
 
 

POROČILO S ŠPORTNO PSIHOLOŠKEGA VIKENDA Z DELAVNICAMI V 
ŠPORTNEM CENTRU TRIGLAV POKLJUKA OD 24. - 26.09.2021 
Petra Jazbec Križman 
 
Zadnji vikend v septembru je Društvo za KVČB organiziralo športno psihološki vikend z delavnicami na Pokljuki.  

Petek, 24.09.2021 

V petek popoldan smo se zbrali v predavalnici v športnem centru Triglav. V predavalnici je bil postavljen pano 

KVČB društva, na mizah so bili kartončki z imeni udeležencev, na dodatni mizi pa nas je čakal material KVČB 

društva ( Kronček, brošura Kronična vnetna črevesna bolezen pri odraslih in Prehranski priročnik). Moj pogled 

so pritegnile pikapolonice, ki so se nahajale kartončku z imenom vsakega udeleženca. Športno psihološkega 

vikenda na Pokljuki se je udeležilo 13 udeležencev. 

V uvodnem predavanju nam je Mateja Saje predstavila program športno psihološkega vikenda, udeleženci pa 

smo se predstavili ostalim članom, povedali zakaj smo prišli in kaj od vikenda pričakujemo. 

Po predstavitvenem delu je sledila večerja. Po večerji smo se zopet zbrali v predavalnici, kjer so se odvijale 

družabne igre. Razdelili smo se v tri ekipe. Dve ekipi sta bili zelo zainteresirani za igranje Dobbla, ena ekipa pa je 

igrala karte Enko. Ob primerni uri smo se odpravili spat, saj so nas naslednji dan čakala predavanja. 

Sobota, 25.09.2021 

V soboto zjutraj smo se najprej dobili na zajtrku in ob deveti uri smo že vsi pridno sedeli v predavalnici. 

Predavala je Ingrid Plankar, doktorandka psihoterapije. Poleg predavanj, ki jih je imela pripravljena, je želela, da 

se ustvari terapevtska skupina, kjer smo lahko izražali svoja mnenja in čustva, ter delili svoje izkušnje. 

Predavanja so bila razdeljena v dva sklopa:  

1. V dopoldanskem delu dneva smo poslušali predavanja z naslovom: Faktorji, ki vplivajo na potek prilagajanja 

bolezni – KVČB ter soočanje z občutki nemoči, negotovosti in nevednosti 

2. V popoldanskem delu dneva smo se seznanili z Predavanji: Bolečina je »notranji krik«, ki vabi k novim 

spoznanjem o sebi in življenjskim spremembam pri KVČB 

V začetku predavanj smo se vrnili v otroštvo. Vsako obdobje od rojstva dalje je pomembno za naš razvoj. Ingrid 

Plankar nam je razvoj pri ljudeh prestavila precej plastično, z vojsko, ki gre v boj. V vsakem obdobju se vojska 

lahko okrepi ali pa izgubi del vojakov. Od število vojakov, ki jih bomo izgubili je odvisno kako bomo delovali v 

življenju po zaključenem odraščanju. 

Odraščanje je razdelila na pet obdobij: 

1. V prvem letu se kreira bazično zaupanje in posledično varnost, ki je predvsem vezan na odnos z mamo. Če 

tega ni, se skreira nezaupanje in ne – varnost, kar po ni najboljša popotnica za v bitko skozi življenje. 



2. V drugem letu se skreira človekova avtonomija, v nasprotnem primeru se na nas vežeta dvom in sram. 

3. Nato sledi tretje obdobje od 4-5 let, kjer mlada oseba začne prevzemati iniciativo, v nasprotnem primeru se 

pojavi občutek krivde. 

4. V četrtem obdobju od 6-12 let se krepi občutek delavnosti, lahko se razvije občutek manjvrednosti. 

5. V petem obdobju mladostnik postavlja svojo identiteto, v nasprotnem primeru se pojavijo občutki 

zmedenosti. 

Če se vojska med odraščanjem krepi, se pri 21 letih zgradi samostojna oseba, ki ve kdo je in kaj si v življenju želi. 

Žal pa idealnost kot takšna ne obstaja in vsak iz obdobja odraščanja zgubi del vojske. 

Bolezen je najhujši deficit (vojakov), ki pa nam ponuja možnost, da se vrnemo nazaj v posamezna obdobja in 

pozdravimo rane. 

Po zaključenem prvem delu smo imeli odmor za kosilo. Vikend je bil sončen, zato smo odmor s kavico in piškoti 

preživeli na soncu. 

