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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 

Anksioznost je doživeta kot pretiran strah, kot odziv na bolj ali manj nepomembne dražljaje. 

Simptomi anksioznosti se izražajo na telesni, čustveni, miselni in vedenjski ravni. Na telesni 

ravni se kažejo kot povišana vzburjenost simpatičnega živčevja; na miselni ravni kot rigidno, 

zaskrbljeno, katastrofično razmišljanje; na čustveni ravni osebo spremlja napetost in hromeč 

strah, na vedenjski ravni pa uporablja varna vedenja izogibanja, pretiranega nadzora in 

pretirane zaskrbljenosti. Anksioznost vzdržuje strah pred ponovnim napadom anksioznosti in 

neželenimi posledicami, ki bi jih to stanje lahko povzročilo. Opisane vrste anksioznosti so: 

obsesivno kompulzivna motnja, posttravmatska stresna motnja, socialna anksioznost, fobije, 

panična motnja in generalizirana anksiozna motnja. Kako bo anksioznost vplivala na življenje 

posameznika, je odvisno od odnosa, ki ga razvije do nje. Posameznik lažje shaja z njo, če 

sprejme svoja anksiozna in panična doživljanja, ne da bi jih zavračal ali se jim izogibal. 

Opisali smo različne možne strategije samopomoči, kot so izpostavljanje, tehnike sprostitve, 

preusmerjanja pozornosti, prepoznavanja avtomatskih misli in ustvarjanja alternativnih 

interpretacij dogodkov. Z raziskavo smo potrdili domnevo, da posamezniki poskušajo omiliti 

doživljanje tesnobe z uporabo bolj ali manj uspešnih načinov spopadanja z njo. Spontano 

razvijejo in uporabljajo tehnike samopomoči, podobne tem, ki so v literaturi teoretično 

obdelane in se uporabljajo v psihoterapiji. Posamezniki, ki pri spopadanju s svojo 

anksioznostjo v večji meri uporabljajo strategije samopomoči in v manjši meri varna vedenja, 

so pri obvladovanju svojih težav z anksioznostjo oziroma življenja bolj uspešni.   

Ključne besede: anksioznost, strategije samopomoči, varna vedenja, zaskrbljenost kot 

strategija reševanja težav, spreminjanje perspektive, sprejemanje težav, sprostitev. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT WITH KEYWORDS 

Anxiety is associated with overwhelming fear as a reaction to more or less irrelevant stimuli. 

Symptoms of anxiety are reflected on the physical, emotional, mental and behavioral level. 

They can be seen as increased arousal of sympathetic nervous system at the physical level; 

inflexible, anxious, catastrophic thinking on the mental level; as tension and paralyzing fear 

on the emotional level and safety behavior, particularly avoidance, excessive control and 

excessive concern at the behavioral level. Anxiety is generated by fear of a new anxiety attack 

and undesirable effects caused by this condition. Described types of anxiety are: obsessive 

compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, social anxiety, phobias, panic disorder 

and generalized anxiety disorder. The attitude of individuals towards anxiety is crucial as it 

defines the way in which anxiety affects each individual's life. Individuals deal with this 

disorder more effectively if they accept their experiences with panic without rejecting or 

avoiding them. Various possible strategies of self-help are described, such as exposure, 

relaxation and attention diversion techniques, learning to recognise automatic thoughts and 

create an alternative interpretation of events. The research confirmed the presumption that 

individuals try to alleviate the experiences of anxiety through the use of more or less 

successful coping strategies. They spontaneously develop and use self-help techniques, which 

are similar to those theoretically discussed in literature and used in psychotherapy. Those 

individuals who frequently employ self-help strategies and rarely maintain safety-seeking 

behaviour for coping with anxiety are more successful at managing their problems or life with 

anxiety.  

Keywords: anxiety, self-help strategies, safety-seeking behaviour, concern as a 

problem-solving strategy, changing perspective, accepting problems, relaxation. 
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1 UVOD 

 

Običajno se disfunkcionalni miselni vzorci in togi načini odzivanja na problemske situacije 

vlečejo tekom precejšnjega dela klientovega življenja, zato potrebuje obilo volje in energije, 

če jih želi spreminjati. Težave z anksioznostjo so pogosto kronične narave, zato je potrebno 

celo življenjsko prizadevanje v smeri razreševanja anksioznega počutja.  

Sodelovanje z usposobljenim in izkušenim psihosocialnim svetovalcem, znotraj kakovostnega 

svetovalnega odnosa, lahko anksioznemu klientu pomaga pri razreševanju njegove stiske. 

Terapevt ima za razreševanje anksioznosti potrebno strokovno znanje, pozna učinkovite 

metode in tehnike za reševanje številnih stisk in ima obilo izkušenj z učinkovitim 

razreševanjem težav klientov z anksioznostjo, ki jih lahko uporabi pri delu s posameznim 

klientom. Ker terapevt v posameznikovo težavo ni osebno vpleten, mu lahko ponudi že 

preizkušene rešitve iz širšega zornega kota, ki klientu zaradi ujetosti v svojem vzorcu 

anksioznega doživljanja ter uporabe varnih in izogibalnih vedenj sicer niso dostopne. Učinki 

terapevtske pomoči so boljši, če klient nadaljuje s tistim, kar se je v terapiji začelo. Pri 

stopanju po poti sprememb so potrebne klientova lastna motivacija, angažiranost in 

samoiniciativnost.            

Ker verjamemo, da vsak človek tako ali drugače teži k ravnovesju in sreči, smo prepričani, da 

si je vsak anksiozni posameznik tako ali drugače že poskušal pomagati pri lajšanju svojih 

težav. Skoraj nemogoče je, da bi klient obiskal psihosocialnega svetovalca, ne da bi prej sam 

kaj poskusil narediti za izboljšanje svojega stanja. Ti načini, s katerimi si posameznik skuša 

pomagati, so lahko neuspešni in prispevajo k vzdrževanju njegovega anksioznega stanja ali pa 

uspešni in vodijo posameznika k postopni razrešitvi težave. 

Ker je vsak posameznik večino svojega življenja prepuščen samemu sebi in svojim 

odločitvam o tem, kaj bo v nekem trenutku počel oziroma na kakšen način bo o nečem 

razmišljal, je pomembno, da se psihosocialni svetovalec pridruži klientu pri njegovem že 

oblikovanem odnosu do življenja. Zato je v procesu psihosocialne pomoči pomembno 

raziskati, kateri so posameznikovi že razviti načini samopomoči. Nadalje je dobro raziskati 

njihov vpliv na posameznikovo spopadanje z anksioznostjo ter ga spodbujati k ohranjanju, 

razvijanju in utrjevanju tistih načinov, ki mu pri spopadanju s svojimi težavami pomagajo in k 
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opuščanju strategij spopadanja z anksioznostjo, ki ga na poti napredovanja k boljšemu počutju 

zavirajo. Z upoštevanjem svojega znanja in izkušenj s tem, kaj anksioznim klientom pomaga, 

lahko psihosocialni svetovalec posamezniku predlaga preizkušanje načinov pomoči, ki so se 

izkazali kot uspešni. Pomembno je, da psihosocialni svetovalec klienta spodbuja, da si 

pomaga sam in nadaljuje na poti raziskovanja njemu najbolj ustreznih načinov samopomoči. 

Klient dobro pozna svojo življenjsko zgodbo, izkušnje, vire moči in njemu ustrezne metode 

samopomoči. Psihosocialni svetovalec ga lahko spodbuja na njegovi izbrani življenjski poti, 

ga seznani z novimi možnimi pogledi na njegove težave in novimi možnimi načini spopadanja 

z njimi ter mu vliva upanje.  

Namen magistrske naloge je pridobiti vpogled v manj in bolj uspešne strategije obvladovanja 

(samopomoči) pri spopadanju z anksioznostjo. Da bi se poglobili v proučevano tematiko, smo 

si zastavili naslednje cilje: pridobiti vpogled v anksiozno doživljanje posameznikov, proučiti 

ali posamezniki spontano razvijejo in uporabljajo varna vedenja in strategije samopomoči pri 

spopadanju z anksioznostjo in ugotoviti, katera; razumeti podobnost med strategijami pomoči, 

ki jih klienti spontano razvijejo s tehnikami, ki so v literaturi teoretično obdelane oziroma 

uporabljene v psihoterapiji ter raziskati, ali so posamezniki, ki pri spoprijemanju s svojimi 

težavami v večji meri uporabljajo strategije za samopomoč in v manjši meri varna vedenja, pri 

obvladovanju svojega življenja bolj uspešni.  

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo na 

podlagi proučevanja strokovne literature opredelili anksiozno doživljanje, vzroke anksioznih 

motenj, vzdrževalne dejavnike anksioznih motenj, vrste anksioznih motenj, predlagali 

strokovno pomoč pri težavah z anksioznimi motnjami, opisali samopomoč in skupine za 

samopomoč, predlagali strategije samopomoči in opozorili na manj uspešne strategije 

soočanja z anksioznostjo. V empiričnem delu naloge smo opredelili raziskovalni problem, 

premislili o namenu in ciljih raziskave, načinu zbiranja podatkov, določili vzorec, opravili 

intervjuje ter izbrali in analizirali prispevke, pridobljene na forumu za anksiozne motnje. 

Nadalje smo s pomočjo odprtega kodiranja analizirali pridobljene podatke, odgovorili na 

raziskovalna vprašanja ter potrdili postavljene hipoteze.  
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2 STRAH IN ANKSIOZNOST 

 

Strah je racionalen pojav, ki se pojavi zaradi znanega, razumnega razloga. Sproži ga realna 

nevarnost in, ko ta mine, se oseba začne pomirjati. Strah poviša raven vzburjenosti organizma 

in ga pripravi na ustrezno reakcijo. Povezan je s samoohranitvenim refleksom, ima vlogo 

obrambe organizma (Rakovec-Felser 1991, 15–16) in je ustrezen odgovor na prepoznano 

grožnjo (Dernovšek 2006, 235). 

Pri anksioznosti gre pogosto za pretiran strah, kot odziv na bolj ali manj nedolžne dražljaje 

oziroma kljub odsotnosti resnične grožnje (M. Kent in L. Rauch 2006, 639). Doživljanje 

anksioznosti se kaže kot preobremenjenost z neko nevarnostjo, katere pojav in pomen 

posamezniki neustrezno interpretirajo (Wells 1997). Objekt, ki sproža anksiozno doživljanje, 

je lahko prisoten v notranjosti posameznika oziroma v zunanjem svetu, lahko je specifičen ali 

splošen, določen ali nedoločen (Stanchieri 2012). 

Kadar je nekoga strah, da ne bo uspel v neki specifični situaciji, je kontekst, ki določa 

tesnobo, dovolj konkreten, da lahko posameznik svoje tesnobno počutje poveže z dano 

situacijo. Ko pa so tesnobne misli posameznika bolj abstraktne, ko se npr. boji, da ne bo uspel 

v življenju, težko poveže svoje tesnobno doživljanje s sprožilno situacijo (Milivojević 2008, 

527).  

Ko neko situacijo ocenimo za nevarno, tudi naša čustva, misli in telesni odzivi podpirajo naše 

sklepe. Kognitivni sistem tako proizvaja misli, povezane z dvomom vase, negativnimi 

ocenami in negativnim izidom. Telesni odziv na ocenjeno nevarnost je zmes občutkov, kot so 

nestabilnost, omotičnost in šibkost. Beck et al. (1986, citirano v Wells 1997, 5–6) predlagajo, 

da je to del prvinskih mehanizmov preživetja, ki nas vodijo, da bi se izognili tveganemu 

vedenju in prevzeli samozaščitno vedenje. V nekaterih okoliščinah takšni odzivi povečajo 

nevarnost, ki jo želimo preprečiti. 

Vsakdanja anksioznost se razvije v anksiozno motnjo, če se napeto stanje po določenem času 

ne umiri in traja, tudi ko nevarnost izgine. Pri tem je tesnoba tako intenzivna, da vpliva na 
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posameznikovo vsakdanje funkcioniranje na pomembnih življenjskih področjih; oseba se ne 

zmore več umiriti oziroma nadzirati svoje tesnobe (Dernovšek 2006, 235).  

2.1 Strah pred strahom oziroma tesnobo 

Značilnost oseb, ki trpijo za anksioznimi motnjami, je slabo prilagojen, prestrašen odziv na 

neko percipirano težavno situacijo (M. Kent in L. Rauch 2006). 

Anksioznost vzdržuje prav čustvena in kognitivna reakcija nanjo, kar pomeni, da vzdržuje 

samo sebe. Vzdržuje jo strah pred ponovnim napadom anksioznosti (The  University of 

Nottingham 2017). Na strah celoten organizem intenzivno reagira. To so spontane reakcije 

avtonomnega živčnega sistema, nad katerimi pogosto nimamo zavestne kontrole in nas lahko 

prav zaradi tega hudo vznemirjajo. Kako bo strah vplival na življenje posameznika, je odvisno 

predvsem od tega, kakšen odnos bo prevzel do njega, ali ga bo sprejel kot nekaj naravnega, ali 

pa bo nanj preveč prestrašeno reagiral, se začel z njim obremenjevati in mu pretirano 

posvečati pozornost. V tem primeru se še poveča, saj ga jača prav posameznikovo ukvarjanje 

z njim. Ta drugotna anksioznost privede posameznika v vse večje občutenje negotovosti, 

ogroženosti in v nepredvidljive reakcije na malenkostne povode. Pretirano pripisovanje 

pomena nadležnemu občutju strahu lahko posameznika precej vznemiri in zavede, da svoje 

življenje zoži le še na ukvarjanje s svojim počutjem, postane pretirano senzitiven, pozoren na 

še tako majne spremembe v notranjem dogajanju ter začne obsesivno samoopazovanje. 

Posameznik začne bežati že pred najmanjšimi napori in se umikati v umirjeno okolje. 

Govorimo o fobofobiji, strahu pred strahom, ki se utrjuje na tak način, da pred njim 

posameznik beži, ga poskuša brez uspeha prikriti ali zatreti, namesto da bi se z njim soočil 

(Zalokar 1983, 38–40). 

2.2 Zaskrbljenost – spremljevalka anksiozne motnje 

Zaskrbljenost je skupna značilnost vseh vrst anksioznosti. Posamezniki jo uporabljajo kot 

način soočanja z nevarnostjo, nad katero nimajo želenega nadzora (Goleman 1997, 85).  

Barlow (2002) razume skrb kot »kognitivno komponento anksioznosti«. 

M. G. Craske (1999) vidi skrb kot predhodnico strahu in panike. Ko oseba dojema neko 

nevarnost za potencialno, občuti skrb, ko zazna, da se nevarnost približuje, občuti 

anticipatorno anksioznost, ko grožnjo doživi kot neizogibno, pa jo prevzameta strah in panika 

(Hribar 2007, 85). 
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Skrbi so osrednji element anksioznih motenj in se ponavadi kopičijo vrsto let in pri tem 

prispevajo k vzdrževanju osnovnega problema (Toš Koren 2007, 97). Vsebina misli oziroma 

skrbi anksioznih posameznikov se vrti okoli zaznanih in pričakovanih groženj (Grant et al. 

2010, 76–77). 

V kognitivno-vedenjskih modelih opisujejo vpliv skrbi oziroma zaskrbljenega razmišljanja na 

to, da klienti pričakujejo negativne razplete neke skrb vzbujajoče situacije, medtem pa 

spregledajo osnovne informacije. Paradoksno prav zaskrbljenost onemogoči konstruktivno 

soočanje z nevarnostjo; nazadnje so anksiozni posamezniki nemočni tako pred neustavljivim 

tokom skrbi kot pred nevarnostjo samo.  

Na skrbi anksiozni posameznik reagira z zaskrbljenostjo, saj imajo moteč vpliv na osebno 

življenje. Najbolj ga vznemirjajo tiste skrbi, ki se stalno ponavljajo. Pred njimi ima občutek 

nemoči, zdi se mu, kot da ga ne želijo pustiti na miru. Občutek ima, da jih ne more nadzirati, 

rešitve, kot odgovor nanje, pa tudi ne najde. Zdi se mu, da se s kolesja zaskrbljenega uma ne 

more rešiti. Do svojih skrbi tako razvije negativne ocene.  

Posameznik pogosto verjame, da bo z zaskrbljenim načinom razmišljanja bolje razumel svojo 

težavo, vendar premlevanje neštetih negativnih možnosti prispeva k večji zmedi in občutku 

nemoči. Z enostranskim, ozkogledim premlevanjem enih in istih scenarijev pozitivne 

možnosti pogosto spregleda in tako onemogoči ustvarjalno reševanje težave.  

Na zaskrbljenost lahko gledamo tudi s pozitivnega vidika. Oseba, ki je zaskrbljena, je lahko 

bolj previdna in prej opazi neko nevarnost, kar je pri zagotavljanju lastne varnosti pomembno. 

Zaskrbljenost lahko pripomore k večji osredotočenosti posameznika na obvladovanje 

določene težave. Nadalje lahko z njo predvidi možne nevarnosti, še preden se pojavijo, kar je 

smiselno le, če razmišlja tudi o pozitivnih rešitvah možnih tveganj (Goleman 1997, 85). 

Tako kot pri vsaki stvari, moramo imeti tudi pri zaskrbljenosti zdravo mero. Ko je 

zaskrbljenost poglavitno doživljanje posameznika in se pojavlja kot njegov poglavitni način 

soočenja s težavami, preraste v anksiozno motnjo. Posameznik se prepušča toku zaskrbljenih 

misli, pri čemer je njegovo razumno presojanje resničnosti oteženo.  

Skrbi zaobidejo voljo. Sproži jih neka s čustvi nabita predstava, ki se oblikuje kot odziv 

posameznika na nekaj, kar ga spomni na bližajočo se nevarnost. S čustvi nabita predstava o 

strah vzbujajočem dogodku sproži anksiozni odgovor. Kot odgovor na neprijetno tesnobno 
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stanje se posameznik poglobi v zaskrbljeno razglabljanje o preteči katastrofi. Ko se njegova 

pozornost ujame v tok skrbi, ena zaskrbljena misel sproži drugo.  

Ko se posameznik pretirano ukvarja s skrbmi, se njegova pozornost tako ujame v nenehno 

premlevanje skrbi, da spregleda čustveno predstavo o katastrofi, ki je te skrbi pravzaprav 

sprožila. Zaskrbljene misli so anksiozni odziv na anksiozne občutke, s katerimi se anksiozna 

oseba še ni pripravljena soočiti. Na tak način se loči od doživljanja resničnega vzroka 

anksioznosti. Premlevanje skrbi ohromi doživljanje tistih čustev, ki te skrbi sprožajo. Raven 

občutene anksioznosti se, kot ugotavlja Borkovec, zniža (Goleman 1997, 88). 

V empiričnih raziskavah se je pokazalo, da skrbi klientom preprečujejo, da bi občutili globlja 

neprijetna čustva. S posvečanjem navideznim skrbem se tako izognejo soočanju s svojimi 

resničnimi občutki. Anksiozni posamezniki pogosto skrbi jemljejo kot nujni sestavni del 

procesa reševanja težav in mislijo, da brez njih razrešitev težav ni možna. Hkrati se zavedajo 

negativnih posledic skrbi in si prizadevajo, da bi jih kontrolirali ali odstranili (Toš Koren 

2007, 97). 

2.3 Simptomi 

Pri anksiozni motnji pri posamezniku opazimo pomembno spremembo tako na ravni telesa 

kot na čustveni, miselni in vedenjski ravni (Grant et al. 2010, 78). Anksioznost se izraža na 

fiziološki ravni preko povišanega vzburjenja simpatičnega živčevja (Lamovec 1988, citirano v 

Hribar 2007, 78). Telesni simptomi, ki jih doživlja, so pretirano potenje, tresavost, razbijanje 

srca, tresenje glasu, spremenjen ritem ali globina dihanja, napetost telesa, stiskanje v prsih in 

grlu ter suha usta (Dernovšek 2006, 236). Telesna drža je sključena ali napeta, na izrazu 

obraza in mimiki se kaže napetost. Anksioznost se izraža tudi v gibanju, ki je okorno in 

počasno ali nemirno in neusklajeno (Rakovec-Felser 1991, 16). Posledica anksioznosti so tudi 

težave s spanjem, ki se kažejo v obliki nemirnega spanca (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2012, 

40). 

Anksiozno osebo prevevajo misli, ki jo demoralizirajo (Dernovšek 2006, 236), pogosto se ji 

vsiljujejo ene in iste ideje (Rakovec-Felser 1991, 16). Razmišlja enostransko in 

deterministično, osredotoča se zgolj na negativen izid. Pogosto je zaskrbljena in v 

pričakovanju katastrofičnega dogodka izrazito pretirava. Ukvarja se z idejami o lastni nemoči 

in nezmožnosti kontrole nekega zanjo pomembnega dogodka (Dernovšek 2006, 236). Misli se 

vrtijo okoli lastne nesposobnosti in nezmožnosti obvladovanja zadev, s katerimi je 
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obremenjena. Prežete so s strahom, da jo bodo drugi, od katerih je odvisna, zapustili ali 

obsojali (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2012, 40). Pogosto je zbegana, zmedena in negotova, 

ne more se dalj časa zbrati, misli ji begajo, je raztresena, pogosto ne vidi rdeče niti v neki 

situaciji in se ne more umiriti in razumno premisliti (Rakovec-Felser 1991, 16). Njeni 

poglavitni občutki so sestavljeni iz napetosti in hromečega strahu. Nesproščeno počutje jo 

izčrpava in se na tak način stopnjuje v doživljanje vse intenzivnejših strahov (Zalokar 1983, 

34). Ob katastrofičnem razmišljanju jo spremljajo čustva strahu, panike, utesnjenosti, nemoči, 

nemira in tesnobe (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2012, 40). Posledica dolgotrajnih napadov 

tesnobe je občutek nesposobnosti in manjvrednosti (Rakovec-Felser 1991, 16). Zaskrbljena 

oseba paradoksalno hkrati od sebe zahteva popolnost in podcenjuje svoje zmožnosti soočanja 

s težavo (Toš Koren 2007, 97). 

Večina vedenja je določena s kopičenjem dolgega seznama pogojenih strahov, ki jih pridobi 

preko življenja. Prevladujoče vedenje je izogibanje situacijam, ki zbujajo anksioznost. 

Zmedenost se kaže tudi v njenem vedenju. Anksioznost jo zaradi svoje pojavne nejasnosti in 

nepričakovanosti ovira pri učinkovitem ukrepanju (Dernovšek 2006; Dernovšek, Gorenc in 

Jeriček 2012). 

2.4 Vzroki anksioznih motenj 

Tako kot obstojijo različne stopnje anksioznosti, obstojijo tudi različne stopnje zavedanja 

razloga anksioznosti, ki variirajo od posameznika do posameznika. Posameznik, ki trpi zaradi 

notranjega konflikta, ima vsaj kakšno idejo o njegovih vzrokih, čeprav ne more jasno 

opredeliti vseh prisotnih dejavnikov (Hilgard, C. Atkinson in L. Atkinson 2002, 440–442). 

Anksioznost ima svoje nevrobiološke osnove. Specifičen nevrokemični in nevropeptidski 

sistem je povezan z dražljaji, ki povzročajo strah, anksioznost in vedenjske odzive na ta 

občutja. Ta sistem vpliva na kortikalna in subkortikalna področja možganov, kjer nastajajo 

simptomi anksioznih motenj. Dolgotrajno neuravnovešeno delovanje tega sistema prispeva k 

razvoju anksioznih motenj, vključno s panično motnjo, posttravmatsko stresno motnjo in 

socialno anksioznostjo (Charney in Bremner 2006, 605). 

V raziskavah je bilo pokazano, da se anksiozna stanja »pojavljajo v posameznih družinah v 

več generacijah«. Ugotovili so, da je tveganje za razvoj anksiozne motnje določeno z 

genetskimi dejavniki v 30–50 % (Todorović 2010, 215). 
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Nadalje na razvoj anksiozne motnje vpliva interakcija z okoljem. Izrazito so občutljivi otroci, 

ki so bili dalj časa pretirano izpostavljeni neugodnim okoliščinam. K razvoju te motnje so bolj 

nagnjeni otroci, ki so bili za več časa ločeni od staršev, so jih starši zanemarjali, se zanje 

premalo zanimali ali jih zapustili, zaradi česar so občutili strah pred samoto oziroma 

zavrnitvijo. Občutljivejši so tudi otroci, ki so odraščali s starši, ki so svet razumeli kot nevaren 

in so jih potencialne nevarnosti, ki bi lahko ogrožale otroka, pretirano skrbele, zaradi česar so 

se vedli zaščitniško. V taki družini otrok razvije pretirano previdnost in nezaupljivost v 

odnosu do sveta. Prav tako so občutljivi otroci, ki so jih starši kritizirali in jim postavili visoka 

merila za uspeh ter jim tako posredovali občutek negotovosti ter neustreznosti. Kot odrasle 

osebe se lahko ti posamezniki preveč trudijo doseči odobravanje od drugih na račun utišanja 

lastnih potreb. Nadalje so razvoju anksiozne motnje bolj podvrženi otroci, katerih starši so 

zatirali njihovo spontano izražanje čustev. V odrasli dobi se lahko zato ob spontanem 

doživljanju in izražanju občutkov počutijo napeti in prestrašeni (Dernovšek 2006, 235).  

2.5 Razvoj anksioznosti 

Dednost povzroči, da se oseba rodi »z bolj odzivnim in razdražljivim živčnim sistemom«, 

sprožilni dejavnik pri razvoju anksiozne motnje pa je lahko nakopičen stres, ki ga oseba 

doživlja dolgotrajno ali pa kratkotrajno in v veliki intenzivnosti. Tako dednost, doživetja v 

otroštvu in pogojevanje kot stres pritiskajo na točko, kjer je posamezna oseba najbolj ranljiva. 

Če je pritisk zanjo prevelik, lahko popusti pod vplivom naštetih dejavnikov in razvije 

anksiozno motnjo (Bourne 2014, 49–52). 

Stanje anksioznosti lahko povzroči vsaka situacija, ki ogroža posameznikovo dobro počutje in 

psihofizično varnost. Nadaljnji viri anksioznosti so konflikti in frustracije, ki ovirajo 

posameznikovo napredovanje proti želenemu cilju (Mihelač, Neubauer Gogala in Skrušny 

Babin 2005, 272). 

Ko nas nekaj zavira pri udejanjanju motivov in uresničevanju želenih ciljev oziroma nam je 

vsiljeno nekaj, česar si ne želimo, se počutimo frustrirani (Hauck 1988, 52). Frustracijo 

občutimo kot neprijetno čustveno stanje, napetost in vznemirjenost. Ovire pri uresničevanju 

nekega cilja lahko izvirajo iz fizičnega okolja, socialnega okolja ali iz posameznikove 

notranjosti (Hilgard, C. Atkinson in L. Atkinson 2002, 430–434). 
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Razlogi, zakaj pride do čustvenega neravnovesja, so pri vsakem posamezniku različni. 

Pogosto gre za to, da so frustracije in konflikti tako veliki, da jih posamezniki ne morejo 

predelati in omajajo njihovo bivanjsko ravnovesje (Zalokar 1983, 35–36). 

Zagovarjamo stališče, da ni zgolj frustracija tista, ki povzroči neko psihično motnjo, ampak 

tudi in predvsem posameznikov odziv nanjo. Nekateri ljudje so nagnjeni k temu, da delajo 

paniko in doživljajo kot katastrofo že manjšo nevšečnost. Namesto tega je boljše zbrati misli 

in se zavedati, da za našo nesrečo ni toliko kriv dogodek kot naš čustveni in miselni odziv 

nanj, ki se pogosto ob vsakem uravnoteženem premisleku zdi pretiran (Hauck 1988). 

Nekateri strokovnjaki s področja vedenjsko kognitivne terapije razlagajo, da se strah in 

anksioznost, ki sta povezana z neko kritično situacijo oziroma kritičnim dogodkom, lahko 

razvijeta s klasičnim pogojevanjem. Oseba se strahu in anksioznosti priuči na podlagi 

asociaciativnega učenja, ko poveže nevtralen, pogojen dražljaj z odpor 

vzbujajočim/averzivnim brezpogojnim dražljajem, ki se pojavlja skupaj z nevtralnim 

dražljajem. Izpostavljenost posebnim okoljskim dejavnikom, ki so povezani s travmatskim 

dogodkom, tako sproži simptome anksioznosti in strahu tudi v neogrožujoči situaciji, ki zgolj 

spominja na nevarnost. Stari spomini na travmo se ponovno aktivirajo ob dogodkih oziroma 

znamenjih, ki spominjajo na travmatični dogodek oziroma so z njim asociativno povezani. 

Ponavljajoča se reaktivacija teh spominov pripelje do tega, da se travmatični spomini še bolj 

utrdijo Vsakič, ko je travmatični spomin ponovno aktiviran, se integrira v to, kar oseba v 

danem trenutku doživlja ali zaznava in postane del novih spominov. Tako je travmatično 

občutenje vsebovano tudi v novih izkušnjah in je del novih spominov (Charney in Bremner 

2006, 605–606). 

2.6 Ohranjanje in preseganje anksiozne motnje 

2.6.1 Kaj vzdržuje anksioznost? 

Vzdrževalni vzroki so tisti, ki prispevajo k temu, da se anksiozna motnja ohranja. 

2.6.1.1 Varnostna vedenja 

Anksiozni čustveno-mentalni sistem posamezniku preprečuje, da bi se neposredno soočil s 

svojimi strahovi. Vodi ga k vedenju, s katerim se izogiba stresnim dejavnikom in z njim skuša 

preprečiti, da bi se to, česar se boji, zgodilo (M. Kent in L. Rauch 2006). 
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V človeški naravi je, da poskuša občutja tesnobe odpraviti. Nekateri avtorji so pisali o tem, da 

določene strategije, s katerimi skušajo ljudje zadušiti svojo tesnobo, to še potencirajo. To so 

različni načini za spopadanje s stresorji, ki vzniknejo iz stanja pripravljenosti posameznikov, 

ki nevarnost pričakujejo in se skušajo nanjo pripraviti, jo preprečiti ali se ji izogniti. Tovrstna 

varnostna vedenja imajo nasproten učinek, saj v ljudeh vzbudijo še hujšo tesnobo. Mednje 

spadajo razne strategije izogibanja in preusmerjanja pozornosti od svojih anksioznih občutij 

(Salecl 2007, 21–23). Če posameznik svoje misli enači z dejstvi in se nanje odzove z begom 

iz situacije, svoja disfunkcionalna prepričanja ter strah le še utrjuje in jača (Wells 1997). 

Anksiozna motnja se tako vzdržuje prav zaradi posameznikovih prizadevanj, da bi se izognil 

situacijam, v katerih ga je strah. 

Prav zaradi trenutnega olajšanja, ki ga izogibanje povzroči, lahko posamezniki pogosto 

posegajo po tovrstnem anksioznem vedenju. Anksioznost potlačijo zaradi opuščanja 

pomembnih življenjskih nalog in nezadovoljstvo, ki vse to spremlja, le še narašča (Frankl 

2005, 92). 

2. 6. 1. 2 Anksiozni samopogovor 

Pri anksiozni motnji se motena obdelava informacij iz okolja izraža preko dojemanja in 

zaznavanja sveta kot nevarnega (Wells 1997, 2). Anksiozni posamezniki si pogosto napačno 

razlagajo nevarnost in precenjujejo verjetnost, da se bo nekaj kritičnega zgodilo, ter resnost 

tega dogodka. Z uporabo katastrofičnega mišljenja se pretirano obremenjujejo z neko zaznano 

ali namišljeno nevarnostjo, pri čemer je videti nevarnost veliko bolj strašna, kot dejansko je. 

Sebe in svojo sposobnost, da bi se z neželenim dogodkom uspešno soočili, pa po drugi strani 

podcenjujejo (Wells 1997; Grant et al. 2010). S ponižujočim samoprigovarjanjem neugodno 

vplivajo na lastno samozavest (Schwarz in Schweppe 2005, 78).  

Anksiozne motnje se vzdržujejo pod vplivom naslednjega »kognitivnega reagiranja« : osebe 

stalno usmerjajo pozornost nase, v svoji zavesti stalno obnavljajo negativna prepričanja o 

sebi, s svojimi problemi se soočajo pasivno, tako da o njih zaskrbljeno premišljujejo ali se jim 

izogibajo, njihova pozornost se pretirano ukvarja s pretečimi nevarnostmi oziroma grožnjami 

(Živčić-Bećirević in Anić 2007, 133- 134). Stopnja tesnobe je ponavadi premo sorazmerna s 

stopnjo zaskrbljenosti (Wells 1997, 207).  
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2.6.1.3 »Zadrževanje čustev«, »nezadostna asertivnost« in »nezadostna skrb zase« 

Do nesproščenosti privede tudi stalni nadzor nad izražanjem svojih občutkov, ki jih kažemo v 

skladu z družbenimi normami, pri čemer neprimerne občutke skrivamo. Ponavljajoče se 

zatiranje občutkov vodi v strah, da bi privreli na dan ob nepravi priložnosti, kar povzroči 

stalno prisotno napetost. Zakaj anksiozni ljudje skrivajo svoja čustva, je mogoče pripisati 

različnim razlogom. Eden od njih je strah pred (samo)obsojanjem zaradi intenzivnega 

čustvenega izbruha. Anksiozni posamezniki imajo izrazito potrebo, da bi sebe in celotno 

dogajanje okoli sebe držali pod nadzorom. S prepuščanjem čustvom se jim ta nadzor lahko 

izmuzne, ob upadanju nadzora pa se doživeta anksioznost poviša. Stalni nadzor nad 

izražanjem svojih občutkov, ki jih anksiozni posamezniki kažejo v skladu z družbenimi 

normami, paradoksno privede do nesproščenosti oziroma povišanja anksioznosti (Bourne 

2014). 

Alternativa zatiranju čustev je dovoljevanje sebi, da se v svojih čustvih sprostimo, jih 

občutimo, neposredno izrazimo in jih tako priznamo sebi in drugim (Davis, Eshelman in 

McKay 2008). 

Ker se anksiozni posamezniki večinoma ukvarjajo s svojimi strahovi, si ne dajo priložnosti, da 

bi kvalitetno poskrbeli zase in svoje pristne želje, potrebe in cilje ter se namesto tega pretirano 

podrejajo zahtevam okolja. Naučiti se morajo poskrbeti in postaviti zase (Hauck 1986). 

2.6.1.4 Nezdrav način življenja in odsotnost smiselne naloge 

Poživila, s hormoni in kemikalijami nasičena hrana ter druga nezdrava oziroma umetna 

prehrana in odsotnost gibanja vplivajo na upad imunskega sistema in anksiozno doživljanje le 

še stopnjujejo. Anksioznost in stresen način življenja hodita z roko v roki (Newhouse 2000). 

Posamezniki, ki se prepuščajo življenju, ne da bi se zavestno usmerili v želeno smer, lahko 

doživljajo bivanjsko praznoto oziroma odsotnost prepoznavanja smisla ter se izgubijo v 

vsakdanji rutini in malodušju. Osebo, ki se v svojem življenju usmeri v uresničevanje neke 

zanj pomembne naloge oziroma smisla, ta ščiti pred neobvladljivimi občutki tesnobe (Caddy 

1986; Frankl 2014). 
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2.6.2  Vpliv kognitivne sheme na vzdrževanje anksiozne motnje  

Po Beckovni kognitivni teoriji čustvenih motenj anksioznost spremlja in vzdržuje izkrivljeno 

razmišljanje, neustrezne razlage dogodkov ter popačena predelava informacij iz okolja, ki se v 

klientovi zavesti pojavi v obliki negativnih avtomatskih misli. Te vzniknejo na podlagi 

temeljnih prepričanj in predpostavk, ki jih je oseba razvila že kot otrok in sestavljajo njeno 

kognitivno shemo. Oseba informacijo, ki jo dobi iz okolja, interpretira skozi sito svoje 

kognitivne sheme (Wells 1997, 2–5). Ta določa običajne načine, kako zaznava in dojema 

stvari. Razumemo jo kot kognitivni okvir, ki ga posameznik zgradi preko izkušenj in preko 

katerega je vodeno in usmerjano njegovo delovanje. Svoj pogled na resničnost skozi sito 

svoje sheme pogosto zamenja za resničnost samo. Svoje izkušnje razume skladno s svojimi 

običajnimi vzorci razmišljanja. Nekateri raziskovalci so dokazali tudi, da si bolj zapomnimo 

tiste vidike neke situacije, ki potrjujejo našo shemo (Toš Koren 2007). Nadalje, ker se 

obnašamo skladno s pričakovanji, vsebovanimi v shemi, z vedenjem sprožimo to, kar 

verjamemo in na tak način potrjujemo in vzdržujemo svojo shemo.  

Osebe z anksiozno motnjo tako informacije, ki jih dobijo iz okolja, neustrezno interpretirajo 

na podlagi svoje anksiozne kognitivne sheme, ki je bolj toga in nefleksibilna; njena vsebina je 

takšna, da vzdržuje problem, ki ga oseba ima (Wells 1997, 2–5). V miselni shemi anksiozne 

osebe obstajajo nespremenljiva pravila ter absolutna in trajna potreba po nadzoru (Mihelač, 

Neubauer Gogala in Skrušny 2005, 272). Predpostavke in pravila anksioznih vplivajo na 

zaznavanje situacij in sklepe, ki jih potegnejo iz njih. Nadalje vplivajo tudi na njihovo 

čustvovanje in obnašanje, ki se ujema z zaznano nevarnostjo in sprejetimi sklepi, s katerim 

vzdržujejo svoje anksiozne sheme (Wells 1997, 4).  

Pri asertivnem spoprijemanju z lastnimi težavami posameznike ovirajo zmotna prepričanja o 

sebi in svetu, zaradi katerih precenijo nevarnost neke situacije (Short 2010). Kognitivni 

pristop Ellisa (1962) temelji na prepoznavanju iracionalnih prepričanj posameznika s 

čustveno motnjo. Za spreminjanje teh prepričanj je potreben globlji uvid v lastno dojemanje 

doživete situacije (citirano v Wells 1997, 1).  
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2.6.3 Vpliv metakognicije na doživljanje in premagovanje anksioznosti  

Posamezniki do svojih anksioznih misli razvijejo neki odnos, razmišljanje, mnenje. 

Razmišljanje o razmišljanju se imenuje metakognicija (Wells 1997, citirano v Grant et al. 

2010, 79). 

»Metakognitivne izkušnje« vsebujejo ocene pomena posameznih misli in občutkov. 

»Metakognitivne ocene« nastanejo, ko posamezniki svoje kognitivne izkušnje zavestno 

interpretirajo (Živčić-Bećirević in Anić 2007, 132). Posamezniki, ki trpijo za nekaterimi 

motnjami, kot so generalizirana anksioznost, panični napadi, obsesivnost in depresivnost, 

ponavadi na svoje negativne vsiljene misli gledajo kot na nekaj katastrofalnega. 

