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Petek, 30. 9. 2022 

Za nekatere, ki so na Pokljuko prihajali prvič je bila pot med smrekami v deževnem dnevu kot pot na konec 

sveta.  

Ob 16.30 so prvi udeleženci seminarja že prispeli v Hotel Center na Pokljuki, uredili formalnosti, se namestili po 

sobah  in se ob 17. uri zbrali v predavalnici. Po uvodnem pozdravu nam je Mateja v spoznavnem delu 

popoldneva razdelila kartončke z našimi  imeni, ki so nam pomagali pri medsebojni komunikaciji in smo jih 

položili predse na mize. Kartonček je krasila drobna, prikupna pikapolonica. Večjo leseno pikapolonico s 

trakcem in svojim imenom na njem pa smo uporabili za  kratko predstavitev in označitev kraja od koder 

prihajamo na zemljevidu.  Po končanih predstavitvah smo ugotovili, da prisotni kar enakomerno »pokrivamo« 

Slovenijo.  Skupaj  se je seminarja udeležilo 10 članov društva. Moški del članov je zastopal en moški, žensk pa 

nas je bilo devet, v starostni skupini med 30 do 65 leti. Pridružilo se nam je tudi 5 družinskih spremljevalcev. 

Dve članici sva bili na dogodku prvič. Sledila je samopostrežne večerja, izbirali smo med dvema juhama, dvema 

glavnima jedema, solatnim bifejem in sladico.  Pri večerji smo lahko opazovali tudi športnike - biatlonce iz več 

držav, ki so v tem terminu ne glede na vreme na Pokljuki trenirali za prihajajočo tekmovalno sezono.  

Sledil je družabni večer, ob 20. uri smo se ponovno zbrali v predavalnici. Nočni pohod je zaradi slabega vremena 

odpadel. Večer smo tako nadaljevali s prijetnim klepetom in Matejino predstavitvijo poteka seminarja v 

naslednjem dnevu. Kar kmalu smo se odpravili k počitku.  

Sobota, 1. 10. 2022 

Zbudili smo se v oblačen dan z rahlim občasnim dežjem. A vreme danes ni bilo toliko pomembo, saj sta bila 

pred nami sklopa dveh, po naslovu sodeč, zelo zanimivih in koristnih predavanj. Po bogatem samopostrežnem 

zajtrku nam je pridružila, nekaterim prisotnim udeležencem seminarja, že znana predavateljica doktorantka 

psihoterapije ga. Ingrid Plankar in nam predstavila teorijo in prakso  na temo prve delavnice: Faktorji, ki vplivajo 

na potek bolezni KVČB, ter soočanje z občutki nemoči,  negotovosti in nevednosti.  

Izjemno topla, sproščena in zelo pomirjujoča predavateljica nam je v uvodu v svoje predavanje predlagala, da si 

v svojih mislih predstavljamo, da imamo vsi ljudje od rojstvu določeno število vojakov. Ti vojaki gredo od 

začetka našega življenja z nami v življenjski boj  in na tej poti se določeni med njimi poškodujejo, ranijo, 

nekateri celo umejo. 

Po razvojni teoriji (Eriksonova) traja prvo razvojno obdobje približno 9 mesecev. V tem obdobju si novorojenček 

zgradi občutek varnosti in zaupanja. V tem obdobju je otrok v življenju  povsem nemočen in povsem odvisen, 

predvsem od matere.  V primeru, da njegove potrebe niso ustrezno zadovoljene z občutkom varnosti in 

zaupanja gre naprej  z manjšim številom vojakov, saj nekateri umrejo, drugi se poškodujejo, ranijo in človeka 

kasneje  v življenju pogosto vodijo v bolezen. Nemoč kasneje  v življenju prikrivamo z nadzorom in sicer bolj kot 

smo nemočni, bolj nadzorujemo ljudi in dogajanja okoli sebe.  



Druga razvojna faza zajema obdobje 2-3 let in  seže na področje avtonomije. Če otrok nima dovolj možnosti da 

razvije samostojnost se v njem naseli dvom in sram (od tu ven se rojeva težnja po perfekcionizmu, ki je naši 

družbi pogosto tretiran kot pozitivna lastnost). 

