od njihovih vzorcev v 

otroštvu, same kognitivne strukture osebnosti, 

naučenih vzorcev in zunanjih dejavnikov. 

 

Obrambni 

mehanizmi 

Spopadanje  

Vrednotenje 

situacije  

Sproščanje  

Stopnja 

obremenitve  

Vzorci v otroštvu  

KSO  

Naučeni vzorci  

Zunanji dejavniki 

Izogibanje problemom  

 

Zunanji stres  

 

Kognitivno 

(sekundarno) 

vednotenje  

 

Predstave o sebi  

 

Čustveno/fizično 

počutje  

 

Perfekcionizem 

 

Čustvena kontrola   

Jedrna prepričanja  

 

Zunanji stres  

 

Kognitivno vrednotenje  

 

Vmesna prepričanja 

 

B21: Dosti odvisno je kako ocenijo in kako 

bodo zmogli neko situacijo opraviti. Veliko je 

odvisno o tega kako podobo imajo o sebi in 

svojih zmožnostih, veščinah o sebi kakšen 

človek so, in kake prestave imajo koliko stresa 

pritiska lahko zdržijo. Zdi se i da te predstave 

lahko veliko oblikujejo našo resničnost, te 

predpostavke in slike, ki jih imamo o sebi. 

 

Kognitivno 

vrednotenje  

Ocena zmožnosti  

Samopodoba  

Zmožnosti 

Veščine  

Samopredstave  

Vzdržljivost  

Predpostavke  

Slika o sebi  

C21: Sigurno to drži veliko na to vplivajo 

pretekle izkušnje vzorci obnašanja, ki te 

Pretekle izkušnje  

Vzorci obnašanja  



 

 

spominjajo na na to osebo ali dogodek. Malo je 

odvisno od trenutnega počutja in deneva ali se 

že bil v stresu ali se ti je kaj drugega zgodilo. 

Pomembno je v kakem odnosih smo z drugimi.  

Trenutno počutje  

Medosebni odnosi  

D21: Na ta dotičen dogodek ne vem ampak 

enim morda služba ne toliko pomeni oz ji ne 

dajo takega pomena in teže kot jaz. Enim so 

določene situacije stresne drugim ne ker gledajo 

stvari bolj v easy se ne sekirajo toliko. Mogoče 

si eni znajo dopovedat, uvidet da če se sekirajo 

in so v stresu ne bodo nič spremenili in se 

umirijo in začnejo delat. Znajo se umiriti in 

sami sebe prepričat, da se morejo umiriti in da 

se je neumno sekirati za določene stvari na 

katere ne moremo vplivat oz. nič spremenit. Eni 

mogoče imajo več potrpljenja.  

Pomembnost službe  

Velik pomen  

 

Sproščenost  

Umirjanje  

Premagovanje 

stresa  

Kontrola  

V9: Kaj mislite, da ne bi smeli narediti v tisti 

situaciji? 

   

A9: Mogoče ne bi smel delat takega  problema 

z samim začetkom in odlašanjem, ampak da 

samo grem in se lotim stvari brez presojanja. 

Ker itak iz izkušanj vem, da bo stvar stekla in 

da ne smem gledati na to kot napor ampak kot 

na nekaj dobrega zame ker si to želim narediti 

in končati.  In mogoče sploh ne rabim nekega 

počitka ampak v tem času lahko vse opravim in 

končam. 

Pasivnost  

Odlašanje  

Izogibanje 

problemom  

 

Pozitivna 

naravnanost  

 

Izogibanje problemom  

 

Reaktivnost na 

frustracije  

 

Zahteva po potrditvi   

 

Nagnjenost k 

obtoževanju  

 

Visoka pričakovanja  

Jedrna prepričanja  

B9: Gotovo ne pomaga to, da se primerjam z 

drugimi in namesto, da bi usmerila pozornost 

nase gledam kje so drugi, kje sem šele jaz z 

delom. Ne bi smela tudi, da kar pustim, da mi 

gre čas kar tako nestrukturirano mimo, moram 

biti bolj fokusirana in zbrana. 

 

Primerjava z 

drugimi  

Pozornost vase  

Iskanje drugih  

Primerjava dela  

Aktivnost  

Pasivnost  

Usmerjenost  

Ciljnost  

C8:Dobro  bi bilo, da bi več podvprašanj 

postavila in bolj popravila odnos z nadrejenim. 

Ker potem bi me tudi ona bolj cenila in bi mi 

šla včasih bolj na roko. 

 

Popravek odnosa  

Spraševanje  

Cenjenjnje  

Sodelovanje  

D9: Ne bi smela narediti vsega tega kar sem, to 

je bila čista polomija. 

 

Nenačrtovanje  

Nenadzor dogodkov  

Spontanost 



 

 

Stoičnost   

V11: Kaj mislite, da bi v tej situaciji naredil 

vaši starši ? 