V drugem delu smo se lotili našega čustvenega aparata. S pomočjo čustev lahko vidimo kaj se v telesu dogaja. 

Vendar pa smo na področju čustev, generalno gledano, ljudje precej šibki. To dejstvo je potrjeno tudi na 

organskem nivoju, saj se nam amigdala, ki je odgovorna za čustvovanje, tekom evolucije človeka ni preveč 

razvijala in je njena velikost ostala na velikosti graha. Center za razum se je tekom evolucije razvijal in s tem 

povečeval.  

Ingrid nam je predstavila čustva kot abecedo, pri čemer so jeza, žalost, veselje, itd...črke, ki se potem tvorijo v 

besede in nato v stavke. Vsem so nekako črke kot čustva jasne, v besedah in nadalje stavkih pa se že 

popolnoma izgubimo. 

Za posameznika je pomembno, da prepozna svoja čustva, jih osmišlja, nato izrazi in šele potem jih lahko začne 

procesirati. 

Pri KVČB bolnikih je nekako skupna točka kot čustvo jeza, ki jo lahko prepoznamo kot strah ali žalost. 

Pomembno je, da jezo kot tako prepoznamo in jo skozi proces na koncu sprocesiramo. 

Beseda je nato tekla o tem kako čustva kontroliramo: lahko zmanjšujemo ali povečujemo njihovo jakost, lahko 

jih spreminjamo v kakšno drugo obliko čustva ali pa jih ignoriramo. 

Pri vsem tem si moramo zapolniti, da čas ne zdravi bolečine. Z bolečino, ki so po vsej verjetnosti posledica 

travm iz otroštva, se je treba spoprijeti. 

Z delom na sebi, lahko dosežemo umirjanje uma. In ko razrešiš stvari iz preteklosti, lahko živiš tukaj in zdaj.  

Ogromno ljudi pa ne živi tukaj in zdaj, kar se odraža v tem, da nismo v stiku sami s sabo. Temu pojavu pravimo 

otopelost. Otopelost se pri ljudeh lahko kaže z vsemi vrstami odvisnosti. Zelo značilno se prepozna od 38 – 42 

leta, ko ne-otopel človek stopa proti odraslost, otopel pa proti puberteti. 

Kot primer nam je povedala še eno primerjavo. 

V ogledalu vidimo svojo vizualno podobo. Če želimo spremeniti svojo vizualno podobo, se pogledamo v 

ogledalo. Koga naličimo, če se želimo polepšati sebe ali ogledalo? Sebe. 



Zunanji svet pa zrcali naš notranji svet. Ko hočemo popraviti zunanji svet (torej našo notranjost), hočemo 

popravljati ljudi okoli sebe. Kako logično nam je v prvem delu, da ne naličimo ogledalo in kako nelogično, da 

moramo spremeniti sebe in ne ljudi okoli nas. 

Po zaključenih predavanjih smo se odpravili na sprehod po smučišču. Druženje je bilo precej prijetno. Bila je 

priložnost, da se dodatno spoznamo in izmenjamo mnenja. Sledila je večerja in po večerji družabne igre. 

Nedelja, 26.09.2021 

Na nedeljsko jutro sem se zbudila precej zgodaj in sem si privoščila sprehod po bližnji okolici. Zbujajoča narava 

na Pokljuki v jutranjih urah je res fascinantna, gore obsijane z jutranjim soncem, veličastne smreke in živali, ki 

se prosto sprehajajo naokoli. 

Po zajtrku smo se zbrali v predavalnici, kjer je Mateja predstavila plan zadnjega dneva.  

Za konec je sledila športna aktivnost- igre brez meja. 

Naša soudeleženka je pripravila igre v kateri sta se spopadli dve skupini. Razdelili smo se torej v dve skupini: »Ta 

glasni« in »Ta Hitri«. Igre smo vzeli zelo zares, mogoče celo nekateri preveč. Tekali smo med stožci, vlekli vrv, 

pretakali vodo... Po zelo težkem boju, je na koncu zmagala ekipa »Ta glasni«. Vse športne rekvizite smo nato 

pospravili in sledila je kava s sladkimi dobrotami.  

Zunaj je sijalo sonce, dan je bil prečudovit in občutek sem imela, da nihče od nas ne želi, da se vikend konča. 

Čeprav se je v tem vikendu vsak posameznih spoprijel z določenimi notranjimi kriki, je pogovor in sobivanje z 

isto čutečimi ljudmi ta krik pobožal. 

 

 