Tretja faza zadeva starost 4-5 let in razvoj iniciativnosti, premalo teh izkušenj pripelje do občutka krivde (in od 

tu izhaja težnja po marljivosti). 

 

Psihoterapevtka spregovori tudi o demenci in alzheimerjevi bolezni kot posledicah rezanj, zanikanja realnosti.  

Poudari, da je nujno, da se naučimo aktivno poskrbeti zase in ne pričakovati, da bodo drugi poskrbeli za naše 

dobro počutje.  

 

Nadaljevali smo s tematiko soočanja z boleznijo in čustvi ki se pojavijo v povezavi s postavljeno diagnozi.  Gre 

predvsem za žalost, jezo, nemoč, strah, krivdo, sram, zmedenost, tesnobnost, negotovost, osamljenost ipd. Po 

navadi gre pri tem za paleto več različnih čustev.  

Čustva so jezik našega telesa in so nam dana z namenom -  so naše varovalo.  

Govorili smo tudi o primerih izgorelosti, za katero pa ga. Plankar pojasnjuje, da je posledica prevelike količine 

prejetih informacij, zunanjih dražljajev.  Človek je danes izpostavljen ogromnim količinam informacij in če nima 

ustreznih filtrov, katere informacije so zanj resnično pomembne,  lahko to v njem zbudi tudi frustracije. 

Pomembno je, da se naučimo živeti tukaj in zdaj, kar pomeni biti v popolnem stiku sam s sabo.  

 

V prvi vaji smo razmišljali o tem s katerimi občutki sem se  oziroma se še vedno srečujem pri svoji bolezni in 

kako jih doživljam, izražam, kontroliram? 

Vsakdo na svoj način doživlja svoja čustva in se spopada z njimi, ter jih kontrolira. Lahko gre za skrivanje čustev.  

Jakost čustev opredeljujemo kot večjo ali manjšo, eno čustvo predstavimo kot drugo, čustvo izrazimo na način, 

ki je za druge (ne) sprejemljiv, zaigramo čustva. 

V drugi vaji smo si zastavili  vprašanje: Kako pogosto sem nemočen in kako se s svojo nemočjo spopadam? 

Nemočni smo kadar v mislimo, da: ljudje ignorirajo moje potrebe, nihče me ne razume, ko me gledajo,  ne 

vidijo mene, pričakujejo preveč od mene,  me izkoriščajo,  me želijo kontrolirati,  ne naredijo tega kar od njih 

želim, manipulirajo z mano, so nesramni do mene, grdo govorijo o meni, me ne spoštujejo, me ne obravnavajo 

pošteno, ne slišijo kaj govorim, ni jim mar zame, mi ne pomagajo ko potrebujem pomoč, me zavračajo, me ne 

cenijo, me jemljejo za  nekaj samoumevnega, mislijo da sem neumen, me vidijo kot neprivlačnega ipd. 

 

Pogost beg iz vsega tega je otopelost, ki ima različne oblike: gledanje v prazno, nisem v stiku s sabo, sebe ločim 

iz telesa, samo poškodovanje, uidem v fantazije in sanje, pretirano magično razmišljanje, nezmožnost 

koncentracije, ne zavedanje potencialnih nevarnosti, sodelovanje v tveganih aktivnostih, zaspim tudi ko sem 

obdan z drugimi, kompulzivno vedenje, tudi deloholizem, zloraba alkohola/drog, se obnašam kot da sem mlajši, 

vidim sence črnih figur, figure duhov, sem večina časa zmeden, delujem kot robot -na avtopilotu, imam občutek 

da se gledam daleč-izven telesa, se zibljem gor in dol, da se pomirim. 

 

V tretji vaji smo razmišljali kako se soočam z boleznijo z manj izogibanja in zanikanja.  Ugotovili smo, da je zelo 

pomembno, da ugotovimo in se zavedamo: kdaj jaz otopim, kje imam kontrolo in da prepoznam svoje najbolj 

zastrašujoče sprožilce (česa?). 