Posameznikova ocena neke situacije se ne nanaša toliko na aktualno situacijo, ampak je 

skupek vseh do takratnih podobnih doživljajskih izkušenj, ki so določene z njegovim 

metakognitivnim znanjem o sebi in metakognitivnimi občutki. V skladu z vsem tem neko 

situacijo oceni kot nevarno ali nenevarno. Če jo pod vplivom svojega popačenega vrednotenja 

oceni kot nevarno, se na to odzove z disfunkcionalnim vedenjem, ponavadi z izogibanjem. Z 

uporabo takšnega vedenja se anksioznost trenutno zmanjša, to pa še ojača neustrezne ocene,  

anksiozne občutke in vedenja v naslednjih podobnih situacijah (Živčić-Bećirević in Anić 

2007, 132). 

Ker se posamezniki z anksioznostjo svojih misli pogosto ne zavedajo, je dobro, da se 

poglobijo sami vase in odkrijejo, kako razmišljajo in kako to vpliva na njihove fizične in 

duševne občutke ter vedenje (Grant et al. 2010, 79). Tako spoznavajo lastne misli in se jih 

učijo regulirati z usmerjanjem pozornosti, opazovanjem in preverjanjem. Sprememba v 

načinu mišljenja je mogoča, če informacije posameznik predela na metakognitivni ravni, tako 

da svoje misli upošteva zgolj kot ideje, ki jih je treba še preizkusiti. Osebe s psihično motnjo 

pogosto delujejo na način, da svoje misli samodejno sprejmejo kot resničnost in jih ne 

preverjajo. Tako je zanje zaznana nevarnost takoj že realna. Cilj pri delu z anksioznimi klienti 

je spodbuditi jih k temu, da svoje misli začnejo vrednotiti na metakognitivni ravni (Živčić-

Bećirević in Anić 2007, 131–133). 
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2.6.4 Preseči anksiozno motnjo 

Ustaljen zaskrbljeni način razmišljanja lahko opustimo z vztrajnim prizadevanjem za 

osvojitev novih navad usmerjanja misli. S pomočjo volje lahko pozornost preusmerimo na 

nekaj, kar ne sproži skrbi. Tako se lahko namesto skrbem posvečamo pozitivnim vidikom 

resničnosti, kot so občutki, ki jih vzbujajo sprostitvene tehnike. 

Da bi stopnjo občutene zaskrbljenosti in anksioznosti znižali, jo opazimo v čim zgodnejši fazi, 

pri čemer smo pozorni na vsakršen namig za oblikovanje zaskrbljenosti, kot so skrb 

vzbujajoča bežna misel, podoba ali občutek v telesu. Zaskrbljenost oz. anksioznost lahko 

znižamo z zavestnim opazovanjem zaskrbljenosti ter z vajami za sprostitev, ki jih uporabimo 

takoj, ko v sebi opazimo anksiozen občutek oziroma skrb vzbujajočo misel.  

Tok skrbi je možno omiliti s pogledom nanje iz širše perspektive, s premislekom o različnih 

možnostih izida skrb vzbujajoče situacije in z zavrnitvijo sporočila, ki ga skrbi predajajo. 

Koristno je razmisliti o možnostih ustvarjalnega prispevanja k razreševanju situacije. Takšen 

distanciran odnos do skrbi, po domnevi nekaterih znanstvenikov, znižuje raven anksiozne 

vzburjenosti. Takšne strategije spodbujajo način miselne dejavnosti, ki je nezdružljiv s 

pojavom skrbi. Nadalje je tok skrbi možno omiliti tudi s soočanjem s skrb vzbujajočo 

situacijo (Goleman 1997, 85–90). 

2.7 Pomoč osebi z anksiozno motnjo 

Strahu se pogosto naučimo; pridobimo ga preko izkušnje. Verjamemo, da se ga na podoben 

način lahko tudi odučimo.  

Anksiozen klient neko svojo težavo, ki z vidika zunanjega opazovalca ali terapevta ni kritična, 

megalomansko doživlja prav zaradi svojega anksioznega doživljanja oziroma strahu, še zlasti, 

če prehaja v paniko. Tako usposobljen psihoterapevt ve, da glavna težava klienta ni 

predstavljena težava, ampak njegovo pretirano zaskrbljeno doživljanje te. Anksiozno 

doživljanje se lahko pokaže prav preko pretirano vznemirjenega in zaskrbljenega poudarjanja 

neke težave, ki ni življenjsko pomembna. Majhen dražljaj iz okolja je pogosto dovolj, da pri 

anksioznem pacientu sproži razburjen izbruh.   

Zalokar ugotavlja, da je za kliente z anksioznostjo značilno izrazito poudarjanje intenzivnosti 

in pomembnosti njihovih težav, ki so zelo pestre in jih izrazito obremenjujejo. Klienti se z 

njimi na miselni ravni intenzivno ukvarjajo in so nad njimi zaskrbljeni, s pogovorom pa iščejo 
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predvsem potrditev veljavnosti njihove izkušnje, ki jih je povsem prevzela, prizadela in 

zasedla vso njihovo pozornost. Poleg tega preko pogovora iščejo možnosti, kako bi svoje 

nadležne težave odstranili. V lastno mišljenje in zaznavanje so popolnoma ujeti, za nasvet in 

pogled iz drugega zornega kota pogosto niso dostopni (Zalokar 1983, 25–27). 

Pri osebah z anksiozno motnjo delamo na odnosu, ki ga imajo do svojih težav. Te osebe svoje 

težave pogosto razumejo kot nekaj nerazrešljivega in nemočno čakajo, kdaj bodo izbruhnile. 

V terapiji jim pomagamo, da na svoje težave začnejo gledati kot na nekaj, kar se da reševati, 

in se tako učijo upravljati svoje življenje. Da bi ugotovili, kako posamezniki dojemajo svoje 

težave, jih povprašamo o tem, kako o njih razmišljajo, pri čemer smo pozorni na avtomatske 

misli. Nadalje jih spodbujamo k aktivnemu spopadanju ter soočanju s svojimi težavami (Grant 

et al. 2010, 78).  

2.8 Razlikovanje med anksioznostjo in depresijo 

Nekateri avtorji ugotavljajo, da se posamezniki, ki trpijo za anksioznostjo, pogosto soočajo 

tudi z depresijo (W. Eysenck in T. Keane 2010, 595). Anksioznost pogosto spremlja 

depresija, ki je precejkrat posledica te, tudi zaradi osamljenosti in upada vitalne moči, do 

katerega pride zaradi obremenitev, ki jih povzroči anksioznost (Zalokar 1983, 34). 

Avtorji vidijo razliko med tema dvema stanjema v tem, da so pretekle izgube povezane z 

občutenjem depresije, grožnje, ki pretijo v prihodnosti, pa z anksioznostjo (W.Eysenck in T. 

Keane 2010, 595). 

I. Timotijević (1986) je prepoznala, da depresivnost brez anksioznosti skoraj ni mogoča, 

medtem ko se anksioznost lahko pojavi tudi brez spremstva depresije. Po avtoričinih 

ugotovitvah gre tako pri depresiji kot pri anksioznosti za pospešeno delovanje 

noradrenergičnega sistema. 

Barlow (2002) razume, da je za depresijo značilno stanje brezupa, za anksioznost pa bolj stres 

in nemir, ki se pojavi kot reakcija na onemogočeno spoprijemanje z neko težavno situacijo. 

Fiziološko odzivanje je po mnenju avtorja pri depresiji zavrto, medtem ko je pri anksioznosti 

pospešeno (citirano v Hribar 2007, 83). 
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2.9 Vrste anksioznih motenj 

2.9.1 Obsesivno kompulzivna motnja 

»Miselno shemo oseb, ki trpijo za obsesivno-kompulzivnimi motnjami, obvladuje misel na 

določeno nevarnost.« Strah jih je preteče katastrofe, na katero jih opozarjajo obsesivne misli 

(Mihelač et al. 2005, 271). 

V DSM-IV je obsesivno kompulzivna motnja definirana kot prisotnost ponavljajočih se, 

motečih misli in/ali kompulzij, ki so pretirane, nerazumne in motijo običajno delovanje ali 

povzročajo stiske (APA 1994, v Swedo in Snider 2006, 628). Obsesije so nehotne vsiljive 

misli, ki se vrinejo v miselni tok osebe in jo obremenjujejo ter izčrpujejo (M. Kent in L. 

Rauch 2006, 639; Erić 2010, 480–481). Gre lahko tako za vztrajne negativne avtomatske 

misli kot tudi impulze ali slike, ki so doživete kot vsiljive in neprimerne. Najbolj pogoste 

obsesije zadevajo misli o onesnaženosti in zastrupitvi, dvome o prisotnosti ali odsotnosti 

nekaterih lastnih dejanj, ki lahko prinesejo katastrofalne posledice; agresivne ali grozljive 

impulze ter misli o spolnih in religioznih temah (Wells 1997, 236; Swedo in Snider 2006, 

628).  

Klient ima vpogled v nesmiselnost, nelogičnost in odvečnost svojih obsesivnih misli, do njih 

čuti odpor, gnus in strah, prenaša jih le z muko. Ta motnja sestoji iz boja z nehotnimi mislimi, 

ki jih klient kljub želji, da bi izginile, ne more pregnati. Sledijo jim kompulzije – ponavljajoče 

se, ritualizirano vedenje oziroma kompulzivna dejanja, ki jih narekujejo kompulzivne misli. 

Kompulzije so lahko očitne ali prikrite. Očitne kompulzije vključujejo ritualna vedenja, kot so 

umivanje rok, čiščenje, preverjanje in urejanje predmetov. Prikrite kompulzije pa so mentalna, 

ritualna dejanja, kot so molitev, štetje in ponavljanje besed (Wells 1997, 236–240; Swedo in 

Snider 2006, 628). 

Na vzdrževanje obsesivne simptomatike v veliki meri vplivajo metakognitivna prepričanja, ki 

se nanašajo na posledice obsesivnih misli oziroma njihovega neupoštevanja. Pomembna je 

stopnja posameznikovega prepričanja v veljavnost svojih vsiljivih misli, ki po njegovem 

mnenju lahko povzročijo dogodke oziroma dejanja ter razlagajo potek nekega preteklega 

dogajanja (Salkovskis 1985, v Wells 1997). 
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2.9.1.1 Varna vedenja 

Posameznik se proti svojim obsesijam navadno bori. Boji se, da bi utegnil svoje 

predstave uresničiti ali da ga bodo potegnile v globljo psihično stisko, zato jih poskuša 

potlačiti. Vendar se na tak način pritisk le poveča (Frankl 2005, 92). 

Oseba kompulzije uporablja z namenom prekinitve anksioznega počutja, ki so ga 

sprožile obsesivne misli. Na tak način poskuša nevtralizirati obsesije, znižati ali 

preprečiti z njimi povezano anksioznost (M. Kent in L. Rauch 2006, 639) in 

nevtralizirati ali preprečiti neželene, strah vzbujajoče dogodke (Wells 1997, 236–240; 

Swedo in Snider 2006, 628). 

Rituali in ostala varna vedenja pogosto sama postanejo vir stiske, saj so ocenjena kot 

nevarna in nekontroljiva (Wells 1997, 242–243). 

2.9.1.2 Pomoč 

Pri pomoči posamezniku z obsesivno kompulzivnimi težavami mora biti terapevt 

pozoren na njegove ocene obsesij in kompulzij, ki se pojavijo v obliki skrbi o njih, saj 

imajo te ocene pomembno vlogo pri vzdrževanju njegove simptomatike. 

Cilj terapije je povečanje klientovega metakognitivnega zavedanja, da lahko prepozna 

svoje vsiljive misli, dvome oziroma občutke, ki predhodijo njegovim vedenjskim 

odzivom.   

Pomembno je tudi, da klient prepozna razliko med svojimi obsesijami in skrbmi, ki mu 

jih te povzročajo. V terapiji se osredotočamo predvsem na spreminjanje teh skrbi. To 

razlikovanje lahko skupaj s klientom razvijemo s pomočjo različnih strategij, kot je 

strategija za prestavljanje zaskrbljenosti. Znižanje stiske, ki jo klient z uporabo te 

metode doživi, lahko terapevt predstavi kot dokaz, da so glavna težava klientovi odzivi 

na obsesije in ne obsesije same. Izvajanje te metode lahko ovirajo prepričanja klienta o 

negativnih posledicah, ki se pripetijo, če se na svoje obsesije ne odzove. Terapevt mora 

skupaj s klientom raziskati ta prepričanja. 

Cilj terapije mora biti, da se prekine klientovo enačenje obsesivnega mišljenja z 

resničnim dogajanjem. Pri klientu, ki svojim obsesijam ne verjame več popolnoma, naj 

bi se zmanjšala njegova potreba po opravljanju dejanj, s katerimi bi jih nevtraliziral, 

prav tako naj bi se zmanjšal njegov občutek odgovornosti za katastrofo v primeru 
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uresničenja svojih strahov. Terapevt lahko poskuša doseči, da klient podvomi o 

povezavi med mislimi in dogodki, tako, da ga spodbudi k tehtanju dokazov, ki govorijo 

o veljavnosti oziroma neveljavnosti njegovih misli.  

Cilj terapije je tako sprememba disfunkcionalnih ocen in prepričanj klienta o svojih 

obsesijah in kompulzijah. Predvsem so problematična prepričanja o nevarnosti obsesij. 

S tem namenom terapevt skupaj s klientom izvaja vedenjske eksperimente, katerih cilj 

je upravljati negativne ocene vsiljivih misli in prepričanja o posledicah nesodelovanja v 

ritualih (Wells 1997, 243–262). 

Pomoč osebi z obsesivno kompulzivno motnjo, ki izvira iz vedenjske terapije, je 

sestavljena iz opogumljanja posameznika, da se izpostavi svojim obsesivnim mislim 

oziroma dražljajem in prepreči izvajanje ritualnih dejanj. Izvajanje ritualnega vedenja 

namreč onemogoči, da bi se posameznik izpostavil informacijam, ki bi lahko spremenile 

njegova nefunkcionalna prepričanja. 

Terapija mora biti zastavljena tako, da se klient nauči tudi alternativnih strategij 

vedenja, ki jih lahko uporabi kot odziv na obsesije. Uporablja se tudi relaksacijska 

terapija, in sicer pri tem, da med izpostavljanjem lajšamo anksioznost (Swedo in Snider 

2006, 633). 

Pojav kompulzivnega preverjanja lahko povežemo tudi s pomanjkljivim zaupanjem 

posameznika v svoj spomin. Z različnimi tehnikami, s pomočjo katerih se posameznik 

uri v spominu, znižuje dvom v svoj spomin. Kliente spodbujamo, da namesto, da 

uporabljajo varnostno vedenje, uporabijo svoj spomin in se nekega dogajanja, o katerem 

se jim porajajo dvomi, poskušajo čim bolj jasno spomniti (Wells 1997). 

2.9.2 Posttravmatska stresna motnja (PTSM)  

Je stanje strahu, ki se razvije kot posledica travmatičnega doživetja. Nastopi, ko 

resnemu travmatičnemu dogodku sledijo pomembni simptomi anksioznosti. 

Izkušnja anksioznosti, ki jo sproži travma, vpliva na razvoj predhodne anksioznosti, ki 

nastane iz strahu pred recidivom izkušnje. Da bi se posttravmatska motnja razvila, je 

nujen obstoj travmatičnega dogodka, ki pa za njen razvoj ni zadosten pogoj. Za razvoj 

PTSM je poleg travmatičnega dogodka potrebna posebna ranljivost osebe v času 

doživljanja travme in po njej. 
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Oseba, ki trpi za PTSM, podoživlja s travmo povezane spomine. Vsiljujejo se ji misli, podobe 

in zaznave, ki jo spominjajo na doživeti dogodek. Ob zaznavanju teh notranjih ali zunanjih, s 

travmo povezanih dražljajev, oseba doživlja intenzivno telesno in duševno stisko, povišano 

razdražljivost ter lahko tudi čustveno otopelost (Cvetek 2009, 21–24). 

Oseba s tovrstnimi težavami se pretirano prestrašeno oziroma občutljivo odziva na 

različne situacije in trpi za nočnimi morami (M. Kent in L. Rauch 2006, 639). 

2.9.2.1 Varna vedenja 

Osebo, ki doživlja PTSM, sedanja situacija spominja na travmatični dogodek. Njena 

tesnoba izvira iz strahu pred ponovitvijo travmatične izkušnje in je razlog njenega 

prizadevanja, da bi to preprečila. Oseba poskuša to predvideti in preprečiti, tako da 

prevzame nadzor nad sedanjo situacijo (Salecl 2007, 21–23, 111). Zaradi strahu pred 

ponovnim doživljanjem občutkov, vezanih na travmatični dogodek, se tovrstnih situacij, 

ki vzbujajo travmatične spomine, izogiba (M. Kent in L. Rauch 2006, 639).  

Zavest travmatizirane osebe je lahko razcepljena, kar pomeni, da percepcija, kognicija, 

čustva in vedenje osebe med seboj niso usklajeni. Oseba se na tak način loči od 

ponovnega doživljanja posameznih delcev travmatične izkušnje in tako poskuša ohraniti 

psihično ravnotežje (Cvetek 2009, 101–106). 

Izkušnja posameznika, ki je bil v neki situaciji žrtev oziroma nemočen, vpliva na 

njegovo pasivno držo v odnosu do problemov, četudi bi z določeno akcijo lahko vplival 

na boljši razplet situacije in se izognil nadaljnji bolečini, česar pa ne uvidi. Govorimo o 

konceptu naučene nemoči (Hayes 1990, 437). 

2.9.2.2 Pomoč 

Posledica travmatične izkušnje je pogosto občutek sramu, krivde in strah pred 

zavrnitvijo ter obsodbo. Pri pomoči osebi s PTSM je treba veliko časa nameniti 

vzpostavljanju zaupnega, pozitivnega in varnega odnosa, saj je njena travmatična 

izkušnja pogosto zaznamovala njeno zaupanje v ljudi. Zaupanje v psihoterapevta in 

proces pomoči je osnovni pogoj, da terapevt in klient razvijeta tak odnos, da lahko 

klient zaupa svojo intimno travmatično in življenjsko izkušnjo. 
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Terapijo nadaljujemo s preverjanjem klientovega obvladovanja krize ter njegovega 

socialnega in delovnega udejstvovanja. Preden začnemo z razreševanjem travme, 

klientu pomagamo utrditi stabilnost vsakdanjega delovanja. Zatem skupaj z njim 

raziščemo učinke travme na njegovo doživljanje in življenje. Pozornost pri terapiji je 

potrebno usmeriti k raziskovanju posameznikovega dojemanja travme in njenega vpliva 

na njegovo identiteto, osebnost, čustveno, kognitivno delovanje ter socialno 

udejstvovanje. Posameznik se nato nauči travmo obvladovati z raznimi tehnikami, kot 

so tehnike sproščanja, s pomočjo katerih se telesno in psihološko pomirja med 

podoživljanjem s travmo povezanega strahu. Z učenjem obvladovanja vsakdanjih težav 

spreminja odnos do svoje travmatične izkušnje in z njo povezanega strahu. Nazadnje se 

sooči s travmo s postopnim izpostavljanjem oziroma t. i. »sistematsko desenzitizacijo«, 

tako da se v domišljiji in/ali v realnem življenju korak za korakom izpostavi 

travmatičnemu dogodku oziroma dogodkom, ki sprožajo podoživljanje travmatičnega 

dogodka. Začne z izpostavljanjem situacijam, ob katerih doživlja najmanj strahu in 

intenzivnost občutenega strahu postopoma zvišuje z izpostavljanjem vse zahtevnejšim 

situacijam. 

Terapevt lahko uporabi tehnike kognitivne terapije, z namenom spreminjanja nefunkcionalnih 

prepričanj. 

Cilj uporabljenih tehnik je prekinjanje klientove identifikacije z neustreznimi in pretiranimi 

stališči v odnosu do travmatične izkušnje, njihovo spreminjanje ob prepoznanju njihove 

nelogičnosti in vzpostavljanje uravnoteženega dojemanja travme ter pristopa ravnanja z njo 

(Lopčić, Samardžić in Erić 2010, 585–597). 

Ozdravitev pogosto ni dokončna, znaki okrevanja pa so vidni, ko zmore posameznik 

nemoteno skrbeti zase in se iz nenehnega premlevanja travmatične izkušnje znova usmeri na 

življenje v sedanjosti in konstruktivno načrtovanje prihodnosti. Svojo travmatično izkušnjo in 

spremljajoče obremenjujoče občutke mora sprejeti in integrirati v svoje doživljanje in 

življenje ter z njimi ravnati na način, da vsakdanje delovanje zaradi njih ni ovirano (Hermen 

1991, v Lopčić, Samardžić in Erić 2010, 590). 
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2.9.3 Socialna anksioznost 

Potreba po socialnem spoštovanju je po Rogersu bistvena človeška potreba, ki vodi 

posameznikovo socialno interakcijo in ga sili, da si zagotovi socialno sprejetost, dostojanstvo 

in pozornost socialne skupine. Na občutenje socialne kompetentnosti posameznika v veliki 

meri vplivajo njegova socialna pričakovanja, vrednote, samozaupanje, samospoštovanje, 

samopodoba in občutenje lastne socialne učinkovitosti (citirano v Hayes 1990, 478–479, 252–

253). 

Socialno anksioznost lahko sproži opažanje, zavedanje ali prepričanje posameznika, da s 

svojim socialnim nastopom ne ustreza socialnim standardom določene skupine ljudi. To 

spremlja občutenje lastne neustreznosti in prepričanje, da je deležen obsojanja (Erić 2010, 

277). Za socialno fobično osebo je značilen občutek, da je izpostavljena, pričakovanje, da bo 

žrtev negativnega vrednotenja in se bo tako počutila ponižana. Obremenjuje se z vedenjem 

drugih ljudi v odnosu do nje in z njihovimi stališči (Puklek Levpušček 2006, 73).  

Strah oziroma anksioznost, ki jo občuti v odnosu do socialnih situacij oziroma ob socialni 

udeležbi, je stalna, nerazumna, pretirana in hromeča (M. Kent in L. Rauch 2006, 639; 

Sadock's 2010, 202).  

Schlenker in Leary (1982) ugotavljata, da si socialno anksiozen posameznik hkrati želi, da bi 

v svoji socialni predstavitvi uspel, hkrati pa dvomi vase, da bi mu lahko uspelo ter se premalo 

ceni in spoštuje. Tovrstna dualnost v njem ustvarja notranjo napetost oziroma anksiozno 

doživljanje. Socialno anksiozna oseba si postavlja visoka merila za lastno ustrezno vedenje, ki 

ponavadi presegajo njene zmožnosti in sprožajo občutenje anksioznosti in nezadovoljstva 

zaradi nedoseganja lastnih meril ter negativnega samovrednotenja, ki temu sledi (citirano v 

Puklek Levpušček 2006, 29–31).    

2.9.3.1 Varna vedenja 

V zvezi s socialnim udejstvovanjem posameznik s socialno anksioznostjo navadno izbira 

manj uspešne strategije, kot sta socialni umik in ugajanje drugim (Puklek Levpušček 2006, 

28–31). Uporablja varna vedenja, z namenom, da bi preprečil pričakovano socialno 

katastrofo. Ta vplivajo na posameznikovo nespontanost v odnosu do drugih, ki je zato lahko 

manj topel in prijazen (Wells 1997, 170–171). Zaradi neugodnega občutka izpostavljenosti ter 

želje po želenem socialnem položaju se oseba skuša vesti obvladano, kar pogosto privede do 
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nasprotnega učinka, saj zaradi pretiranega samonadzora deluje nesproščeno in nenaravno 

(Puklek Levpušček 2006). Pričakovani strahovi se tako lahko uresničijo. Pri tem je 

problematičen predvsem katastrofalen pomen, ki jim ga oseba pripiše (Wells 1997, 170–171). 

V socialni interakciji se oseba pretirano osredotoča nase, na svojo socialno podobo in odziv 

drugih, sami vsebini pogovora pa posveča manj pozornosti. Negativne opazke iz občinstva 

precenjuje, pozitivne povratne informacije pa ovrednoti kot manj pomembne oziroma jih 

spregleda. Nemara je prav zaradi preobremenjenosti s samim sabo in drugimi anksiozni 

posameznik tudi dejansko socialno neuspešen (Feningsten 1979, v Puklek Levpušček 2006, 

30). Socialno anksiozna oseba zaradi razmišljanja in delovanja v skladu s svojimi ustaljenimi 

prepričanji ponavadi redko pride v situacijo, ki bi ji omogočila uvid v pretiranost svojih 

strahov in se vrti v začaranem krogu, ki njene težave ohranja. Posameznik oblikuje svojo 

notranjo, miselno predstavo o sebi, kot ga vidijo drugi, in dejanske odzive drugih interpretira 

na način, ki to notranjo predstavo o sebi še utrjuje. Na takšen način se negativna vrednotenja 

in prepričanja o sebi in drugih le še utrjujejo, kar onemogoča spremembo negativnih 

interpretacij in zdravljenje socialne anksioznosti (Wells 1997, 170; Puklek Levpušček 2006, 

76). 

Zaradi občutenja osebe, da nima ustreznih sposobnosti, ki bi ji omogočile, da bi si v 

skupini izborila socialno zaželenost, in ostalih težav, povezanih s socialno 

anksioznostjo, se iz zanjo ogrožajočih socialnih situacij umika (Puklek Levpušček 2006, 

10) oziroma se jim izogiba. Z neznanimi ljudmi raje ne vzpostavlja stika, izbira 

dejavnosti, ki niso družabne ali pa se odreče vsakršnemu delovanju, če jo skrbi, da bo 

mogla srečevati ljudi (Erić 2010, 277). Oseba z generalizirano socialno anksioznostjo se 

izogiba večini socialnih stikov, kar osiromaši njeno kakovost življenja in prispeva k 

socialni izolaciji (Goddard, D. Coplan in S. Charney 2006, 666).  

2.9.3.2 Pomoč 

Terapevt lahko spodbuja klienta, da se s svojo socialno anksioznostjo spoprime tako, da 

se izpostavi v strah vzbujajoči situaciji. Nadalje ga vodi, da usmeri svojo pozornost na 

svoje negativne avtomatske misli, ki se pojavijo tako pred kot med samim soočenjem. 

Treba se je poglobiti v to, kaj te misli zanj pomenijo. Skupaj z njim pretehta, od kod 

izvirajo dokazi za negativne ocene socialne situacije. Cilj takšnih intervencij je, da 

klient uvidi, da večina dokazov izvira iz notranje obdelave informacij oziroma iz 

samoocenjevanja in ne iz objektivnih dogodkov.  
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V terapiji se klient ob podpori terapevta nameni v zbiranje dokazov, ki zavračajo njegova 

rigidna, disfunkcionalna prepričanja in ga vodijo k razvoju novih, pozitivnih prepričanj o 

samem sebi. 

Terapevt je pozoren na varna vedenja, ki jih klient uporablja, ter ga z njimi sooča. Zaželeno 

je, da skupaj z njim načrtuje vedenjski eksperiment, v katerem klient ozavesti svoja varna 

vedenja in izkusi, na kakšen način vplivajo na njegove simptome. Vodi ga k spoznanju, da se 

z opustitvijo varnih vedenj tudi simptomi znižajo (Wells 1997, 170–197).  

Varna vedenja, ki jih klient med izpostavljanjem uporablja, lahko preprečujejo doživetje 

izkušnje, ki bi omogočila zavrnitev vnaprejšnjih negativnih ocen. Namesto tega lahko 

izkušnjo interpretira na način, ki jih le še bolj utrjuje. Tako pretirana, nase usmerjena 

pozornost preprečuje priložnosti, v katerih bi oseba opazovala resnične vidike socialne 

situacije. Cilj terapije je zato spodbuditi klienta, da preusmeri pozornost iz sebe na 

zunanje dogajanje in začne postopno opuščati varna vedenja. Pomemben cilj terapije je 

zmanjšanje in ukinitev izogibalnega vedenja klienta (Wells 1997). 

2.9.4 Fobije 

Pokazatelji fobičnega doživljanja so ponavljajoči se, naraščajoči anksiozni odzivi na 

neškodljive dražljaje in situacije. Izpostavljenost tistemu, česar se boji, pri osebi povzroči 

takojšen anksiozni odziv čezmerne intenzivnosti, zaradi katerega si želi temu na vse načine 

izogniti (Sadock's 2010, 202; Pagnanelli 2012, 69). 

Med fobije spadajo agorafobija, socialna fobija in specifična fobija (Erić 2010). Specifične 

fobije vključujejo fobične odzive na katerega koli od različnih dražljajev oziroma situacij. Za 

diagnozo specifična fobija mora strah osebo ovirati v vsakodnevnem socialnem, družinskem 

in delovnem življenju (Pagnanelli 2012, 69). Pogoste so »fobije pred živalmi in insekti«, 

»naravnimi okoljskimi dejavniki«, krvjo, umazanijo in prahom, fobije situacijskega tipa, kot 

so klavstrofobija, strah pred prevozom z določenim prevoznim sredstvom, strah pred 

prečkanjem mostu, prevozom z dvigalom in višino (M. Kent in L. Rauch 2006, 639; 

Pagnanelli 2012, 41). 
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2.9.4.1 Varna vedenja 

Oseba s fobijo sprejema različna vedenja, s katerimi se skuša pred objektom svojega strahu, ki 

je lahko resničen ali namišljen, zaščititi; pogosto uporabi izogibanje (Hribar 2007; Pagnanelli 

2012). Manj se sooča s strah vzbujajočim položajem, težje se z njim spoprime (Mihelač et al. 

2005, 271). 

2.9.4.2 Pomoč 

Terapevt opogumlja klienta, da se s svojimi strahovi postopoma sooči. Skupaj z njim načrtuje, 

na kakšen način bo v strah vzbujajočo situacijo vstopal. Da bi svojo težavo klient bolje 

razumel, lahko najprej jasno definira ter analizira problemsko situacijo. Nadalje se osredotoča 

na raziskovanje praktičnih rešitev težave. Ko ima rešitve pred očmi, jih uporabi še v realnem 

življenju. Sprva se sooči s situacijo, ki v njem zbuja nižjo stopnjo anksioznosti, in nadaljuje z 

vse zahtevnejšimi situacijami, v katerih je posameznik povsem preplavljen s strahom. Ko te 

obvlada, se njegov strah navadno zniža. Pri premagovanju strahov si lahko pomaga s 

samoprigovarjanjem. Opazuje, kako se na strah odzove njegovo telo in mu sugerira, da je 

sproščeno in so njegove fiziološke reakcije uravnovešene. Samemu sebi sugerira, da se 

prijetno počuti in je prežet s pozitivnimi občutki.  

Pri premagovanju strahov se klient usmeri v prepoznavanje svojega notranjega pogovora 

oziroma misli, s katerimi izraža svoj odnos do samega sebe in svojih strahov in jih tudi 

zabeleži. Zatem zapiše še opogumljajoče izjave, ki so njegovim mislim nasprotne. Te si v 

sproščenem stanju dan za dnem ponavlja. S tovrstnim opogumljajočim samoprigovarjanjem 

postopoma spreminja odnos do samega sebe in svojih strahov (Pagnanelli 2012, 148–164). 

2.9.5 Panična motnja 

»V DSM-IV je panika definirana kot nenaden nastop močne skrbi, strahu ali groze, povezan z 

občutki neizbežne katastrofe« (Hribar 2007, 82). 

Panika je intenziven in refleksen odziv kot reakcija na neki notranji ali zunanji dražljaj 

(Hribar 2007, 82–87). 

Panični napad je hiter pojav anksioznosti ali stopnjevanje že občutene anksioznosti, pri čemer 

ima oseba vsaj štiri telesne ali kognitivne simptome, ki se pojavijo ali povišajo v obdobju 

desetih minut (Wells 1997, 98). 
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Med paničnim napadom posameznik občuti akutno naraščanje strahu in anksioznosti, ki ga 

spremljajo tako fizični simptomi, kot so kratko dihanje, naraščanje bitja srca, palpitacije, 

potenje in omotičnost, kot tudi čustveni in kognitivni simptomi, kot so intenziven občutek 

groze, strah pred dušenjem, smrtjo, izgubo kontrole nad samim sabo in želja po pobegu iz 

dane situacije oziroma okoliščin (Wells 1997, 98; M. Kent in L. Rauch 2006, 639). 

Ponavljajoče se panične napade spremlja močan strah pred recidivom (Erić 2010, 363).  

Panična motnja se lahko pojavlja v povezavi z agorafobijo ali brez nje (Sadock's 2010, 201). 

Oseba z agorafobijo se boji paničnega napada in nahajanja v odprtih prostorih ali v množici 

oziroma situacij, iz katerih se v primeru panike ne more umakniti, ne da bi bil umik usoden ali 

sramotilen, ali v katerih ne more prejeti nujno potrebne pomoči. Takšnih situacij se zato 

izogiba (Wells 1997, 99). 

Za panično motnjo so značilni ponavljajoči se napadi panike, ki pogosto nastanejo spontano, 

brez očitnih vnaprejšnjih pokazateljev in prisotnosti vnaprejšnje anksioznosti ali fobičnega 

izogibanja (M. Kent in L. Rauch 2006, 639).  

Izvoren strah pred paničnim napadom je povezan s starodavnim in globokim strahom pred 

občutkom izgube varnosti. Osebi, ki doživlja paniko, se zdi, kot da izgublja stabilnost lastnega 

obstoja v svetu, pri čemer doživlja neizrekljiv strah, podobno kot da bi umirala (Spagnulo 

2011). 

Clark (1986) in Beck (1985) omenjata, da se posamezniki, ki doživljajo paniko, bojijo 

nekaterih telesnih dražljajev in mentalnega dogajanja, ki jih neustrezno razumejo kot 

povezane s pretečo katastrofo. Razran (1961) govori o introceptivnem pogojevanju, pri 

katerem so telesna občutja pogojni dražljaj, na katerega se oseba odzove s paniko, ki je 

pogojni odziv (citirano v Wells 1997, 99–100).  

2.9.5.1 Varna vedenja 

Goldstein in Chambless (1978) sta uvidela, da posamezniki, ki doživijo enega ali več paničnih 

napadov, postanejo pretirano pozorni na telesna občutja, ki jih interpretirajo kot znak 

prihajajoče panike. Pretirano se osredotočajo na dogajanja v svojem telesu, pri čemer 

postajajo vse bolj občutljivi na zaznane spremembe v občutjih, ki jih doživljajo bolj 

intenzivno in si jih razlagajo na način, da vzdržujejo njihovo predstavo o paničnem napadu 

(citirano v Wells 1997, 99–102). Posameznik sam sebe terorizira s predstavami, predvidevanji 
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in pogoji, ki si jih sam ustvarja in lahko povsem neustrezno opisujejo resničnost oziroma 

trenutno situacijo. 

Po nekaj paničnih napadih oseba pogosto začne razmišljati o sebi kot o šibki in nesposobni 

osebi, ki je drugačna od drugih, saj trpi za absurdnimi in nepremostljivimi težavami. Oseba 

začne zaradi takšnega dojemanja običajno spreminjati svoj način življenja, tako da se 

odpoveduje početju stvari, ki bi po njenem mnenju utegnile povzročiti slabo počutje, 

anksioznost ali napad panike (Spagnulo 2011). Varna vedenja, ki jih oseba uporablja, da bi se 

olajšala ter preprečila pričakovano katastrofo, panično doživljanje le še stopnjujejo (Wells 

1997, 101–102). Želja po takojšnjem olajšanju vodi k preobremenjenosti s paničnim stanjem 

ali k izogibanju temu (Spagnulo 2011). Posledica ponavljajočih se paničnih epizod je lahko 

nerazumno izogibanje krajev ali situacij, ko posameznik verjame, da je bolj verjetno, da pride 

do paničnega napada (M. Kent in L. Rauch 2006, 639). Seznam situacij, ki se jih oseba 

izogiba, se postopoma veča in izpred oči ji izgine izvor njenih izogibanj, to je strah pred 

specifičnimi paničnimi občutji.  

Odpovedi početju vsakdanjih stvari ustvarjajo upad samospoštovanja in prodoren občutek 

neustreznosti ter lahko vodijo tudi v depresivno stanje. Oseba se ujame v začarani krog 

panike, ki vodi v kroničnost težave. Prav ideja, da so panična občutja nekaj katastrofalnega, 

česar ni mogoče tolerirati ter prenašati, vzdržuje težavo (Spagnulo 2011, 22–27, 135–137) 

2.9.5.2 Pomoč 

Težava posameznikov, ki trpijo za panično motnjo, je, da pripišejo simptomom paničnega 

napada gromozanski pomen in poleg tega verjamejo, da lahko privedejo do usodnega učinka, 

zaradi česar se jih bojijo. Delo z občutjem panike je lahko zasnovano v smeri, da z 

vedenjskim eksperimentom posameznik namerno sproži simptome panike in tako doživi 

podobna občutja, kot jih doživlja ob napadu panike. Ko doživi, da se ni zgodilo nič usodnega, 

lahko svoje simptome začne doživljati manj tragično, spozna, da niso nevarni, in začne 

sprejemati napade panike kot del njegovega življenja (Grant et al. 2010, 91). Na tak način 

lahko spremeni neustrezne ocene določenih telesnih senzacij, kot so hiperventilacija, bolečina 

v prsih in popačen vid. 

V terapiji lahko uporabimo tudi strategije, s pomočjo katerih se klient nauči kontrolirati 

simptome med samim napadom panike – ena izmed njih je kontroliranje dihanja– in tako 

premaguje občutek nekontroljivosti simptomov (Wells 1997, 104–118). 
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Pomoč lahko vodimo v ozaveščanje začaranega ciklusa panike, pri čemer klienta usmerjamo k 

prepoznavanju in ozaveščanju njegovih elementov, najbolje v zaporedju, kot se pojavijo pri 

specifičnem, že doživetem paničnem napadu, ki ga do potankosti analiziramo, kot da bi 

gledali njegov počasni posnetek. Vodimo ga v prepoznanje, da panični napad povzroči 

neustrezna, katastrofična ocena telesnih občutij oziroma pretirana pozornost, ki jih tem 

namenja. Raziščemo tudi vsebino katastrofičnih ocen klienta ter do kolikšne stopnje jim 

verjame. Doseči poskušamo, da se stopnja prepričanosti v resničnost teh ocen zniža. Nadalje 

pomoč vodimo v smeri prepoznavanja in analize varnih oziroma izogibalnih vedenj, ki jih 

oseba uporablja v veri, da se bo z njimi rešila pri napadu panike oziroma izognila 

spremljajočim katastrofam. Usmerjamo jo k prepoznavanju, kako onemogočajo uvid v 

neustreznost interpretacij telesnih občutij ter poskušamo doseči, da jih oseba uporablja v čim 

manjši meri.  