   

A11:Mama bi mi rekla isto, kar sem rekel, da bi 

bilo dobro, da naredim in čim prej  to končam. 

Rekla bi da prej, ko se lotiš prej bo to mino tako 

da poglej to na tak način, da ni tako hudo kot 

zgleda ampak samo začeti moraš in potem to 

gladko steče. 

Isto mišljenje  

Aktivnost  

Soočanje  

Zaključek  

Premagovanje 

začetka 

 

Izogibanje problemom  

 

Nemoč/vdanost 

 

Perfekcionizem  

 

Nagnjenost k 

obtoževanju  

 

Čustvena kontrola  

 

Reaktivnost na 

frustracije  

 

Jedrna prepričanja  

B11:Mama bi udarila po mizi in si rekla zdaj se 

bom zbrala in naredila kar je v moji moči v tem 

trenutku in ni treba, da vse razumem in naredila 

bom kar lahko in verjetno bi prosila za večjo 

pomoč mentorja. Bolj bi bila organizirana, 

strukturirana, imela bi večji fokus in en bi 

pustila, da jo stvari zapeljejo drugam. 

Odločnost  

Soočanje  

Aktivnost 

Ciljnost 

Iskanje pomoči  

Možnost napak  

Nepopolnost  

Boljša organizacija  

C11:Mati kot oseba, ki je bolj izkušena bi se 

znala še prej zavarovati, da ne pride do tega in 

bolj delala na preventiven dobrem odnosu z 

nadrejeno. Verjetno bi znala bolj diplomatsko to 

izpeljati. 

Izkušenost 

Zavarovanje  

Obrambni 

mehanizem  

Preventivnost  

Diplomacija  

D11: Moja mama sploh ne bi pustila pomoči 

drugim, ker je preponose nase. Na službenem 

področju bi stvar dokončal kot sem jo na koncu 

tudi sama pa četudi bi mogel delat do zjutraj in 

ne bi pustil pomoč drugim. Na privatnem 

področju pa bi verjetno obupal in se ne bi lotil 

pakiranja ampak on je dober na službenem 

področju. 

Brez pomoči drugih  

Osebni ponos  

Perfekcionizem  

Vztrajnost  

V12 : Kaj mislite, da sama reakcija na ta 

dogodek, situacijo pove o vas? 

 

   

A12: Pove, da sem preobremenjen, ker imam 

veliko drugih obveznosti in to je le še dodatna 

stvar. In če se začnem izogibati nekim nalogam 

si malo izgorel. Ker če pogledam iz drugega 

kota stvar ni tako nadležna kot jo mogoče čutim 

bolj pove, da odlašam in da si dajem neke druge 

izgovore. Pove tudi, da vem presoditi, da rabim 

počitek pavzo samo se mi pojavlja neko 

protislovje, da ne vem ali se bojim začeti in 

odlaša ali pa res potrebujem počitek. Odlašam 

Preobremenjenost  

Veliko obveznosti  

Dodatna stvar  

Izogibanje  

Izgorelost  

Odlašanje  

Izgovori  

Protislovje  

Strah začetka  

 

Izogibanje problemom  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedrna prepričanja  



 

 

ampak pri drugih stvareh ne odlašam toliko 

mogoče ni tako nujno, da naredim. Ni nujno 

ampak je bolj moja želja da to naredim. 

 

Visoka pričakovanja  

Perfekcionizem  

 

 

 

 

Zahteva po potrditvi  

Osebni idealizem  

Reaktivnost na 

frustracije  

 

 

 

Visoka pričakovanja  

Perfekcionizem  

 

B12: Čisto avtomatičen odgovori bi bil, da ne 

obvladam življenja. Mogla bi biti bolj 

strukturirana in mogla bi bolj obvladat take 

situacije, ker imam že eno diplomsko za sabo 

prejšnjo sem prej napisala. Dogodek mi zbuja 

misel, lastne nesposobnosti. 

Neobvladovanje  

Nestrukturiranost  

Lastna 

nesposobnost  

 

C12: Mogoče, da nisem maščevalna za vsako 

ceno, ker v vsaki osebi je malo maščevalnosti, 

da sem profesijonalna. Gre za napako druge 

osebe ampak mi vsebina dela pomembna zato 

sem to tudi dokončala in bila profesionalna. 

Pove da se znan tako postaviti zase, lahko bi 

trdila, da vem postaviti prioritete in tudi,če sem 

v gneči vem stvari končat no mogoče bi lahko 

vzdrževala boljše odnose že prej in bolj delala 

na tem. 

Ne-maščevalnost  

Profesionalen odnos  

Napaka osebe  

Pomembno delo  

Dokončanje  

Postavitev zase  

Boljši odnos  

D12 : Pove da imam slabo organizacijo, da 

slabo planiram čas in da prelagam določene 

stvari do skrajnega roka, da jih ne naredim 

vnaprej. Pove tudi, da je meni kljub temu 

verjetno meni dosti ok, da delam vse pred roki. 