Otopelost zmanjša: prepoznavanje kaj imam pod kontrolo, toleriranje strahov, kontrola zastrašujočih misli, 

zmanjšanje prizadevanj za izogibanje spominov, povečanje osebnih  kontaktov z drugimi, delo na vrednostnem 

sistemu, delo na izgubah, učenje prisotnosti, učenje pomirjanja sebe, iskanje pomena življenja, delo na lastnih 

potencialih. 

 

V četrti vaji smo razglabljali o tipih simptomov, ki se lahko pojavljajo: 

Občutek konstantne tesnobe (težave s spanjem, pogosti občutki razdraženosti ali jeze, težave s 

koncentracijo…).  



Iz teh občutkov nam pomaga: osredotočenost na dihanje (joga, meditacija ipd), osredotočenost na telo 

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

Izogibanje (mislim, občutkom, ljudem…, ki nas spominjajo na travmatične dogodke, izgubljanje zanimanja za 

stvari, ki so nas veselile pred travmatičnim dogodkom…)  

Iz teh občutkov nam pomaga tudi predelovanje miselnih vzorcev, soočanje s strahovi, povezovanje z drugimi, 

pisanje o travmatičnih dogodkih, iskanje interesov, vrednost, razvijanje čuječnosti. 

Ponovno izkušanje (ponavljajoče se, razburljive navezave/sanje na dogodek, reagiranje telesa na spomin n 

travmatski dogodek….) iz te situacije si lahko pomagamo tako da se fokusiramo na svoje misli( »Jaz vodim svoj 

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

načrtovanje vnaprej… 

 

Naredili smo odmor za kavo, čaj, se posladkali s piškoti in če eno uro nadaljevali z naslednjim predavanje iste 

predavateljice z naslovom Bolečina je »notranji krik«, ki nas vabi k novim spoznanje o sebi in življenjskim 

spremembam pri KVČB. 

Bolečina je neprijetna in je znak napačnega delovanja v telesu. Na njeno intenzivnost poleg fizičnih 

nepravilnosti v telesu vplivajo tudi  številni psihološki, socialni in kulturni dejavniki. Na izkušnjo bolečine 

vplivajo posameznikovo vedenje, mišljenje in čustvovanje. Kronična bolečina je vedno povezana tudi s čustvi.  

Človek odraste takrat, ko postane dober starš otroku v sebi, ga zna pomiriti in mu dati tisto, kar v določenem 

trenutku potrebuje. Vse to si lahko damo sami, ni nam potrebno čakati, da bomo od koga to dobili, ker ne 

bomo.  

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

prehuda). Spusti (opusti) obrambe, poskusi jo povsem začutiti, dihati z njo. Jeza na bolečino jo samo še okrepi. 

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

bolečino. Bolečina je lahko tudi oblika samo kaznovanja! Ozavestimo spoznanja: Ni nam treba trpeti!  Nisem 

žrtev! Ne potrebujem neskončne bolečine! 

Vprašali smo se: Kaj mi bolečina (bolezen) sporoča? Kako dojemam svojo bolezen, kakšne izkušnje imam z 

bolečino, kako najdem notranjo moč da jo premagujem in na kakšne ovire pri tem naletim? Za aktivno življenje 

in preseganje bolečine je pomembno delo na lastnih potencialih. To pomeni da raziščemo na kaj imamo vpliv in 

na kaj ne. V svoje življenje lahko samo sam prinašam spremembe, pomembno je povezovanje z za nas 

pomembnimi ljudmi in s tem krepimo občutek pripadnosti. V takem okolju se lahko odkrito in iskreno izražamo, 

s tem pa raziskujemo samega sebe, spremenimo videnje na stresne dogodke kot priložnost za rast. Na 

spopadanje z boleznijo pozitivno vlivajo tudi ljudje z optimizmom, smislom za humor in dobra socialna mreža.  

Predavanja in delavnice so bili zelo poučna. Predavateljica je tematiko podala zelo nazorno podprto s primeri iz 

življenja in verjamem, da je vsak od nas prepoznal določene omejitev in prepričanja s katerimi živi in kaj bi bilo 

dobro spremeniti. Prisrčna hvala ga. Ingrid Plankar za vso energijo ki jo je vložila v podajanje svojega znanja in 

vzbujanju (vlivanju) upanja v nas ki nam ga je s svojo delavnico okrepila, da zmoremo preseči svojo omejenost 

in zaživeti polnejše in modrejše življenje.  