Cilj terapije je, da se posameznik zave, da strah, ki ga doživlja, ni skladen z danim 

kontekstom oziroma z nekim objektom ali situacijo, na katero je usmerjen, temveč izvira iz 

nekje drugje. Posameznik se uči razumeti in sprejemati svoje strahove ter se opogumljati za 

njihovo premagovanje. 

K izboljšanju težav s paniko pripomore večja potrpežljivost, sočutje do samih sebe in 

toleranca do svojih paničnih in z njimi povezanih občutij. Pomaga sprememba odnosa do 

svojih katastrofičnih misli, paničnih občutij in vedenja, ki iz tega sledi v smeri večjega 

sprejemanja teh in soočanja z njimi. Posameznikovo stanje se izboljša, ko sprejme svoja 

anksiozna in panična doživljanja, ne da bi jih zavračal, se zaradi njih samopomiloval ali se jim 

izogibal (Spagnulo 2011). Ramovš in L. Hay opozarjata, da je trpljenje, ki se mu ni mogoče 

izogniti, koristno potrpežljivo prenašati in v njem uzreti globlji smisel (Ramovš 1994; L. Hay 

2009). Tudi Frankl govori o pomembnosti sprejemanja neizogibne usode, s predanostjo kateri 

lahko razširi svoj pogled na svet in doseže osebno izpolnitev (Lukas 2001). 

Da bi se naučila takšnega sprejemajočega odnosa do svojih notranjih zaznav, se mora oseba 

naučiti razlikovati med mislimi, čustvi in telesnimi občutki in jih sprejeti kot to, kar dejansko 

so, ter se odreči predvidevanjem in pričakovanjem, ki jih oblikuje na njihovi osnovi. 

Pomembno je, da spozna, da so misli in čustva neoprijemljiva in da ne kažejo na dejanskost 

neke situacije (Spagnulo 2011). 
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2.9.6 Generalizirana anksiozna motnja (GAM) 

Za postavitev te diagnoze mora biti oseba v stanju pretirane oziroma nejasne zaskrbljenosti 

vsaj šest mesecev. Poleg tega mora imeti vsaj tri od naslednjih simptomov: občutek nemira, 

hitra utrudljivost, težave s koncentracijo, razdražljivost, napetost v mišicah in motnje spanja. 

Anksioznost in spremljajoče razpršene skrbi je težko kontrolirati in osebi povzročajo znatno 

stisko ter pomembno ovirajo njeno vsakdanje delovanje. Oseba se ne zmore več sprostiti 

(Wells 1997, 201; Sadock's 2010, 201). 

Za generalizirano anksiozno motnjo je značilen težko opredeljiv, po Freudu prosto lebdeč 

strah. 

Pokazatelj motnje je pretirana skrb. Zaskrbljenost klientov se skladno z njihovim razvojem 

oziroma z različnimi življenjskimi okoliščinami seli iz situacije na situacijo (citirano v Kolar 

2010, 416–426). Posamezniki z GAM poročajo o kroničnih in ponavljajočih se skrbeh za 

vsakodnevne življenjske okoliščine, dogodke ali konflikte, ki vsebinsko zajemajo številne 

teme (Wells 1997, 201–202). Klienti so obremenjeni s strašljivim pričakovanjem nečesa 

mučnega, kar bi se lahko pripetilo njim ali njihovim bližnjim (Kolar 2010, 416–426). 

Značilna je pretirana zaskrbljenost za zadeve, preko katerih se izražajo njihove temeljne 

vrednote (Dernovšek 2006, 236). Skrbi jim povzroča tudi njihovo počutje, ki škodljivo vpliva 

na pomembna področja njihovega življenja (Sadock's 2010, 201).  

Lastna zaskrbljenost jim uide iz nadzora, napolnjuje njihovo celotno življenje in jih tako 

izčrpuje (Anić 2007, 189). Občutek imajo celo, da jih skrbi kontrolirajo, čeprav se lahko tok 

njihovih skrbi prekine, npr. z nekim motečim dogodkom. Nadalje doživljajo občutek 

nesposobnosti, da bi se s svojimi skrbmi, ki jih konstantno doživljajo, spopadli. Glede 

zaskrbljenega dojemanja stvarnosti imajo tako pozitivna kot negativna prepričanja (Wells 

1997). 

2.9.6.1 Varna vedenja 

Posamezniki z GAM se običajno izogibajo številnih situacij, tako zunanjih kot samemu 

procesu zaskrbljenosti, ki ga zaradi prepričanj o njegovi nevarnosti skušajo preprečiti. Po 

drugi strani uporabljajo zaskrbljenost kot strategijo za reševanje svojih težav zaradi pozitivnih 

prepričanj o zaskrbljenosti. Z njeno pomočjo skušajo preprečiti grozečo katastrofo. S 
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predajanjem površinskim skrbem se posamezniki odrežejo od doživljanja bolj vznemirjujočih 

misli in čustev, kar znižuje njihovo anksiozno doživljanje (Wells 1997). 

2.9.6.2 Pomoč 

Cilj terapije z osebo z GAM je znižati raven njene zaskrbljenosti, prevpraševanje njenih 

pozitivnih in negativnih prepričanj o procesu zaskrbljenosti ter vzpostavljanje uravnovešenega 

pogleda na svoje skrbi. Terapevt na različne načine poskuša doseči, da se klient bolj poglobi v 

proces poustvarjanja lastnih skrbi. Za pomoč pri ozaveščanju svojih skrbi lahko klient te 

sistematično in redno beleži.  

V terapiji se je koristno osredotočiti na vlogo, ki jo imajo pri vzdrževanju klientove težave 

ocene procesa zaskrbljenosti. S tem namenom lahko klienta povprašamo o prednostih in 

slabostih njegovih skrbi in se tako skupaj z njim poglobimo v njegov metapogled na skrbi. 

Klienta lahko izzovemo, da pretehta dokaze, ki kažejo na dejanskost njegovih metaskrbi, pri 

čemer je naš namen pripeljati klienta do točke, da o njih podvomi. Pozorni smo na negativna 

prepričanja klienta o procesu zaskrbljenosti, ki se nanašajo na nevarnost zaskrbljenosti in 

ocene njene nekontroljivosti.  

Z namenom izzvati klientovo oceno o nekontroljivosti skrbi ga lahko terapevt vodi v izkušnjo 

kontrole skrbi, tako da ga izzove k načrtovanju časa, v katerem se bo posvečal svojim skrbem, 

in časa, ko o njih ne bo razmišljal. Nadalje ga skuša usmeriti, da se bolj kot z vsebino skrbi 

ukvarja s svojo problematično metazaskrbljenostjo, ki postane fokus terapevtskega procesa.  

Vodi ga tudi v ozaveščanje, na kakšen način uporablja zaskrbljenost kot strategijo za 

obravnavanje pereče težave, na podlagi pozitivnih prepričanj o zaskrbljenosti.  

Da bi klient bolje spoznal proces zaskrbljenosti in njegov vpliv na njegovo življenje, ga lahko 

terapevt s pomočjo različnih vedenjskih eksperimentov sooči s procesom lastne zaskrbljenosti 

in s tem, na kakšen način nanj vpliva. Cilj teh je, da klient spozna, da ima njegova 

zaskrbljenost nasproten učinek od želenega. Terapevt lahko klientu predstavi, kako se lahko 

namesto s strategijo zaskrbljenosti neke težave loti s pomočjo domišljije oziroma s 

predstavljanjem, da je problemu kos (Wells 1997, 202–220). 

Spodbuja ga tudi, da se nauči in začne uporabljati obliko sproščanja, ki mu najbolj ustreza. 

Prav tako ga podpre pri osvajanju in uporabi kakšne od tehnik preusmerjanja pozornosti 

(Dernovšek 2006, 236). 
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3 SAMOPOMOČ 

 

Posameznik lahko kljub izkušnjam nemoči in udeležbi pri raznih oblikah pomoči rešitev najde 

in uresniči sam. S tem se zmanjša njegovo občutenje nemoči, manjvrednosti in odvisnosti ter 

krepijo lastna moč, občutek nadzora nad svojim življenjem, lastne aktivnosti, samostojnosti, 

angažiranosti in kompetentnosti za reševanje svojih težav. 

3.1 Skupine za samopomoč 

V skupine za samopomoč se združujejo posamezniki s podobnimi izkušnjami, težavami in 

zanimanji. Svoje težave rešujejo s skupnimi močmi, tako da med seboj sodelujejo, pomagajo 

drug drugemu in se spodbujajo ter tako uporabljajo ter razvijajo svoje zmožnosti in 

sposobnosti (samo)pomoči in sodelovanja z drugimi (Klevišar 1998; Lamovec 2006). Med 

tem, ko člani skupine pomagajo drug drugemu, pomagajo tudi sebi. Pridobijo občutek, da 

delajo nekaj smiselnega, kar izboljša njihov občutek lastne vrednosti, učinkovitosti in 

samostojnosti. Poleg tega spoznavajo različne načine za reševanje težav, ki jih lahko 

uporabijo tudi sami. V skupinah za samopomoč si člani izmenjujejo informacije in izkušnje z 

različnimi načini spoprijemanja s težavami, o njih razmišljajo ter jih preizkušajo in se tako 

učijo drug od drugega. Zaradi podobnih izkušenj se lahko člani odkrito in iskreno 

sporazumevajo ter si vzajemno pomagajo, kar poglablja njihovo občutenje varnosti, zaupanja, 

sprejemanja, čustvene opore, povezanosti ter medsebojnega sodelovanja. Člani se v zaupnem 

in spoštljivem okolju učijo izražati svoja čustva ter potrebe in tako premagujejo občutke 

izoliranosti in osamljenosti. Doživetje iskrenih, spoštljivih in zaupnih odnosih je za mnoge 

edinstvena in temeljna izkušnja, ki spremeni njihov pogled na življenje. 

Članom samopomočne skupine je lahko v veliko oporo prisotnost vzornikov, ki so imeli 

podobno težavo kot oni sami, vendar so jo uspešno rešili ali se naučili živeti z njo. 

Opazovanje izboljšanja življenjske situacije drugih jim vliva upanje, pozitivnost in voljo za 

vztrajanje pri spopadanju s težavo (Lamovec 2006, 205–222). Prav tako pozitivna 

pričakovanja učinkovitosti samopomočne skupine pri reševanju določenih težav vlivajo 

posamezniku upanje v spremembo. Takšna naravnanost in pozitivna prepričanja v zmožnost 
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lastnega uspeha, združena s procesi podpore v skupini, že sama po sebi prinesejo pozitivno 

spremembo v življenje sodelujočega posameznika (Yalom 2005; Braden 2010). 

Posameznik s težavami z anksioznostjo ima pogosto občutek, da s svojimi nesprejemljivimi, 

grozečimi težavami odstopa od drugih ljudi, zaradi česar se počuti osamljen, neustrezen in 

socialno izoliran. V skupini za samopomoč sodelujoči posameznik spozna, da ni sam v 

svojem trpljenju in so še drugi s podobnimi težavami, kar občuti kot olajšanje. Posameznik se 

tako znova občuti kot del sveta. 

Da bi lahko člani samopomočne skupine uspešno sodelovali, je treba zadostiti pogojem za 

kohezivnost skupine. Pri razvoju kohezivne skupine imajo bistveno vlogo medsebojni odnosi, 

ki jih člani skupine razvijejo. Kohezivnost skupine se nanaša na privlačnost, ki jo člani čutijo 

do skupine kot celote in posameznega člana. Člani kohezivne skupine drug drugega 

sprejemajo, razumejo in podpirajo. V takšni skupini se člani počutijo varni, sprejeti in 

zaželeni ter zato lažje odprto in iskreno razkrivajo sami sebe, prevzemajo tveganja in 

konstruktivno izražajo svoje občutke in mnenja ter tudi konflikte, ki jih občutijo v skupini. 

Sodelovanje v kohezivni skupini povratno pozitivno vpliva na sprejemanje, spoštovanje 

samega sebe, raziskovanje svojih lastnosti, razvoj socialnih spretnosti ter ozaveščanje in 

učinkovito reševanje problemov. Člani, ki doživljajo skupino kot dovolj varno in podpirajočo, 

lahko v njej doživijo korektivno čustveno izkušnjo. V njej je posameznik izpostavljen 

čustvenim situacijam, ki jih v preteklosti ni zmogel prenesti. Pri tej izkušnji gre za doživljanje 

katarze in odprto izražanje intenzivnih pozitivnih oziroma negativnih občutkov, kar je za 

posameznika edinstvena in nova izkušnja, saj se je tega prej zaradi strahu izogibal. 

Sprejemajoč odziv članov skupine doživljajočega spodbudi, da sprejme in prevrednoti svojo 

čustveno izkušnjo iz preteklosti in se z ostalimi člani poveže na globlji in bolj iskren način 

(Yalom 2005). 

Člani skupine si postavijo osebne cilje in si tekom sodelovanja odgovorno in s skupnimi 

močni prizadevajo za njihovo uresničitev. Vsi člani skupine so enakopravni in odgovorni za 

svoj prispevek v skupini. Člani drug drugega spodbujajo za ustvarjalno uvajanje sprememb v 

svoje življenje in si dajejo priznanja za vsak pozitiven premik v želeni smeri (Lamovec 2006, 

205–222). 
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3.2 Učinkovite strategije samopomoči pri soočanju z anksioznostjo 

Ljudje smo po naravi nagnjeni k temu, da težimo k izboljšanju svojega počutja. Anksioznost 

je stanje napetosti in neudobja, zato posameznik, ki to neugodno občutje doživlja, teži k temu, 

da ga zniža, se mu izogne ali ga tako ali drugače prepreči oziroma olajša. 

Posameznik se lahko s situacijo, ki v njem vzbuja anksioznost, sooči direktno, tako da jo 

razumno oceni in naredi nekaj, da bi jo spremenil ali se ji izognil (Hilgard, C. Atkinson in L. 

Atkinson 2002, 442). 

V neki študiji je bilo pokazano, da je pri uspešnem soočenju s stresom pomembno, da 

posameznik uvidi kakšno priložnost, da nad stresorjem lahko prevzame nadzor in pri tem dobi 

povratno informacijo o učinkovitosti svoje intervencije. 

Nekateri strokovnjaki so pokazali, da posameznik, ki verjame, da na stresno situacijo lahko 

vpliva z lastnim trudom, bolje obvladuje svoje skrbi in anksioznost kot tisti, ki samega sebe 

doživlja kot žrtev zunanjih okoliščin (Hayes 1990, 452). 

V nadaljevanju opisujemo strategije samopomoči, ki so se pri obvladovanju anksioznosti 

izkazale kot uspešne. Naslednje tehnike je treba dosledno in redno izvajati že ob prvih znakih 

panike ali anksioznosti oziroma preventivno. Namesto da se oseba popolnoma prepušča 

katastrofičnim mislim, svojo pozornost usmeri na opravljanje določene strategije 

samopomoči. Ko pozornost upade in se oseba ujame v premlevanje katastrofičnih misli, je 

njena naloga, da se tega čim prej zave in vrne pozornost na izvajanje tehnike (Spagnulo 2011, 

101–102). 

Večina opisanih strategij samopomoči je identična nekaterim tehnikam, ki jih uporabljamo v 

psihoterapiji. Nekateri posamezniki, ki psihoterapevtske teorije ne poznajo in nimajo izkušnje 

s psihoterapijo, jih izumijo tudi sami. Drugi se s proučitvijo strokovne literature naučijo 

tehnik in jih uporabljajo sami doma. Tisti, ki so udeleženi v psihoterapiji, se lahko pod 

vodstvom psihoterapevta naučijo raznih strategij za obvladovanje anksioznosti in jih po 

končanem terapevtskem procesu izvajajo tudi samostojno. 
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3.2.1 Učiti se učinkovitega reševanja težav 

Težavo lahko razumemo kot nesorazmerje med dejanskim in želenim stanjem, ki ga zaradi 

določenih ovir ne zmoremo uresničiti (Šinigoj Batistič 2007). 

Veliko težav lahko zavestno začnemo reševati tako, da se z njimi odkrito soočimo, proučimo 

razpoložljive dokaze in možne alternative ter jih v praksi preverimo. Osebni motivi, 

nezavedni konflikti in čustva pa lahko posameznika napeljejo k izkrivljanju dokazov o neki 

težavi, da se tako zavaruje pred polnim zavedanjem nesprejemljivih in težavnih občutij 

(Hilgard, C. Atkinson in L. Atkinson 2002, 442–451). 

Težave rešujemo, ko za nas neustrezne okoliščine preoblikujemo v ustreznejše, za nas bolj 

zaželene (Šinigoj Batistič 2007, 144). Reševanje težav zahteva prilagodljivost pri iskanju 

novih poti in načinov soočanja z izzivi, medtem ko se na naši običajni poti do cilja pojavijo 

težko premostljive ovire. Posledica ponavljajoče se frustracije je lahko izguba tovrstne 

elastičnosti pri iskanju rešitev za težave. Posameznik lahko razvije stereotipno, rigidno 

oziroma omejeno mišljenje, ki ga sili v ponavljanje ene in iste poti pri spopadanju z 

življenjskimi izzivi, četudi po njej nikoli ne pride do cilja. Posameznik se skladno s svojim 

mišljenjem stereotipno tudi vede, ko ponavlja eno in isto neuspešno vedenje in se tako zaman 

trudi za dosego nekega cilja. Na tak način se ogradi pred poskušanjem alternativnih možnosti 

in rešitev (Hilgard, C. Atkinson in L. Atkinson 2002, 438–439). 

Anksiozni posamezniki so nagnjeni k temu, da se s težavami ukvarjajo na kognitivni ravni, 

tako da jih zaradi njih skrbi. Zaradi negativnega videnja težave in lastne nemoči, ki jo ob njej 

občutijo, se izogibajo soočenja z njo (Anić 2007; Božič 2007). Ko se anksiozni posameznik 

nameni, da se bo s svojimi težavami dejansko soočal in jih reševal, mora spremeniti odnos do 

njih. Pri tem je koristno, da se nauči ločiti med težavo, njeno mentalno interpretacijo in 

čustveno reakcijo nanjo. Ponavadi je čustvena reakcija veliko večja, bolj grozeča ter 

neugodna kot težava sama. Prav tako je mentalna interpretacija navadno pretirana in 

neustrezna (Grant et al 2010). 

Neki problem je lahko posameznike tako prevzel, da ga ne zmorejo niti jasno prepoznati in 

definirati ter tako lahko dobijo vtis, da zanj ne obstoji uresničljiva rešitev. Da bi se lažje zbrali 

in opredelili svojo težavo, morajo premisliti o njenih specifičnih in objektivnih vidikih. Iz 

množice nejasnih in intenzivnih občutkov, povezanih s težavo, je treba izbrskati in razjasniti, 

kaj točno je aktualna težava in jo specifično definirati. Koristno se je vprašati, kaj točno je v 
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problemski situaciji tisto, kar nas ovira oziroma vznemirja. Sprašujemo se o vzrokih oziroma 

izvoru nekega neskladja. Nek vseobsežen problem razdrobimo na več jasno opredeljivih, 

konkretnih problemov ter prosto in odprto razmišljamo o možnih rešitvah. V naslednjem 

koraku pretehtamo prednosti in slabosti posamezne rešitve in izberemo tiste, ki se nam zdijo 

najbolj ustrezne, uresničljive in praktične. Za večjo jasnost na poti premagovanja težav si je 

koristno postaviti jasne, specifične in realne cilje ter aktivnosti, preko katerih se bomo 

namenili proti njim (Simončič Tonli 2007). Nadalje načrtujemo njihovo uresničitev in 

konkretne korake, ki vodijo v doseganje izbranih ciljev (H. Barlow, M. Rapee in Perini 2014, 

104–109). 

Posameznik se lahko nameni v reševanje problemov, pri katerih lahko z lastnim aktivnim 

posredovanjem nekaj spremeni. V situacijah, ki jih ni moč spremeniti, lahko kot težavo 

prepozna lastno kognitivno in čustveno reakcijo nanje in se poskuša uravnovesiti. 

Anksiozni posamezniki le s težavo sprejmejo, da nečesa ne morejo predvideti vnaprej. 

Težko prepustijo dogodkom, da se sami odvijejo v njihovem naravnem poteku. Pogosto 

se obremenjujejo z vsem, kar bi lahko šlo narobe. Za pridobitev večje gotovosti v 

življenjskih situacijah poskušajo z različnimi strategijami nadzora, kot sta večkratno 

preverjanje in iskanje dodatnih informacij. 

Prvi korak pri spoprijemanju z negotovostjo je, da se posameznik zave lastne preobčutljivosti 

na negotove vidike življenja. Zatem začne postopno večati svojo toleranco za negotove izide 

in sprejemati negotov vidik življenja. Da bi se počutili kompetentne za reševanje problemov, 

je dobro, da se nanje pripravimo in pridobimo potrebne informacije in veščine, ki jih 

potrebujemo za njihovo reševanje. Anksioznost se zniža, ko se posameznik nauči z njo 

ravnati, ko se pojavi. Pri tem lahko pomaga, da se izpopolni v načinih, ki mu pomagajo, da v 

strah vzbujajočih situacijah zdrži in se učinkovito vede v smeri njihovega obvladovanja. To so 

lahko različni načini hitrega sproščanja, preusmerjanja pozornosti in preusmerjanja svojih 

misli na pozitivne vidike problemskih situacij ter pozitivne želene izide (Anić 2007, 194–

195). 
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3.2.2 Tehnike soočanja 

3.2.2.1 Izpostavljanje  

Anksiozni posameznik se pogosto situacijam, ki v njem zbujajo tesnobo, izogiba. Na tak 

način ga občutki ovirajo tako pri njegovih vsakdanjih opravkih kot pri uvajanju novosti v 

svoje življenje. S stalnim izogibanjem se njegov strah samo veča, moč obvladovanja pa vse 

bolj niža. Prepuščanje tesnobnim občutkom vodi v stagnacijo v osebnem napredku. Poleg tega 

mu občutek nemoči jemlje veselje do življenja (McMahon 2005). 

Posameznik, ki se ne prepušča katastrofičnim interpretacijam svojega strahu in ne uporablja 

varnih vedenj izogibanja ter ostalih vedenj, s katerimi se bori s svojim strahom, kljub 

paničnim napadom ne razvije panične motnje. Namesto da bi panična doživetja pretirano 

nadziral, je zato bolje, da jih sprejema in vztraja pri opravljanju stvari, ki so zanj pomembne 

(Spagnulo 2011, 117–131). Z izpostavljanjem prekinemo izogibanje in zajezimo strah. Ko 

vstopimo v situacijo in se izpostavimo, je tesnobnost najprej velika, potem pa postopoma 

upade (McMahon 2005, 100–101). 

Terapija izpostavljanja se najpogosteje uporablja pri zdravljenju paničnih ter fobičnih 

doživetij (Spagnulo 2011). Posameznik se nameni v soočanje s specifičnimi dogodki in 

situacijami, ki se jih je do sedaj izogibal, ker so v njem zbujale strah (Frankl 2005, 106). Eden 

od načinov izpostavljanja je introceptivno izpostavljanje, to je izpostavljanje notranjim 

občutjem, ki se jih posameznik boji in izogiba, saj predpostavlja, da sprožajo panični napad. 

Pri tem je treba razločevati med občutki in njihovo mentalno, katastrofalno interpretacijo. Da 

bi posameznik to lahko storil, si mora dovoliti občutiti svoje občutke, interpretirane na 

katastrofičen način, nanje usmeriti svojo pozornost ter se jim prepustiti, namesto se jim 

izogibati. Ena od tehnik, kako to storiti, je sledenje naravnemu ritmu dihanja ter razširitev 

svoje pozornosti na celotno telo, pri čemer pozornost zajema vse občutke, ki se v njem 

porajajo. Občutke telesa, tudi tiste intenzivne in neprijetne, je treba zaznavati s sprejemanjem, 

ne da bi se ujeli v njihovo razumsko analizo.  

Ta tehnika je osnovana iz spoznanja, da je prepričanje, da nekateri notranji dražljaji sprožajo 

panični napad, iluzorno ter da se panika razvije predvsem na podlagi katastrofične 

interpretacije teh doživetij. Njen namen je spoznavanje in sprejemanje svojih notranjih občutij 

in uvid, da sama po sebi ne vodijo v katastrofo. 
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Drugi način izpostavljanja je izpostavljanje v fizičnem okolju. Pri tem se posameznik 

izpostavi tistemu, čemur se je do zdaj izogibal zaradi strahu pred katastrofičnimi posledicami. 

Ko do svojih anksioznih občutij razvije sprejemajoč odnos, se lažje preneha izogibati temu, 

kar je zanj v življenju pomembno. Pri izpostavljanju si lahko pomaga z usmerjanjem 

pozornosti tako na dihanje kot na to, kar počne. Namen izpostavljanja je razširjanje mej 

posameznikovega bivanja, da bi svoje življenje preusmeril iz nenehnega, brezplodnega boja s 

svojo anksioznostjo v udejstvovanje na tistih področjih življenja, ki ga zanimajo, in tako 

direktno izkušal svoje življenje, takšno kakršno je (Spagnulo 2011, 117–131). 

Ko se posameznik preneha izogibati problemu in se postopoma z njim spopade, se krepita 

občutek kompetentnosti in samozavesti, anksioznost pa zlagoma upada. Pri izpostavljanju se 

oseba ponovno poveže s svojimi viri moči in tako razvija svoje kompetence za soočenje s 

težavo (Anić 2007; Božič 2007). 

Še posebej pri anksioznih motnjah je težko narediti prvi korak v smeri soočanja s strahom, saj 

posameznik ve, da ga tam čaka naval anksioznih občutij, ki se jih boji in pogosto tudi 

sramuje. S svojimi anksioznimi občutki se lažje sooča, ko jih sprejme kot sestavni del sebe, 

povezan z ostalimi notranjimi doživetji, in nanje ne gleda kot na samostojno entiteto, ki ima 

oblast nad njim (Križnik Novšak 2007). 

3.2.2.2 Postopno izpostavljanje 

S strategijo postopnega izpostavljanja se posameznik z objektom svojega strahu sooči 

postopoma. Postopoma se spoprijema s situacijami, ki se jim je ponavadi izogibal, in korak za 

korakom začne uresničevati stvari, ki se jih boji. Tako po eni strani postopno povečuje svojo 

aktivnost v situacijah, ki se jim je prej zaradi strahu izogibal, po drugi strani pa s tem 

postopnim soočenjem zlagoma, korak za korakom, znižuje svoj strah. 

Metode postopnega izpostavljanja se lahko posameznik loti tako, da najprej sestavi zaporeden 

seznam stvari, ki se jih boji, in jih razvrsti po intenzivnosti svojega strahu. Izbere, kje bo 

začel, in naredi načrt, kako bo soočenje izpeljal. Izbere si tudi strategije ravnanja, ki jih bo 

uporabil, ko bo občutil strah. Nazadnje se nameni v soočenje z izbrano situacijo in nadaljuje z 

vse zahtevnejšimi situacijami in tako zvišuje stopnjo strahu, ki ga še lahko prenese oziroma se 

z njim sooči. Pomembno je, da se s takšnimi situacijami sooča redno in pri tem vztraja, dokler 

anksioznost skoraj ali povsem ne upade (McMahon 2005, 100–101).  
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3.2.2.3 »Imaginacija uspešnega soočenja« 

Včasih je strah preveč obremenjujoč, da bi se z njim soočili neposredno. V takem primeru se 

z njim najprej soočimo v domišljiji (McMahon 2005; Anić 2007) oziroma na kognitivni ravni 

preko predstav (Toš Koren 2007, 111). V domišljiji se sprehodimo skozi problemsko situacijo 

in sprejmemo vso anksioznost, ki jo prinaša. S čim več čuti si predstavljamo to, česar se 

bojimo, in kako smo to premagali ter se prepustimo vsem občutkom, ki se ob tem porajajo. Pri 

predstavljanju vztrajamo toliko časa, dokler se občutena anksioznost ne zniža in pridejo na 

dan bolj pozitivni občutki (Anić 2007). Tudi v domišljiji se strah vzbujajoči situaciji 

izpostavimo postopoma. Situacijo, ki se jo bojimo, razdrobimo na več korakov, ki jih ocenimo 

glede na stopnjo strahu, ki ga povzroči misel na uresničitev zamišljenega. Začnemo z 

domišljijskim izpostavljanjem s korakom, ki nam predstavlja izziv, a hkrati še lahko 

prenesemo strah, ki se nam ob njegovem zamišljanju sproži. Po tem, ko smo s pomočjo 

uporabe domišljije znižali občuteni strah do še sprejemljive mere, se lahko soočimo tudi z 

realno situacijo (McMahon 2005, 103–106). 

3.2.2.4 Vedenjski eksperimenti  

Resničnost svojih misli lahko anksiozni posameznik preizkuša z vedenjskimi eksperimenti. V 

njih lahko svoje slutnje nevarnosti preizkusi. S tem se uči bolj kot svojim mislim verjeti 

dejstvom, tistemu, kar se izkaže za resnično na podlagi njegovega opazovanja (Branch in 

Willson 2007, 50–60). Če se pričakovan scenarij ne zgodi, lahko opusti svoje predpostavke ali 

predvidevanja oziroma zmanjša njihov pomen ter okrepi vero v svoje sposobnosti reševanja 

težav (Anić 2007, 193). 

Z vedenjskimi eksperimenti preverja utemeljenost svojega strahu. Z neposrednim soočanjem s 

svojimi strahovi preverja resničnost svojih prepričanj, predvidevanj predpostavk in napovedi. 

Tako si daje priložnost, da se zgodi nekaj, kar ne sovpada z njegovimi prepričanji in na tak 

način spreminja svoje dojemanje sebe in sveta. Med opravljanjem vedenjskega eksperimenta 

čuječe prisluhne svojim notranjim občutkom in kljub tesnobi stori tisto, kar si je zadal. Dobro 

je, da si opažanja in spoznanja, do katerih je prišel z vedenjskim eksperimentom, zapomni in 

so mu v pomoč pri nadaljnjem soočenju s strahovi (Grant et al. 2010). 



Manfreda, Eva. 2017. »Strategije samopomoči pri obvladovanju anksioznosti.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

38 

 

3.2.2.5  Trening asertivnosti  

Intenzivna čustvena napetost anksioznim posameznikom otežuje, da bi se ukvarjali še s čim 

drugim. Toliko se ukvarjajo s svojo tesnobo, da druge ljudi preprosto spregledajo. Socialno 

okolje jim zato postane tuje (Križnik Novšak 2007). 

Anksiozna oseba ima pogosto težave, ko se mora postaviti zase. Verjame, da so občutki, 

potrebe, želje in pričakovanja drugih pomembnejši od njenih lastnih in tako lastno življenje 

prilagaja vzgibom drugih.  

Anksiozna oseba ponavadi izbere neasertivno vedenje zaradi skrbi, da bi se ljudje, s katerimi 

stopa v interakcijo, na njeno asertivno, bolj odločno in samozavestno vedenje neugodno 

odzvali (Barlow, M. Rapee in Perini 2014, 83). 

Trening asertivnosti je primeren za posameznike, ki jim je izražanje samega sebe nekaj težko 

premostljivega (Križnik Novšak 2007, 89). Z njim si oseba lahko pomaga, ko se želi postaviti 

zase in tako sebi kot drugim iskreno izraziti svoja stališča, čustva, želje, potrebe in frustracije, 

ki jih doživlja v odnosu do sebe in sveta. Na tak način se nauči enakovredno prisluhniti, 

upoštevati in spoštovati tako sebe kot druge ter se tako uči socialnih veščin (Praper 2008, 

111–112).  

Pri posredovanju asertivnega sporočila se mora oseba osredotočati tako na to, kaj želi 

povedati, kot na to, na kakšen način želi neko vsebino predati naslovniku. Pomembno je, da 

sporočilo izrazi jasno, prepričljivo in samozavestno. Metode, ki se pri učenju uporabljajo, so 

lahko modeliranje in igre vlog (Križnik Novšak 2007; Barlow, M. Rapee in Perini 2014).  

3.2.3 Tehnike preusmerjanja pozornosti in sprostitve ter skrb za zdravo in zadovoljno 

življenje 

Nenehna napetost in preobremenjenost zavirata usklajeno delovanje posameznika tako na 

telesni kot duševni ravni. Zato si je potrebno vzeti čas za relaksacijo, umiritev in 

razbremenitev od vsakdanjih obveznosti in bremen, ko začutimo potrebo po tem. Tako se 

ponovno uravnovesimo, umirimo in obnovimo svojo energijo (Bloom 1991; Auclair 1992). 
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3.2.3.1 Preusmerjanje pozornosti  

Anksiozni posameznik svojo pozornost navadno pretirano usmerja na svoje težave in skrbi, 

kar njegovo anksioznost le stopnjuje. 

S strategijami uravnavanja pozornosti (McMahon 2005, 101) lahko pripomoremo k 

preusmerjanju pretirane nase usmerjene pozornosti, k blaženju zaskrbljenosti in ruminiranja 

ter h krepitvi usmerjanja pozornosti po lastni želji, npr. na nove informacije (Živčić-Bećirević 

in Anić 2007, 138).   

S pomočjo nekaterih tehnik za preusmerjanje pozornosti lahko posameznik prekine ustaljen 

način obdelave doživetij in krepi drugačno kontrolo pozornosti, ki ni določena z motnjo.  

Pri eni od tehnik se posameznik usmeri na aktivno poslušanje in usmerja pozornost na 

sočasne zvoke različnih glasnosti, proizvedene na različnih lokacijah. Njen cilj je, da 

posameznik sledi navodilom za usmerjanje pozornosti in na notranje dogodke, ki se ob 

tem pojavijo, gleda kot na dodatne vire hrupa, ki jim ne posveča posebne pozornosti. 

Občutkov ne zatira ali se jim izogiba, dopušča jim, da obstajajo v svoji lastni obliki 

(MCT Institute 2016).  

Andian Wells je razvil trening pozornosti ob predpostavki, da lahko v določenem trenutku 

svojo pozornost povsem posvetimo samo določenim dražljajem. Po njegovi metodi se osebe z 

anksiozno motnjo učijo razvijati večjo kontrolo nad svojo pozornostjo z izvajanjem raznih 

vaj, kot je zaporedno osredotočanje na različne dražljaje. Tako se lahko npr. posamezniki s 

socialno fobijo naučijo, da se manj osredotočajo na lastne negativne misli in vedenja ter več 

na zunanje dražljaje. Trening pozornosti se je pokazal kot učinkovit pri obravnavanju 

različnih anksioznih motenj, vključno s socialno fobijo in panično motnjo. 

V neki študiji je bilo ugotovljeno, da se je pri posameznikih, ki so se naučili osredotočati na 

dražljaje, ki anksioznosti ne sprožajo, stopnja njihove anksioznosti znižala (Eysenck in Keane 

2010, 602). 

3.2.3.2  Situacijsko preusmerjanje pozornosti 

S preusmerjanjem pozornosti od sebe navzven se zmanjša posameznikova pretirana nase 

usmerjena pozornost in poveča kakovost povezanosti z zunanjim okoljem. Preko svoje 

usmerjenosti navzven lahko posameznik pride v stik z novimi informacijami, ki lahko 

spremenijo njegov pogled nase in na situacijo. Prav tako se zmanjša njegova obremenjenost s 
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samim sabo (Živčić-Bećirević in Anić 2007, 140). Ko se posameznik zmore oddaljiti od 

problemske situacije in nanjo pogledati s stališča nevtralnega opazovalca, se sprosti precej 

notranje napetosti, ki jo je ustvarjal s pretiranim obremenjevanjem s problemom (Gradišnik 

2010). Pozornost lahko preusmeri tudi tako, da poveča svojo aktivnost in tako zmanjša 

količino časa, ki ga porabi za analiziranje misli in občutkov (MCT Institute 2016).  

3.2.3.3  Usmerjanje pozornosti na sedanji trenutek 

Eden izmed načinov za soočenje s situacijo, v kateri posameznik občuti anksioznost, je 

usrediščenje na sedanji trenutek. Pri tem je potrebno ločevati med sedanjostjo, ki se odvija 

pred njim, ter mentalno reprezentacijo sedanjosti, preteklosti ali prihodnosti, ki se na 

kognitivni ravni dogaja tako živo, da jo lahko zamenja za sedanjost. Samo v sedanjosti je 

možno doživljati neko izkušnjo neposredno, na kognitivni ravni pa asociativno povezujemo z 

okolja prejete informacije in ustvarjamo t. i. »virtualno resničnost«, ki jo sestavljajo različne 

misli, čustva in telesna občutja, ki niso odsev sedanjega dogajanja, temveč bolj 

posameznikovega odnosa do neke situacije. Notranjost posameznika, ki te informacije 

povezuje na katastrofičen način, preplavijo katastrofične misli in občutki.  

Da bi izstopil iz notranje ujetosti, mora posameznik prepoznati razliko med mentalno 

resničnostjo in resničnostjo danega trenutka. Postopek osredotočanja na sedanji trenutek mu 

pomaga, da preusmeri pozornost od potencialnih groženj in se sprosti. Sidro, ki vrne 

pozornost posameznika v sedanjost, je lahko, kar koli je v sedanjem trenutku prisotno (Anić 

2007, 193); lahko se osredotoči na to, kar v njem občuti, razmišlja ali počne, npr. na 

senzorične izkušnje, kot je dihanje (Spagnulo 2011, 79–92). Pri osredotočanju na sedanjost si 

lahko pomaga tudi z raznimi tehnikami osredotočanja, sproščanja in meditacije. Pozornost na 

sedanji trenutek mu prinaša tako vpogled v resnično stanje oziroma dogajanje kot sprostitev 

(Anić 2007). 

3.2.3.4 »Mindfulness« meditacija  

Zavestna pozornost je pozornost, usmerjena na sedanji trenutek, kar koli že vsebuje. V 

meditativnem stanju je naša pozornost osredotočena na nekaj, kar si izberemo. Lahko so to 

dihanje, mantra, namišljena točka v notranjosti ali zunanjosti, zvok, telesni ali duševni 

občutek. Zavestno pozornost lahko razvijemo npr. s »skeniranjem« telesa, jogo, tai chi-jem ali 

chi kongom.   
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Z izvajanjem »mindfulness« meditacije se učimo bivati z vsem, kar sedanji trenutek prinaša. 

Ustvarjamo harmoničen, sprejemajoč, neobsojajoč odnos z vsem, kar je, pa naj bodo to 

obsesivne misli, neprijetni občutki, fizično neugodje ali zunanji stresorji. Med tem, ko se vse 

bolj odpiramo svoji notranji izkušnji, ne da bi se ji upirali ali jo odrivali proč, razvijamo 

odnos globokega sprejemanja sedanjega trenutka in v njem vsebovane resničnosti. Pri tem se 

osvobajamo stresa, povezanega s preteklimi ali prihodnjimi skrbmi in željami.  