Verjetno sem včasih res slabo organizirana in 

predvidevam preveč optimistično določene 

situacije. Negativnega pove, da še vedno ne 

vem nadzorovati dvojih čustev in reakcij in še 

vedno stres prenašam na okolico in druge 

čeprav oni niso nič krivi. Pozitivno je bilo to, da 

je tam vedno nekdo, ki mi bo pomagal in je 

pripravljen žrtvovati svoj čas da mi pomaga. 

Slaba organizacija  

Slabo planiranje  

Skrajni roki  

 

Optimistična 

predvidevanja  

Slab nadzor čustev  

V32: Mislite, da naša prepričanja vplivajo na 

nastanek stresa? 

   

A32: Ja nekateri, ki imajo pozitivna prepričanja 

in pogled o sebi bi rekel, da bo mag. naredil 

brez problemov in bi začel delat. Nekdo ki 

imam bolj negativna prepričanja in mnenje o 

sebi gleda boj togo in tudi več stvari ga spravi v 

stres. 

 

Pozitivna 

prepričanja  

Pozitivna 

samopodoba  

Aktivacija  

Negativna 

prepričanja  

Togost pogleda  

Stres  

 

Obstoj povezave  

 

+ prepričanja/manjši 

stres  

 

Negativna prepričanja 

večji stres  

 

 

Korelacija med 

prepričanji in stresom  



 

 

B32:Ja gotovo vplivajo, proti tem prepričanjem 

merim jaz situacijo s katero se srečam. Če imam 

jaz prepričanje, da sem neumna in da ne 

razumem stvari, da sem nesposobna za življenje 

in ko se soočim s tako situacijo kot je pisanje 

mag. in to potrjuje moje prepričanje to ni 

situacija v kateri se lahko vsak znajde ampak 

hitreje padem v stres zaradi prepričanja. 

 

Vplivanje  

Prepričanje je 

merilo  

Negativna 

prepričanja  

Neumnost  

Nerazumevanje 

Napaka  

Nesposobnost  

Stresnost  

Prepričanje je merilo 

stresa!!!! 

 

 

C32: Prepričanje je neko stališče, stališča pa so 

so osnovana na podlagi lastnih izkušenj, mnenj 

in ko si nekaj prepričan, da imaš prav in okolje 

ali oseba narobe ne prihajam v stres, ko pa 

mislim, da imam prav in osebna ali okolje na pa 

padem v stres nekaj v tem smislu. Pomembno je 

da si prepričan vase in da si kos stvari in potem 

doživljaš manj stresa. 

 

Prepričanje  

Stališče  

Lastne izkušnje  

Samoprepričanje  

Obvladovanje  

Pozitivna 

prepričanja  

Zmanjša stres  

D32:Mislim, da smo to v otroštvu in v naši 

preteklosti dobili in se prepričali, da je nekaj 

pomembno za nas zato damo temu večjo težo in 

ko nam kaj ne gre prav na tem področju smo 

nervozni in pademo v stres. 

 

Otroštvo 

Preteklost  

Ustvarjanje 

prepričanj 

Večja teža  

V1: Na kaj pomislite ob besedi stres in 

kakšno asociacijo imate na besedo stres? 

   

A1: Pritisk nekaj, kar te dodatno otežuje in 

vpliva na osebne sposobnosti. 

Pritisk  

Vpliv 

Osebne sposobnosti  

Negativna čustvena 

stanja  

 

Neuspešnost/umik  

 

B1: Ko sem slišala besedo sem dobila sem 

čuden občutek v telesu, misel pa da preveč je 

vsega, ne zmorem, ne vem kako naprej ravnam, 

zakaj se ne zmorem z tem dogodkom soočiti na 

miren in racionalen način. 

Telesni odziv  

Preobremenjenost  

Nezmožnost  

Umik  

C1: Stres je širok pojem, ki te lahko zavira pri 

dnevnih opravilih, mogoče pomislim na pre 

obremenjenost, utrujenost.  Največkrat je 

asociacija pre obremenjenost organizma. 

Zaviralec  

Preobremenjenost  

Organizem  

Neuspešnost  

D1: Pač neko stresno situacijo, neko nervozo v 

človeku oz. pri meni. Pomeni, da se je nekaj mi 

zgodilo največkrat nekaj kar nisem uspešno 

naredila, dokončala ali nekaj ni šlo po mojih 

planih in mi je to povzročilo stres in posledično 

Nervoza 

Čustveno stanje  

Neuspeh  

Ni po planih  

Nelagodnost  



 

 

sem živčna. Ko pomislim na stres mi pade 

asociacija: zelo nelagodna situacija. Ponavadi, 

ko slišim to besedo povežem z nečim stresnim z 

mojega življenja. Ko pomislim na besedo stres 

mi pride na misel: da ne bom zmogla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