 

Predavanje smo zaključili ob 16. uri. Sledil je krajši odmor. Po tednu dežja, oblačnem sobotnem jutru in dnevu, 

se je zjasnilo in kar vleklo nas je v naravo.  Večina se nas je ob 17. uri zbrala pred hotelom in smo se odpravili 

proti Uskovnici. Med hojo smo prijetno klepetali in kaj hitro smo prišli do cilja. Vrnili smo se v hotel na okusno 

večerjo, ki se je zaključila s druženjem in klepetom. Dan je bil zelo intenziven in kaj kmalu smo odšli k počitku.  

 

Nedelja, 2. 10. 2022  

 

Zbudili smo se čudovito jutro, jasno nebo, sonce, jutro ne more biti lepše po deževnem obdobju in je bilo je res 

dragoceno. Po bogatem zajtrku smo pospravili sobe in uredili formalnosti.  Ponovno smo se brali v predavalnici 

in svoje misli strnili v elevacijskem poročilu. Izpolnili smo tudi anketo z namenom zagotavljanja še boljšega 

sodelovanja med člani društva in organizatorji.  



Sledile so skupne igre brez meja, ki nam jih je organizirala ga. Andreja Stanek, tudi članica društva KVČB. Igre so 

potekale na športnem igrišču ob hotelu.  Mateja je določila dve kapetanki skupin, nato pa smo se vsi naključno 

razdelili v dve skupini, ena skupina si ne nadela ime Medvedi, druga Mačke. Igre so se pričele. 

Prva igra: igralci se primejo za roke in naredijo krog igralec ima okoli ene rame telovadni obroč, ki mora potem 

čim hitreje pripotovati preko vseh sodelujočih, ne da bi si pomagali z rokami. V prvi igri so zmagale Mačke. 

Druga igra: igralec dobi  ping pong žlico in jedilno žlico.  Žogico mora na žlici oddati v lonček, ki je na koncu 

steze. Na stezi so postavljeni stožci med katerimi mora čim hitreje priti do cilja, ne sme pa mu pasti žogica iz 

žlice, sicer se mora vrniti na začetek poti. Ekipa ki prva napolni lonček z žogicami zmaga. Tudi v drugi igri so 

zmagale Mačke.  

Tretja igra: prelevili smo se natakarje. Ekipi sta dobili pladenj-frizbi, na katerem so bili PVC lončki različnih 

velikosti. Vsaka ekipa je dobila tudi plastenko s 1,5 l vode. Na koncu steze je bila prazna steklenica, v katero je 

igralec prelil preneseno vodo.  Med startom in ciljem so bili vsake 1,5 metra krogi, v katerem se je igralec moral 

zaustaviti.  Zmaga ekipa ki ima v steklenici na cilju ob koncu največ vode, tokrat so bili to Medvedje.  

Sledila je igra med dvema ognjema, ki smo ga igrali z resasto žogico. Igro smo vsi vzeli zelo za res in smo se zelo 

razigrali. Ponovno so zmagali Medvedje, ki so dali Mačkam še eno priložnost, a tudi drugič jim je medvedom šlo 

bolje.  

Zadnja igra je bila bolj miselna - Activity in je trajala najdlje. Animatorka Andreje je imela v vrečki listke. 

Izmenično smo člani ekip vlekli listke. Na listku so bile besede ene napisane z rdečo, kar je pomenilo da bo 

moral  tekmovalec svoji ekipi besedo narisati. S črno barvo napisane besede pa je bilo treba soji ekipi 

predstaviti s pantomimo. Veliko smeha je bilo in vsi smo dali vse od sebe, tekmovalnost je naraščala, boj med 

ekipama je bil tokrat zelo izenačen a na koncu so zmagali Medvedje.  

Po končanih igrah smo se zbrali na terasi hotela, naredili skupinsko fotografijo in se zadržali ob pijači in sladkih 

prigrizkih. Izmenjali smo si stike in se z objemi poslovili. Srečanje je bilo koristno in prijetno in hvaležna sem, da 

sem imela možnost, da sem se ga udeležila. 