Ko naša pozornost med meditacijo odplava drugam, to opazimo, ne da bi se kritizirali in jo 

ljubeče vrnemo na tisto, na kar se v meditaciji osredotočamo. Misli, ki nam zbežijo v 

preteklost ali prihodnost, v tem trenutku niso pomembne. Zgodbe, ki jih napletemo okoli 

svojega opazovanja resničnosti, v nas pogosto vzbujajo nesrečne občutke. Med meditacijo 

skušamo doseči stanje, v katerem se v vsebino takšnih pripovedi ne poglabljamo. Preprosto 

jih zgolj opazimo in vrnemo svojo pozornost na izvajanje tehnike. 

Z zgoraj opisano meditacijo se lahko naučimo soočenja z notranjimi in zunanjimi stresorji 

svojega življenja na podoben način, kot z njimi ravnamo v meditaciji. Urimo se zavedanja 

svojih avtomatičnih odzivov in nereagiranja na njihove impulze. Naučimo se ustaviti svoje 

samodejno reagiranje, globoko vdihniti in sprejemati nove odločitve o tem, kako bomo 

odreagirali. Sprejemamo takšne odločitve, ki nam prinašajo bolj uravnovešeno razmišljanje, 

sprostitev, vpogled, zdravje in harmonično povezanost s samim sabo in drugimi (Davis, 

Eshelman in McKay 2008, 44). 

3.2.3.5  Osredotočenje na dihanje 

Anksiozni posamezniki so zaradi nesproščenosti nagnjeni k temu, da plitko dihajo. To blokira 

optimalni pritok kisika v možgane in drži telo v napetosti. Posameznik mora poglobiti 

dihanje, da se telesno in duševno sprosti (Marek 2008, 125–126). Trebušno dihanje je pri 

sproščanju najbolj učinkovito. Dihati je treba zavestno, počasi, globoko in sproščeno s 

trebušno predpono, ki se z vdihom dvigne in z izdihom spusti.  

Posameznik se osredotoča na svoje dihanje z namenom, da bi se osvobodil svojih skrbi in 

prišel v stik s sedanjim trenutkom. Z opazovanjem valovanja vdihov in izdihov se posameznik 

usredišči na sedanji trenutek (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2012, 42). Opazuje sleherno 

podrobnost potovanja zraka skozi njegovo telo in telesne občutke, ki se ob tem sprožajo 

(Spagnulo 2011).  
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3.2.3.6 Vizualizacija 

V mentalnem svetu anksioznih posameznikov se pogosto pojavljajo strašljive podobe in slike, 

ki sprožajo tesnobno doživljanje. Namesto teh podob si lahko posamezniki predstavljajo slike 

in podobe, ki njihovih strahov ne vsebujejo in so lahko nekaj povsem novega in neznanega, 

vendar prijetnega (Atkinson 2010). 

Vizualizacija je metoda, s katero sami sebe s pomočjo predstavljanja in domišljije oziroma 

usmerjanja misli na neko mentalno sliko privedemo v bolj umirjeno, sproščeno in zadovoljno 

duševno stanje. Predstave, ki jih uporabljamo, so osrečujoče in pomirjujoče (Newhouse 2000; 

Behrend 2011). Načinov, da dosežemo sprostitev, je več; vsak človek si lahko izbere in 

ustvari svoj način sproščanja. Pri ustvarjanju sproščenega stanja lahko uporabimo več čutov, 

da se v doživljanje, ki ga želimo vzbuditi, čim bolj vživimo (Davis, Eshelman in McKay 

2008, 52–59). 

3.2.3.7 Progresivna mišična sprostitev 

Napetost, ki jo anksiozni posamezniki doživljajo v svojem duševnem svetu, se odraža tudi na 

njihovem telesu. 

S pomočjo progresivne mišične sprostitve sprostimo celotno telo, pri čemer usmerjamo svojo 

pozornost na vsak del svojega telesa posebej. Posamezne mišice najprej z vdihom napnemo, 

zadržimo dih in nato z izdihom sprostimo (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2012, 42). 

Z vadbo progresivne mišične relaksacije posvečamo pozornost telesnim občutkom in tako 

izostrimo zaznavanje svojega telesa (Spagnulo 2011, 93). Pri tem spoznavamo, katere mišice 

so najbolj napete in se jih naučimo postopoma sproščati. Med tem, ko posamezne mišice 

napnemo in ponovno čim bolj sprostimo, se naučimo občutiti razliko med napetim in 

sproščenim stanjem telesa in zavestno doživljati napetost in ji dopuščati, da se raztopi in 

zatem občutiti poglobljeno sproščenost.  

Telo se odzove na anksioznost izzivajoče misli in dogodke z mišično napetostjo. Stanje 

poglobljene mišične sprostitve vpliva na znižanje psihološke napetosti in je nezdružljivo z 

doživljanjem tesnobe. Odzivanje na en način onemogoči, da bi se hkrati odzvali na drug način 

(Davis, Eshelman in McKay 2008, 31–34). 
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3.2.3.8 Sproščanje mišične napetosti 

Da bi se anksiozni posamezniki naučili ravnati s svojimi anksioznimi stanji, si lahko 

pomagajo s sproščanjem telesa. 

Z notranjim raziskovanjem telesa občutimo sleherni skriti kotiček svojega telesa in sprostimo 

napetost iz telesa. Zavedamo se svoje prisotnosti in se osredotočimo na občutke v slehernem 

delu svojega telesa, ne da bi jih sodili ali poskušali spreminjati. Iz svojega telesa postopoma 

izdihnemo napetost, bolečino in neudobna občutja ter občutimo prijetno sproščenost, 

lahkotnost, mehkobo in dobro počutje, ki napolnjujejo telo z vdihom.  

Z opisanimi tehnikami sproščanja in meditacije lahko posameznik dobi občutek večjega 

nadzora nad svojim anksioznim počutjem. Z njihovo pomočjo lahko blaži simptome tako na 

fiziološki kot kognitivni ravni (Križnik Novšak 2007, 94). 

3.2.3.9 Razlikovanje med meditacijo vzhodnega in zahodnega sveta 

V starodavni duhovnosti vzhodno azijskega sveta je duhovno iskanje prepleteno v način 

življenja in zahteva obilo discipline in samoodpovedovanja (Lamovec 2006). Meditacijo, 

molitev, ponavljanje manter in druge duhovne tehnike uporabljajo z namenom notranjega 

prečiščenja in duhovne prenove, izkušanja nevidne dimenzije ter zlitja z božanskim v 

mističnih doživetjih. Meditacija je uporabljena kot sredstvo za dosega pravilnega govorjenja, 

delovanja, pravičnosti, potrpljenja, skromnosti, sočutnosti, neobsojajočega sprejemanja, 

prijaznosti do vseh in predanosti neizrekljivi, nepojmljivi, neskončni sili ter usodi (Milčinski 

2006; Zi 2006).  

Zavest pri meditaciji izurjenega meditanta vzhodno azijske duhovnosti je budna, vendar ne 

taka, kot jo poznamo iz vsakdanjega življenja; ni usmerjena na akcijo v zunanjem svetu, ki jo 

spremlja napeta pozornost. V meditaciji praktikant sprosti, umiri ter zbistri svojega duha. V 

globokem meditativnem stanju se valovi vsakdanjega življenja poležejo in razprostre se 

prostor, v katerem uvidi dno jezera, kar v prispodobi pomeni svoje bistvo. Praktikant je v 

stiku z intuicijo, ki omogoči neposredno spoznanje, ki je različno od logičnega uvida, ki ga 

uporabljamo v vsakdanjem sklepanju. Pojem jaza, na katerem temelji evropsko-ameriška 

kultura, je za praktikante vzhodno azijske duhovnosti neposrečen. Opišejo ga s prispodobo 

poistovetenja z vznemirjeno jezersko gladino. S tovrstnim odmikom od osebnega jaza v 

meditaciji razvijajo pravo zbranost, odmaknjenost od vsakdanje resničnosti, nenavezanost in 
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neodzivnost na vsakdanje skušnjave, za kar si v življenju vztrajno prizadevajo. Prav tako jim 

tovrstna odmaknjenost omogoči osvobajanje iz navideznega sveta iluzij, osebnih hrepenenj, 

odvisnosti, pohlepa in trpljenja ter odrešitev in razsvetljenje, ki lahko sledita po vztrajnem 

naporu. V vzhodno azijski duhovnosti se v meditaciji urijo v zahtevnem in dolgotrajnem 

uvajanju, ki mu posvetijo svoje življenje. 

V zahodnem svetu se meditacija in sprostitvene tehnike pogosto uporabljajo z namenom hitre 

sprostitve, ki je navadno površna, začasna in nepoglobljena. Uporabljene so z namenom 

razrešitve določene težave in boljšega delovanja v vsakdanjem življenju. Pogosto služijo bolj 

kot začasna rešilna bilka, ki jo posameznik opusti, ko doseže želeni cilj (Milčinski 2006).   

3.2.3.10 Počitek 

Da naš organizem telesno in duševno dobro deluje, potrebuje dovolj kakovostnega počitka. Za 

ohranjanje psihofizičnega zdravja moramo prisluhniti potrebam svojega telesa in se odpočiti, 

ko smo utrujeni. Zato je potrebno poskrbeti za ravno prav globokega spanca (Auclair 1992, 

101–103). S počitkom se človek telesno in duševno obnovi. Nezadosten počitek anksiozna 

stanja le še stopnjuje. Poleg spanja si mora človek privoščiti počitek tudi čez dan, ko 

pojenjujejo njegove moči za fizično ustvarjanje. Spočije se lahko s pomočjo različnih 

aktivnosti, ki ga pomirjajo, sproščajo ali razvedrijo (Ramovš 1994, 133–135).  

3.2.3.11 Športna aktivnost in zdrava prehrana 

Z rednim opravljanjem športne aktivnosti se posameznik uri v soočanju z anksioznostjo, saj se 

v njem med telesno aktivnostjo pojavi fiziološka vzburjenost, ki je prisotna med doživljanjem 

anksioznosti. S športno aktivnostjo se tako privaja na doživljanje povišane fiziološke 

vzburjenosti, ki jo z lastno aktivacijo telesa sproži sam in je zato ne dojema kot nekaj 

neustreznega ter se tako tovrstne občutke nauči obvladovati in sprejemati.  Nadalje s 

posvečanjem telesni aktivnosti posameznik preusmeri svojo pozornost od tesnobo vzbujajočih 

misli. Športna aktivnost daje posamezniku tudi občutek obvladovanja in zadovoljstva, saj 

nekaj doseže z lastnim trudom. Posameznik se s fizično aktivnostjo tako telesno kot duševno 

sprosti in obudi področja v možganih, ki v njem vzbujajo prijetna občutja (Tomori 1990, 140–

144). 

Na telesno in duševno dobro počutje ima pomemben vpliv tudi zdrava, uravnotežena 

prehrana. Ta pripomore k pravilnemu delovanju imunskega sistema, ki brani organizem pred 
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vdori tujih mikroorganizmov (Vozelj 2000). Njegova porušenost pomembno zaznamuje 

telesno in duševno dobrobit posameznika. Hranljive snovi, ki jih človek potrebuje in jih 

pridobi s primerno prehrano, vplivajo na njegovo telesno in duševno dobro počutje, ki je 

pogoj za uspešno soočenje s stresorji (Pokorn 1996; Cousin 2012). 

3.2.3.12 Osredotočenje na življenjski smisel  

Frankl človeka razume kot bitje, ki stalno teži k preseganju samega sebe, da bi uresničil neki 

smisel. Meni, da bi moral vsak stremeti po tem, da bi v svojem življenju našel neki smisel in 

ga izpolnil. Verjame, da se resnično veselje pojavi iz uresničitve določenega osebnega cilja, ki 

ga posameznik odkrije in prepozna kot smiselnega. Sreče same po sebi po njegovem mnenju 

ni mogoče trajno doseči, saj se zgodi sama od sebe, ko se pojavi razlog za njo. S posiljeno, 

pretirano namero iskanja sreče oziroma ugodja usmerimo svojo pretirano pozornost v iskanje 

nečesa, ki se nam tako le izmika, saj spregledamo razlog zanj. Namesto k sreči se je po 

Franklu bolje usmeriti k uresničevanju enkratne in edinstvene možnosti smisla, ki se pokaže v 

vsaki situaciji. Človek v vsakem trenutku uresniči ali zapravi neko priložnost, za kar nosi 

odgovornost. Zato se mora »naučiti razlikovati, kaj je bistveno in kaj ne, kaj je smiselno in kaj 

ne ter za kaj je mogoče prevzeti odgovornost in za kaj ne« (Frankl 2005, 120). Ugodje 

oziroma sreča je učinek izpolnitve nekega smisla. Frankl vidi smisel tudi v doživljanju 

trpljenja zaradi nespremenljive usode, ki ga razume kot proces osebnega zorenja, notranje 

rasti, preseganja samega sebe in duhovne preobrazbe (Frankl 2015). 

Iskalci resnice svojega življenja v vsakem trenutku skušajo uzreti priložnost ali izziv, ki jih 

vodi do nekega spoznanja (Castaneda 1995). 

3.2.3.13 Ukvarjati se s svojim življenjem  

Nenehni boj proti samemu sebi oziroma svojim anksioznim doživetjem osebo tako prevzame 

in izčrpa, da se s tem, kar si v življenju želi, preprosto ne ukvarja več. Boj proti anksioznosti 

postane zanjo tako pomemben, da ostale vrednote in cilje spregleda. Anksiozni posameznik 

pogosto razmišlja, da se ne more ukvarjati s svojim življenjem na izpolnjujoč način, dokler ne 

premaga ovir. Svojo anksioznost doživlja kot oviro, zato se z njo bori.   

Brezpogojno sprejeti samega sebe pomeni sprejeti se z vsemi prednostmi in 

pomanjkljivostmi, kar posameznika osvobodi občutka sramu zaradi navidezne neustreznosti 

(Pavlin 2013, 25–26). S sprejemanjem svojih misli, čustev in telesnih občutij lahko 
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posameznik preusmeri svojo energijo in čas iz nenehnega boja s samim sabo in ju porabi za 

ukvarjanje s tem, kar si v življenju želi. Posameznik se mora vprašati, kaj je zanj pomembno, 

v katero smer želi kreniti in organizirati svoje življenje tako, da vanj zaobjame tisto, kar ima 

zanj pomembno vrednost. Tako se poglobi v področja svojega življenja, ki ga zanimajo, in se 

odloči za smer, v katero namerava kreniti v svojem življenju, upoštevajoč svoje vrednote in 

interese. Vrednote, ki jih posameznik aplicira na izbrana življenjska področja, vodijo njegove 

odločitve in izbiro ciljev, ki jih želi uresničiti. Sam se odloča, kaj ima zanj v življenju 

vrednost, čemu daje prioriteto ter koliko časa in energije želi vložiti v uresničevanje 

določenega cilja. Da bi ostal na želeni poti, načrtuje dejanja, ki ga vodijo v želeni smeri 

(Spagnulo 2011, 110–115). 

3.2.4 Zavedanje zaskrbljenega doživljanja, spreminjanje dojemanja težav in 

ravnanja z njimi 

3.2.4.1 Prepoznavanje avtomatskih misli in prepričanj  

Z notranjim pogovorom poustvarjamo lastni notranji miselni svet, s katerim si na sebi lasten 

način razlagamo dogodke.  

To, kako se čustveno in vedenjsko odzovemo na neki dogodek, zavisi od naše interpretacije 

dogodka oziroma od misli in prepričanj, ki jih gojimo v odnosu do tega dogodka (Branch in 

Willson 2010, 15–17; Barlow, M. Rapee in Perini 2014). 

Avtomatske misli doživljamo v svojem notranjem dialogu kot miselni tok, ki teče v ozadju 

zavestnega razmišljanja. Ponavadi se celotnega toka misli ne zavedamo, le tu in tam kakšna 

avtomatska misel doseže našo zavest. »Ob določenem dogodku se ljudem po navadi pojavlja 

več avtomatskih misli, ki se navezujejo ena na drugo.« Pri delu z njimi je treba izluščiti 

najpomembnejše, ključne misli (Sanda 2007, 116–117). V kognitivni terapiji se ukvarjamo z 

negativnimi avtomatskimi mislimi. Da bi lahko spremenili način svojega razmišljanja, 

moramo svoje misli zasačiti na delu, torej jih prepoznati in razkrinkati. Pri prepoznavanju 

misli si lahko posameznik pomaga s samoizpraševanjem, pri čemer se osredotoči na izvor 

oziroma sprožilne dejavnike tesnobnega počutja (Branch in Willson 2007; Barlow, M. Rapee 

in Perini 2014). 
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Avtomatske misli vrednotimo glede na to, ali so resnične in koristne. Ukvarjamo se predvsem 

z neresničnimi in nekoristnimi mislimi. Koristnost teh misli prepoznavamo v povezavi s tem, 

kako vplivajo na posameznikovo čustveno razpoloženje in vedenje.  

Anksiozni posameznik se uri v tem, da svoje avtomatske misli opazi, prepozna, sprejema, 

vrednoti in spreminja. Posebej je koristno, če je pozoren na svoje avtomatske misli med tem, 

ko se počuti čustveno vznemirjen, saj se njihova intenzivnost takrat poveča (Sanda 2007, 

116–117). 

3.2.4.2 Zavračanje samoumevnih iracionalnih misli in skrbi ter ustvarjanje alternativnih, 

pozitivnih interpretacij dogodkov  

Kronično zaskrbljeni posamezniki svojo zaskrbljenost razumejo kot nekaj samoumevnega. 

Koristno je, če se zavejo svojega zaskrbljenega razmišljanja in tega, da bi lahko razmišljali 

tudi drugače (Anić 2007, 195). 

Anksiozni posamezniki v zvezi s situacijo, ki se je bojijo, avtomatsko pomislijo najslabše 

(Grant et al. 2010, 76–77). Stališče Alberta Ellisa je, da do neustreznega čustvenega odziva na 

dogodek pride zaradi neustreznega razumevanja dogajanja. Neustrezni notranji pogovor 

sproži z njim povezane občutke. Nespodbudne miselne razlage življenjskega dogajanja 

nastanejo zaradi pretiravanja v oceni resnosti nekega problema ali s postavljanjem previsokih 

zahtev do sebe in drugih, od katerih posameznik ne želi odstopiti.  

Da bi se posameznik s stresno situacijo čustveno in vedenjsko bolj uspešno soočil, mora 

razviti mišljenje, ki temelji na dejstvih. Koristno je nanjo pogledati s širšega vidika, z 

upoštevanjem vseh dokazov, možnosti in preteklih pozitivnih izkušenj (Barlow, M. Rapee in 

Perini 2014, 33–34). S ponovnim presojanjem strah vzbujajoče situacije se lahko posameznik 

potrudi nanjo pogledati iz nekega novega, alternativnega vidika. Tako se poglobi v 

alternativne razlage svojih težav, ki jih običajno ne uvidi (Grant et al. 2010, 76–77). 

Pri premagovanju obremenjujočih misli in občutkov lahko uporabi misli, ki so mu v 

spodbudo. Svoj čustveni odziv na neželen dogodek lahko spremeni, ko se zave, da ima 

možnost izbire med različnimi miselnimi interpretacijami tega dogodka. Nespodbudne, 

spontane miselne interpretacije lahko zamenja s tistimi, ki pomirjajo razdraženost, ki jo je v 

njem sprožil neustrezen notranji dialog (Hay 1994). 
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Pri predpostavljanju prihodnjega razpleta nekega dogajanja razmisli o alternativnih, bolj 

pozitivnih izidih, ki so v neznani prihodnosti pogosto prav tako ali še bolj verjetni kot 

katastrofičen izid, in pretehta informacije in dejstva, ki govorijo v prid temu, da se najslabše 

možno morda ne bo zgodilo (Davis, Eshelman in McKay 2008, 107–145). 

Nekateri raziskovalci so posameznike z visoko stopnjo anksioznosti učili iskati pozitivne 

interpretacije raznih dvoumnih dogodkov in prepoznali znižanje anksioznosti ob uporabi 

pozitivnih interpretacij pri večini od njih. Nekateri raziskovalci so ugotovili, da spremenjeno 

kognitivno presojanje vpliva na spremembo razpoloženja oziroma čustvenega stanja (Eysenck 

in Keane 2010, 603). 

3.2.4.3 Kreativno reševanje problema  

Pri oblikovanju rešitve problema je treba k situaciji pristopiti na kreativen, bolj ali manj 

neznan in nepreizkušen način. Pri tem je potrebno celostno in odprto razumevanje stvarnosti. 

To zahteva uporabo alternativnega razmišljanja oziroma vpogleda v situacijo, ki privede do 

njene ponovne, ustreznejše interpretacije (Neumann 2001; Janjušević, Šinigoj Batistič in 

Pegan Fabjan 2007). Kreativnost se lahko izrazi, ko svoje misli, čustva in vedenja povežemo 

na neki za nas nov, še neustaljen način. Omogoči nam, da uberemo neko novo smer, ki je prej 

nismo poznali. Kreativni smo, ko sprejmemo to, kar imamo, in s tem naredimo nekaj na 

inovativen oziroma izviren način. Ko se zavemo lastnih pričakovanj, ocen situacij in 

prepričanj, jih lahko začnemo presegati v smeri bolj fleksibilnega soočanja z življenjskimi 

izzivi. S pomočjo reorganizacije mišljenja, čustvovanja in vedenja razvijemo kreativni pogled 

na situacijo in kreativna vedenja, ki nas vodijo v uspešno soočenje s frustrirajočo situacijo. 

Kreativno razmišljanje nas spodbuja k raziskovanju ustvarjalnih načinov mišljenja in 

omogoča kreacijo novih, originalnih, še ne raziskanih idej in pristopov reševanja nekega 

problema. Nanaša se na uporabo divergentnega mišljenja, ki omogoča posamezniku, da na 

problem odgovori z rešitvami, pridobljenimi s pogledom iz novega, nekonvencionalnega, 

nepričakovanega, neobičajnega, izvirnega in širokega zornega kota. S takšnim pogledom 

lahko dobi globlji uvid v neko svojo težavo. Posameznik se na tak način izogne razmišljanju 

znotraj vnaprej določenih, družbeno sprejetih okvirjev mišljenja. Pri tem je pomembno, da se 

zave, da ga ustaljeno, neprožno mišljenje omejuje pri poskušanju inovativnih, uspešnejših 

pristopov reševanja težave (Hayes 1994; Simoniti 2014). 
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Pri formiranju novosti je potrebno biti pozoren in sprejemljiv za malenkostne spremembe. 

»Neka ideja se lahko začne kot drobcena misel, drugačno čustvo ali nekakšna kombinacija 

obojega« (Glasser 1994, 90). Ko s pomočjo novosti dosežemo prve pozitivne rezultate, jih 

pridružimo že utečenim strategijam reševanja problema (Glasser 1994, 87–94).  

3.2.4.4 Reševanje problema z uporabo domišljije  

Z uporabo domišljije lahko pride posameznik v stik s svojim notranjim duševnim svetom, v 

katerem dobi vpogled v nerazrešene duševne vsebine in vire moči za njihovo razreševanje. S 

prijaznim sprejemanjem strašljivih podob in predstav v svoji domišljiji prežene strah in se 

pomiri. Te predstave in podobe v prispodobi predstavljajo nekaj, kar ga v življenju 

obremenjuje. Ko se na domišljijski ravni pomiri z njimi, se začne spreminjati tudi njegov 

čustven odnos do problema, ki ga te podobe predstavljajo (F. Freitag 1997). Z uporabo 

spodbujajočih predstav posameznik vpliva na dogajanje na mentalni, duševni in telesni ravni 

(Lindemann 1988, 17–18). Posameznik se lažje spoprime z negativnimi čustvi, če resnično 

verjame, da mu bo uspelo. To lahko doseže s predstavljanjem želenega izida ter občutenjem 

pozitivnih občutkov, ki v domišljiji spremljajo njegov uspeh. Domišljijo lahko posameznik 

uporabi za vzpostavitev drugačnega, inovativnega in pozitivnega odnosa do svoje težave ter 

tako dobi uvid v nove, nepredvidene možnosti razpleta neke problemske situacije (Hackmann, 

Bennett-Levy in A. Holmes 2014). Domišljijsko doživeto predstavljanje pripomore k temu, da 

mu tudi dejansko uspe to, kar si želi (McMahon 2005, 96–97). 

3.2.4.5 Umik v domišljijo  

Ko je posameznik preobremenjen s problemom in rešitve v realnem svetu ne najde, se lahko 

umakne v svet domišljije, kjer je vse mogoče. Tam je lahko srečen in zadovoljen, saj ima 

želeno na razpolago v neomejenih količinah. V svetu sanjarjenja in fantazij se tolaži in 

razvedri ter predaja vizualizaciji neuresničljivih rešitev. Umik v domišljijo lahko postane 

posameznikov način ravnanja v frustracijski situaciji. S tovrstnim umikom v notranji svet se 

lahko popolnoma oddalji od težav in njihovega dejanskega reševanja. Zaradi nesprejemanja 

napetosti, ki bi jo približevanje realni težavi povzročilo, lahko ne naredi koraka v smeri 

njihovega reševanja (Hilgard, C. Atkinson in L. Atkinson 2002, 437–438). 
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3.2.4.6 Razvijati čustveno zavedanje  

Ellis, ustanovitelj racionalno-emotivne vedenjske terapije, verjame, da se čustva porajajo pod 

vplivom notranjega govora. Uvidel je, da se misli in čustva tesno prepletajo in vzajemno 

medsebojno vplivajo. Sprememba na eni ravni sproži spremembo na drugi ravni (Pastirk 

2007, 7–8). 

Vsak človek bolj ali manj pogosto doživlja pretirana, intenzivna čustva, tako pozitivna kot 

negativna. Ko ta presežejo določeno mejo, ga tako prevzamejo, da ne zmore več odreagirati 

drugače kot čustveno, kar pogosto pomeni pretirano, neusklajeno in nepravično. Običajno nas 

pri normalnem delovanju motijo negativna čustva. Od tega, koliko se posameznik zaveda 

svojih čustev, je odvisno, kako nanje odreagira, ali se jim povsem nemočen prepusti, ne 

vedoč, kaj se z njim dogaja, ali pa se zmore od njih oddaljiti, o situaciji trezno premisliti in 

obvladati svoja čustva. Čustveno zavedanje je mogoče razvijati in poglabljati, da tako vse bolj 

sami upravljamo čustva in ne ona nas (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2012, 30–32).     

3.2.4.7  Vpogled izza odra zaskrbljenosti  

Posameznik si s površinskimi skrbmi pogosto zakriva pogled nad pravim izvorom 

anksioznosti. Pogosto je zanj ukvarjanje s površinskimi skrbmi manj mučno kot vpogled v 

pravo naravo svojih skrbi in tja, kjer so nastale. Z neprestanim premlevanjem skrbi zaduši 

svoje čustveno doživljanje in tako na čustveni ravni čuti manj bolečine. Dobro je, da se 

posameznik ponovno poveže s svojimi čustvi, doživi svoj problem bolj celovito in jo tako 

začne reševati bolj poglobljeno, tako da si prizadeva za razrešitev in spremembo tako na 

miselni, čustveni kot vedenjski ravni (Anić 2007). 

Če občutimo strah, to še ne pomeni, da v sedanji resničnosti obstaja nekaj, kar bi nas utegnilo 

ogrožati. Lahko je posledica potlačenih spominov iz preteklih doživetij. Ni nujno, da obstaja 

povezava med občutkom strahu oziroma mislimi, ki ga spremljajo, in dejansko situacijo (Toš 

Koren 2007). 

3.2.4.8 Vpogled v prednosti in slabosti zaskrbljenosti  

Zaskrbljeno razmišljanje je prej proizvod strahu in negotovosti kot pokazatelj dejanskega 

stanja zadev. Anksiozni posameznik pogosto verjame, da vsebina njegovih skrbi kaže na 

potek in razplet nekega zanj pomembnega dogajanja (Anić 2007, 195). Skrbi ga motijo in 
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vznemirjajo, verjame, da so samoumevno povezane s problemsko situacijo. Po drugi strani 

razume zaskrbljenost kot način reševanja problemov, ki ga ščiti pred nesrečo. Lahko ima 

občutek, da bi, če bi manj skrbel, postal manj odgovoren in skrben. 

Premlevanje skrbi je le eden od načinov soočanja z neko situacijo in ponavadi ne najbolj 

uspešen, saj med tem, ko skrbimo, ponavadi le malo storimo za razreševanje problemske 

situacije. V določeni meri pa nas skrbi lahko tudi spodbujajo k aktivnemu soočenju s 

težavami. V tem je lahko njihova prednost.  

Anksiozni posameznik lahko nadzira svoje skrbi tako, da se z njimi zavestno ukvarja in 

prouči, kakšne prednosti in slabosti mu zaskrbljeno razmišljanje prinaša. Takšno ukvarjanje s 

skrbmi lahko otežuje prepričanje posameznika, da je skrb nekaj danega in ni stvar izbire 

(Elliott in L. Smith 2010). 

3.2.4.9 Vpogled v svoje anksiozno doživljanje s pomočjo samoopazovanja in dnevnika 

anksioznosti  

Z opazovanjem svojih misli v času anksioznega počutja lahko posameznik prepozna svoje 

avtomatske misli in se od njih oddalji tako, da jim pripisuje vse manjšo pomembnost. 

Da bi anksiozni posameznik bolje razumel svoje anksiozno doživljanje, mu je lahko v pomoč, 

da se, kadar koli se nelagodno počuti, z vpogledom vase ukvarja s tem, kako razmišlja, 

čustvuje in deluje in si to tudi zabeleži (Kodrič 2007; Grant et al. 2010). 

Svoje anksiozno doživljanje lahko posameznik ozavesti s pomočjo dnevnika anksioznosti. V 

spomin si prikliče situacijo, v kateri je doživljal anksioznost. Pri opisovanju svojega doživetja 

jasno razločuje med opisom situacije, mislimi, čustvi, telesnimi občutji ter svojim vedenjem 

oziroma odzivom na situacijo. V prvem odstavku natančno opiše situacijo, v kateri se je 

nahajal, pri čemer se osredotoči samo na dejstva in potek dogodkov, ki bi bili vidni tudi 

zunanjemu opazovalcu ali prikazani na videoposnetku. Misli in interpretacije dogodkov ne 

spadajo v opis situacije. V drugem odstavku opiše svoje misli, čustva in telesne občutke. Pri 

tem je pozoren, da telesne občutke opiše na način, kot jih fizično doživlja in jih ne združuje z 

njihovo interpretacijo. Prav tako pazi, da ne združuje misli s čustvi. Razlog, zakaj nekdo 

doživlja neko čustvo, ni več čustvo, temveč njegova interpretacija oziroma misel. V tretjem 

odstavku opiše svoje vedenje oziroma odziv na situacijo. Nadalje oceni, do kolikšne mere je 

prepričan o resnični vsebini svojih misli (Spagnulo 2011, 60–66). Nazadnje posameznik 

razmisli še o novih, alternativnih pogledih na situacijo (Kodrič 2007; Grant et al. 2010). 
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3.2.4.10 Avtosugestija in avtogeni trening  

Anksiozni posameznik se lahko nameni k upravljanju s svojim notranjim počutjem. Naučiti se 

mora umiriti med tem, ko doživlja anksiozne oziroma panične občutke. V ta namen sam sebi 

sugerira pomirjujoče ali spodbujajoče misli (Coue 1996). To lahko stori na način, da se 

poveže s svojim telesom in mu sugestivno sporoča, da ni razloga za alarmno stanje, saj je 

dovolj zaščiten (Spagnulo 2011, 79–81). Posameznik lahko z uporabo avtogenega treninga 

svojo pozornost usmerja na pozitivne informacije oziroma predstave o lastnem telesnem in 

psihičnem ugodju, ki jih uporablja kot avtosugestije. Sproščujoče informacije lahko usmerja 

na obremenjen del telesa ali psihe in tako doživi razbremenjenost oziroma olajšanje teže 

mentalnih, čustvenih in telesnih tegob ter postopoma izkuša bolj umirjena stanja (Gruden 

1996; Cvetko 2011). V stanju umirjenosti se posameznik odpočije od svojih tesnobnih 

občutij, saj tesnobe in sproščenosti ne more občutiti hkrati (Grasberger 2016, 46–47). 

3.2.4.11 Namerna nepozornost in preprečevanje reagiranja  

Pri posamezniku, ki ga kronično nekaj skrbi, je zaskrbljenost postala navada (Wells 1997, 

227). Pretirano pozornost, s katero se posameznik posveča svojim strahovom oziroma težnji 

po njihovem obvladovanju, lahko poskuša preseči z namerno nepozornostjo. Odvrnitev 

pozornosti od samega sebe in svojih anksioznih misli pripelje do sprostitve (Frankl 2005, 

102–105). To lahko posameznik ustvari s pomočjo usmerjanja pozornosti na neko dejavnost 

(Marek 2008). Tudi z avtogenim treningom lahko posameznik svojo pozornost usmeri na 

nekaj drugega kot problem, kar ga razbremeni obremenjenosti z neko čustveno ali mentalno 

informacijo (Lidemann 1988). 

Namerno nepozornost lahko razvije tudi s pomočjo strategije preprečevanja reagiranja, tako 

da omeji čas zaskrbljenosti ter določi, kdaj se bo ukvarjal s svojimi skrbmi ter kdaj bo 

razmišljal in počel ostale stvari. Na tak način se uči sam upravljati svojo zaskrbljenost in 

prevzema nad njo vedno več nadzora. Tako lahko tudi prevrednoti svoja prepričanja o 

nekontroljivosti in nevarnosti zaskrbljenosti. 

S pristopom za zmanjševanje zaskrbljenosti posameznik omeji čas za skrbi, ki se jim v 

vnaprej določenem času intenzivno posveti. Razmišlja o vseh možnih skrbeh, s katerimi je 

obremenjen, jih skuša čim bolj artikulirati in si jih živo predstavljati, kot bi se mu dogodki 

dogajali v sedanjosti. Premisli tudi o tem, kaj se mu lahko najslabšega zgodi in upošteva tudi 

alternativne izide (Davis, Eshelman in McKay 2008, 144–146). 
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V določenem časovnem obdobju osvobodi svojo pozornost tako, da s svojimi obsesijami ne 

sodeluje, torej o njih ne razmišlja in ne uporablja strategij, s katerimi bi jih nevtraliziral 

(Wells 1997). 

V času, ko ne premleva skrbi, lahko uporablja druge načine razmišljanja in delovanja pri 

soočanju s svojimi težavami. Z redno vajo tega pristopa postajajo obdobja brez zaskrbljenosti 

vse daljša (Wells 1997; Anić 2007). 

3.2.4.12 Neoseben pogled na svoje misli  

Z odmikom od vsebine anksioznega razmišljanja se lahko anksiozni posamezniki 

razbremenijo pretirane zaskrbljenosti, ki jo zaradi nje doživljajo. 

Tehnika, ki jo opišeta Wells in Matthews (1994, 1996), je naslovljena kot »detached 

mindfulness«. To je način soočanja s svojim mišljenjem na način, da se od svojih misli 

odmaknemo in jih objektivno opazujemo iz varnega prostora zavedanja, ne da bi se čustveno 

vpletali (citirano v Živčić-Bećirević in Anić 2007, 135). To tehniko je še posebej potrebno 

uporabljati pri težavah z vsiljivimi, vznemirjujočimi mislimi, obsesijami ali intenzivno 

zaskrbljenostjo. Misli sprejemamo in jim dopuščamo, da se v svojem toku pojavljajo in 

izginjajo ter se zaradi njih ne vznemirjamo. Skrbi samo opazujemo, ne da bi poskušali z njimi 

kakorkoli manipulirati. Tak način soočanja z mislimi oziroma skrbmi nam uspe, če se 

zmoremo od njih toliko odmakniti, da prekinemo osebno vpletanje v njihovo vsebino. Zgolj 

potlačevanje vsiljivih misli je precej manj uspešno in le še potencira strah pred izgubo 

kontrole (Wells 1997; Živčić-Bećirević in Anić 2007). 

3.2.4.13 Spreminjanje perspektive in uporaba humorja  

S pomočjo humorja se lahko posameznik oddalji od potencialnih ogrožajočih vidikov neke 

situacije, v katero je vpet, in se tako lahko z njo spopade manj obremenjeno (Hayes 1990, 

465). S tem ko se »oddalji od vsega, vsakogar in tudi od samega sebe«, lažje »prevzame 

nadzor nad seboj.« S pomočjo humorja se odmakne od pretirane zaskrbljenosti zaradi 

problema (Frankl 2005, 95). Na tak način lahko preokviri svojo izkušnjo in nanjo pogleda iz 

novega, opogumljajočega zornega kota. Humor lahko posameznik uporabi tudi za 

razbremenitev v napetih situacijah (Hayes 1990, 465). 

Neko prepričanje, v skladu s katerim anksiozna oseba živi, vpliva na njene fizične občutke, 

čustva, mišljenje in vedenje oziroma na obvladovanje lastnega življenja. Ko oseba pride do 
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točke, ko svojih prepričanj ne jemlje več tako smrtno resno, se lahko v večji meri sprosti 

(Ščuka 2007; Grant et al. 2010). 

3.2.4.14 Nasprotna namera  

Anksiozni posamezniki si pogosto pretirano prizadevajo, da bi se znebili vsiljivih misli, kar 

jih lahko spravi v še večjo stisko. Bolj kot si prizadevajo doseči sprostitev, bolj se jim ta 

izmika. 

Z zavestnim prizadevanjem za nekaj, kar naj bi se zgodilo spontano, to pogosto le 

preprečujemo. Z uporabo nasprotne namere si želimo oziroma nameravamo prav to, česar se 

bojimo. Tako izzovemo sprostitev, saj nas za tisto, kar nas je ponavadi skrbelo, ne skrbi več. 

To tehniko lahko uporabimo tudi na humorističen način in se tako še bolj sprostimo pri 

nameravanju udejanjanja svojih strahov in odmaknemo od boječega pričakovanja teh. 

Tehnika nasprotne namere je lahko učinkovita pri lajšanju simptomov fobij in kompulzivno 

obsesivne motnje ter preseganju izogibalnega vedenja (Frankl 2005, 103–104; 2014). 

3.3 Neučinkovite strategije obvladovanja anksioznosti 

Razumljivo je, da skušajo ljudje tako ali drugače ublažiti anksiozno počutje. S tem namenom 

se skušajo izogniti neki situaciji in spremljajočim skrbem, ki v njih vzbujajo anksioznost 

oziroma se tako ali drugače zavarovati pred njimi (Grant et al. 2010, 82). 

Načini, s katerimi si pomagajo, so pogosto taki, ki prinesejo trenutno olajšanje, ne 

pripomorejo pa k trajnejši razrešitvi problema (Žugman 2007). Neko manj uspešno strategijo 

za soočanje z nevarnostjo anksiozni posameznik izbere v želji in veri, da z njeno pomočjo 

zniža neko tveganje in se zaščiti pred nevarnim svetom (Grant et al. 2010, 77). Reakcije, s 

katerimi se posameznik odzove na bolečino, lahko privedejo osebo v bolj neprijetne situacije 

od izhodiščne ( Schwarz in Schweppe 2005, 53). 

