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NA POKLJUKI 

(Šport hotel Pokljuka, 18. 6. 2021–20. 6. 2021) 

Sergeja Jamšek 

 

1. dan: PETEK, 18. 6. 2021 

Ob 17.30 smo se začeli zbirati na terasi hotela Pokljuka. Po prihodu vseh udeležencev smo se iz senčne terase 

prestavili na višjo teraso, obdano s soncem, in ustvarili krožno formacijo. Mateja nam je ponudila leseno 

skrinjico s prisrčnimi lesenimi priponkami, na katerih so bila napisana imena udeleženk in udeležencev našega 

srečanja. Vseh skupaj nas je bilo 16 in enakomerno (a menda ne namerno) razdeljeno na 8 moških in 8 žensk, v 

starostnem razponu približno 30 let. Le ena članica sem bila na dogodku Društva KVČB prisotna prvič, ostali so 

člani že dlje časa. Vsak izmed nas je iz skrinjice izžrebal eno priponko, poimenoval člana na njej in mu tako 

predal besedo za kratko predstavitev. Prijetni prvi vtisi. Sledil je odhod na večerjo, kjer so nam v ličnih old 

school skodelah postregli s toplo porovo juho. Nadalje smo lahko izbirali med mesnim in vegeterijanskim 

menijem. Tudi na sladico niso pozabili: čokoladni browny z bananinima koščkoma in bananino peno. 

Sledil je večerni sprehod po okolici. Mladi so v vikendih nažigali svoje priljubljene komade in se prepuščali 

prijetnemu večeru, mi pa smo se sproščeno sprehajali med vikendi in klepetali. Postali smo od spomeniku »79. 

borcem 3. bat. Prešernove brigade, padlim 15. 12. 19433 v boju z nadmočnim okupatorjem« ter nadaljevali pot 

do kapele kapele sv. Antona Puščavnika na Goreljeku. Prijetno sproščeni smo se vrnili nazaj do hotela, kjer nas 

je Katarina pocrkljala s potratno in skutno potico. Za dodatno zabavo smo se prestavili v notranje prostore in se 

razvedrili še ob različnih družabnih igrah (enka, tarok, ročni nogomet, bilijard, pingpong) in začinili naš dan z 

dodatno porcijo smeha in zabave. 

   

2. dan: SOBOTA, 19. 6. 2021 

Zbudili smo se v prekrasno, s soncem obsijano jutro. Slišati je bilo ptičje petje in nekaj žaganja pri sosednji hiški, 

a kaj zato. Prijetno se je bilo zbuditi v nov dan, ki je obljubljal veliko novega znanja. Vsaj teoretičnega. Po 

slastnem samopostrežnem zajtrku nam je s svojo modrostjo, teorijo in prakso postregla že znana 

predavateljica, doktorantka psihoterapije, ga. Ingrid Plankar, s 1. delavnico: Faktorji, ki vplivajo na potek bolezni 

KVČB ter soočanje z občutki nemoči, negotovosti in nevednosti.  

Izjemno srčna, sproščena in zelo razumljiva predavateljica je začela svoje predavanje s povabilom, naj si 

predstavljamo, kako je biti novorojenček. Kako nemočno bitje je to. Povsem odvisno od (dobrote) sočloveka. 

Predvsem seveda od mame. In njene sposobnosti uglašenosti z detetom, ki je ključno za njegov razvoj, za 



njegov občutek povezanosti z mamo in kasneje s seboj in svetom. Kako zares ključnega pomena je ta varna 

navezanost, katere odsotnost (pogosto posledično kasneje v življenju) vodi v bolezen. Nemoč prikrivamo s 

kontrolo, in sicer bolj nemočni, kot smo, bolj kontroliramo ljudi okoli sebe.  

V resnici prava moč izhaja iz nemoči! 

Drugi izpostavljeni občutek je bil občutek negotovosti, ki ga največkrat nadkompenziramo z materialno, 

finančno varnostjo. Tretji občutek je bil nevednost, ki jo nadkompenziramo s pridobivanjem, kopičenjem 

dodatnih znanj. Predavateljica sklene, da svet, v katerem živimo, izjemno ceni moč, materialno varnost, 

dodatne informacije, kontrolo vsega, a nas skrajnosti omenjenih vrednost lahko pehajo v izgubo samega sebe. 