3.3.1 Kognitivna disonanca 

Različni raziskovalci so proučevali, kako ljudje postanemo motivirani za spremembo odnosa 

do neke situacije in zakaj ga želimo spremeniti. Ustreza nam, da se informacije, ki jih 

pridobimo o neki situaciji, ujemajo z našim odnosom do te situacije in je tako naše kognitivno 

dojemanje usklajeno. Če do neke situacije razvijemo različne odnose, ki so med sabo 

neusklajeni, nam povzročajo tesnobo. V želji, da bi bile neujemajoče se informacije spet 
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enotne, jih poskušamo uskladiti. Ponovno jih pretehtamo, poskušamo spremeniti nekatere od 

njih ali ustvariti novo informacijo, ki bo pojasnila neujemanje v našem razumevanju situacije. 

Tovrstna težnja po usklajenem dojemanju stvarnosti je lahko osnova za sprejem vrste varnih 

vedenj, s katerimi vzdržujemo svojo predstavo o svetu. Tako se ograjujemo pred 

razumevanjem nečesa novega (Hayes 1990). 

3.3.2. Varna vedenja 

Posameznik skuša poiskati vzroke nekega dogodka in v ta namen tvori ideje in teorije o tem, 

kaj se dogaja. Pogosto sestavi nepopolno, neustrezno ali napačno sliko, ki vodi njegovo 

nadaljnje vedenje (Hayes 1990, 535–536). 

Anksiozni posameznik se na problemsko situacijo, ki jo spremljajo intenzivna problematična 

čustva strahu ali jeze, ki se sprožijo kot odziv na neko zunanjo ali notranjo grožnjo oziroma 

skrbi odzove tako, da opusti vsakršno ustrezno razumsko prizadevanje za njeno razrešitev. Iz 

ogrožajoče situacije posameznik zbeži, se bori ali zamrzne (The University of Nottingham 

2016). 

Otrokova prva reakcija na situacijo, ki v njem vzbuja tesnobo, je umik ali beg. Posamezniki, 

ki tudi kasneje še vedno avtomatično reagirajo na tak način, ne dobijo priložnosti, da bi 

spoznali, da situacija, ki jih je nekoč ogrožala, sedaj ni več nevarna. S sistematičnem 

izogibanjem strah vzbujajočih situacij se nehote odrečejo izkušnji, ki bi jih pripeljala do 

ponovne ocene narave in verodostojnosti grožnje oziroma s pomočjo katere bi razvili nove 

načine ravnanja v nevarni situaciji (Hilgard, C. Atkinson in L. Atkinson 2002). 

Barlow (2002) in Craske (1999) sta uvidela, da imajo anksiozni posamezniki občutek, da jim 

dogodki uhajajo iz nadzora, kar otežuje njihovo nadaljnje soočenje z njimi (citirano v Hribar 

2007, 78). Doživljanje anksioznosti zato regulirajo z dejanji, ki jih pomirijo. Intenziteta 

anksioznosti se začasno zniža. Poleg tega se krepi njihovo prepričanje, da lahko neželeni 

dogodek s takšnimi dejanji preprečijo. Trenutna pomiritev in odsotnost nevarnosti tovrstno 

varnostno vedenje utrjujeta, saj delujeta kot nagrada za umik pred neposrednim soočenjem s 

stresorjem. Anksiozni posameznik se zaradi napačnih ocen dogodkov izogiba tudi situacijam, 

ki sploh niso nevarne (Ribič Hederih 2007; Grant et al. 2010).  

Wells predlaga, da je veliko kognitivnih in vedenjskih odgovorov na zaznano nevarno 

situacijo osnovanih z namenom, da bi se posamezniki zaščitili pred nevarnostjo ali grožnjo, ki 

jo zaznavajo ali pričakujejo, in bi tako preprečili neželeni izid (Wells 1997, 6). Predhodni 
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strah jih napelje, da se strah vzbujajoči situaciji izogibajo ali iz nje pobegnejo (Grant et al. 

2010, 75–76). Po Becku in Clarku (1997) je izogibanje lahko kognitivno, afektivno in fizično. 

V nekaterih raziskavah je bilo ugotovljeno, da se posamezniki preko pretirane zaskrbljenosti 

izogibajo neprijetnim čustvom. Izogibajo se tudi neposredni izkušnji, v kateri bi doživljali 

anksioznost in tako svojih težav dejansko ne rešujejo. Namesto tega se s svojimi skrbmi 

vbadajo in izčrpujejo na miselni ravni (citirano v Anić 2007, 189–190). Nadalje anksiozni 

uporabljajo tudi bolj diskretna, skoraj neopazna varnostna vedenja, s katerimi skušajo 

preprečiti neljube dogodke in se izogniti spremljajoči tesnobi. Pogosta varna vedenja so 

povečana pozornost na grožnjo oziroma z njo povezane signale. Z nenehnim posvečanjem 

pozornosti nevarnosti so v stanju stalne pripravljenosti, kar povišuje doživljanje tesnobe ter 

omejuje njihovo življenje. S pretirano izpostavljenostjo informacijam, povezanim z grožnjo, 

se utrjujejo negativna prepričanja posameznikov (Grant et al. 2010). 

Z uporabo strategije izogibanja in ostalih varnih vedenj se posameznikova težava ohranja. Ta 

mu prinašajo trenutno olajšanje, vendar ga oropajo možnosti, da bi se s svojim problemom 

dejansko spoprijel, pri čemer se počuti vedno manj sposoben, da bi ga rešil. Na tak način se 

prikrajša za priložnost, da bi preveril, ali imajo prepričanja, ki v njem vzbujajo strah, temelj v 

resničnosti (Božič 2007; Grant et al. 2010). Tako spregleda dokaze, s katerimi bi lahko 

odvrgel neutemeljene, disfunkcionalne misli in predpostavke in ohranja svoje prepričanje v 

katastrofo. S pretiranim osredotočanjem na svoj strah tega ohranja, saj mu daje moč in zgublja 

stik z lastnimi viri, s katerimi bi se mu lahko postavil po robu. Takšni odzivi kažejo na 

preobremenjenost s težavo, ki oteži njeno učinkovito reševanje. Varna vedenja ne 

preprečujejo le izkušnje izpostavljenosti novim izkušnjam, ampak tudi poslabšajo simptome. 

V primerih, ko posameznik poskuša intenzivno nadzorovati ali zatreti obsesije ali skrbi, to 

pogosto poviša intenziteto teh misli ter zmanjšuje nadzor, ki ga ima nad njimi, kar je 

nasprotno želenemu učinku. Varnostna vedenja osebe s socialno fobijo zavirajo pozitivne 

interakcije in jih vodijo v zadržanost, izolacijo in ustvarjanje takih interakcij, ki so skladne z 

lastnimi negativnimi ocenami. Tako tovrstna vedenja prispevajo k uresničenju strahov o 

socialni neuspešnosti (Wells 1997, 6–7). 

3.3.3 Zaskrbljenost kot strategija reševanja težav 

Osebe z anksiozno motnjo, predvsem z generalizirano anksiozno motnjo, se osredotočajo na 

pojav oziroma aktivnost zaskrbljenosti, ki ji pretirano pripisujejo pomembnost ter jo hkrati 

ocenjuje kot nekaj neustreznega in nevarnega, zaradi česar si povzročajo skrbi zaradi 
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zaskrbljenosti same. Prepoznajo pa tudi pozitivne vidike pojava zaskrbljenosti, zato jo 

uporabljajo kot strategijo reševanja težav. Skrbi premlevajo z namenom obvladovanja 

resničnih ali namišljenih problemov oziroma preprečevanja določene katastrofe. Lahko 

verjamejo, da je potrebno, da jih skrbi, da ohranijo potrebno osebno varnost, zaradi česar so 

stalno v pripravljenosti za ustrezno reagiranje v primeru nepričakovanega problema. 

Verjamejo, da jim premlevanje skrbi pomaga, da so kos problematični situaciji. 

Pretirana skrb namesto varnosti in kompetentnosti za soočanje z nevarnostjo prinese 

povečanje posameznikove ranljivosti, saj v svojih mislih premleva različne možne negativne 

scenarije, kar znižuje njegovo pozornost in pripravljenost za soočenje z dejansko nevarnostjo.  

Proces zaskrbljenosti se začne z aktivacijo posameznikovih pozitivnih prepričanj o 

zaskrbljenosti kot o strategiji obvladovanja problemov. Ko ga začnejo skrbi obremenjevati, se 

aktivirajo negativna prepričanja v odnosu do zaskrbljenosti. Osebo skrbi predvsem 

nekontroljivost skrbi in nevarnosti, ki so z njimi povezane. Na metakognitivni ravni postane 

zaskrbljena glede svoje zaskrbljenosti. Negativne ocene skrbi osebo motivirajo, da uporabi 

strategije za zniževanje ocenjene nevarnosti. Na vedenjski ravni osebe pogosto uporabljajo 

izogibanje z namenom, da bi preprečili skrbi in z njimi povezane nevarnosti, kot tudi zato, da 

bi se izognili zunanji grožnji. Strategija, ki jo oseba uporablja z namenom zniževanja 

kroničnih skrbi oziroma prekinjanja trenutne zaskrbljenosti, je preverjanje oziroma iskanje 

zagotovila, da do nevarnosti ni oziroma ne bo prišlo. Ta strategija v določenih primerih lahko 

deluje zgolj v smislu trenutnega olajšanja oziroma začasnega preprečevanja zaskrbljenosti. 

Dolgoročno pa njena uporaba privede k večji negotovosti ter večji potrebi po uporabi 

zaskrbljenosti kot načina reševanja težav.  

Vbadanje z raznimi skrbmi oddalji posameznika od bolj obremenjujočih misli in občutkov, 

zato jo nekateri uporabljajo z namenom odvračanja pozornosti od bistvenega problema.  

Posamezniki se lahko spopadejo s svojimi skrbmi tudi z njihovim zatiranjem, ki je 

podkrepljeno z ocenami negativnih učinkov ponavljajočih se skrbi. Eksperimentalno je bilo 

pokazano, da se nehote na tak način pojav neželenih misli zgolj poveča. Nekateri posamezniki 

se skrbmi spopadajo tako, da od njih odvračajo pozornost, npr. tako, da zasedejo svojo 

pozornost z delom ali konjički. Vsak beg, tudi beg v neko bolj pozitivno dejavnost, osebi 

onemogoči vpogled v svoje skrbi in možnost, da bi se oddaljila od svojih negativnih 

prepričanj o skrbeh (Wells 1997, 201–207). 
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4  EMIPIRIČNI DEL 

4.1 Raziskovalni problem 

Tempo življenja je vse hitrejši in zahteve družbe so presegle sposobnosti marsikaterega 

posameznika, da bi jih obvladal. Sodobna, na materialno korist usmerjena družba v svojem 

pehanju za dobičkom spregleda pomembnost posameznika, njegovo duševno strukturo, 

osebne lastnosti ter potrebe, medtem ko ga skuša vkleniti v svojo verigo potrošništva. 

Manjšinska elita, ki poseduje večino resursov, gleda na ostale skozi očala lastnih interesov. 

Tako s stališča kapitalistov ni več pomembno, kako se posameznik počuti, temveč zgolj to, 

koliko jim lahko ponudi. Zdi se, da so človeške vrednote ostale le zaznamek na papirju, 

neuresničljivi in nepotrebni ideali. Posledica razvoja tehnologije je vse manjša povezanost in 

sodelovanje prebivalstva. Posameznik je vse bolj prepuščen samemu sebi (Zalokar 1983). 

Tak navidezni odvzem dostojanstva ljudem je za mnoge posameznike povod za občutenje 

anksioznosti, tista kaplja čez rob, ki prispeva k temu, da speča anksioznost v posamezniku 

eskalira in se pojavi v doživljanju posameznika ter izraža na vidnih področjih njegovega 

življenja. 

Zdi se, da mora človek, ki želi v sodobni družbi uspeti, preslišati svoje potrebe in vrednote, 

zatreti svoje prirojene lastnosti in občutke ter slediti umetnim, s trenutnim sistemom 

določenim smernicam. Tako vse bolj zanemarja svoj notranji svet in svoj notranji navdih raje 

utiša, kot da bi iz njega črpal smernice za življenje. Človek, ki brezglavo hiti skozi vrtinec 

družbenih zahtev, se slej kot prej psihično ali fizično zlomi. Seveda niso samo zunanje 

okoliščine tiste, ki prispevajo k človeški stiski. Bistvena sta naravnanost človeka in njegov 

pogled na težave, v katerih se je znašel. Njegova miselna interpretacija določene situacije je 

tista, ki določa čustveni ter vedenjski odziv. 

Neozaveščena anksioznost vpliva na življenje posameznika in njegovo psihosocialno 

delovanje. Lahko posameznik z ozaveščanjem svoje anksioznosti in ukvarjanjem z njo omili 

oziroma razreši posledice, ki jih takšno stanje prinaša? Vsak posameznik, ki ni popolnoma 

vdan v svojo usodo, poskuša tako ali drugače omiliti doživljanje anksioznosti in njene 

neprijetne posledice. Od česa je odvisno, kako uspešen je? Od uporabljene strategije 

(samo)pomoči? Od njegovih osebnih oziroma notranjih značilnosti (volje, moči, vztrajnosti in 
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poguma)? Od zunanjih dejavnikov (življenjske situacije)? Mislimo, da vse to prispeva svoj 

delež pri stopnji uspešnosti obvladovanja anksioznosti določenega posameznika.  

Verjamemo, da anksiozni posamezniki poskušajo omiliti doživljanje tesnobe z uporabo bolj 

ali manj uspešnih načinov spopadanja z njo. Verjamemo tudi, da spontano razvijejo in 

uporabljajo tehnike samopomoči, podobne tem, ki so v literaturi teoretično obdelane in se 

uporabljajo v psihoterapiji. Kako so uspeli pri obvladovanju anksioznosti tisti, ki so prevzeli 

vajeti svojih problemov v svoje roke (ki so uporabili določeno strategijo samopomoči)? Kako 

je uspelo tem posameznikov omiliti ali razrešiti neprijetne anksiozne občutke oziroma kljub 

svojim težavam polnovredno zaživeti? Ali so posamezniki, ki uporabljajo strategije 

samopomoči pri obvladovanju svojih težav z anksioznostjo bolj uspešni kot tisti, ki se 

zatekajo k manj uspešnim strategijam soočanja s problemi (varnim vedenjem)? Katere 

strategije samopomoči posamezniki najpogosteje uporabljajo? H katerim varnim vedenjem se 

največkrat zatekajo? Kako lahko strokovnjaki kognitivno-vedenjske terapije uporabnike 

podprejo tam, kjer so začeli že sami (s samopomočjo)?  

Verjamemo, da je človek zaklad številnih, bolj ali manj skritih notranjih virov, s katerimi 

lahko kljubuje vsakršnemu psihičnemu stanju, tudi svoji anksioznosti, pa četudi je ne izniči 

popolnoma, ampak le omili. Za terapevte, ki pomagajo ljudem s tovrstnimi težavami in tudi za 

trpeče posameznike, je pomembno, da gledajo na človeka kot celoto ter se zavedajo, da je 

mnogo več kot doživeto anksiozno občutje in da je to le del njegovega kompleksnega 

doživljanja in dojemanja sebe. Tako lahko anksiozni posameznik zmanjša pomembnost 

svojega anksioznega doživljanja, ki mu sicer zaradi zoženega pogleda, ki spremlja anksiozno 

motnjo, pogosto daje vsemogočni pomen. V psihosocialnem svetovanju se osredotočamo na 

človeka kot celoto, njegove številne prednosti, kreposti, znanje, pozitivne izkušnje in 

pozitivno doživljanje. Verjamemo, da s tem, ko krepimo njegov »zdravi« del, »trpeči« del 

avtomatično izgublja svojo moč in ima na posameznika manjši vpliv, če tudi sam zmore 

pogledati na pozitivni vidik sebe, izven običajnega anksioznega doživljanja (Šugman Bohinc 

2007). 

V nalogi se bomo poglobili v to, kako si ti posamezniki pri blaženju anksioznosti lahko 

pomagajo sami. Za psihosocialnega svetovalca je na tem mestu pomembno, da se klientu 

pridruži tam, kjer je že sam začel. Anksiozni klient še predobro pozna svoje občutke ter 

življenje, saj se s svojim notranjim doživljanjem in nezadovoljivimi življenjskimi 

okoliščinami običajno intenzivno obremenjuje. Zato se pogosto vrti v začaranem krogu 
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anksioznega razmišljanja, doživljanja ter izogibalnega oziroma varnega vedenja. S tovrstnimi 

manj uspešnimi strategijami spopadanja z anksioznostjo skuša klient, žal manj uspešno, 

omiliti svoje anksiozno doživljanje ter njegove posledice.  

Terapevt lahko z uporabo sokratskega pogovora klienta vodi v iskanje rešitev in načinov, 

kako izstopiti iz začaranega kroga anksioznega doživljanja (Žorž 2005). Pomembno je, da 

uporablja strategije krepitve moči, da prizna klientu kompetentnost spoznavanja svojih 

občutkov in reševanja težav ter se mu na točki v življenju, kjer se mu je trenutno ustavilo, 

pridruži z zanimanjem zanj in z željo po razumevanju njegove življenjske zgodbe (Čačinovič 

Vogrinčič 2008). 

4.2 Vrsta raziskave, fokus raziskovanja in zbiranje podatkov  

Raziskava je poizvedovalna in kvalitativna. Izbrali smo poizvedovalni tip raziskave, ker je 

samopomoč pri obvladovanju anksioznosti še razmeroma neraziskana tema na področju 

psihoterapije.  

Zanimalo nas je, kako posamezniki doživljajo svoje težave z anksioznostjo. Osredotočili smo 

se na to, ali skušajo posamezniki lajšati svoje težave z anksioznostjo z manj uspešnimi 

strategijami  obvladovanja (varnimi vedenji) in s katerimi ter na to, katere strategije 

samopomoči so posamezniki odkrili ter uporabili. 

Zanimalo nas je tudi, kako uspešno anksiozni posamezniki obvladujejo svoje težave z 

anksioznostjo. Proučili smo, ali so pri njihovem obvladovanju bolj uspešni tisti, ki v večji 

meri uporabljajo strategije za samopomoč in v manjši meri varna vedenja. 

Podatke smo zbirali s pomočjo metode spraševanja in metode izkoriščanja dokumentarnih 

virov (Mesec 2007). Proučili smo življenjske zgodbe 27 posameznikov, ki imajo težave z 

anksioznostjo. Podatke pri šestih posameznikih smo zbrali osebno, s pomočjo intervjujev, ki 

smo jih opravili z vsakim posebej. Podatke 21 posameznikov smo zbrali s pomočjo analize 

njihovih prispevkov na forumu za osebe z anksioznimi motnjami. Namensko smo zbrali tiste 

prispevke, ki so se nam za tematiko zdeli najbolj primerni. V raziskavi smo uporabili 

individualen, polstrukturiran intervju, v katerem smo ključne teme raziskovanja uporabili kot 

vodilo za intervju. Vprašanja, vezana na proučevane teme, smo sproti oblikovali v interakciji 

z vsakim vprašanim posebej. Večina vprašanj je bila odprtega tipa; vprašani so nanje prosto 

odgovarjali. Intervjuji so bili poglobljeni – trajali so v razponu od pol ure do ene ure. 

Odgovore smo si sproti beležili na prenosni računalnik. Izbrane prispevke na forumu 
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sodelujočih posameznikov smo z namenom ohranjanja zasebnosti proučevanih oseb s svojimi 

besedami povzeli, zakrili osebne podatke in vnesli v prenosni računalnik. Podatke, 

pridobljene z intervjuji ter proučitvijo prispevkov na forumu, smo zatem obdelali z uporabo 

kvalitativne analize. Zabeležili smo bistvene izjave proučevanih posameznikov in z metodo 

odprtega kodiranja izluščili ključne pojme oziroma kode, sorodne pojme pa povezali v 

kategorije. Zaradi spoštovanja osebnosti smo zakrili identiteto proučevanih oseb. 

4.3 Populacija in vzorčenje 

Populacijo sestavljajo posamezniki s težavami z anksioznostjo iz goriškega področja ter 

posamezniki s težavami z anksioznostjo iz Slovenije, ki so v času od 1. novembra 2016 do 10. 

marca 2017 objavili prispevek z opisom svojih težav na forumu za osebe z anksioznimi 

motnjami. 

Z uporabo neslučajnostnega, priročnega vzorčenja smo izbrali šest posameznikov, ki imajo 

težave z anksioznostjo. Pregledali smo tudi prispevke udeležencev foruma za anksiozne 

motnje in izbrali 21 prispevkov anksioznih posameznikov. Vzorec tako sestavlja šest 

posameznikov, ki imajo težave z anksioznostjo iz goriškega področja in 21 posameznikov s 

težavami z anksioznostjo iz Slovenije, ki so svoje težave opisali na forumu za anksiozne 

motnje.  

4.4 Rezultati in razprava 

Intervjuvala sem šest oseb, ki imajo težave s tesnobo, ki zanje predstavlja bistveno težavo ali 

spremljevalno težavo ostalih psihičnih težav. Ena oseba ima socialno fobijo ter težave s 

tesnobo kot posledico zazdravljene psihične motnje. Pri dveh osebah je tesnoba spremljevalka 

psihične bolezni. Pri prvi je sestavni del paranoidne shizofrenije. Ima tudi specifične fobije – 

pred ozkimi prostori, dvigali in višino; glasove, privide in obsesivne misli. Pri drugi je 

tesnoba sestavni del depresije. Ima tudi panične napade, obsesivno kompulzivno motnjo in 

strah pred zdravstvenimi težavami. Ena oseba doživlja tesnobo v povezavi z različnimi 

fobijami (socialno fobijo, fobijo pred finančnim propadom, poslabšanjem zdravja in dvigali). 

Prisotne so tudi obsesivne misli in glasovi. Dve osebi imata socialno fobijo.   

Analizirala sem prispevke 21 posameznikov, ki so svoje težave z anksioznostjo opisali 

na forumu za osebe z anksiozno motnjo. Težave, s katerimi so se spopadali, so 

naslednje: anksioznost in občasni napadi tesnobe – 2 udeleženca, 1 težave tudi z 
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obsesivnimi mislimi; depresija z občasnimi napadi tesnobe – 1 udeleženec; depresija in 

panični napadi –1 udeleženec; panični napadi in obsesivno kompulzivne težave – 1 

udeleženec; panični napadi, depresija in obsesivne misli – 1 udeleženec; panični napadi, 

strah pred tem, da bo ostala sama, strah pred ponovnim paničnim napadom, agorafobija, 

depresija in obsesivno-kompulzivne težave – 1 udeleženec; panični napadi, strah pred 

simptomi oziroma boleznijo – 1 udeleženec; panična motnja ter fobije – 2 udeleženca: 

prvi ima strah pred globino, višino, veliko hitrostjo in paničnim napadom, drugi pa 

agorafobijo, fobijo pred vožnjo z javnimi prevoznimi sredstvi in hud strah pred 

nastopanjem; obsesivno kompulzivna motnja – 1 udeleženec; razne fobije –3 

udeleženci: pred odprtimi prostori, globino, psi, potenjem, soncem, mrazom, socialno 

fobij, vožnjo z dvigalom, vožnjo z avtom, boleznijo, odgovornostjo, bolečinami in 

obsesivne težave – 1. udeleženec; strah pred duhovi, roparji, posiljevalci, zahajanjem 

ven ponoči, strah pred nesrečo ali boleznijo bližnjih, strah pred koncem sveta in 

obsesivno kompulzivne težave – 2. udeleženec; depresija in socialno fobija 1 –

udeleženec; socialna anksioznost, panični napadi in agorafobija – 1 udeleženec; socialna 

fobija – 3 udeleženci; socialna fobija in agorafobija – 2 udeleženca. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako vprašani in udeleženci foruma doživljajo svoje 

težave z anksioznostjo?  

Vprašani so tako opisali svoje doživljanje tesnobe: grozno, intenzivno stiskanje v prsih, 

stiskajoč občutek tesnobe, stalne napetosti, intenzivna zaskrbljenost in potreba po nadzoru. 

Posamezniki s socialno fobijo so opisali svoje doživljanje kot: občutek užaljenosti, strah pred 

zardevanjem in posmehom ljudi, sramovanje zaradi občutka, da smrdi, strah pred tem, da je 

objekt pozornosti in obsodb drugih, strah pred nesprejemanjem, zavračanjem, zafrkavanjem, 

manipulacijo, socialno zavrnitvijo, ignoriranjem in izoliranostjo ter prevelika pričakovanja do 

ljudi. Ena od vprašanih je opisala svoje težave z obsesivno kompulzivno motnjo: motnja se 

kaže v obliki strahu pred bakterijami, notranjimi in zunanjimi okužbami, obsedenosti s 

čistočo, sterilnostjo hrane ter se pojavi kot posledica zaskrbljenosti glede naštetih objektov 

zaskrbljenosti. Druga vprašana z obsesivnimi težavami je poudarjala predvsem svoje težave z 

obremenjujočimi mislimi.  

Udeleženci foruma so tako opisali doživljanje tesnobe: hitro bitje srca, tresavica, oteženo 

dihanje, suha usta, pritisk v glavi, glavoboli, pretirana obremenjenost s simptomi, utrujenost, 

težave s spanjem, pretirana obremenjenost, nezmožnost umiritve, napetost, otožnost, živčnost, 
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prestrašenost, otopelost, hud šok, občutek, kot da bi bil na robu paničnega napada, stalna 

potreba po nadzoru situacije in povratek tesnobnih občutkov ob ugotovljenem majhnem 

nadzoru nad situacijo. 

Doživljanje socialne fobije so udeleženci foruma opisali z besedami: pospešeno bitje srca, 

tresenje glasu, trepetanje rok zaradi občutka opazovanosti od drugih, prebavne motnje (strah 

pred bruhanjem in drisko); zadržanost, boječa govorica telesa, strah pred srečevanjem znanih 

ljudi, sramovanje ob vsiljivem poizvedovanju znancev, pomanjkanje samozavesti, občutek 

ničvrednosti in izoliranosti, strah pred izoliranostjo, slaba samopodoba, občutek, kot da je v 

njegovem življenju šlo vse mimo njega. 

Doživljanje svojih težav s paničnimi napadi in agorafobijo so posamezniki opisali z besedami: 

huda panika; strah pred paničnim napadom, simptomi panike in telesnimi simptomi, 

povezanimi s paničnimi napadi; strah pred tem, da je sam v prostoru; strah pred tem, da ne bo 

preživel. 

Doživljanje obsesivno kompulzivnih težav so posamezniki opisali z besedami: moteča in 

pretirana prisotnost nezaželenih misli; ukvarjanje z vedno novimi skrbmi in občutek, da bi 

mogel nekaj storiti zaradi njih; zavedanje nerealnosti skrbi; pretresenost, prestrašenost zaradi 

vsiljivih misli; občutek preganjanosti zaradi obsesivnih misli; nezmožnost oddaljitve od 

obsesivnih misli, nezmožnost umiritve, pritisk v glavi, napetost, glavoboli. 

4.4.1 Varna vedenja 

Posamezniki uporabljajo tako uspešne kot neuspešne strategije spopadanja z anksioznostjo. 

Neuspešne strategije poimenujmo varna vedenja. Po Wellsu (1997) so varna vedenja poskusi 

spopadanja s problemsko situacijo z namenom samozaščite in preprečevanja pričakovane 

nevarnosti, ki pa imajo običajno nasprotni učinek od želenega in težave z anksioznostjo 

vzdržujejo.  

Raziskovalno vprašanje 2: Ali posamezniki pri obvladovanju svojih težav 

uporabljajo varna vedenja? Katera varna vedenja posamezniki najpogosteje 

uporabljajo? 

Hipoteza 1: Posamezniki s težavami z anksioznostjo te lajšajo tudi z manj 

uspešnimi strategijami obvladovanja problemov, s t. i varnimi vedenji. 
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Vprašani uporabljajo različne manj uspešne strategije obvladovanja anksioznosti oziroma 

varna vedenja, s katerimi poskušajo ublažiti svoje težave.  

Varno vedenje izogibanja uporabljajo vsi vprašani. Situacije, ki se jih izogibajo, so povezane 

s srečevanjem ljudi. Izogibajo se srečevanju ljudi na splošno, neprijetnim ljudem, družbi v 

šoli, predavanjem, udeležbi na raznih delavnicah, socialnim dogodkom in srečevanju z ljudmi 

v prenatrpanih območjih, kot je trgovina. Zaradi strahu pred srečevanjem ljudi ne zahajajo 

ven, ostajajo doma, predčasno zapuščajo zabave in se umikajo iz socialnih situacij. Uporaba 

izogibanja zavisi tudi od njihovega razpoloženja, čustvenega in miselnega stanja: vprašani se 

poslužujejo strategije izogibanja v primeru nerazpoloženosti, ob napadu obsesivnih misli in se 

umikajo iz socialnih situacij zaradi občutij strahu in sramu. Navedeni razlogi za izmikanje 

socialnim situacijam so: strah pred zafrkavanjem, strah pred pretečo nevarnostjo v prisotnosti 

ljudi. Ena od vprašanih se izogiba nevarnosti okužb (z uživanjem antibakterijskih živil, 

izogibanjem dotikanja kljuk ter ostalih nesterilnih površin.) 

Dva od vprašanih uporabljata varno vedenje pretiranega nadzora, ki ga opišeta kot nadzor nad 

sabo, svojimi opravki in pomembnimi stvarmi. Kaže se kot pretirano preverjanje, stalna 

pripravljenost, načrtovanje prihodnosti, zagotovitev varnosti ob odhodu ven, natančna 

organizacija in časovna razporeditev opravkov, preizkušanje oseb, ali jo sprejemajo in 

racionalizacija – dobro intelektualno poznavanje svojih težav.  

Dva od vprašanih uporabljata varno vedenje pretirane zaskrbljenosti. Ena opiše, da ji ta daje 

lažen občutek, da se bo nekaj uredilo samo zaradi zaskrbljenosti oziroma trpljenja. Drugi na 

tesnobo gleda kot na stanje, ki ga ščiti pred nevarnostjo. 

Tudi večina udeležencev foruma (19) pri spopadanju s svojimi težavami z anksioznostjo 

uporablja varna vedenja.  

Izogibanje uporablja oziroma je v preteklosti uporabljalo 12 udeležencev foruma. Vprašani se 

izogibajo in umikajo iz socialnih situacij, ki jih označijo za prezahtevne – srečevanju ljudi, 

socialnim interakcijam, pogovoru, druženju s prijatelji, množicam in nakupovalnim 

središčem. Nadalje se izogibajo vožnji avta, veliki hitrosti, prečkanju mostov, vožnji skozi 

dolge tunele, globini, višini, službi in zahajanju ven brez družbe ponoči. 

11 udeležencev uporablja varno vedenje pretiranega nadzora. Od teh jih 10 uporablja tudi 

varno vedenje pretirane zaskrbljenosti. Vprašani uporabljajo pretiran nadzor v situacijah, ko je 

treba nekaj dokazati ali preveriti in v situacijah, ki se jih bojijo. Nadzirajo sami sebe – svoje 



Manfreda, Eva. 2017. »Strategije samopomoči pri obvladovanju anksioznosti.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

65 

 

obnašanje in telesne simptome in druge ljudi – njihovo vedenje (poglede, odzive), morebitno 

prisotnost znancev v neki množici ter preverjanje zavarovanosti oziroma ogroženosti 

družinskih članov. Nadzirajo na različne načine: s planiranjem, dobro pripravljenostjo v 

situaciji, ko je potrebno nekaj dokazati; s prevzemanjem nadzora nad svojim vedenjem in 

vedenjem drugih v strah vzbujajoči situaciji, z nadzorom številnih podrobnosti med vožnjo 

avta na neznanem ozemlju, nadzorom hitrosti vožnje avta drugih, preverjanjem zavarovanosti 

in dobrobiti drugih in  s pretiranim iskanjem informacij o svojih težavah.  

Varno vedenje pretirane zaskrbljenosti uporablja 13 udeležencev. Pretirano so zaskrbljeni 

zaradi srečanja morebitnih znancev, ki bi lahko dregnili v njihove šibke točke, svojega 

nesprejemljivega oziroma nespretnega obnašanja v družbi, nesposobnosti enakovrednega 

sodelovanja v pogovoru, premajhne socialne vključenosti, možnosti ostati sam; telesnih 

simptomov, simptomov panike oziroma ponovnega paničnega napada, vsebine obsesivnih 

misli in zavarovanosti bližnjih. Pretirana zaskrbljenost se izraža v situacijah, v katerih nimajo 

popolnega nadzora, in sicer v obliki pretiranega premišljevanja o skrbeh, katastrofiziranja, 

obsedenega preverjanja, zoženega razmišljanja in pozornosti na svoje težave ter posvečanja 

pretirane pozornosti telesnim simptomom in bolečinam. 

Ostala varna vedenja, ki jih udeleženci foruma uporabljajo, so: zatekanje v odvisnost s hrano 

– nadomeščanje »primanjkljajev v glavi« s pretiranim in nezdravim prehranjevanjem, 

pretiravanje z umivanjem rok, pretirana aktivnost zaradi strahu pred ponovitvijo težav in 

racionalizacija – razumska razlaga svojih težav. 

Hipoteza 1 je potrjena.  

4.4.2 Strategije samopomoči 

Bolj uspešne strategije spoprijemanja z anksioznostjo poimenujmo strategije samopomoči. 

Hipoteza 2: Ljudje spontano prihajajo do tehnik samopomoči, ki so podobne tem, 

ki so v literaturi teoretično obdelane ter uporabljene v psihoterapiji. 

Z raziskavo smo skušali ugotoviti, katere strategije samopomoči posamezniki s težavami z 

anksioznostjo najpogosteje uporabljajo in na kakšen način to počnejo. 

Vprašani pri spopadanju s svojimi težavami uporabljajo različne strategije samopomoči. 

Vsi vprašani so pri soočanju s svojimi težavami že uporabili strategijo izpostavljanja.  
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Tudi v kognitivno-vedenjski terapiji se pri premagovanju anksioznosti uporablja strategija 

izpostavljanja, ki pomeni neposredno soočenje s sprožitelji anksioznosti (H. Elliott in L. 

Smith 2010, 123).  

Izpostavljanje so vprašani opisali na način: narediti korak v strah vzbujajoči smeri; soočiti se 

z neko strah vzbujajočo situacijo oziroma opravki; soočiti se s strahom, tesnobo in vsiljivimi 

mislimi. Izpostavljanje se pri vprašanih navezuje na različne socialne situacije: odhod v 

družbo, vzpostavljanje interakcije z ljudmi, obisk množice neznanih ljudi, izražanje samega 

sebe v konfliktni situaciji, postavljanje mej; vztrajanje v službi med ljudmi, v prisotnosti 

katerih se neprijetno počuti in udeležba zabave. Pri eni osebi se navezuje tudi na neznane 

situacije, v katerih zgubi nadzor. Izpostavljanje izvede na način, da poskusi novo delo, se vozi 

z avtom na daljše razdalje in odide v tujino. 

Štirje vprašani so prepoznali, da jim je izpostavljanje koristilo. Prepoznane koristi so 

naslednje: z vse večjim soočanjem socialna fobija zgublja moč, po soočenju misli izzvenijo in 

strah izgine, s pomočjo soočanja bolje funkcionirati s svojimi težavami, se 

samoizpopolnjevati in razvijati socialne veščine – zaščiti sebe, se postaviti za sebe, postaviti 

meje, postati bolj asertiven, izražati samega sebe in občutke v konfliktni situaciji in se tako 

bolje počutiti. Eden od vprašanih je opisal nekaj situacij, ko je njegov strah po soočenju 

izginil. Zanj je soočenje naporno, a je čez čas bolje. 

Pet od šestih vprašanih si pri težavah pomaga z različnimi strategijami za usmerjanje 

pozornosti. Štirje uporabljajo namerno nepozornost (ignoriranje.) 

Tudi v kognitivno-vedenjsko terapiji lahko terapevt klienta spodbudi k zavestnemu 

zniževanju zaskrbljenosti. V ta namen mu lahko priporoča uporabo strategije za prestavljanje 

zaskrbljenosti, kar pomeni, da se v določenem časovnem obdobju odpove premišljevanju o 

svojih skrbeh (Wells 1997, 226–227).  

Vprašani namerno nepozornost izvajajo na način, da se na vsiljive misli ne osredotočajo, 

pustijo jim, da grejo mimo. Govorili so o nevezani pozornosti, o tem, da se ne vežejo na to, 

kaj vidijo, slišijo in razmišljajo ter na takšen način zmanjšajo intenzivnost misli. Mislim 

pustijo, da pridejo in grejo. Eden od vprašanih je govoril o soočenju z obsodbami drugih, ki 

jih lažje prenaša, če jih presliši, ne ponotranji in ne jemlje osebno. 

Poseben način usmerjanja pozornosti je prepuščanje. Prepuščanje se zgodi kot posledica 

sprejemanja sedanjega trenutka in svojega položaja v njem, takšnega, kakršen je. Ko se 
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prepustimo svojemu življenju, lahko polno izkoristimo možnosti, ki nam jih prinaša sedanji 

trenutek (Tolle 2007, 183–187). 

Dve osebi sta govorili o tem, da svojo pozornost usmerjata tako, da se prepuščata. Eden je 

prepuščanje opisal kot delo na prenehanju nadziranja. To poskuša doseči s pomočjo 

sproščanja, meditacije in predaje bogu. Prepuščanje mu težko uspeva zaradi potrebe po 

nadzoru, pretirane zaskrbljenosti in podzavestnega občutka, da ga tesnoba ščiti pred 

nevarnostjo. Druga je prepuščanje razumela kot prepuščanje življenju in sedanjemu trenutku. 

To dosega s pomočjo zaupanja v življenje in boga, hvaležnosti v življenje, vere v srečna 

naključja, čuječnosti in predaje sedanjemu trenutku. Uživa v čuječem opazovanju narave in 

raznih drobnih dogodkov, osredotoča se na tukaj in zdaj in se ne obremenjuje s preteklostjo in 

prihodnostjo. 

Čuječnost lahko razumemo kot neobsojajoče posvečanje pozornosti sedanjemu trenutku. S 

čuječnostjo obvladujemo svoje misli in posvečamo pozornost svojemu telesu in svetu, ki nas 

obdaja. Omogoči nam izbiro, da se odločimo tudi drugače, kot nam narekujejo misli. 

Prakticiranje vaj za čuječnost nam pomaga razvijati kontrolo nad svojo pozornostjo, ki jo tako 

lahko usmerjamo, kamor želimo (Hall 2013). 

Štirje vprašani si zavestno pomagajo tako, da preusmerjajo svojo pozornost. 

Tudi v kognitivno-vedenjski terapiji lahko terapevt uporabi različne strategije za 

preusmerjanje pozornosti. Terapevt lahko klienta spodbudi, da preusmeri svojo pozornost od 

zaskrbljenih misli k bolj pozitivnim mislim oziroma k osredotočanju na neko dejavnost. To 

lahko počne na način, da skupaj s klientom raziskuje njegove negativne avtomatske misli, 

postavi pod vprašaj njihovo veljavnost in išče možnosti alternativnega razumevanja dogajanja 

(Branch in Willson 2007, 37–50). 

Vprašani preusmerjajo svojo pozornost na način, da vsiljive misli zavestno preusmerijo na 

nekaj drugega in se med doživljanjem strahov osredotočijo na nekaj drugega. Ena od njih 

preusmerja slabe misli z osredotočanjem na nekaj lepega in s priklicem občutka hvaležnosti 

do življenja. Naslednja se zamoti z brskanjem po spletu in tako začasno spremeni svoje misli. 

Poleg tega s sprejemanjem situacije, v kateri se ji vsiljujejo razne misli, takšne kot je, umirja 

svoje misli.  

Svojo pozornost vsi preusmerjajo s pomočjo neke zaposlitve. Ena intervjuvanka je tako 

opredelila svoj odnos do dela: od nemočnega premlevanja skrbi in čakanja, da se stvari 
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uredijo same od sebe se je treba premakniti k pripravljenosti nekaj ukrenit v zvezi s tem, kar 

jo skrbi, kar privede v zmanjšanje zaskrbljenosti. Štirje vprašani se osredotočajo na branje, 

proučevanje raznih knjig v zvezi s psihoterapijo, psihologijo, duhovnostjo in osebnostno 

rastjo. Ena intervjuvanka je povedala, da ji branje knjig pomaga, da zaposli in preusmeri 

misli. Trije intervjuvanci spoznanja, pridobljena s proučevanjem knjig, uporabljajo pri 

samopomoči. Z uporabo knjig so doživeli pozitivne spremembe pri razpoloženju in 

razbremenjenost od mnenj drugih. 

Ostale vrste zaposlitve, s katerimi se vprašani ukvarjajo, so: skrb zase in lastne potrebe, 

vsakdanja oziroma gospodinjska opravila, sodelovanje pri gospodinjskih opravilih, pomoč 

očetu in prijateljem pri raznih opravilih, služba, študij, obiskovanje delavnic in tečajev, 

pisanje knjig, igranje kitare, poslušanje zanimive muzike, gledanje tv, brskanje po spletu ter 

delovanje v smeri razreševanja skrbi. 

Za dosego zadovoljstva v življenju je treba v vsakdanjih situacijah in dogodkih prepoznavati 

smisel in ga z dejanji oziroma preko neke dejavnosti uresničiti (Frankl 2015). 

Vsi od vprašanih so razvili neki način za sprostitev. Tudi v kognitivno-vedenjski terapiji 

lahko terapevt nauči klienta različnih tehnik sproščanja, ki jih klient lahko uporabi z 

namenom zniževanja anksioznih občutkov v napetih situacijah in splošnega boljšega počutja 

(H. Elliot in L. Smith 2010, 182–192). 

Trije vprašani se redno ukvarjajo s sproščanjem, in sicer z avtogenim treningom, vadbo joge, 

dihalnimi tehnikami, meditacijo, ponavljanjem mantre, molitvijo, sproščanjem z glasbo, 

zahajanjem v naravo, sproščanjem ob vodi in na soncu ter z ostalimi sprostitvenimi tehnikami. 

Drugi so s sproščanjem poskusili, ali pa ga izvajajo z manjšo intenzivnostjo oziroma občasno. 

Eden se občasno sprošča s prebiranjem meditacij in tehnik za sproščanje, opisanih v duhovnih 

knjigah. Ob tem občuti energijo po telesu in globoko duhovno umirjenost. Druga se na hitro 

sprosti pred spanjem, tako da nekajkrat globoko vdihne in izdihne, da bolje zaspi. Naslednji se 

občasno sprošča v naravi. Poskusil je tudi s sprostitvenimi tehnikami, vendar sam ne zna 

doseči želenega učinka. Pri njem in še enem od vprašanih ima sproščanje le začasni učinek. 

Drugi od njiju je povedal, da je tehnike treba izvajati redno, da pomagajo pri sprotnem 

reševanju in omiljenju problema, ki pa ga dolgoročno ne rešijo – v primeru nerednega 

reševanja se težave ponovijo. 
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Vsi od vprašanih skrbijo za to, da se gibljejo oziroma so športno aktivni. Omenjali so 

naslednje športne aktivnosti: sprehodi, hoja v hribe, telovadba, kolesarjenje, tek, plavanje, 

dvigovanje uteži in udeležba na tečaju samoobrambe.  

Dva od vprašanih sta povedala, da ima šport, kot je tek, začasen učinek pri lajšanju 

anksioznosti, zato ga je treba, kot izjavlja eden od njiju, izvajati redno, saj pomaga pri 

sprotnem reševanju in lajšanju problema, vendar tega, podobno kot zdravilo, ne reši 

dolgoročno. 

Ostale strategije samopomoči, ki so jih vprašani omenjali, so: vztrajnost in potrpežljivost, kar 

pomeni: – zdravljenje tesnobe videti kot vseživljenjski proces in celo življenje intenzivno 

delati na sebi, da tesnoba malo izzveni; pomoč samemu sebi z zbiranjem strokovnih 

informacij, dobrim intelektualnim poznavanjem svojih težav in sprostitvijo v ustrezni družbi 

oziroma v sproščenih odnosih. 

Tudi udeleženci foruma svoje težave lajšajo z raznimi strategijami za samopomoč.  

Pri spopadanju s svojimi težavami si je 13 vprašanih v večji ali manjši meri pomagalo z 

izpostavljanjem. Situacije, v katerih so se vprašani izpostavili, so bile naslednje: soočenje z 

vsakodnevnimi aktivnostmi, udeležba na izpitu, vožnja z avtom, vožnja z avtom kot sopotnik, 

peljati se sam z avtom čez most in skozi dolge tunele, odhod v nakupovalno središče, iti sam v 

trgovino in na banko, zahajati med ljudi, sprehajati se po soseski, pogovarjati se z neznanimi 

ljudmi, povedati svoja mnenja in stališča, izpovedati obsesivne misli dragi osebi, obiskovati 

šolo, postaviti si nove cilje (poiskati novo službo) , podati se v iskanje nove službe, soočiti se 

s slabimi občutki in se podati v situacijo, ki jih sproža (komunicirati z drugimi), soočiti se s 

fobijami – pred psi, dvigalom, vožnjo z avtom, izražanjem čustev, globoko vodo, soncem, 

potenjem, odgovornostjo in izgubo nadzora ter ostati sam doma.  

17 udeležencev si je vsaj kdaj, namerno ali spontano, pomagalo z usmerjanjem pozornosti. 

Usmerjanje pozornosti na tem mestu razdelimo na namerno nepozornost oziroma ignoriranje 

in preusmerjanje pozornosti. 16 udeležencev je uporabilo preusmerjanje pozornosti. Vprašani 

so preusmerjali pozornost od ujetosti v strahove na sebe, svoje potrebe, želje, občutke, 

uresničevanje ciljev, spremenjeno okolje in izvajanje tehnik sproščanja (pravilno dihanje). 

Vprašani so preusmerjali tudi misli (na pravilno dihanje; lepe, pozitivne stvari in stvari, ki jih 

osrečujejo ter od negativnega k pozitivnemu razmišljanju. To so počeli s samoprigovarjanjem, 

pogovorom s svojo anksioznostjo, prevzetjem svojega počutja v svoje roke, odločitvijo za lep 

dan, pozitivnimi avtosugestijami in afirmacijami ter samoiniciativnostjo. Nadalje so svoje 
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misli preusmerjali tudi z zbiranjem informacij o anksiozni motnji, z namenom boljšega 

razumevanja, kaj se jim dogaja. Od zaskrbljenega razmišljanja pozornost preusmerjajo tudi s 

pomočjo športa. 

Posamezniki si pomagajo tudi s poglabljanjem v svoje misli. Eden od vprašanih je povedal, da 

se v svoje misli poglablja s samoizpraševanjem, ki zanj pomeni poglobiti se v svoj strah, ga 

definirati, razčleniti, raziskati, razumeti, se vprašati, zakaj se nečesa boji in poiskati pravi 

vzrok strahu. Svoj odnos do problemske situacije so spreminjali s pogledom nanjo z različnih 

zornih kotov, tako subjektivnih kot objektivnih. Uporabljali so tudi zapisovanje misli.  

11 posameznikov si pomaga z namerno nepozornostjo oziroma ignoriranjem svojih težav. 

Namerno nepozornost so udeleženci uporabili z namenom zniževanja pozornosti, posvečene 

motnji oziroma težavam, zmanjšanja vsiljivih misli in izboljšanja svojega razpoloženja. Ta 

strategija za vprašane pomeni: ne obremenjevanje z drugimi in njihovim mišljenjem, 

posvečanje manjše pozornosti svojim vsiljivim mislim ter jih čim prej odmisliti, nevpletanje v 

vsebino negativnih misli in ignoriranje telesnih simptomov, povezanih s paničnimi napadi. 

Namerno nepozornost posamezniki izvajajo tudi s pomočjo prepuščanja, ki zanje pomeni: 

opustitev obremenjevanja s težavami, oddaljevanje od problemov s pomočjo dihalnih vaj, 

prepustitev občutku oddaljenosti od problemov, sproščeno uživanje v naravi, odpraviti se na 

dolg sprehod v miren kraj, improviziranje (spontano se nekam odpraviti), svobodno izražanje 

čustev in opuščanje varnega vedenja preverjanja. 

Posamezniki se prepuščajo tudi s preusmerjanjem svoje pozornosti na sedanji trenutek, in 

sicer s pomočjo zavestnega dihanja, čuječega opazovanja in občudovanja okolice ter z 

uživanjem v malenkostih na sprehodu: poslušanjem ptičkov, otroškega smeha, opazovanjem 

debel dreves, živali in z uživanjem v vsem, kar imajo v sedanjem trenutku na razpolago. 

Sedem posameznikov si pomaga tudi z raznimi načini sprostitve. Sproščajo jih miren oddih v 

naravi, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, dihalne vaje (dihanje s trebušno prepono), 

čuječe uživanje v dihanju, vohanju zraka, smeh, sprostitvene tehnike, redna meditacija in 

odsotnost vsiljivih misli. 

11 posameznikov preusmerja pozornost in misli ter za nekaj časa pozabi na svoje težave tudi s 

pomočjo dela. Ukvarjajo se z raznimi deli, opravki, skrbjo za otroka, običajnimi aktivnosti v 

zunanjem svetu ter s svojimi interesi in zanimanji, tistim, kar radi počnejo. Delo in razni 

konjički jim pomagajo, da se zamotijo in lažje prenašajo svoje težave.  
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Osmim vprašanim pomaga tudi športna aktivnost: sprehodi, pohodi, hitra hoja, tek, 

kolesarjenje in telovadba. 

Hipoteza 2 je potrjena.  

4.4.3 Življenje z anksioznostjo 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako vprašani živijo oziroma funkcionirajo s svojimi 

težavami z anksioznostjo? 

Petim vprašanim je tesnoba močno zaznamovala njihovo življenje. Doživljanje tesnobe je 

zanje zelo obremenjujoče. Štirim od teh tesnoba ovira njihovo udejstvovanje v vsakdanjem 

življenju, saj ga prilagajajo svojemu anksioznemu doživljanju. Eden od njih opisuje: zjutraj se 

težko zbudi, v pričakovanju še enega groznega dneva, zvečer včasih ne more spati. Tesnoba 

omejuje njegovo življenje, težko se sprosti, njegova potreba po stalnem nadzoru ga vodi v 

preverjanje in načrtovanje dneva oziroma prihodnosti, mu vzame dosti časa ter še stopnjuje 

tesnobo in zaskrbljenost. Tako kot on tudi druga vprašana zaradi strahu pred izgubo nadzora 

sleherno podrobnost v dnevu načrtuje in organizira, kar zavira njeno spontano življenje. 

Opravki jo do neke mere izčrpajo, že to, da gre od doma, ker ima v glavi, da mora nekaj 

narediti. Naslednja se, če ni razpoložena, zaradi napadov misli izogiba množici, kar omejuje 

njeno gibanje ter otežuje vsakodnevne opravke in vsakodnevno življenje. Vseeno najde način, 

da opravi vse potrebno, ko se bolje počuti. Naslednjega anksioznost ovira v življenju, pri delu 

in v komunikaciji z ljudmi. Ko ga prevzamejo tesnobni občutki, mu pokvarijo dan, težko se 

jih znebi, se slabo počuti, je nesrečen in težko spi. Pred svojimi težavami se počuti nemočen. 

Kljub težavam, ki jih imajo v življenju, so vsi odgovorili, da jim v življenju gre, da kljub 

vsemu vztrajajo in se ne vdajo pod težo pritiska tesnobe. Eden od vprašanih s paranoidno 

shizofrenijo je z leti prerasel socialno fobijo. Tudi z napadi misli, glasov in prividov se lažje 

spopada sedaj, ko ima izkušnje in se zaveda, da so le njegove lastne zaznave oziroma misli. 

Kljub svojim težavam živi normalno vsakdanje življenje, naredi vse, kar je potrebno, brez 

težav opravlja vsakdanje navade, gre povsod in se sooča z vsem, kar mu prinese življenje. 

Občutek ima, da mu gre dobro, čeprav zelo trpi in je kdaj stresno. Ve, da mora premagati 

večje ovire kot nekateri, vendar kljub temu tisto, česar se loti, naredi dobro. Naslednji od 

vprašanih je obremenjen predvsem z raznimi obveznostmi, na dopustu občuti manj tesnobe. 

Kljub strahu opravlja potrebne opravke, ko uporabi izogibanje, ga to ne ovira pomembno v 

življenju – ko ima neki interes ali korist, tudi v strah vzbujajoči situaciji vztraja. Naslednja 
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kljub temu, da uporablja varno vedenje izogibanja, zmore vse opravke postoriti sama, s 

potrebnimi situacijami se sooča, vsakdanje in družinsko življenje zmore peljati naprej. Ena od 

vprašanih je v preteklosti težko prenašala zabave, zdaj pa se z njimi bolje sooča. Ima več 

poguma za večja dejanja, kot je iskanje dela. 

Oseba, katere življenje ni pod močnim vplivom tesnobe, zadovoljno, polno, aktivno in z 

veseljem živi. Je vitalna, zgovorna, optimistična in polna energije. S stresnimi dogodki se 

lažje sooča zaradi spremenjenega pogleda na življenje, na katerega zre s hvaležnostjo. 

Vsi od vprašanih skrbijo sami zase, za svoje osnovne potrebe. Pet od vprašanih je ekonomsko 

samostojnih, eno vzdržujejo še starši. V službo hodita dva od vprašanih. Trije od vprašanih 

živijo v svojem gospodinjstvu in opravljajo vsakdanja gospodinjska dela, trije pa živijo v 

gospodinjstvu s starši in z njimi sodelujejo ter jim pomagajo.  

Na obvladovanje življenja z anksioznostjo pomembno vpliva tudi socialna mreža.  

V psihosocialnem svetovanju je pomembno, da raziščemo socialno mrežo klienta in delamo 

na tem, da izboljša odnose, ki so zanj pomembni. Pri tem je pomembno, da psihosocialni 

svetovalec zgradi s klientom kakovosten, zaupen odnos, saj je zanj lahko odskočna deska za 

navezovanje in obnavljanje odnosov v zunanjem svetu (Čačinovič Vogrinčič 2008, 51).  

Intervjuvanci so pripovedovali tudi o svojih odnosih ter zadovoljstvu z njimi.  

Vprašani imajo ustrezno, sebi primerno socialno mrežo, prijatelje, ki jim lahko zaupajo in 

družinske člane, s katerimi imajo solidne odnose. Trije vprašani so posebej poudarili, da so 

jim pri druženju pomembni sproščeni in kakovostni odnosi. Dva od vprašanih sta povedala, da 

sta zadovoljna s svojo socialno mrežo, ki si jo sama izbereta, imata dobre prijatelje, s katerimi 

komunicirata. (Eden od njiju se z ljudmi, ki mu gredo na živce in ga obremenjujejo, ne druži, 

saj takšnih odnosov ne potrebuje, ker mu le škodijo. Druga je povedala, da se največ druži z 

ljudmi, ob katerih se dobro počuti in ima z njimi dober odnos. Oba sta rada tudi sama s sabo.) 

Ena intervjuvanka z drugimi ni zadovoljna, ker ima občutek, da ji ne vračajo ljubezni, 

spoštovanja in sprejemanja. Kljub temu ima nekaj prijateljev, ki jo spoštujejo in upoštevajo. 

Dva od vprašanih v službo nerada zahajata zaradi nezadovoljivih in nespoštljivih odnosov. En 

intervjuvanec je rad svoboden in samostojen, da ni od nobenega odvisen. Ko je priložnost, mu 

je všeč tudi prijetna druščina.  

Eden od pokazateljev uspešnega obvladovanja anksioznosti je tudi sprejemanje.  
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Tudi v »acceptance and commitment therapy (act)« je sprejemanje izhodišče za nadaljnjo 

pomoč (Hayes, Follette in Linehan 2004). Terapevt vodi klienta v zmanjševanje 

pomembnosti, ki jo daje svojim mislim in v sprejemanje teh, ne da bi se z njimi poistovetil, 

kar olajša pot do sprejemanja svojega notranjega počutja (Hayes, Strosahl in Wilson 1999). V 

act se klient uči sprejemati sedanji trenutek in svoj položaj v njem, ki je izhodišče za 

spreminjanje želenega (Wah, Mak in Yuen Loke 2015). 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali in na kakšen način vprašani sprejemajo svoje 

težave?  

Dva intervjuvanca sta se naučila svoje težave sprejemati, dva intervjuvanca svoje težave delno 

sprejemata, dva pa svojih težav pretežno ne sprejemata. Eden od intervjuvancev je opisal, 

kako se je od nesprejemanja svojih težav premaknil k njihovemu sprejemanju: v preteklosti je 

svoje težave s psiho težko sprejel, smilil se je sam sebi, ker je bolan, zdaj pa jih sprejema kot 

del sebe, kot nekaj, kar ga spremlja v življenju in ga bo vedno spremljalo. Tak pogled mu zelo 

pomaga. Moral se je navaditi živeti s strahom, napadi in vsem, kar je doživljal, saj druge 

izbire ni imel. Občutek ima, da tudi s tem zmore živeti. To, da ima psihične težave, še ne 

pomeni, da je celo življenje uničeno, saj lahko kljub temu marsikaj počne, iti mora naprej. 

Druga intervjuvanka je začela sprejemati samo sebe in se ne opirati na mnenja drugih. 

Situacijo, v kateri se ji vsiljujejo razne misli, se uči sprejeti takšno, kot je, prav tako svoj 

prispevek v tej situaciji. Na tak način umirja svoje misli.  

Intervjuvanka, ki delno sprejema svoje težave, je opredelila: do same sebe in svojih težav je 

sočutna in potrpežljiva, moti jo, da socialni strah pred izpostavljenostjo v socialnih situacijah 

ostaja. Intervjuvanec, ki prav tako delno sprejema svoje težave, je opisal svoj odnos do težav: 

sprejemanje s predajo bogu, sprejemanje manjšega občutenja tesnobe. S svojim počutjem ni 

preveč zadovoljen, čeprav ga zmore prenašati. 

Intervjuvanci, ki svojih težav ne sprejemajo, so jih opisali tako: misli jo motijo, ji grejo na 

živce; težav z anksioznostjo ne sprejema, se jih sramuje in skriva, s svojimi težavami se kdaj 

bolj, kdaj manj uspešno bori, težave ga motijo in bi se jih rad rešil.  

Eden od pokazateljev obvladovanja življenja pri težavah z anksioznostjo je tudi prisotnost 

upanja.  

Raziskovalno vprašanje 5: Ali vprašani v svojem življenju gojijo upanje ter ali 

imajo upanje v razrešitev njihovih težav? 
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Irvin D. Yalom je vlivanje upanja razumel kot pomemben terapevtski dejavnik, ki pomembno 

prispeva k uspehu psihoterapije. Klientovo zaupanje v učinkovitost skupinske terapije 

prispeva k pozitivnemu izidu terapije (Yalom 2005, 4–5). 

Vsi od vprašanih v življenju ohranjajo upanje. Štirje vprašani ohranjajo upanje v uspešno 

razrešitev njihovih težav. Prvemu se kdaj zdi, da ne more živeti, vendar ohranja upanje, 

verjame, da rešitev za tesnobo obstaja in da bo ta nekoč izzvenela, verjame tudi, da lahko 

doseže globoko osebnostno in duhovno preobrazbo. Zaveda se, da mora biti potrpežljiv in 

počakati na pravi čas, da bodo težave zrele za razreševanje. Druga trenutno nima obsesivnih 

misli in upa, da bo odsotnost misli trajala. Tretji se počuti nemočen pred svojimi težavami, 

vendar ohranja upanje, da so težave rešljive, načina pa ne pozna. Dva od vprašanih sta 

govorila o tem, da ohranjata upanje v proces in smiselnost življenja. Prvi ni obupal, saj ve, da 

je življenje presenečenje in da vedno prinese kaj zanimivega, čeprav je prepričan, da ga bodo 

napadi spremljali celo življenje. Druga upanje v življenje ohranja; pomaga ji vera v življenje 

in hvaležnost za vse, kar ji prinaša. 

Raziskovalno vprašanje 6: Katere spremembe so intervjuvanci dosegli pri svojem 

spoprijemanju z anksioznostjo? 

Pozorna sem bila na spremembe razmišljanja (spoznanja, uvide vprašanih), uvajanje novosti v 

svoje življenje in pozitivne spremembe pri obvladovanju anksioznosti.  

Eden od vprašanih se je spopadel z večino svojih psihičnih težav, kar je v njem vzbudilo 

upanje, da se je tudi s tesnobo mogoče globinsko spopasti, in sicer, kot verjame sam, s 

psihoterapijo, molitvijo in predanostjo oziroma prepustitvijo bogu. Dva od vprašanih sta 

poudarila, da jima je pomagalo, da sta se naučila zavestno preusmerjati misli. Prvi je to 

pomagalo pri umiritvi obsesivnih misli, pri drugem pa se je stanje izboljšalo, ko je spoznal, da 

je vse v njegovi glavi. Spoznal je, da je bolje, da se s tem, kar se pojavi v njegovi zavesti, ne 

poistoveti in bori. Naučil se je ignorirati svoje misli in preusmerjati pozornost, kar zmanjšuje 

moč oz. intenzivnost njegovih misli. Uvidel je, kako se njegove misli in celotno doživljanje 

ustvarjajo in da je zunanji svet takšen, kakršen je, neodvisno od tega, kar on doživlja. Spoznal 

je, da so njegove misli le misli, da ne kažejo na vsebino zunanjega sveta in so zato pogosto 

neresnične. Kdaj s pomočjo izvajanja vizualizacij in meditacij, njegovi neprijetni občutki 

izginejo, na njihovem mestu se pojavi energija in globoka duhovna umirjenost ter 

sproščenost. Prenehal je tudi z uživanjem alkohola, saj je spoznal, da poveča njegove težave. 

Eno od vprašanih je nepričakovano prešinila misel, da mora biti hvaležna. Pravi, da ji je bila 
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poslana od boga. Od tistega trenutka dalje občuti hvaležnost življenju za vse darove, s 

katerimi jo blagoslavlja, življenju zaupa, ga občuduje, se radosti in občuti pozitivna čustva. 

Verjame, da je njen novi, pozitivni pogled na življenje darilo od boga, saj je prišel 

nepričakovano, ko je ostala sama. Ena od vprašanih je spoznala, da se stvari zaradi 

zaskrbljenosti same po sebi ne bodo uredile in se začela bolj aktivno soočati s svojimi skrbmi. 

Skrb vzbujajoče situacije poskuša oceniti bolj realno.   

Raziskovalno vprašanje 7: Kako udeleženci foruma, ki dobro, srednje in slabo 

obvladujejo svojo tesnobo, živijo oziroma delujejo s svojimi težavami z 

anksioznostjo? 

Hipoteza 3: Posamezniki, ki bolj uporabljajo varna vedenja, manj uspešno 

obvladujejo svoje težave kot tisti, ki jih uporabljajo manj. 

Hipoteza 4: Posamezniki, ki pri spoprijemanju s svojimi težavami v večji meri 

uporabljajo strategije za samopomoč, so pri obvladovanju svojega življenja bolj 

uspešni kot tisti, ki jih uporabljajo v manjši meri. 

Člane foruma sem razdelila glede na obvladovanje svojih težav z anksioznostjo, in sicer na 

tiste, ki svoje težave dobro (zadovoljivo), srednje in slabo obvladujejo. Dobro obvladovanje 

razumemo kot uspešno delovanje v vsakdanjem življenju. Ko nastopijo težave, si posameznik 

pravočasno pomaga in jih zmore premostiti. Motnja ne vpliva pomembno na delovanje in 

zadovoljstvo v življenju, posameznik spoštuje in upošteva sam sebe, občuti pozitivna čustva, 

je aktiven v življenju in pozitivno razmišlja. Srednje obvladovanje razumemo kot vzdrževanje 

zdržljivega počutja kljub prisotnosti težav. Posameznik se s svojimi težavami kdaj bolj, kdaj 

manj uspešno bori, vendar motnja ne ovira življenja v pretirani meri. Kot nizko obvladovanje 

razumemo slabo duševno počutje, življenje pod velikim vplivom težav posameznika, 

intenzivna preobremenjenost s težavami in neuspešno reševanje težav. 

Od 21 proučenih prispevkov na forumu osem sodelujočih dobro, štirje srednje, devet pa nizko 

obvladuje svoje težave. 

Vsi, ki dobro obvladujejo svoje težave, redno oziroma v veliki meri uporabljajo strategije za 

samopomoč, varna vedenja pa uporabljajo v nizki meri. Vsi, ki slabo obvladujejo svoje 

težave, se poredko ali nikoli ne posvečajo premagovanju svojih težav s strategijami za 

samopomoč. Sedem od njih v veliki meri uporablja varna vedenja. 
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Vsi, ki srednje obvladujejo težave, si redno pomagajo s samopomočjo. Polovica od njih v 

večji meri uporablja varna vedenja, polovica pa v manjši meri.  

Člani foruma, ki svoje težave slabše obvladujejo, v manjši meri uporabljajo strategije 

samopomoči in v večji meri varna vedenja kot tisti, ki svoje težave zadovoljivo in srednje 

obvladujejo. Tisti, ki težave srednje obvladujejo, v večji meri uporabljajo varna vedenja od 

tistih, ki svoje težave dobro obvladujejo, in v manjši meri od tistih, ki svoje težave slabo 

obvladujejo.  

Hipotezo 3 in hipotezo 4 potrdimo na podlagi prispevkov udeležencev foruma.  

Za posameznega udeleženca foruma, ki dobro obvladuje svojo tesnobo, velja nekaj od 

opisanega. Posamezniki, ki dobro obvladujejo tesnobo, prevzemajo nadzor nad svojim 

počutjem, ob nastopu tesnobe pravočasno ukrepajo, občutek imajo, da svoje psihične težave 

obvladujejo. S svojimi strahovi se soočajo ter preusmerjajo pozornost in misli na pozitivno. 

Svoje vsiljive misli skušajo ignorirati, opuščati pretiran nadzor nad samim sabo in svojim 

počutjem ter se učiti spontanega življenja. Svojo pozornost preusmerjajo na sedanji trenutek 

(čuječe opazujejo, občudujejo okolico in preživljajo prosti čas v naravi.) Upoštevajo sami 

sebe, svoje občutke in želje, uresničujejo svoje cilje, spodbujajo sami sebe ter prevzemajo 

odgovornost za lastna dejanja. Pomagajo si tudi s sproščanjem in izvajanjem dihalnih vaj. 

Učijo se asertivnega izražanja svojih občutkov. Nad svojimi težavami prevzemajo nadzor in 

jih rešujejo potrpežljivo in vztrajno. Posvečajo se športni aktivnosti, delu, opravkom in 

hobijem. Svoj prosti čas preživljajo s svojimi bližnjimi in podobno mislečimi. Posamezniki so 

poročali o solidnem, uravnovešenem počutju, pridobitvi volje, motivacije in samozavesti. 

Občutijo veselje, hvaležnost življenju, pozitivno razmišljajo, so neobremenjeni z mnenji 

drugih in v svojem življenju občutijo zadovoljstvo. Imajo občutek povezanosti s svetom ter s 

posamezniki s podobnimi težavami. Njihove težave ne ovirajo pomembno kakovosti 

njihovega življenja. 

Za posameznega udeleženca foruma, ki srednje obvladuje svoje težave, velja nekaj od spodaj 

opisanega. Z motnjo zmorejo živeti, vztrajno in potrpežljivo se učijo obvladovanja svojih 

težav. Te do neke mere obvladujejo z dihalnimi tehnikami, strah včasih ovira njihovo 

življenje, vendar se s težavami trudijo živeti. 

Za posameznega udeleženca foruma, ki slabo obvladuje svojo tesnobo, velja nekaj od 

opisanega. Posamezniki, ki slabo obvladujejo svojo tesnobo, doživljajo tesnobo zaradi 

strahov, ki jih ovirajo pri druženju. Počutijo se ničvredni in izolirani, njihovo življenje je pod 
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velikim vplivom strahu, panike in obsesivnih misli, ki se jih ne morejo znebiti, zaradi česar se 

počutijo neznosno. Zaradi svojih težav imajo občutek nemoči, pretirano so zaskrbljeni (zaradi 

svojih simptomov panike in svojega zdravja) ter prestrašeni zaradi ponovnih paničnih 

napadov. Pride do redkih dni olajšanja, spontane sprostitve ter ponovnih razočaranj ob vrnitvi 

težav. Glede svojega počutja nič ne ukrenejo, so pasivni, primanjkuje jim časa za sproščanje 

in delo na sebi. Zaradi telesnih simptomov, povezanih s paničnimi napadi, so popolnoma 

ohromljeni, tolažijo se s pretiranim prehranjevanjem. Včasih jih uspejo ignorirati. Ob 

izpostavljanju doživljajo intenziven strah, zato se umikajo iz ogrožajoče situacije, izogibajo 

nevarnim situacijam ter pretirano nadzirajo in preverjajo svoje počutje in okolje. Imajo težave 

pri urejanju opravkov in s službo. Želijo si razrešiti notranje težave, pa ne vejo, kako. Boljše 

se počutijo ob prenehanju preverjanja. 

Raziskovalno vprašanje 8: Kakšen odnos imajo posamezniki, ki dobro, slabo in 

srednje obvladujejo svojo tesnobo do svojih težav z anksioznostjo? Ali v svojem 

življenju ohranjajo upanje? 

Večina posameznikov (7), ki dobro obvladujejo svoje težave, ima držo sprejemanja do svojih 

težav. Sprejemanje so opisovali kot: sprejemanje in sprijaznjenje s svojimi napadi 

anksioznosti, strahovi in potenjem; sprejemanje samega sebe, svojega življenja, želj, potreb in 

težav; sprejemanje težav zaradi zaupanja v obvladovanje težav in zaradi spoznanja, da imajo 

tudi drugi težave; zadovoljstvo s sabo in veselje do življenja.  

Vsi, ki svoje težave dobro obvladujejo, v svojem življenju ohranjajo upanje. To opisujejo kot: 

upanje v stabiliziranje stanja, upanje, da bo težave odpravila z vse boljšim poznavanjem 

svojih strahov; ohranjanje upanja, da bo težave še naprej uspešno reševal s 

samoizpraševanjem; ohranjanje upanja, da bo še vse v redu, da bo življenje spet steklo; 

ohranjanje upanja v nadaljnje uspešno obvladovanje težav in srečno življenje; ohranjanje 

upanje s pomočjo kolegov na forumu.  

Posamezniki, ki srednje obvladujejo svoje težave, te delno sprejemajo. To izražajo kot: 

njegove težave ga motijo, poskuša pa se z njimi čim manj obremenjevati; svoje težave se uči 

sprejemati, usmerjena je v njihovo postopno in potrpežljivo reševanje; delno sprejemanje 

svojih težav, saj strah upočasnjuje njeno življenje.  

Vsi posamezniki, ki srednje obvladujejo svoje težave, ohranjajo upanje v življenju. To 

izražajo kot: ohranja upanje v življenje na splošno; ohranja upanje, saj z motnjo nekako zmore 

živeti; ohranja upanje, da ji bo uspelo zaživeti drugače in verjame, da se bodo postopoma z 
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njenim vztrajanjem pri spopadanju z njenimi težavami, zadeve začele izboljševati; ohranja 

upanje, da se bo bolje počutila. 

Večina posameznikov (6), ki slabo obvladujejo svoje težave, ima držo nesprejemanja svojih 

težav, trije posamezniki pa svoje težave delno sprejemajo. Nesprejemanje se kaže kot: 

nesprejemanje svojega strahu pred ljudmi, nesprejemanje svojih obsesivnih misli, 

nesprejemanje svojih težav zaradi intenzivne prestrašenosti, nesprejemanje svojih težav zaradi 

njihove prevelike intenzivnosti ter prevelike obremenjenosti z njimi in nesprejemanje svoje 

psihične ranljivosti. 

Večina posameznikov (7), ki svoje težave slabo obvladuje, v svojem življenju ohranja upanje. 

Pri dveh posameznikih upanje ni bilo razvidno.  

Ohranjanje upanja so izrazili kot: ohranja upanje v življenje s pomočjo aktivnosti v življenju; 

ohranja upanje, da je le začasno psihično na tleh, da se bodo njegove težave sčasoma uredile, 

da si bo psihično opomogel in ne bo dajal več take pozornosti svojim obsesivnim mislim; 

ohranja upanje, saj težave niso tolikšne, da bi mu odvzele upanje; upa, da bo čim prej bolje; 

ohranja upanje, da se bo našla rešitev za njene težave, ohranja upanje, da se bo našel način, da 

premaga težave s socialno fobijo. Nekaterim vprašanim so upanje vlili sogovorniki na 

forumu. 

Raziskovalno vprašanje 9: Katere spremembe so udeleženci foruma dosegli pri 

svojem spoprijemanju z anksioznostjo? 

Pozorna sem bila tudi na spremembo razmišljanja (spoznanja, uvide) in uvajanja novosti 

v življenje udeležencev foruma. To je izrazilo sedem udeležencev, med katerimi jih pet 

dobro, en srednje in en slabo obvladuje svoje probleme. Posamezniki so na stvari začeti 

gledati drugače. Ena udeleženka je poročala, da je bila v preteklosti brezvoljna in je 

hitro odnehala z izvajanjem dihalnih vaj ob odsotnosti takojšnjih rezultatov. Zdaj je 

razvila večjo vztrajnost in potrpežljivost in si reševanje svojih težav zastavila kot 

dolgoročni cilj. Zaveda se, da jo na poti čakajo mnoge ovire. Naslednji udeleženec 

foruma si pomaga s pozitivnimi sugestijami in vero v boga, lažje mu je ob sprijaznjenju 

s svojimi napadi in ob spoznanju, da je za reševanje svojih težav potrebno obsežno delo 

na sebi in razmišljanje v osrečujoči smeri. Naslednjemu vprašanemu je pomagalo 

poglabljanje v svoje doživljanje, začel se je spraševati, zakaj nekaj doživlja in iskati 

globlje vzroke svojih strahov. Ena od udeleženk foruma se je premaknila od 

obremenjenosti z drugimi k upoštevanju same sebe, svojih občutkov, želja in potreb. 
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Naslednja je začela biti zelo aktivna v življenju in se ukvarjati s športom, z namenom, 

da bi ohranila dobro počutje. Vsak nov dan doživlja kot nov začetek, zato ga dobro 

izkoristi. Zaveda se, da so negativne misli le misli in da jih je možno spremeniti. Ko je 

razvila pozitiven pogled na stvari, so se določeni strahovi razblinili. Eden od vprašanih 

je nekoliko uravnovesil svoje doživljanje in začel verjeti, da življenje ni napravljeno za 

trpljenje, zato bi rad razrešil svoje težave. Udeleženci ponovno verjamejo v svoje 

zmožnosti, v pozitivni izid, soočajo se s stvarmi, ki so se jih prej izogibali, privoščijo si, 

kar jim je všeč, hvaležni so v življenju ter se zavedajo, da so misli le misli in da jih 

lahko spremenijo. Zavedajo se, da je treba živeti polno in delati, da nisi celo življenje 

žrtev lastnih strahov in dvomov. Veselijo se pozitivnih misli, do svojih misli so 

spremenili odnos – od zaskrbljenosti zaradi svojih misli k neobremenjenosti zaradi njih. 

4.4.4 Vlivanje upanja 

Člani foruma si pomagajo tudi med sabo. Drug z drugim delijo svoje izkušnje s težavami, 

napredkom in načini (samo)pomoči pri obvladovanju težav ter tem, kaj jim pomaga. Drug 

drugega tolažijo, spodbujajo, si svetujejo na podlagi lastnih izkušenj, si zaupajo in 

prisluhnejo. Nekateri se tudi bolj neposredno obračajo na člane foruma, jih sprašujejo po 

njihovih sorodnih izkušnjah, nasvetih, mnenjih in metodah samopomoči. Pri njih iščejo 

odgovor, oporo, pomoč in nasvet. Nekateri člani foruma so izrazili, da občutijo pripadnost 

skupini ljudi z anksioznimi težavami. En sodelujoči je s pomočjo pogovora s člani foruma 

ugotovil, da ni »brezupno nor« in občutil olajšanje, ko je spoznal, da ni edini s psihičnimi 

težavami. Nekateri so povedali, da so jim ljudje s podobnimi težavami vlili upanje, da bo 

sčasoma bolje. Nekateri so izrazili hvaležnost za podporo in toplino sotrpinov na forumu. 

Zaradi nje se počutijo bolj varni, saj vejo, da se v primeru težav lahko kam obrnejo. Eno 

članico, ki je doživljala intenzivno stisko, so opogumljajoča spodbuda, izpoved in pozitivna 

izkušnja kolegice s podobno izkušnjo pomirili. Pomirilo jo je spoznanje, da ni edini človek s 

takšnimi težavami. Ena članica v intenzivni stiski je izrazila, da piše na forum v upanju, da se 

bo počutila bolje. 
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4.5 Sklepne misli in Predlogi 

4.5.1 Sklepne misli 

- Samopomoč razumemo kot dodatno možnost obvladovanja težav z anksioznostjo 

oziroma dopolnitev strokovne psihoterapevtske pomoči in ne v smislu njenega 

nadomeščanja. Samostojno obvladovanje problemov posameznikov z 

anksioznostjo pogosto ni učinkovito zaradi ujetosti v svoje anksiozno razmišljanje, 

doživljanje ter vedenje in  zaradi izbire neučinkovitih, enostranskih strategij 

obvladovanja težav, kot so varna oziroma izogibalna vedenja. Vse to prispeva k 

temu, da se posamezniki vrtijo v začaranem krogu neuspešnih poskusov 

spopadanja s problemi. Prednost psihoterapevtske pomoči je v tem, da je reševanje 

težav zastavljeno širše, bolj poglobljeno ter strokovno preizkušeno. S pomočjo 

izkušenega psihoterapevta lahko anksiozni posameznik prekine začaran krog 

anksioznega doživljanja.  