Postajamo sužnji sodobnih vrednost in navad, pri čemer izgubljamo stik s čustvi. Naša čustva čedalje pogosteje 

režemo, jih otopimo, saj lahko le na tak način preživimo z nekim primanjkljajem, bolečino.  

Nadaljevali smo z (Eriksonovo) razvojno teorijo, začenši s prvim obdobjem, ki traja približno 9 mesecev. V tem 

času si novorojenček (z)gradi občutek varnosti in zaupanja. To je možno prejeti le ob čustveno dostopni mami, 

ki je zmožna uglasitve z otrokom, sama pa za to uresničitev potrebuje stabilnega moškega, ki jo spodbuja in 

skrbi zanjo v tem času. Če otrok v tem obdobju občutka varnosti ne prejme, nastane deficit v razvoju in ga bo 

kot odrasli iskal nadaljnje v svojem življenju. Predavateljica izpostavi, da je bolezen izziv za našo rast, da rešimo 

»te Freudovske vojake«, postanemo zreli in zaživimo na novo. Druga razvojna faza zajema obdobje 2–3 let in 

seže na področje avtonomije. Če otrok ne doživi dovolj spodbudnega okolja za razvoj samostojnosti, se v njem 

zasejeta dvom in sram (in od tu ven se rojeva težnja po perfekcionizmu!). Tretja faza zadeva starost 4–5 let in 

razvija iniciativnost, v nasprotnem se pojavijo občutki krivde (in od tu ven težnja po marljivosti!). 

Psihoterapevtka spregovori o demenci, Alzheimerjevi kot posledicah rezanja, zanikanja realnosti. V kasnejšem 

predavanju poudari, da je ključno sprejemanje naših življenj s poudarkom na pozitivnem, aktivnem življenju že 

danes, v čim mlajšem obdobju s pozitivno naravnanostjo na kasnejše dni.  

O tem, kako bomo poskrbeli zase v starosti, razmišljajmo že v mladosti! 

Naj se naučimo aktivno poskrbeti zase in ne pričakovati, da bodo drugi poskrbeli za naše dobro počutje. 

Nadaljevali smo s tematiko soočanja z boleznijo, s pojavitvijo čustev, ki se jih pogosto niti ne zavedamo. 

Pojavljajo se občutki žalosti, jeze, žalosti, nemoči, tesnobnosti, strahu, krivde, zmedenosti, skrbi, sramu, 

neustreznosti, osamljenosti, negotovosti ipd. Lahko se jih pojavi več hkrati.  

Zaradi sreče ne jokamo. Jok je posledica drugega občutka, npr. žalosti. 

Čustva so jezik našega telesa, misli so jezik našega razuma. Zato je pomembno, da se naučimo: 1.) Zaznavati jih 

(na telesni ravni); 2.) Prepoznati jih; 3.) Osmisliti jih; 4.) Izraziti jih; 5.) Sprocesirati jih.  

 

Pomembno je vedeti, da so nam čustva dana z namenom, so naše varovalo, naš zemljevid. 

Človek, ki doživlja, ne govori. 

Dotaknili smo se tudi teme izgorelosti, za katero ga. Plankar pravi, da je posledica prevelike količine dražljajev, 

pretiranega nagovarjanja naših frustracij. Dobro je, da se naučimo živeti tukaj in zdaj, kar pomeni biti v 

popolnem stiku sam s sabo. Nadalje je spregovorila o jezi in žalosti, pri čemer je pomembno, da se naučimo 

jezo adekvatno izraziti in izpustiti, česar ne potrebujemo. Pri občutku sramu gre za neustreznost lastnega bitja, 

ki ga v poznejšem razvoju pogosto nadomesti občutek krivde, pri kateri gre za neustreznost lastnega vedênja. 