V magistrski nalogi izhajamo iz prepričanja, da je posameznik nagnjen k temu, da 

si pri razreševanju težav z anksioznostjo skuša pomagati sam. Vsak se želi dobro 

počutiti in deluje tako ali drugače, da bi rešil svojo stisko. Izkazalo se je, da se 

sodelujoči v raziskavi večinoma aktivno in samostojno spopadajo s svojimi 

problemi z anksioznostjo, pri čemer uporabljajo različne strategije samopomoči, ki 

pripomorejo k uspešnemu obvladovanju njihovih težav. Uporabljajo tudi 

neuspešne strategije obvladovanja anksioznosti, t.i varna vedenja, ki prispevajo k 

manj uspešnemu obvladovanju njihovih težav. 

- Vsi vprašani in večina proučevanih udeležencev foruma pri spopadanju s 

svojo anksioznostjo uporabljajo varna vedenja.  

☼ Vprašani najbolj pogosto uporabljajo varno vedenje izogibanja 

(uporabljajo ga vsi), pogosto uporabljajo tudi pretiran nadzor in 

pretirano zaskrbljenost.  

☼ Udeleženci foruma najbolj pogosto uporabljajo varno vedenje 

pretirane zaskrbljenosti in v znatni meri tudi izogibanje in pretiran 

nadzor.  

☼ Ostala varna vedenja, ki jih vprašani ter udeleženci foruma 

uporabljajo, so: zatekanje v odvisnost s hrano, pretiravanje z 
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umivanjem rok, pretirana aktivnost zaradi strahu pred ponovitvijo 

težav in racionalizacija. 

- Vsi vprašani in večina proučevanih udeležencev foruma pri reševanju težav z 

anksioznostjo uporabljajo strategije samopomoči.  

☼ Vsi vprašani so že uporabili strategije izpostavljanja. Večina od njih 

je prepoznala, da jim izpostavljanje koristi.  

☼ Večina vprašanih uporablja tudi strategije za usmerjanje pozornosti 

(namerno nepozornost, preusmerjanje pozornosti in prepuščanje). 

Pozornost preusmerjajo tudi s pomočjo raznih zaposlitev, kot so 

proučevanje knjig, vsakdanja gospodinjska opravila, igranje kitare, 

poslušanje zanimive muzike, obiskovanje delavnic in dejanja v smeri 

razreševanja skrbi.  

☼ Vsi vprašani so razvili neki način za sprostitev, kot so avtogeni 

trening, vadba joge, dihalne tehnike, meditacija, ponavljanje mantre, 

molitev, sproščanje z glasbo, zahajanje v naravo in ostale 

sprostitvene tehnike.  

☼ Vsi vprašani lajšajo svojo anksioznost s športno aktivnostjo.  

☼ Omenjali so še nekatere strategije samopomoči: vztrajno, 

potrpežljivo delo na sebi, zbiranje strokovnih informacij in sproščeni 

odnosi.  

☼ Udeleženci foruma si v največji meri pomagajo z usmerjanjem 

pozornosti, in sicer s preusmerjanjem pozornosti ter namerno 

nepozornostjo. Večina posameznikov preusmerja svojo pozornost s 

pomočjo dela (z opravki, interesi, konjički in zaposlitvijo).  

☼ Večina udeležencev foruma svoje težave rešuje tudi z 

izpostavljanjem.      

☼ Nekaterim udeležencem foruma pomaga športna aktivnost. Nekaj 

posameznikov za lajšanje anksioznosti uporablja različne načine 

sprostitve (zahajanje v naravo, dihalne vaje in čuječnost). 

- Na svoje težave se intervjuvanci v istem razmerju odzivajo s sprejemanjem, 

delnim sprejemanjem in pretežnim nesprejemanjem. 

- Vsi vprašani ohranjajo upanje. 

- Naslednje trditve veljajo za proučevane udeležence foruma: 
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☼ Vsi, ki dobro obvladujejo svoje težave, redno oziroma v veliki meri 

uporabljajo strategije za samopomoč, varna vedenja pa redko 

uporabljajo. 

☼ Vsi, ki slabo obvladujejo svoje težave, se redko posvečajo 

premagovanju svojih težav s strategijami za samopomoč. Večina od 

njih v veliki meri uporablja varna vedenja. 

☼ Vsi, ki srednje obvladujejo težave, si redno pomagajo s 

samopomočjo. Polovica od njih pogosto uporablja varna vedenja, 

polovica pa redko.  

☼ Posamezniki, ki bolj uporabljajo varna vedenja, manj uspešno 

obvladujejo svoje težave kot tisti, ki jih manj uporabljajo. 

☼ Posamezniki, ki pri spoprijemanju s svojimi težavami v večji meri 

uporabljajo strategije za samopomoč, so pri obvladovanju svojih 

težav z anksioznostjo bolj uspešni kot tisti, ki jih uporabljajo v 

manjši meri. 

☼ Večina posameznikov, ki dobro obvladujejo svoje težave, ima držo 

sprejemanja v odnosu do svojih težav. 

☼ Vsi, ki svoje težave dobro obvladujejo, v svojem življenju ohranjajo 

upanje. 

☼ Večina posameznikov, ki slabo obvladujejo svoje težave, ima držo 

nesprejemanja svojih težav, nekaj posameznikov pa svoje težave 

delno sprejema. 

☼ Večina posameznikov, ki svoje težave slabo obvladuje, v svojem 

življenju ohranja upanje. Pri nekaj posameznikih upanje ni bilo 

razvidno.  

☼ Posamezniki, ki srednje obvladujejo svoje težave, te delno 

sprejemajo. 

☼ Vsi posamezniki, ki srednje obvladujejo svoje težave, ohranjajo 

upanje v življenju. 

4.5.2 Predlogi 

☼ Na podlagi potrjenih hipotez H1 in H3 predlagamo anksiozni osebi, da obišče 

izkušenega psihoterapevta, da ji pomaga razrešiti oziroma obvladovati 
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anksiozno doživljanje, opustiti varna vedenja ter oblikovati uspešnejše načine 

spopadanja z anksioznostjo. 

☼ Na podlagi potrjenih hipotez H1 in H3 predlagamo, da psihosocialni svetovalec, 

ki pomaga osebi z anksiozno motnjo, to vodi k opuščanju varnih vedenj, ki jih 

uporablja pri spopadanju z anksiozno motnjo.  

☼ Na podlagi potrjenih hipotez H2 in H4 prelagamo, da psihosocialni svetovalec, 

ki pomaga osebi z anksiozno motnjo, to vodi k izumljanju, razvijanju in uporabi 

lastnih strategij samopomoči, ki jih oseba sama prepozna kot uporabne.  

☼ Na podlagi informacij o uporabljenih strategijah za samopomoč vprašanih in 

udeležencev foruma predlagamo, da anksiozni posameznik uporablja katero od 

naslednjih strategij samopomoči, ki jo prepozna kot koristno: izpostavljanje, 

strategije za usmerjanje pozornosti (preusmerjanje pozornosti, misli in namerna 

nepozornost), raziskovanje izvora anksioznega doživljanja s samoizpraševanjem, 

izvajanje športne aktivnosti, delovna aktivnost, sprememba okolja, razvoj načina 

sprostitve oziroma tehnike sproščanja, kot so avtogeni trening, joga, dihalne 

tehnike, čuječnost, meditacija, ponavljanje mantre, molitev, sproščanje z glasbo, 

zahajanje v naravo in prijetno druženje. 

☼ Posameznikom, ki trpijo za anksiozno motnjo, predlagamo način uporabe 

namerne nepozornosti, in sicer da se ne obremenjujejo z mišljenjem drugih, 

prisotnostjo in vsebino obsesivnih misli, posvečajo čim manjšo pozornost 

svojim vsiljivim mislim ter ignorirajo telesne simptome panike. 

☼ Predlagamo način uporabe strategije preusmerjanja pozornosti. Dober način je 

preusmerjanje pozornosti na sedanji trenutek, s pomočjo zavestnega dihanja in 

opazovanja oziroma občudovanja okolice. Oseba lahko preusmeri pozornost na 

kar koli, kar prepozna v zunanjem okolju ali notranjem svetu, npr. na pozitivne 

dogodke.  

☼ Predlagamo, da se anksiozna oseba nauči svoje negativne misli spremeniti s 

preusmerjanjem pozornosti na pozitivne stvari in misli, lahko tudi z uporabo 

pozitivnih avtosugestij in afirmacij. Pri tem si lahko pomaga z zapisovanjem 

misli.    

☼ Zaradi nagnjenosti anksioznih oseb k pretiranemu nadzoru priporočamo, da se 

izurijo v prepuščanju (s pomočjo sproščanja, meditacije, čuječnosti, zaupanja 

življenju, improvizacije in svobodnega izražanja čustev). 
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☼ Na podlagi ugotovljenega dobrega obvladovanja anksioznosti oseb, ki svoje 

težave sprejemajo, in slabega obvladovanja tistih, ki jih ne sprejemajo, 

predlagamo, da se anksiozna oseba nauči sprejemati svoje težave z 

anksioznostjo. 

☼ Predlagamo, da anksiozna oseba v življenju ohrani upanje, ne glede na 

intenzivnost njenih težav, saj je prepričanje o njihovi nerazrešljivosti zaradi 

popačenih interpretacij zgolj navidezno. Predlagamo, da je pri reševanju svojih 

težav vztrajna, potrpežljiva in samoiniciativna.  

☼ Pomanjkljivost analize izbranih prispevkov na forumu sodelujočih anksioznih 

posameznikov je v tem, da lahko pride na podlagi prebiranja prispevkov, 

objavljenih na spletu, do napak v razumevanju prebranega. Posamezniki so 

lahko svoje težave in pristope njihovega reševanja opisali zgolj delno, skladno s 

svojim počutjem in pripravljenostjo podelitve delčka svojega življenja z ostalimi 

udeleženci foruma. Podatki, zbrani z intervjuji, so bolj poglobljeni, saj sem 

imela možnost opravljanja osebnih in poglobljenih intervjujev z izbranimi 

anksioznimi posamezniki. Podatki, ki jih zberemo osebno, so vsekakor bolj 

prepričljivi od tistih, pridobljenih na spletu. Z analizo prispevkov sodelujočih  na 

forumu sem želela predvsem primerjati uspešnost obvladovanja svojih težav z 

anksioznostjo tistih, ki so v večji meri poudarjali, da uporabljajo katero od 

uspešnih strategij za samopomoč s tistimi, ki so opisovali varna vedenja. 
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PRILOGA 

VPRAŠANJA Z INTERVJUJA 

1. Bi lahko opisali svoje težave z anksioznostjo?Kako jih doživljate? 

2. Ali pri soočanju s svojimi težavami uporabljate kakšna vedenja, s katerimi se 

poskušate izogniti anksioznosti in spremljajočim neželenim dogodkom? Katera? 

3. Ali pri obvladovanju svojih težav uporabljate kakšne strategije, metode oziroma 

tehnike (samopomoči), s pomočjo katerih lajšate svojo anksioznost? Katere? 

4. Kako živite oziroma funkcionirate s svojimi težavami z anksioznostjo? 

5. V kolikšni meri in na kakšen način vaše težave vplivajo na kvaliteto vašega življenja? 

Kako bi ocenili obvladovanje svojih težav? 

6. Ali in na kakšen način sprejemate svoje težave z anksioznostjo? 

7. Ali v svojem življenju gojite upanje ter ali imate upanje v razrešitev svojih težav? 

8. Katere spremembe ste dosegli pri svojem spoprijemanju z anksioznostjo? 

 

PRIPOVEDOVANJE INTERVJUVANCEV, OSNOVNI POJMI IN 

KATEGORIJE Z LEGENDO O POMENU OZNAČEVANIH BARV 

Izjave intervjuvancev Kode, osnovni pojmi 

(podčrtano) 

Kategorije 

Intervjuvanec 1 

Opis težav 

Imam generalizirano 

anksiozno motnjo in socialno 

fobijo. Občasno občutim 

blago depresijo. Že zjutraj se 

zbudim tesnoben in bolj ali 

manj intenziven občutek 

stalne napetosti je prisoten 

tekom celega dneva. Proti 

paniki je tesnoba blaga, 

vendar je huda in intenzivna.  

Tesnoba je povezana z 

Opis težav:  

tesnoba kot posledica hudih 

motenj, socialna fobija, 

izguba samozaupanja in 

samozavesti zaradi neuspeha 

v šoli; 

neoprijemljiv, stiskajoč 

občutek tesnobe, stalne 

napetosti; večino časa blaga, 

a trdovratna tesnoba; strah 

pred reakcijami drugih in 

njihovo obsodbo (zaradi 

neizpolnjenih pričakovanj) in 

Vrsta težav: 

 tesnoba, socialna fobija. 

Varna vedenja: izogibanje, 

pretiran nadzor (preverjanje), 

pretirana zaskrbljenost, 

tesnoba kot zaščita pred 

nevarnostjo. 

Strategije samopomoči: 

izpostavljanje, trening 

asertivnosti in socialnih 

veščin, tehnike sproščanja: 

avtogeni trening, dihalne 

tehnike, meditacija, 



 

 

 

odnosi z ljudmi in njihovimi 

reakcijami, sproža jo 

bojazen, kako bo kdo 

odreagiral. Povezana s 

strahom pred obsodbami in 

kritikami, da nisem vredu. 

Mislim, da občutim tesnobo, 

ker nimam občutka varnosti 

in sprejetosti. Če nisem  

sprejet, mislim, da  nisem 

varen, gre za prastrah pred 

smrtjo in zapuščenostjo , 

povezan je s potrebo po 

varnosti in preživetju. Že v 

družini sem dobil občutek, da 

nisem vredu oziroma sem 

pogojno vredu, ( da sem 

vredu samo, če sem najboljši, 

govorim o visokih 

pričakovanjih staršev. 

 Tesnobo občutim kot nekaj 

neoprijemljivega, nekaj kar 

me stalno stiska. Nekaj je v 

zraku, ena sama stiska. 

Tesnoba je isto kot strah, 

samo da ne vemo vzroka. 

Blago tesnobo občutim 

večino časa. Tesnoba se mi 

poveča, ko imam neko 

odgovornost, npr. v službi 

oziroma, ko je neko delo za 

opravit ali uredit opravke itd. 

strah pred odgovornostjo. 

Varna vedenja:  

umik iz socialnih situacij 

(izogibanje ljudem), 

beg oziroma umik iz 

neprijetnih situacij, 

izogibanje slabim odnosom, 

da ga ne bi izčrpavali;stalne 

skrbi, nadzor v strah oz. 

tesnobo vzbujajočih 

situacijah, obsedenost z 

nadzorom (nesproščenost), 

,preverjanje (natančno 

premisliti vse, raztresenost); 

tesnoba kot zaščita pred 

nevarnostjo , stalna 

pripravljenost, 

načrtovanje dneva in 

prihodnosti. 

Strategije samopomoči: 

celo življenje intenzivno 

delati na sebi, da tesnoba  

malo izzveni; soočenje s 

situacijo, podaja v strah 

vzbujajojočo 

situacijo,izpostavljanje tudi z 

namenom učenja, da je 

naslednjič lažje; asertivno 

izražanje samega sebe in 

svojih občutkov v primeru 

konflika, v kolikor 

kontemplacija, namerna 

nepozornost, prepuščanje, 

preusmerjanje 

pozornosti,vpogled v 

prednosti in slabosti 

zaskrbljenosti in nadzora,  

delovna aktivnost, športna 

aktivnost, delo na 

razumevanju težav, doživetih 

občutkih in duhovnost. 

Obvladovanje: sprememba 

prepričanj, kognitivne 

sheme; zadovoljiva socialna 

mreža, obremenjenost z 

ljudmi, omejenost življenja, 

sposobnost prenašanja 

tesnobe s potrpežljivostjo in 

ohranjanje upanja. 



 

 

 

in pri nastopih ter 

spoznavanju novih ljudi, 

posebno žensk.  

Težave so se začele v srednji 

šoli, ko sem imel 15 let, ko ni 

šlo več dobro in sem začel 

dobivati slabe ocene ter 

takrat zgubil samozaupanje 

in samozavest. Starši so imeli 

visoka pričakovanja do mene 

glede uspeha v šoli. Srednja 

šola je bila težka in doma so 

bili problemi, starša sta se 

ločevala in kregala. Na faksu 

se je vse stopnjevalo in 

zatem je prišla še vojska, 

nato pa sem zbolel.  

Varna vedenja 

Zavedam se, da se 

podzavestno oklepam 

tesnobe, saj mi da lažni 

občutek varnosti. Ko imam 

strah, začutim, kot da me 

strah na nekaj opozarja in 

takrat vem, da moram bit 

previden, pozoren, da moram 

prevzeti nadzor in se zaščitit. 

Strah oziroma tesnobo 

uporabljam kot zaščito, zdi 

se mi, kot da bi me ščitila 

pred nevarnostjo. Ta 

navidezna rešitev se tako 

predpostavlja, da ga bo 

človek razumel; zavedanje o 

zmanjševanju moči socialne 

fobije ob soočanju ter njenem 

večanju zaradi  izogibanja;  

avtogeni trening, rekreacija, 

aktivno preživljanje prostega 

časa, vadba joge, sproščanje, 

dihalne tehnike, duhovnost, 

ponavljanje mantre, molitev, 

(kontemplacija; meditacija, 

druženje, ; analiziranje težav:  

najprej intelektualna razlaga 

in nato čustveno 

osvetljevanje in reševanje; 

preslišati, ne ponotranjiti in 

ne jemati osebno obsodbe 

drugih; 

druženje brez alkohola in 

drog, z ljudmi, ob katerih se 

prijetno počuti; branje knjig 

v zvezi s psihoterapijo, 

psihologijo, duhovnostjo, 

osebnostno rastjo in 

integracija prebranega; delo 

na prepuščanju in prenehanju 

nadziranja; pogled na izvor 

težav, verjeti, da se je s 

tesnobo  mogoče globinsko 

spopasti s psihoterapijo, 

molitvijo in predanostjo 

bogu; sprejemanje manjšega 



 

 

 

razbohoti, da postane velik 

problem, da ne morem 

normalno živet. Podzavest 

posamezniku skreira tesnobo 

kot signal, da mora bežat ali 

se borit, potem prevzame 

strah nadzor nad njim, 

nastane ena sama tesnoba, ki 

ga preplavi ter postane suženj 

tesnobe. To, kar je bila prej 

rešitev, je problem. 

Obseden sem z nadzorom, 

občutim potrebo po stalnem 

nadzoru. 

Nisem sproščen, vse do 

potankosti preštudiram. Ko 

se nekam odpravim, 

preverjam, če vzamem vse, 

da kaj ne pozabim, saj sem 

raztresen in imam stalne 

skrbi, ne grem nekam 

sproščeno in lahkotno. Sem v 

stalni pripravljenosti, vse 

moram imeti pod nadzorom, 

da dobim občutek varnosti. 

To preverjanje  in 

načrtovanje dneva oziroma 

prihodnosti mi vzame dosti 

časa in še stopnjuje tesnobo 

in zaskrbljenost. 

V preteklosti, ko je bil strah 

prevelik, sem se umikal iz 

občutenja tesnobe. 

zaznavanja;  trdovratna blaga 

depresija in intenzivna 

tesnoba;  meniti, da tesnobo 

težko zdraviti z zdravili 

zaradi njene 

neoprijemljivosti; 

zdravljenje tesnobe videti kot 

celo življenjski proces,  z 

rednim izvajanjem tehnik 

(joga) in rednim športom  si 

občasno pomagati pri 

sprotnem reševanju problema 

in tako omiliti problem,  tako 

s tehnikami kot z zdravili ne 

rešiti problema dolgoročno; 

povratek problemov zaradi 

nerednega izvajanja tehnik; 

potrebnost redne molitve, 

ponavljanja manter oziroma 

prepuščanje in predaja bogu 

z namenom globlje 

preobrazbe; učenje 

premagovanja tesnobe s 

prepuščanjem, nizek uspeh 

zaradi potrebe po nadzoru; 

zavedanje, da se  z 

oklepanjem tesnobe  ne 

uspeti prepustiti, zaradi 

občutek varnosti, vzbujenega 

s tesnobo; ohranjati upanje v 

udejanjanje rešitve za 

tesnobo in njeno 



 

 

 

socialnih situacij, že iti v 

trgovino je bila velika težava. 

Ker imam prijateljev kolikor 

hočem in mi za druženje 

ljudi i ne primanjkuje in jih 

pravzaprav ne rabim, delam 

selekcijo, ker nimam časa in 

se mi ne da ukvarjati s 

tolikimi ljudmi, ker me samo 

obremenjujejo. Če so slabi 

odnosi, je bolje ne imeti 

odnosov. Tudi ljubeči odnosi 

lahko postanejo problem. Če 

mi kdo ni všeč, se neham 

družiti z njim, se mu 

izogibam. Izogibam in ne 

družim se z določenimi 

ljudmi, ne maram 

izkoriščevalcev in 

oportunistov. 

Tudi sedaj mislim, da je 

včasih beg najboljša rešitev, 

da zbežim iz neke neprijetne 

situacije oziroma se 

umaknem.  

Strategije samopomoči 

Socialnim stikom, službi, 

komunikaciji z ljudmi se v 

splošnem ne izogibam. 

V strah vzbujajočo situacijo 

grem s težavo, vendar grem. 

S situacijo se soočam, ko 

izzvenevanje,  verjeti v 

možnost doseganja globoke 

osebnostne in duhovne 

preobrazbo; zavedanje o 

potrebnosti potrpežljivosti in 

čakanja na pravi čas oziroma 

na dozorelost težav za 

razreševanje; 

zadovoljiva socialna mreža, 

prekinitev stika z ljudmi, ki 

neugodno vplivajo nanj,z 

izjemo prisotnosti interesa 

oziroma primoranosti k 

sodelovanju; občutek 

obremenjenosti zaradi ljudi, 

zbirati si družbo, ki mu je 

všeč; izogibati se ljudem z 

neprijetno energijo. 

Obvladovanje: 

zjutraj se težko prebujanje in 

prepoznanje še enega 

groznega delovnega dneva; 

na dopustu doživljati manj 

tesnobe; nezmožnost 

kvalitetnega spanja; 

omejenost življenja zaradi 

tesnobe, občasen občutek 

nezmožnosti življenja; v 

splošnem se ne izogibati 

socialnim stikom, razen 

tistim neprijetnim občasno; 

pomoč s psihoterapijo; 

pomoč matere z vsakdanjimi 

opravili, lastno sodelovanje;  

finančna samostojnost,  

vztrajati v službi, čeprav je 



 

 

 

natreniram je zmeraj lažje. 

Bolj kot se soočam, zgublja 

moč socialna fobija in 

obratno, če se začnem 

umikat, se samo povečuje. 

Včasih v neprijetni situaciji 

vztrajam za trening socialnih 

veščin.  

V socialno zahtevni situaciji, 

ko me nekdo obsoja, sodbo 

preslišim in se ne vežem 

nanjo oziroma je ne 

ponotranjim in jemljem 

osebno, razmišljam, da je to 

njegov problem. 

Ukvarjam in pomagam si z 

avtogenim treningom, 

športom, (kot je tek, 

kolesarjenje, plavanje, tenis, 

košarka), vadbo joge, 

sproščanjem, dihalnimi 

tehnikami, duhovnostjo, 

ponavljanjem mantre, 

kontemplacijo (pogovorom z 

bogom), meditacijo in 

druženjem. Pomagam si tudi 

tako, da težave analiziram, 

kar pomeni, da jih racionalno 

osvetlim in si jih 

intelektualno razložim. Šele 

nato jih lahko začnem 

čustveno reševati oziroma 

naporno zaradi socialnih 

odnosov; funkcionirati 

samostojno, nezadovoljstvo s 

svojim počutjem, zmožnost 

njegovega prenašanja; zaradi 

nezadovoljivih, nespoštljivih 

odnosov v službi z odporom 

tja zahajati;  uspešno 

premagane težave s psihozo, 

vidnimi, akustičnimi 

halucinacijami, preganjavico, 

blodnjavimi mislimi, 

fiksnimi idejami in motnjami 

zaznavanja;  trdovratna blaga 

depresija in intenzivna 

tesnoba;  meniti, da tesnobo 

težko zdraviti z zdravili 

zaradi njene 

neoprijemljivosti; 

zdravljenje tesnobe videti kot 

celo življenjski proces,  z 

rednim izvajanjem tehnik 

(joga) in rednim športom  si 

občasno pomagati pri 

sprotnem reševanju problema 

in tako omiliti problem,  tako 

s tehnikami kot z zdravili ne 

rešiti problema dolgoročno; 

povratek problemov zaradi 

nerednega izvajanja tehnik; 

potrebnost redne molitve, 

ponavljanja manter oziroma 

prepuščanje in predaja bogu 

z namenom globlje 

preobrazbe; učenje 

premagovanja tesnobe s 

prepuščanjem, nizek uspeh 

zaradi potrebe po nadzoru; 

zavedanje, da se  z 

oklepanjem tesnobe  ne 

uspeti prepustiti, zaradi 

občutek varnosti, vzbujenega 

s tesnobo; ohranjati upanje v 



 

 

 

delati na čustvih in občutkih. 

Pomaga mi zdravo druženje 

brez alkohola in drog 

oziroma ljubeči odnosi. 

Družim se z ljudmi, s 

katerimi se dobro počutim. 

Včasih v socialno neprijetnih 

situacijah, ko mi je 

neprijetno med ljudmi, tudi 

vztrajam, če imam kakšen 

interes ali korist (npr. v 

službi vztrajam).  

Ko je potrebno, asertivno 

izražam samega sebe in svoje 

občutke, vendar prej 

presodim, če bi me 

sogovornik zmogel razumeti, 

(če je ustrezno dojemljiv). 

 Pomaga mi tudi branje knjig 

v zvezi s psihoterapijo, 

psihologijo, duhovnostjo, 

osebnostno rastjo in tudi to, 

da jih integriram in ne samo 

berem. Pomembno si je 

izbrati sebi primerno gradivo. 

Delam na prepuščanju, na 

prevzemanju tveganja, da 

končam kontrolirat ali 

nadzirat. Razmišljam, da sem 

orodje boga in imam tako 

mir, ker je vse v božjih 

rokah. Verjamem, da se 

udejanjanje rešitve za 

tesnobo in njeno 

izzvenevanje,  verjeti v 

možnost doseganja globoke 

osebnostne in duhovne 

preobrazbo; zavedanje o 

potrebnosti potrpežljivosti in 

čakanja na pravi čas oziroma 

na dozorelost težav za 

razreševanje; 

zadovoljiva socialna mreža, 

prekinitev stika z ljudmi, ki 

neugodno vplivajo nanj,z 

izjemo prisotnosti interesa 

oziroma primoranosti k 

sodelovanju; občutek 

obremenjenosti zaradi ljudi, 

zbirati si družbo, ki mu je 

všeč; izogibati se ljudem z 

neprijetno energijo. 



 

 

 

nekaj zgodi, če mi je 

usojeno. 

Obvladovanje 

Kdaj slabo spim, zjutraj se 

težko zbudim, ko se 

predramim, spoznam, da me 

čaka še en grozen delovni 

dan, na dopustu pa imam 

manj tesnobe. Tesnoba  

omejuje življenje, kdaj se mi 

zdi, da ne morem živet. 

Pomaga mi tudi 

psihoterapija. Živim v 

skupnem gospodinjstvu z 

mamo. Pri vsakdanjem 

življenju mi pomaga mama 

(z gospodinjskimi opravili), 

sodelujem pa tudi sam 

oziroma pomagam tudi on 

njej. Delam in sem finančno 

samostojen. Lahko 

funkcioniram.  

V službo nerad zahajam 

zaradi odnosov, nisem 

zadovoljen, ker mojega dela 

ne cenijo in ga vzamejo za 

samoumevno.  

V preteklosti sem imel težave 

s psihozo, vidnimi, 

akustičnimi halucinacijami, 

preganjavico, blodnjavimi 

mislimi, fiksnimi idejami, 



 

 

 

motnjami zaznavanja, s 

katerimi sem opravil in 

depresijo, ki mi je še malo 

ostala ter tesnobo, ki je še 

vedno intenzivna. 

Tesnobo doživljam kot 

trdovratno, menim, da se 

težko se zdravi 

farmakološko, težje kot 

psihoza in depresija, ker jo 

težje zagrabiš, saj je 

neoprijemljiva. Posledica 

hudih motenj je tesnoba. Pri 

meni gre za postpsihotične 

težave s tesnobo, saj sem vse 

druge težave dobro zazdravil 

, ostala je pa še vedno 

tesnoba.  Težko je zdravit 

tesnobo, potrebno je celo 

življenjsko intenzivno delo 

na sebi, da malo izzveni.  

Zdravljenje tesnobe je celo 

življenjski proces, spopadat 

se s tesnobo je cela umetnost. 

S tesnobo se je mogoče 

globinsko spopasti samo s 

psihoterapijo, molitvijo in 

predanostjo bogu.  

Tehnike, kot so joga in šport, 

je potrebno delati redno, 

pomagajo pri sprotnem 

reševanju problema in 



 

 

 

omilijo problem, vendar 

podobno kot zdravilo ne 

rešijo problema dolgoročno. 

Vseeno pa jih je koristno 

delati, vendar jih je potrebno 

izvajati vsak dan, sicer spet 

pride do istih problemov.  

Verjamem, da bi za globoko 

osebnostno in duhovno 

preobrazbo oziroma 

razrešitev dolgotrajnih 

problemov mogel veliko 

molit in vsak dan ponavljat 

mantre. Učim se premagovati 

tesnobo s prepuščanjem, 

vendar mi težko uspeva, ker 

sem obseden s kontrolo. 

Vem, da je vedeti in zavedati 

se eno, živeti pa drugo. 

Prepuščanje, predaja bogu mi 

uspe deloma. Tukaj tudi 

vidim rešitev. Verjamem, da 

ni možno nekaj doseči, npr. 

se osvoboditi tesnobe, če ti ni 

dano, in če je nekaj dano, se 

bo tudi zgodilo. Ohranjam 

upanje, saj vem, da rešitev za 

tesnobo obstaja in da lahko 

tako, kot so izzvenele ostale 

moje težave, sčasoma izzveni 

tudi tesnoba. Najslabše je 

obupati. Prehodno sem 

mislil, da tesnobi ni pomoči. 



 

 

 

Vem, da dokler ima človek 

občutek varnosti, ker je 

tesnoben, se tesnobe oklepa 

in si ne upa prepustiti. 

Preskok v smislu 

osvoboditve od tesnobe 

vidim v spuščanju tesnobe 

oziroma v prenehanju 

uporabe tesnobe kot zaščite 

pred nevarnostjo. Vem, da 

obstaja rešitev tudi za 

tesnobo. Potreben je čas in 

potrpežljivost, hiteti ni 

dobro. Vem, da je izvor 

vsega strah in iščem ta izvor. 

Sem mnenja, da zdravi 

ljubezen. Učim se nevezane 

ljubezni, da si človeka ne 

lastim.  

Verjamem, da se da ozdravit 

tesnobo, mislim pa, da ima 

malo tesnobe in adrenalina 

vsak človek in je to tudi 

zdravo in koristno, saj je tako 

fokusiran in motiviran in 

bolje opravi neko nalogo. 

V odnosu z ljudmi sem 

občutljiv. Energija določenih 

ljudi, ki me obremenjujejo, 

mi škodi. Želim jim vse 

najboljše, vendar jaz ne 

morem biti njihov vir 



 

 

 

ljubezni in energije. 

Intervjuvanec 2 

Opis težav 

Imam strah pred ljudmi, 

posebno neznanci, finančnim 

propadom, poslabšanjem 

zdravja in dvigalom.  

Varna vedenja 

Zaradi tega imam težave 

zahajanjem v trgovino in 

med množico ljudi, (pogosto 

niti ne grem) in ne grem tudi 

na kake delavnice. Enkrat so 

me misli napadle na morju, 

bila sem s kolegico in sem se 

kar domov, ker so me motile. 

Izogibam se takim ljudem, ki 

mi sprožijo misli. 

 Strategije samopomoči 

S svojim strahom se tudi 

soočam, kljub strahu zberem 

pogum in grem ven med 

ljudi. Ko sem npr. enkrat šla 

med ljudi, sem se bala 

predvsem njihovega mnenja, 

kaj si bodo drugi mislili ali 

rekli. Pri soočenju so misli 

bile prisotne in so počasi 

izginile. Ko pa ni nisem 

izbrala soočenja in nisem šla 

med ljudi, so misli vseeno 

Vrsta težav: 

 socialna fobija, v obliki 

strahu pred neznanci; strah 

pred finančnim propadom, 

poslabšanjem zdravja, 

dvigali; 

pristnost vsiljivih misli.  

Varna vedenja:  

ob doživljanju strahu ne 

zahajati v trgovino, med 

množico ljudi in se izogibati 

udeležbe na raznih 

delavnicah; v primeru 

nerazpoloženosti se ne 

soočiti ob napadu misli in se 

izogibati neprijetnim 

situacijam in ljudem, ki jih 

doživljati kot sprožilce misli. 

Strategije samopomoči: 

soočenje: kljub strahu zbrati 

pogum in iti ven med ljudi, 

pri soočenju prisotnost misli 

in njihovo počasno 

izginjanje, soočiti se v 

primeru dobrega 

razpoloženja;meditacija, 

umiritev, sproščanje z 

glasbo, sprehod v naravo, 

telovadba, plavanje, voda 

(sprosti strahove), sonce, 

Vrsta težav: 

socialna fobija, ostale fobije, 

obsesivne težave 

Varna vedenja: izogibanje 

Strategije samopomoči: 

izpostavljanje, preusmerjanje 

pozornosti, prepoznavanje 

avtomatskih misli, namerna 

nepozornost, tehnike 

sproščanja: meditacija; 

duhovnost; športna aktivnost, 

delovna aktivnost. 

Obvladovanje: 

 upanje v trajno odsotnost 

misli. 

 



 

 

 

izginile. Soočanje je odvisno 

od razpoloženja in volje. Pri 

težavah si pomagam z 

meditacijo, 

duhovnostjo,sproščanjem z 

glasbo, sprehodi v naravo, 

telovadbo, plavanjem, 

sproščam se ob vodi, ki 

sprosti strahove in na soncu. 

Pomaga mi, da doma kaj 

naredim, da se lotim delat 

karkoli, da nekaj ustvarjam 

in naredim nekaj zase. 

Pomaga mi tudi branje knjig, 

da zaposlim misli z neko 

vsebino. Ob napadih 

napadih obsesivnih misli 

molim, prosim angele, da mi 

pomagajo, da prej mine. Ne 

osredotočam se na te misli, 

pustim jim, da grejo mimo, 

če trajajo predolgo pa grem k 

bioenergetičarki. Misli se 

pojavljajo bolj zvečer,pred 

spanjem, z njimi zaspim. 

Pomaga mi zavestna 

preusmeritev misli( da 

mislim na kaj drugega), 

meditacija na kako stvar in 

umiritev. 

Obvladovanje  

Misli me nasploh motijo in 

delovna, ustvarjalna 

aktivnost, narediti nekaj zase; 

pojav misli ob brezdelju; 

molitev in prošnja angelom 

za pomoč ob napadu 

obsesivnih misli; ne 

osredotočiti se na obsesivne 

misli, pustiti jim, da minejo; 

v primeru njihovega 

vztrajanja obisk 

bioenergetičarke; zaposlitev 

misli s pomočjo branja knjig; 

zavestna preusmeritev misli. 

Obvladovanje težav: 

motečnost, nadležnost 

vsiljivih misli; trenutna 

zaustavitev vsiljivih misli s 

pomočjo tablet; prisoten 

strah pred njihovim 

ponovnim pojavljanjem;  

zadovoljivo, uspešno in 

samostojno življenej; upanje 

v trajno odsotnost misli. 

 

 



 

 

 

mi grejo na živce. Trenutno 

so se s pomočjo tablet misli 

ustavile, izginile so same od 

sebe, se pa bojim, da se spet 

pojavijo ter upam, da se ne. 

Misli se mi največkrat 

pojavijo doma in z neznanimi 

ljudmi. Najbolj mi pomaga 

meditacija in zavestno 

preusmerjanje misli nekam 

drugam. Pomaga mi, da se 

ukvarjam z nečim, da nekaj 

delam, saj če nič ne delam 

pridejo te misli. 

V življenju mi vse gre in sem 

zadosti samostojna. 

 

Intervjuvanec 3 

Opis težav 

Ima paranoidno shizofrenijo, 

že celo življenje. Najprej se 

pojavi strah, potem napetost 

po telesu ( v čelu, prsih), 

doživljam tudi tesnobo, (v 

prsih me začne stiskat 

grozno, intenzivno) in 

 imam privide. Ob napadih se 

pojavi še hujši strah, 

paranoja in glasovi oziroma 

miselni deliriji. 

Kar dolgo obdobje sem 

Vrsta težav: 

paranoidna shizofrenija, 

pojav strahu, zatem napetosti 

v telesu, občasna tesnoba, ki 

jo občuti kot grozno, 

intenzivno stiskanje v prsih; 

paranoja (prividi, glasovi); 

obsesivne misli, 

strah pred ozkimi prostori, 

(dvigalom), višino; 

strah pred ljudmi, občutek 

ogroženosti med ljudmi; z 

leti prerasti strah pred ljudmi; 

izboljšanje stanja ob 

spoznanju, da je  vse le v 

Vrsta težav:  

paranoidna shizofrenija, 

spremljajoča tesnoba, 

obsesivne misli, socialna 

fobija. 

Varno vedenje: uporaba 

alkohola za blaženje težav, 

izogibanje. 

Strategije samopomoči: 

preusmerjanje pozornosti in 

misli, prepoznavanje in 

sprememba avtomatskih 

misli, namerna nepozornost, 

neoseben pogled na svoje 

misli, vizualizacija, 



 

 

 

mislil, da me bodo pobili, 

opravljali in zmerjali, da sem 

norec. Z leti to preraseš in ni 

več problem. 

Varna vedenja 

Nekaj let sem bil doma in 

nisem šel ven zaradi strahu 

pred ljudmi oziroma zaradi 

doživljanja ogroženostjo med 

njimi. S težavo sem takrat šel 

tudi v trgovino, ali pa nisem 

šel in poslal druge. V 

preteklosti sem strah pred 

ljudmi reševal tudi tako, da 

sem pil alkohol, da sem 

prišel do ljudi. Kasneje sem 

spoznal, da je vse skupaj v 

moji glavi. 

Strategije samopomoči 

Če mi glasovi grozijo, si 

zamislim eno poljubno 

osebo, ki mi govori pozitivne 

stvari, s predstavljanjem 

doživljam, kot da bi bila 

oseba zraven mene. To mi 

vedno deluje.  Pomagam si 

tudi s spreminjanjem 

zaznavanja, (prividov in 

glasov). Ko vidim zmaličene 

in jezne obraze, se potrudim, 

da se spremenijo v pozitivne 

obraze, ki se smejejo in tako 

njegovi glavi. 

Varna vedenja: 

zaradi strahu pred ljudmi 

uporabljati alkohol za 

vzpostavitev stika z ljudmi; 

pitje alkohola kot 

»samozdravljenje«psihoze; 

nekaj let pretežno ostajati 

doma, zaradi strahu pred 

ljudmi ne zahajati ven, s 

težavo iti v trgovino ali 

poslati druge v trgovino. 

Strategije samopomoči: 

ob grožnji glasov 

vizualizacija pozitivne osebe, 

ki govori pozitivne stvari, 

občutiti tako, kot da bi bila 

prisotna; spreminjanje 

vsebine zaznavanja  

(prividov in glasov), 

spreminjati jih iz jeznih v 

nasmejane, vesele, pozitivne 

in tako lažje prebroditi 

napad; 

ob doživljanju tesnobe 

poskus umiritve s spanjem; 

neuspeh zaradi trdovratne 

tesnobe, ki ne pusti spati; 

oditi ven, med ljudi, kar 

pomaga, ob vrnitvi domov, 

popustitev tesnobe; tehnika 

nevezane pozornosti, ne 

izpostavljanje, prepuščanje, 

vpogled v svoje misli s 

pomočjo samoopazovanja in 

beleženja misli, prepričanj in 

iskanja nasprotnih prepričanj; 

športna aktivnost, delovna 

aktivnost, meditacija, 

asertivno izražanje. 

Obvladovanje: izboljšanje 

stanja zaradi spremenjene 

kognitivne sheme, prepričanj 

in metakognicije, 

sprejemanje težav, 

obvladovanje življenja. 

 



 

 

 

lažje prebrodim. Ko imam 

napad, se uležem, da bi 

zaspal in da bi zginilo. To po 

navadi ne deluje, ker me 

tesnoba ne pusti spati. 

Moram iti ven med ljudi in 

ko grem ven, padem v 

paranojo, (zaznavam privide 

in glasove).  Tesnoba pa 

popusti, ko pridem domov in 

je spet vse vredu. 

Uporabljam tudi tehniko za 

spreminjanje pozornosti. 

Vidno polje (vse kar  vidim) 

zgolj opazujem, ne da bi se 

na karkoli vezal, na tak način 

videno ignoriram in se s tem 

ne poistovetim in borim. S 

slušnim poljem storim isto. 

Spoznal sem, da če 

ignoriram, kar vidim, na nek 

način ignoriram tudi svoje 

misli. Ko nekaj vidim, imam 

namreč tam pozornost in tam 

se vse dogaja, če že na ravni 

zaznavanja ignoriram, potem 

misli izgubijo moč. 

Nekega dne sem bil zopet  v 

vrtincu panike in glasov, 

zdelo se mi je, da so vsi 

sovražno nastrojeni do  

mene. Rekel sem si, da imam 

zadosti tega. Pogruntal sem, 

dajanje pozornosti zaznavam: 

ignorirati, ne vezati se na 

videno v vidnem polju in 

slišano v slušnem polju,  ne 

poistoveti in boriti se s tem, 

kar se pojavi in skladno s tem 

ignorirati tudi misli: ko nekaj 

videti, imeti tam pozornost, z 

ignoriranjem na točki 

pozornosti zmanjšanje 

intenzivnosti misli; v vrtincu 

panike, ob doživljanju  

sovražne nastrojenosti okolja 

do njega, prekiniti tok 

svojega doživljanja s 

spoznanjem,   kako se  

ustvarja; uvideti, da zunanji 

svet je, kakršen je, 

nepovezan z njegovimi 

mislimi; ob prepoznanju 

lastnih misli in vpogleda v 

njihovo neresničnost, 

razblinjenje napada paranoje, 

razblinjenje misli ob 

prepoznanju le teh kot sebi 

lastnih; rušilen rezultat boja z 

mislimi, pustiti mislim, da 

pridejo in grejo; ignorirati, se 

narediti, kot da ni nič, jih 

sprejemati, opuščati 

vpletenost v misli, opuščati 

nadzor nad njimi; 

poboljšanje tesnobe zaradi 



 

 

 

da zunanji svet je tak kot je. 

Prepoznal sem, da ko sem 

imel pozornost usmerjeno na 

enega človeka, so bile moje 

misli skoncentrirane tja, tiste 

misli o tem, da me drugi 

sovražijo, so  udarile nazaj v 

mene.  Ko sem spoznal, da 

sem to jaz in da so misli 

moje in ne njihove, je takoj 

vse zginilo. Ko sem 

prepoznal, da so samo misli, 

da niso resnične, je panika 

izginila. Ko pride ena misel v 

obliki glasov, je samo še 

slabše, če to misel napadem 

nazaj. Če mi reče nekaj 

sovražnega in se borim, sem 

v vojski v glavi. Bolje je, da 

pustim, da misel samo gre. 

Problem je, ko pride dosti 

misli naenkrat. Bolje kot se 

boriti je glasove ignorirati in 

se narediti, kot da jih ni. 

Pomagam si tudi s pisanjem 

pozitivnih prepričanj. 

Tehnika je taka, da si 

izberem nekaj prepričanj, 

npr. razna prepričanja, s 

katerimi se podcenjujem, 

npr. da sem slab, nezmožen. 

Zatem napišem obratna 

prepričanja, npr. (da se imam 

beleženja negativnih 

prepričanj in iskanja 

nasprotnih prepričanj;  

preusmerjanje misli, 

pozornosti med doživljanjem 

prividov, umiritev napad; 

soočenje s strahom, mislimi- 

oditi v nabito poln lokal na 

kavo , strah pred družbo ga 

stiskati po celem telesom, ob 

prihodu popustitev strahu; 

narediti korak v smeri 

svojega strahu, pozitiven 

učinek soočenja z  naporno, 

zahtevno situacijo; iti tudi 

tja, kjer mu  je neprijetno 

(dvigalo, višina);razni hobiji: 

igranje kitare, poslušanje 

zanimive muzike, gledanje tv 

in branje, proučevanje knjig, 

tudi duhovnih: (integracija, 

uporaba duhovnih knjig, 

prebirati v njih opisane vaje, 

tudi meditacije oziroma 

tehnike sproščanja, ob tem 

čutiti energijo po telesu, 

širjenje energije navzven in 

zatem globoko dušno 

umirjenost in sproščenost; že 

samo s prebiranjem navodil 

za izvajanje raznih meditacij, 

vizualizacij, se počutiti zelo 

prijetno in občutiti pozitivne 



 

 

 

rad, da imam rad življenje). 

Pozitivne misli pišem 23 dni 

in anksioznost se poboljša. 

Spominjam se še enega 

primera soočanja s svojo 

paranojo. Imel sem privide in 

strah. Rekel sem si,  da 

pogledam koliko je ura, 

Vzamem ven telefon, niti se 

nisem zavedal, da sem 

preusmerjal misli. Gledam 

koliko je ura in začnem brisat 

sporočila, dajal sem letake in 

brisal sporočila. V 2 ali 3 

minutah so  izginili strah in 

prividi, vse je zginilo s 

pomočjo preusmerjanja 

misli. Soočenje in 

izpostavljanje s strahom 

uporabljam pogosto.  

Namenil sem se na kavo in se 

bal it v lokal, ker je bilo dosti 

ljudi. Rekel sem si: ni važno 

kaj bo, grem na kavo. Pridem 

tja, niti ne naročim, je zginil 

ves strah. Sam mislim, da 

moraš naredit tisto kar te je 

strah. Delal sem kljub 

napadom 2 krat ali 3krat na 

teden, npr tresel sem se in 

delil letake. Kljub strahu 

pred ozkimi prostori 

(dvigalo, višina),grem 

spremembe pri razpoloženju; 

pisanje knjig: delati z 

užitkom, šport: dvigovanje 

uteži, sprehod, hoja, hoja tudi 

med napadi psihoze, oditi 

ven v družbo, kaj delati: 

nekaj, kar ga veseli,  da se 

zamotiti;  

sprejemanje svojih težav s 

psiho kot del sebe; ljudem 

odkrito priznati svoje 

strahove; delati med napadi. 

Obvladovanje: 

jemanje zdravil; 

normalno življenje z napadi,  

soočanje z življenjem in 

vsem, kar prinese; živeti sam 

in skrbeti za sebe; ne obupati 

kljub intenzivnemu trpljenju, 

kdaj doživljati intenziven 

stres, kljub temu iti naprej; 

napade psihoze prenašati 

dobro, lažje kot prej, ko 

uporabljati alkohol, glasovi 

skoraj nemoteči; večja 

obremenjenost ob doživljanju 

strahov, ki se nanašajo na 

dejanske strahove; s 

preusmerjanjem pozornosti 

negativne glasove 

preoblikovati v pozitivne; 

lažje prenašati motnje v 



 

 

 

povsod. Pomagajo mi razni 

hobiji, kot je igranje kitare, 

poslušanje in ustvarjanje 

muzike, branje in 

proučevanje knjig (predvsem 

duhovnih), pisanje knjig, 

šport (dvigovanje uteži). Z 

nečim se ukvarjam, da se 

zamotim, z nečim, kar me 

veseli. Pomaga mi iti ven, v 

družbo, na sprehod. Tv 

pogledam vsake toliko časa. 

Precej tudi hodim. (tudi med 

napadi). 

Obvladovanje težav 

Navadil sem se živeti z 

napadi. Živim normalno in 

samostojno, naredim vse, kar 

pride, opravljam vsakdanje 

navade in hišna opravila. 

Vsakdanje življenje mi gre, 

nič mi ni problem ali 

pretežko. Pišem tretjo knjigo. 

Delam z užitkom, kdaj je 

stresno, kdaj naporno, vendar 

gre. Nisem obupal, da bi 

vrgel puško v koruzo. Zelo 

trpim, vendar gre. Soočenje 

ni lahko. Če se soočim je 

naporno, a čez čas je bolje.  

Napade psihoze (glasove) 

prenašam dobro, lažje kot 

prej, ko sem pil. Sedaj me 

zaznavanju zaradi izkušenj in 

se zavedati, da so samo 

glasovi; navaditi se na 

življenje s strahom in vsem, 

soočati se z vsem, 

optimističen pogled na 

življenje; v preteklosti svoje 

probleme težko sprejemati, 

smiliti se samemu sebi zaradi 

bolezni; sedaj težave 

sprejemati kot en del njega, 

pozitiven učinek 

sprejemanja; življenje ni 

uničeno, saj se da marsikaj 

početi kljub bolezni; iti 

vedno naprej, premagovanje 

večjih ovir kot nekateri, 

vendar kljub temu tisto, kar 

se lotiti, narediti dobro; 

sprememba pogleda na 

življenje.  

 

 

 



 

 

 

skoraj ne motijo. Zavedam 

se, da me glasovi poskušajo 

zlomiti na točki, kjer me je 

res strah. Glasove lahko 

usmerim, da so pozitivni. 

Sedaj, ko imam že izkušnje 

in se zavedam, da so samo 

glasovi, je lažje. 

Moral sem se navadit živet s 

strahom in vsem, druge 

izbire nisem imel. V 

preteklosti sem svoje 

probleme težko sprejel, zdaj 

sem jih pa sprejel, tako pač 

je. Sprejemanje pomaga, 

probleme sprejemam kot en 

del mene. To ne pomeni, da 

je življenje uničeno, saj se da 

marsikaj. Kljub bolezni je 

potrebno iti naprej. 

Premagovati moram večje 

ovire kot nekateri, vendar 

kljub temu lahko naredim 

dobro. V preteklosti sem se 

pa smilil samemu sebi zaradi 

bolezni. Ljudem sem tudi že 

direktno povedal, da imam 

strah.  

Rad prebiram duhovne 

knjige. Ko sem živčen in 

slab, primem v roko knjigo, 

npr. od intuicije. Prebiram 

vajo, ki je v njej opisana in 



 

 

 

občutim energije, ki 

preplavijo mojo telo. Zatem 

občutim globoko dušno 

umirjenost. Ni vse črno.  Ko 

sem bral knjigo od Oshota, 

sem se počutil, kot da bi bil 

nebesih. V knjigah so 

opisane razne meditacije in 

vizualizacije. 

Samo da preberem, občutim 

učinek, kot je popolna 

sproščenost.  

 

Intervjuvanec 4 

Opis težav 

Strah me je ljudi in tega, da 

bi zardel ter da bi se mi vsi 

smejali zaradi zardevanja. 

Pogosto občutim užaljenost 

in premajhno zbranost. Ko 

sem v takem stanju oziroma 

v stresu, imam občutek, da 

me nekaj blokira in da ne 

razumem, kaj mi kdo razlaga. 

Ko me je strah imam 

občutek, kot da nekdo 

upravlja z mano. 

Varna vedenja 

Ko sem imel hujše težave, 

sem ostajal v sobi čez dan in 

hodil ven samo ponoči, 

Vrsta težav: 

sociala fobija: strah pred 

ljudmi, zardevanjem, 

posmehom.  

Varna vedenja: 

ostajati doma čez dan, 

odsotnost na predavanjih in 

predstavitvah, umik iz 

socialnih situacij. 

Strategije samopomoči: 

športna aktivnost(tek, 

sprehod), sproščanje-doseči 

le začasni učinek, zahajanje v 

naravo; sprostitev v ustrezni 

družbi, sproščeni odnosi. 

Obvladovanje 

Uspeh v življenju: 

Vrsta težav: 

socialna fobija. 

Varna vedenja: 

Izogibanje. 

Strategije samopomoči: 

tehnike sproščanja, športna 

aktivnost, socialna aktivnost. 

Obvladovanje: 

nesprejemanje težav. 



 

 

 

nisem hodil na predavanja in 

se izogibal predstavitev, tudi 

prehranjeval sem se ponoči. 

Ko me prime strah, se ljudem 

izogibam ali se umaknem iz 

situacije. Ko vidim ljudi in 

sem pod stresom, se jim 

izogibam zaradi strahu pred 

zardevanjem. 

Strategije samopomoči 

Ukvarjal sem se s tekom. S 

tekom je tako, ko tečeš mi 

malo pomaga, da se sprostim, 

ko pa preneham s tekom, se 

pojavi isto stanje. Poskusil 

sem tudi s sproščanjem in 

sem padel v neko sproščeno 

stanje, v katerem sem se 

lahko zaščitil pred zunanjimi 

vplivi in se učil, da ne 

odreagiram, če mi kdo kaj 

reče. Učinek sem doživel 

samo v času vodene 

meditacije, ko sem poskušal 

sam, mi pa ni uspelo priti v 

umirjeno stanje. 

Tehnike imajo zame začasni 

učinek, ko jih preneham 

delati ni več učinka. Pomaga 

mi tudi narava in sprostitev v 

ustrezni družbi. Pomagajo mi 

sproščeni odnosi in sprehodi. 

zaključitev visoke šole, 

delati), slabo spati, 

s svojimi težavami se boriti, 

kdaj biti bolj kdaj manj 

uspešen in zadovoljen; 

težave imeti moteč vpliv 

nanj; želja po odpravi težav. 



 

 

 

V službi zaenkrat še 

vztrajam, četudi mi je 

neprijetno zaradi odnosov. 

Obvladovanje 

Slabo spim. Borim se s 

svojimi težavami in pretežno 

uspešno živim, kdaj bolje, 

kdaj slabše, kdaj mi pade 

samozavest, kdaj se pa 

počutim vredu. Končal sem 

visoko šolo, sedaj hodim v 

službo. 

 

Intervjuvanec 5 

Sem otrok matere 

samohranilke, oče je bil 

nasilen. Ima težave z 

anksioznostjo, natančneje 

socialno fobijo. Jemljem 

minimalno dozo zdravil za 

živce, ki sem jih znižala je od 

maksimalne doze. Bojim se 

vse opustiti, da se ne bi 

poslabšalo počutje, ker se 

sedaj počutim odlično. Sem 

vitalna, optimistična in polna 

energije.  

Opis težav 

Imela sem občutek, da 

smrdim, česar sem se 

sramovala in bulimijo v 

prepoznati vzroke za svoje 

težave v družinskem okolju 

Vrsta težav: 

anksioznost, socialna fobija, 

sramovanje zaradi občutka, 

da smrdi, strah pred 

zahajanjem v javne prostore, 

kjer je veliko ljudi, strah pred 

tem, da je v središču 

pozornosti, strah pred 

obsojajočimi pogledi drugih, 

strah pred obsojanjem, 

podpisovanjem pred drugimi. 

Varna vedenja:  

izogibanje socialnim 

dogodkom,druženju v 

javnosti,ostajanje doma. 

Vrsta težav:  

socialna fobija. 

Varna vedenja: izogibanje. 

Strategije samopomoči: 

preusmerjanje pozornosti in  

misli, čuječnost, 

osredotočanje na tukaj in 

zdaj, prepuščanje, 

sprememba kognitivne 

sheme in prepričanj, 

sproščanje, izpostavljanje 

(trening asertivnosti), 

delovna aktivnost, športna 

aktivnost. 

Obvladovanje: sprejemanje 

življenja, pozitivno 

razmišljanje, zadovoljstvo z 

življenjem zaradi 



 

 

 

mladosti. Še sedaj me je strah 

priti v nek z ljudmi nabit 

javni prostor, sram me je 

podpisovati pred drugimi, 

biti v središču pozornosti in 

da me drugi pogledajo ali 

motrijo s pogledom. 

Intenzivno občutim poglede 

drugih, zdi se, da me 

obsojajo. Z možem sem bila 

vesela in srečna,veliko sva 

potovala, ima družino in 

otroke. 

Varna vedenja 

V preteklosti sem se izrazito 

izogibala druženju v javnosti. 

Ostajala sem doma, čeprav je 

bil mož velikokrat razočaran, 

ker ga nisem spremljala na 

družabne dogodke. 

Strategije samopomoči in 

obvladovanje 

Po smrti moža sem začutila 

veliko hvaležnost za vse 

lepo, kar sem doživela z 

njim, kar mi je pomagalo pri 

žalovanju. Vsi so mislili, da 

zaradi mojih težav brez moža 

ne bom mogla funkcionirati, 

vendar se sama odlično 

znajdem. Svoj socialni strah 

postopoma premagujem z 

Strategije samopomoči: 

usmerjanje misli na prijetne 

dogodke, pozitivno 

razmišljanje, 

preusmerjanje slabih misli z 

osredotočanjem na nekaj 

lepega, zahajanje v naravo, 

sproščanje; 

hvaležnost življenju za vse 

lepo kaj ji je prineslo ter kar 

ji prinaša, aktivno, polno 

življenje, sprostitvene 

tehnike, zamotiti se z raznimi 

opravki, 

soočiti se s strah vzbujajočo 

situacijo, 

asertivno izražanje svojih 

mnenj, prepričanj kljub 

nesprejemanju drugih in 

njihovih različnim mnenjem, 

zaščiti sebe, postaviti meje, 

osredotočanje na tukaj in 

zdaj, prepuščanje življenju,ne 

obremenjevati se s 

preteklostjo in 

prihodnostjo,sprememba 

življenjske filozofije,  

uživati v malenkostih, 

čuječem opazovanju narave 

in raznih drobnih dogodkov, 

občudovanje življenja, 

spremenjene kognitivne 

sheme, obremenjenost zaradi 

socialne fobije. 



 

 

 

izpostavljanjem in veseljem 

do življenja in vsega, kar mi 

prinaša. (Npr. šla sem od vrat 

do vrat zbirat podpise za dom 

in tako premagovala socialni 

strah). Hvaležna sem 

življenju, zaupam življenju in 

bogu. Pomaga mi, da 

razmišljam  pozitivno, da 

živim tukaj in zdaj ter se s 

preteklostjo in prihodnostjo 

ne obremenjujem. Skušam 

uživati sedanjost čim bolj 

polno. Z ljudmi, ki jim 

zaupam, kdaj tudi z 

neznanimi, sem odprta in 

komunikativna. Ljudem, s 

katerimi sem povezana, 

povem, kaj si o njih mislim, 

svoje mnenje in postavim 

meje. Meje sem tako 

postavila v odnosu z mamo, 

ki me je obravnavala kot 

majhnega otroka. Sama do 

sebe sem sprejemajoča in se 

ne preganjam, naredim 

kolikor zmorem. Spremenila 

sem pogled na svet, rada 

imam življenje in gledam na 

življenje iz svetle plati, slabe 

misli takoj preusmerim, tako 

da se osredotočim na nekaj 

lepega. Rada zahajam v 

malenkosti, ki jih vsebuje, 

radostenje, občutenje 

pozitivnih čustev, kot je 

radost, ljubeze; hvaležnost, 

zaupanje v življenje in boga, 

vera v srečna naključja; 

sprejemanje, sočutje do same 

sebe. 

Obvladovanje: 

spremeniti svoja prepričanja, 

pogled na življenje,odnos do 

življenja, preokvirjanje, 

prevrednotenje sveta, pogled 

na življenje iz drugega 

zornega kota (iz svetle plati); 

pomoč z jemanjem majhne 

doze zdravil; vitalnost, 

optimističnost, dobro počuti, 

uspešno funkcioniranje v 

življenju, zadovoljstvo in 

hvaležnost za vse, kar 

življenje prinaša, ne ozirati 

se na tuje mišljenje; uspešno 

spopadanje s težavami, 

vendar jo še vedno moti 

prisotnost socialne fobije;  

v preteklosti veselo in srečno 

življenje z možem, , vlogo 

skrbne matere, lažje soočanje 

s stresnimi dogodki zaradi 

spremenjenega pogleda na 

življenje, na katerega zreti s 



 

 

 

naravo. hvaležnostjo. 

 

Intervjuvanec 6 

Opis težav 

Imam socialno fobijo, 

depresijo in obsesivno 

kompulzivno motnjo. Imela 

sem tudi panične napade, 

strah me je zdravstvenih 

težav . Panični napadi se 

pojavljajo brez jasnega 

vzroka, so del depresije. 

Pojavijo se kadarkoli v dnevu 

brez razloga, panično občutje 

me zalije kar naenkrat. Imela 

sem tudi samomorilne misli. 

Bila sem v nepodporni 

družbi, v kateri me niso 

sprejeli. V osnovni šoli so se 

name sošolke psihološko 

spravljale, tudi v vrtcu sem 

imela težave s sprejetostjo. V 

osnovni šoli sem tako 

doživljala tesnobo in 

nesprejetost. Vrstniki so celo 

življenje manipulirali z mano 

in me zafrkavali. Ne počutim 

se sprejeto, občutim, 

doživljam izoliranost, 

osamljenost in strah pred 

družbo. V komunikaciji z 

vrstniki sem bila vedno 

Opis težav: 

 depresija, socialna fobija, 

obsesivno kompulzivno 

motnja, panični napadi, strah 

pred zdravstvenimi težavami; 

pojavljanje paničnih napadov 

brez jasnega vzroka; težavna 

sprostitev v zunanjem svetu, 

tesnoba zaradi nespoštovanja 

in zavračanja drugih; 

pomanjkanje občutka 

priljubljenosti, vrednosti; 

potrjevanje notranjih 

prepričanj zaradi zavračanja 

drugih; na psihološki ravni 

prevelika pričakovanja do 

ljudi. 

 Varna vedenja: 

 dobro intelektualno 

poznavanje svojih težav: 

racionalizacija; obsojanje 

drugih zaradi njenih težav-

grešnega kozla, zaradi jeze 

na narciosidno družbo; 

predčasno odhajati iz zabav 

zaradi strahu pred 

zafrkavanjem, izogibanje 

družbi v šoli (ostajanje sama 

v razredu, na malici), 

izogibnje situacij preverjanja 

Vrsta težav: 

socialna fobija, obsesivno 

kompulzivna motnja, panični 

napadi, ostale fobije. 

Varna vedenja: 

racionalizacija, izogibanje, 

pretirana zaskrbljenost, 

pretiran nadzor (preverjanje), 

kompulzivno vedenje. 

Strategije samopomoči:  

športna aktivnost, delovna 

aktivnost, izobraževanje o 

svojih težavah, odkrivanje in 

spreminjanje avtomatskih 

misli, razvijanje alternativ, 

sprememba metakognicije, 

vpogled v prednosti in 

slabosti zaskrbljenosti, 

izpostavljanje (trening 

asertivnosti), preusmerjanje 

pozornosti. 



 

 

 

zavrnjena in neupoštevana. 

Zavedam se, da je to vplivalo 

na samopodobo in 

samozavest. Do znanih ljudi 

občutim strah, do neznanih 

pa skepticizem in 

nezaupanje. 

Tesnobo občutim zaradi 

nespoštovanja in zavračanj 

drugih, posebej tistih, do 

katerih čutim simpatijo. Z 

drugimi sem nezadovoljna, 

ker mi ne vračajo sprejetosti 

ter me konstantno zavračajo. 

Na psihološki ravni imam  

prevelika pričakovanja od 

ljudi. Na živce mi gre 

narcisoidna družba. Imam 

strah pred preveč stikov s 

preveč ljudmi in 

pomanjkanje psihične 

energije za dojemanje, pri 

kakem delu sem 

neorganizirana. Tudi sedaj se 

v družbi počutim nemočna in 

nesprejeta. Obsesivno 

kompulzivna motnja se mi 

kaže pri obsedenosti s čistočo 

in sterilnostjo hrane.  

Varna vedenja 

Bojim se notranjih ali 

zunanjih okužb, imam strah 

in ocenjevanja (zaradi strahu 

pred nesposobnostjo, 

primerjanjem); ne iti sama 

tujino, potreba po 

zagotovljeni varnosti bivanja, 

organiziranih zadev, nadzoru 

in kontroli- vedeti, kako bo 

preživela dan, kako se bo dan 

odvil, nadzorovati časovno 

razporejenost dogodkov v 

dnevu; uživati antibakterijska 

živila v velikih količinah 

zaradi strahu pred okužbo, 

zaradi strahu pred 

dotikanjem umazanije se 

kljuk ne dotikati z golimi 

rokami, se ne usesti  na 

školjko; večkratno štetje , 

preverjanje, stalen nadzor 

glede najbolj pomembnih 

stvari(mobitel, ključi, 

denarnica); zaradi strahu 

pred paničnim napadom se 

bati iti od ven,  ostajanje 

doma, ko ne imeti opravkov, 

izogibanje družbe, situacij, ki 

niso nujno potrebne, oditi 

ven le pod organiziranim 

samonadzorom in nadzorom 

stvari ter časa odhoda in 

prihoda; pogosto ostajanje 

doma, pretirana zaskrbljenost 

(zaskrbljenost kot strategija 



 

 

 

pred bakterijami, zato si 

pogosto kupujem 

antibakterijsko hrano, kot 

npr. limone, cimet, strok 

česna, ingverjev čaj in jo 

užijem v veliki količini. 

Na zabavah nisem ostajala 

dolgo zaradi strahu pred 

zafrkavanjem, zdaj se bolje 

soočam s tem. Vem, da 

izogibanje sproža nemoč, da 

se človek ni sposoben soočati 

z neko situacijo. Izogibala 

sem se družbi v šoli, ostajala 

sama v razredu in na malici, 

izogibala sem se v situaciji 

preverjanja in ocenjevanja, 

saj sem se bala, da bom 

izpadla slabša kot nekdo 

drug. Doma so mi dali vedet, 

da se je treba trudit, biti 

vredu in da je šola je 

pomembna. Ne počutim se 

ljubljena in vredna ljubezni, 

medtem ko me drugi 

zavračajo, potrjujem svoja 

notranja prepričanja. Strah 

me je oditi od doma, saj 

nevem, kdaj me bo zgrabil 

panični napad, bojim se 

zdravstvenih težav. Izogibam 

se družbi, situacij, ki niso 

nujno potrebne. Ven hodim 

reševanja problemov), 

prepoznati pozitivne in 

negativne vidike 

zaskrbljenosti: je dobra, če 

človek zato nekaj ukrene; 

zaskrbljenost daje lažen 

občutek, da se bo nekaj 

uredilo samo zaradi 

zaskrbljenosti, trpljenja in 

psihične energije usmerjene 

tja; občutek nemoči, ob 

spoznanju, da ne more 

ničesar ukrenit, ker niso 

stvari samo v njenih rokah; 

postavljati meje in prijaznost 

obenem zaradi samozaščite; 

preizkušanje oseb, ali jo 

sprejemajo (dajanje raznih 

povabil). 

Strategije samopomoči 

utrjevati zavedanje, da se 

stvari zaradi zaskrbljenosti 

same po sebi ne bodo uredile, 

nelagodje ob občutju 

zaskrbljenosti, izkoristiti 

pozitivni vidik 

zaskrbljenosti, prepoznati 

zaskrbljenost kot alarmni 

znak za ukrepanje, 

pripravljenost nekaj ukrenit 

in posledično znižati 

zaskrbljenost; 



 

 

 

le, če imam organiziran 

nadzor in z namenom, da 

opravim čim več stvari. 

Poskušam organizirano 

opravit čim več v enem 

dnevu- se s kom dobit in 

drugo, da imam potem nekaj 

dni mir pred zahajanjem ven. 

Pogosto ostajam doma, da 

varčujem s psihično energijo. 

Precej težko se sprostim, ko 

grem ven. Sprostim se le, ko 

vem, da sem zavarovana, 

zdrava in da nimam 

opravkov s strani staršev. Ne 

sprostim se zaradi skrbi in 

zaskrbljenosti, ker se bojim, 

kako bo stvari izpeljala 

oziroma da ne bom zmogla. 

Ne grem sama v oddaljen 

kraj oziroma tujino, ko se s 

kom odpravim, rabim varnost 

za bivanje, organizirane 

zadeve, da vem, kako bom 

preživela dan in kako se bo 

dan odvil. Zaradi strahu pred 

dotikanjem umazanije, se 

kljuk ne dotikam z golimi 

roki in se ne usedem na 

školjko. Kompulzivno 

preštevam nekaj, kar sem že 

preštela in preverjam, če 

imam pomembne stvari pri 

začeti sprejemati samo sebe 

in ne viseti na drugih, 

njihovih mnenjih in željah;  

branje psiholoških knjig, 

pred spanjem nekajkrat 

globoko vdihniti in izdihniti, 

sprehod, zahajanje v družbo, 

po opravkih, za razvedritev 

in kot soočenje, občasno 

telesna aktivnost, krožki, kot 

npr. tečaj samoobrambe, 

obiskovanje delavnic; 

preusmerjanje pozornosti- 

gledati na internetu, kar ji 

paše in začasno spremeniti 

misli; ob prisotnosti vsiljivih 

mislih si pomagati s 

samoprigovarjanjem; učiti se 

sprejemanja same sebe in 

svojih dejanj; učenje 

postavljanja mej, tako da ne 

prevzema vsiljene 

odgovornosti za druge, 

izražanje svojega mnenja po 

mailu; sprejeti delo kot izziv, 

odpraviti se v tujino,  dlje 

vozit avto; poskus realno 

oceniti situacijo, 

spreminjanje pogleda na 

situacijo, znižanje stopnje 

istovetenja z avtomatičnimi 

mislimi, 

slediti svojemu zagonu, 



 

 

 

sebi. Bojim se, da izgubim 

denarnico, mobitel ali ključe. 

V boju proti narcisoidnim 

osebam se učim postavljati 

meje. Sem prijazna do ljudi 

in hkrati imam postavljene 

meje, da preprečim, da bi me 

kdo prenesel okoli. 

Strategije samopomoči  

Trudim se sprejemati samo 

sebe. Mislim si: jaz sem taka, 

če ti paše bodi z mano, sicer 

pa delaj kar hočeš. Pogosto 

tudi preizkušam, ali me 

oseba sprejema, npr. z 

raznimi povabili. Berem 

psihološke knjige, pred 

spanjem nekajkrat vdihnem 

in izdihnem, da boljše 

zaspim. Malo se sprehajam, 

grem v trgovino in opravim 

ostale opravke izven doma, 

vendar sem vesela, ko 

pridem domov. Hodim na 

tečaj samoobrambe. Malo 

sem tudi aktivna. Opravki me 

do neke mere izčrpajo, že to, 

da grem od doma in imam v 

glavi, da moram nekaj 

naredit. Izčrpa me že to, da 

se moram obleči, počesat, 

naličit, opravki me utrujajo, 

vendar se odzunaj vseeno 

temu, kar jo je veselilo; čim 

več težav z zdravjem urediti 

sama, opuščanje varnega 

vedenja pretiranega 

obiskovanja zdravnika; dobro 

se soočati z zabavami zaradi 

zavedanja, da izogibanje 

sproža nemoč in občutek, da 

se nisi sposoben soočati z 

neko situacijo.  

 Obvladovanje:  

Jemanje zdravil, prenehanje 

jemanja zdravil;  izčrpanost 

ob opravljanju opravkov,  

nezadovoljstvo z drugimi, 

ker ji ne vračajo ljubezni, 

spoštovanja in sprejemanja; 

 pridobiti pogum za večja 

dejanja, kot je iskanje dela, 

sprejetje dela za izziv, tudi če 

ji ne paše. 

 

 



 

 

 

malo razvedrim. 

Preusmerjam pozornost tako,  

da gledam na internetu, kar 

mi paše in se skušam s čim 

soočit in začasno spremenit 

misli. Ko se mi same od sebe 

vsiljujejo razne misli, imam 

v zadnjem času manj 

problemov zaradi knjige 

»Kurc gleda.« Poskušam si 

reči »kurc gleda« tiste ljudi, 

ki jih jaz ne brigam. Kaj 

morem jaz pomagat, jaz sem 

naredila tako, kot se mi je 

zdelo prav, drugi pa, kot 

hočejo. Vem, da ne morem 

vse odgovornosti tega sveta 

prevzemat nase. Opravim del 

svojega dela, naredim kar 

morem, vendar ni vse v moji 

moči. Učim se postavljati 

meje. Pomoč drugim ne more 

biti takšna, da bi sama 

reševala težave drugih v 

praksi, da bi drugi potem 

name valili svojo 

odgovornost. Lahko le 

svetujem in jim pomagam, da 

prevzamejo samopomoč, ne 

morem pa prevzemati 

odgovornosti za druge. 

Drugim  osebam lahko 

pomagam tako, da jim 



 

 

 

pokažem pot. Sedaj imam 

več poguma kot enkrat za 

večja vedenja, npr. poskusim 

kakšno novo delo in 

sprejmem delo za izziv, tudi 

če mu ne paše.  Bila sem v 

Londonu in se tako soočila s 

tem, da grem  v tujino. 

Poskušam situacije bolj 

realno ocenit, malo dlje sem 

se šla vozit z avtom, izražam  

mnenja po elektronski pošti, 

zahajam v družbo in po 

opravkih. Za študij geografije 

sem imela zagon, ker me je 

veselil, občutila sem trmo in 

notranji vzgib. 

Zaradi občutka zdravniške 

zavarovanosti sem hodila 

dosti k zdravniku zaradi 

težav s psiho. Zdaj se trudim 

čim več težav uredit sama. 

Bojim se slabih zdravstvenih 

rezultatov pri zdravniku. 

Soočam se z zahajanjem k 

zdravniku in svojim strahom 

pred slabimi rezultati. 

Obvladovanje 

 Za panične probleme sem 

dve leti in pol jemala 

zdravila, sedaj sem jih 

opustila. Imam še vedno 



 

 

 

socialno fobijo, vendar se 

uspevam premagovat. Ko 

grem ven ,se težko sprostim 

zaradi skrbi. Sprostim se, ko 

vem, da sem zavarovana, 

zdrava, da ni opravkov s 

strani mojih staršev. 

Zaskrbljena sem, ker se 

bojim, kako bom stvari 

izpeljala, da ne bom zmogla. 

Mislim, da je zaskrbljenost 

dobra, če človek zato nekaj 

ukrene oziroma se trudi nekaj 

ukrenit in se bolj potrudit. 

Pogosto imam občutek, da se 

bo nekaj uredilo, samo če 

bom zaskrbljena. 

Zaskrbljenost je tako 

navidezno nadomestilo za 

bolj aktivno reševanje 

problema, saj daje lažen 

občutek, da se bo problem 

uredil samo zaradi 

zaskrbljenosti. Razmišljanje 

je nekako tako: jaz trpim, 

dajem psihično energijo v 

zaskrbljenost in stvari se tako 

urejajo. Vendar se zavedam, 

da se samo z zaskrbljenostjo 

ne bo uredilo nič. Strenirat se 

je treba, da se stvari zaradi 

zaskrbljenosti same ne bodo 

uredile. Moti me, da sem 



 

 

 

zaskrbljena, vendar je po 

drugi strani to dober alarmni 

znak, da sem pripravljena 

nekaj ukrenit in posledično 

bit manj zaskrbljena. 

Zaskrbljenost me ovira 

takrat, ko vem, da ne morem 

nič ukrenit, ker niso stvari 

samo v mojih rokah. Moram 

si zbit z glave da se bo  nekaj 

uredilo samo zaradi moje 

zaskrbljenosti. Če sem 

zaskrbljena je dobro, da 

nekaj ukrenem ali molim in 

neham biti zaskrbljena. Rada 

bi dosegla to, da bi delala 

svoje stvari in ne bi skrbela.  

Zdravila mi pomagajo, saj pri 

meni gre za fizično 

pomanjkanje serotonina. 

Najbolj prijetno mi ni iti med 

ljudi, a ni taka kriza, govoriti 

pred množico mi ni bil nikoli 

problem, kasneje se mi je 

razvil določen strah kot 

spremljevalec klinične 

depresije, a ga postopoma 

premagujem. 

 

 

 

 



 

 

 

Legenda o pomenu označenih barv 

izpostavljanje/soočenje 

preusmerjanje pozornosti, branje knjig 

 

sproščanje, meditacija, avtogeni trening, 

duhovnost in duhovne tehnike 

 

telesna aktivnost (šport), aktivno 

preživljanje prostega časa, oditi ven 

delo, opravki 

hobiji 

doživljanje tesnobe 

ostali strahovi 

strah pred ljudmi, socialna fobija 

vsiljive misli, obsesivne misli 

izogibanje 

zaskrbljenost, posebna varna vedenja 

nadzor 

delo na sebi, pristop do reševanja težav, 

izvirne tehnike reševanja, kognitivne 

tehnike 

druženje 

 tukaj in zdaj 

namerna nepozornost, ignoriranje

pogled na izvor težave, vzrok  

sprejemanje 



 

 

 

obvladovanje, samostojnost 

odnosi z ljudmi, izražanje 

spoznanja, uvidi, opuščanje, prepuščanje,  

ohranjanje upanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