Nadaljevali smo z občutkom nemoči, pri čemer je predavateljica citirala Shakespeara: »Ne vem, zakaj se ljudje 

bojijo pekla. Ta je prazen. Vse pošasti so na Zemlji.« Izpostavila je primer agresije pri starših, pri čemer otrok 

agresivnega starša doživlja kot močnega in tako zameša sporočilo ter si privzgoji prepričanje, da je močan tisti, 



ki je agresiven. Tako se lahko identificira z agresorjem. Agresija je pogosta posledica nemoči, lahko pa preraste 

v obup (če so starši npr. kruti) in od tu izvira neskončna žalost. 

Najhujša je ignoranca, tj. ko nekoga enostavno odrežeš, ga ne vidiš, ne slišiš. 

Vprašanje, naslovljeno na vse zbrane, se je glasilo: S katerim čustvom se srečujem pri svoji bolezni? Nadalje 

nam je predstavila načine kontroliranja čustev, ki so lahko negativna (npr. rezanje čustev = ravnodušnost; 

povečanje/zmanjšanje določenega čustva; igranje čustev = manipulacija …) ali pozitivna (npr. intelektualizacija 

= »iz tega se lahko nekaj naučim«). Ena najbolj zrelih oblik izražanja je, da čustva predstavimo na način, ki je 

sogovorniku razumljivejši.  

Zavestno delajmo na tem, da spoštujemo čustva drugih! 

Naslednje vprašanje za razmislek in debato je bilo: Kako pogosto sem nemočen in kako se s svojo nemočjo 

spopadam? Pregledali smo prepričanja, povezana z nemočjo, in se vsak po svoje našli v njih. Sledila je tema 

otopelosti, ki jo lahko izražamo na najrazličnejše načine: prek samopoškodovanja (pretiravanje s hrano, pijačo 

idr. odvisnostmi), z ločitvijo sebe od telesa, okolice; z gledanjem v prazno; s sanjarjenjem, fantaziranjem; s 

pretiranim magičnim razmišljanjem (tj. prepuščanje višji sili, zanemarjanje svoje svobodne volje); z 

nezmožnostjo koncentracije; s sodelovanjem v tveganih aktivnostih; s kompulzivnim vedenjem (tudi 

deloholizem); delovanjem na avtopilotu …). Za preseganje lastne otopelosti je potrebno ozavestiti lastne načine 

otopevanja, možnosti kontrole in zastrašujoče sprožilce. Najbolj ključno je ozavestiti lastne vrednote, iskanje 

pomena življenja (najti življenjski namen in cilje; vzpostavitev zaupanja do življenja; povezava z naravo; duhovni 

razvoj) in delo na lastnih potencialih. 

Sledilo je razglabljanje o tipih simptomov, ki jih imamo:  

1. Občutek konstante tesnobe (težave s spanjem, pogosti občutki razdražljivosti ali jeze, težave s 

koncentracijo …)   rešitve: fokus na dihanje (meditacija, joga ipd.); fokus na telo 

(progresivna mišična relaksacija, opazovanje misli, prepoznavanje in izražanje čustev …). 

2. Izogibanje (mislim, občutkom, ljudem …, ki nas spominjajo na travmatične dogodke; izgubljanje 

zanimanja za stvari, ki so vas veselile pred travmatičnim dogodkom …)   rešitve: 

predelovanje miselnih vzorcev; soočanje s strahovi; povezovanje z drugimi; pisanje o travmatičnih 

dogodkih; iskanje interesov, vrednot; razvijanje čuječnosti … 

3. Ponovno izkušanje (ponavljajoče se, razburljive navezave/sanje na dogodek; reagiranje telesa na 

spomin na travmatski dogodek …)                     rešitve: fokusiranje na svoje misli (»Jaz vodim svoj 

miselni in čustveni proces!«); spreminjanje toka misli; predelovanje sanj; čuječnost in prizemljevanje; 

planiranje vnaprej … 

Kljub zanimivim temam smo naredili odmor za kavo, čaj, kosilo, nato pa čez eno uro nadaljevali z naslednjim 

predavanjem iste predavateljice z naslovom Bolečina je »notranji krik«, ki nas vabi k novim spoznanjem o sebi 

in življenjskim spremembam pri KVČB. Bolečina je neprijetna in je znak napačnega delovanja v telesu. Na njeno 

intenzivnost ne vplivata le velikost vnetja ali poškodbe tkiva, temveč tudi številni psihološki, socialni in kulturni 

dejavniki. Na izkušnjo bolečine vplivajo posameznikovo vedenje, mišljenje in čustvovanje. Kronična bolečina je 

povezana s čustvi. 

Človek odraste takrat, ko postane dober starš otroku v sebi. 

Dobro je vedeti, da upiranje bolečini slednjo le povečuje, zato je pomembno se čim bolj sprostiti (če ta še ni 

prehuda). Spustiti obrambe, poskusiti jo povsem začutiti, dihati z njo. Jeza na bolečino jo samo še okrepi! 

Pomembno je uživati v dejavnostih, poklicu, ki jih opravljamo, saj je motivacija za delo izjemno povezana z 

bolečino. 



Bolečina je lahko tudi oblika samokaznovanja! 

Poskušajmo preseči transgeneracijsko travmo iz 1. svetovne vojne. Ozavestimo spoznanja: Ne rabim trpeti! 

Nisem žrtev!!! Ne rabi me neskončno boleti!!! 

Vprašanja za samorefleksijo: Kaj mi bolečina sporoča? Kaj mi bolezen sporoča? Za aktivno življenje in 

preseganje bolečine je pomembno delo na lastnih potencialih. To pomeni, da raziščemo, kaj lahko 

kontroliramo (in česa ne) – »Jaz prinašam spremembe v svoje življenje!«; se povezujemo z za nas pomembnimi 

ljudmi in krepimo občutek pripadnosti; se odkrito in iskreno izražamo; raziskujemo samega sebe prek pisanja in 

izražanja; spremenimo videnje na stresne dogodke kot priložnost za rast, tj. utrdimo se v spoznanju, da stisko 

zmoremo preseči; ozavestimo svojo travmo in jo logično povežemo s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo; 

iščemo zunanjih moči; razvijamo občutke olajšanja in spodbujanja ob sprejemanju, kako se stvari lahko 

spremenijo itd. 

Lahko delujem, sem akter svojega življenja, a vsemogočen pač nisem. 

Predavanje oz. delavnica je bila zelo izčrpna in poučna. Verjamem, da je vsak od nas prepoznal določene 

omejitve in prepričanja, s katerimi živi ter si kroji svoje življenje. Hvala ge. Ingrid Plankar za svoj čas, pozitiven 

pedagoški pristop in vero v to, da zmoremo preseči svojo omejenost in zaživeti polnejše in bolj modro življenje. 

Po izobraževanju smo imeli nekaj prostih uric, ki smo jih preživeli po svoji presoji, nekateri z druženjem, drugi s 

počitkom. Ob 18. uri smo se zbrali na večerji, tokrat na senčni terasi, se okrepčali z zelenjavno juho ter z 

vegeterijanskimi njoki s papriko oziroma zelenjavno-mesno rižoto ter sladico. Večina članov se je po večerji 

odpeljala na Bled – izkoristiti Poletno muzejsko noč in podati se na raziskovanje blejskega gradu – štirje pa smo 

ostali v osrčju pokljuških gozdov ter odšli na večerni potep po okolici. Raziskali smo šotno barje ter se prepuščali 

lepotam narave, prepevanju ptic, fotografiranju v gozdu in sproščenemu pogovoru. Ostale člane smo pričakali 

na terasi, nato smo se porazgubili po sobah oziroma se še malce podružili ob raznih družabnih igrah.  

 

3. dan: NEDELJA, 20. 6. 2021 

Ponovno nas je pričakalo prelepo sončno jutro. Po zaključenem zajtrku in prijetnem vzdušju smo se namenili 

pospraviti svoje sobe, znosili prtljago v avtomobile in poravnali še preostale obveznosti do hotela. Nato smo se 

ponovno zbrali v našem skupnem prostoru ter zbrano strnili naše vtise, spoznanja in opažanja v individualno 

evalvacijsko (s)poročilo in izpolnili anketo z namenom zagotavljanja še boljšega sodelovanja med člani društva 

in ostalimi sodelujočimi organizatorji. 

Sledile so skupinske igre brez meja, ki nam jih je organizirala ga. Klavdija iz hotela. Dogajanje se je iz notranjih 

prostorov preselilo na zunanje igrišče ob hotelu. S pomočjo žreba smo se razdelili v dve skupini, poimenovali 

smo se primerno okoliščinami z živalmi pokljuškega sveta: Medvedi in Lisičke. Medvedi smo si zavezali roza 

volnene zapestnice, Lisičke rumene in pripravljeni na nove zmage smo prisluhnili navodilom naše animatorke. 

Začeli smo vsekakor z ogrevanjem, kar je pomenilo individualni tek do konca ograde in nazaj, s ploskom dlani je 

priložnost dobil naš soigralec oz. soigralka. Rahlo zadihani smo bili pripravljeni na zaresno igro.  

Naslednja igra je potekala v parih znotraj skupine. Naš rekvizit je bila tokrat pomaranča, ki sta jo soigralca 

položila na čelo, za pomoč se ravno prav močno objeta prestopala proti označeni črti, jo prestopila in nato 

odvihrala na startno pozicijo. Bili smo priča zares posebnim, utečenim plesnim korakom. Izjemno zbrani smo vsi 

uspešno zaključili prvi izziv. Poražena skupina je ob glasbeni spremljavi zmagovalnih Medvedov zaplesala Račke. 

V naslednji igri smo se preizkusili kot ekipa. V rokometu. Igra je bila zelo borbena. In ker pravila niso bila 

definirana, so bili v golu občasno tudi po trije golmani. A vseeno je komu kdaj uspelo! Nismo se pustili! Tokrat 



so zmagale Lisičke in Medvedom zadale zapeti venček slovenskih. Tudi njih je premamila izbira pesmi in smo 

zato peli kar skupinsko. 

Sledilo je metanje sulice, pravzaprav na enem koncu ošiljenega lesenega kola. Zaradi dveh malenkost različno 

težkih je vsak od igralcev vrgel vsakega posebej. Še vedno smo se borili in glasno navijali za svoje zveri. 

Peta igra je bila poligon po trati. Prvič: teči po trati do plastične posode. Drugič: zmeci vanjo vseh x storžev, da 

napolniš posodo. Tretjič: teci do trama, prestopi ga po vseh štirih. Četrtič: teci do naslednjega trama in ga 

preskoči! Petič: teci do ograje, se jo dotakni in hitro teci nazaj do posode s storži, vsuj vsebino ven in predaj 

štafeto svojemu soigralcu. Dajmo naši! 

Šesta igra je bila povezana s postavljanjem piramide iz papirnatih lončkov. 4 spodaj, 3 nanje, še 2 gor in zadnji 

obrnjen navzgor. Nato teci do potočka in v steklenico nalij vodo do vrha, to pa potem mirnih rok nalij v zgornji 

kozarček. Najbolj zanimiv izziv pri tej igri je bil v nežno tekoči rečici čim hitreje napolniti steklenico. Iznajdljivi 

načrtovalci so iznašli način, da je »izvedenec za polnjenje steklenice« pomagal vsakokratnemu igralcu naliti 

vodo, da jo je ta lahko hitro tekel nalit v vrhnji lonček. Še vedno smo glasno navijali za svoje.  

Vročina je naraščala in tudi zbranost je že popuščala, zato je bila zadnja igra bolj prostovoljne narave. Lahko 

smo se preizkusili v lokostrelstvu.  

Po končanem boju smo se zadovoljnih obrazov vrnili nazaj pred hotel na klopce in poslednji skupni čaj, kavo in 

posladek. Izmenjali smo si nekaj kontaktov in nasvetov, nato pa se ob objemih poslovili. Poučno ter izjemno 

prijetno srečanje je bilo in vesela sem, da sem se ga udeležila in pridobila nekaj dragocenih izkušenj.  


