






Od 12.30 do 13.30 



DUŠEVNA STISKA
–

(KAKO) LAHKO POMAGAM?
dr. Špela Hvalec, spec.klin.psih.



Duševne stiske so stare toliko kot človeštvo.



Vsak izmed nas se je že srečal s takšno ali drugačno osebno duševno stisko. 

Nekateri se z duševno stisko soočajo ravno v tem trenutku. 

Zagotovo pa se bo z njo vsak od nas ponovno soočil prej ali slej.



Duševna stiska – (kako) lahko pomagam?



Duševna stiska je…?

Duševna STISKA je termin, ki ga uporabljamo za opis neprijetnih misli, občutkov ali čustev,
ki prizadenejo naš nivo funkcioniranja.

Gre za psihološko neugodje, ki vpliva na naše vsakdanje aktivnosti.



Duševna stiska je…?

…  posledica izgube duševnega ravnovesja v obremenjujočih okoliščinah;
…  v katerih ustaljene strategije reševanja problemov niso učinkovite;
…  traja od nekaj dni, tednov do nekaj mesecev.
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Kriza - porušeno je človekovo duševno ravnovesje, potem ko utrpi hujšo izgubo, mu takšna izguba grozi ali pa si jo dovolj močno predstavlja, do te mere, da ga človek z vsemi svojimi napori in poskusi obvladovanja ne more ponovno vzpostaviti Huda izkušnja, da se posameznikov notranji svet povsem poruši in ne vidi nobenega izhoda iz stiske je lahko na primer izguba bližnje osebe. Vsaka misel na reševanje nastale situacije pa osebi postane še dodatno breme. Človek se lahko takšne ali podobne izgube boji, vendar mu ta strah lahko povzroča prevelike težave, da bi jih obvladoval brez pomoči drugih. Izgube so lahko tudi manjše in manj usodne, vendar se določeni ljudje ob neugodnih dejavnikih tudi nanje odzivajo tako močno, da stiske ne zmorejo obvladati sami



stiska : stres : kriza : travma

◦ … sorodni pojmi;
◦ … nanašajo se na mejne situacije v življenju, ko zahteve v danem trenutku presegajo 

zmožnosti posameznika, da se na situacijo učinkovito odzove z ustaljenimi vzorci reagiranja;
◦ … termin stres izvira iz biološkega konteksta, kriza iz humanistično-eksistencialnega in travma

iz psihoanalitičnega.



Kako, kdaj, zakaj se znajdemo v duševni stiski?

STRESORJI

OKOLIŠČINE
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krizna stanja so tista, na katera nihče ni pripravljen s predhodno izkušnjo ali primerno čustveno anticipacijo. So stanja, na katera ne moremo biti pripravljeni, ne glede na razsežnost naših kliničnih izkušenj. To pomeni, da kljub našim izkušnjam ter vsemu, kar smo slišali in prebrali, na konkretno krizno stanje konkretnega človeka v njegovih specifičnih razmerah ne moremo biti vnaprej pripravljeni. Vedno znova smo ob človeku v kriznem stanju pred povsem novim in neznanim problemom, ki se ga moramo ravno zato lotiti z vso odprtostjo.



DUŠEVNA STISKA
=

miselna, čustvena, telesna in vedenjska reakcija



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE:

→ Telesni: moten apetit, motnje spanja, regulacije temperature, 
bolečine v mišicah,  glavoboli, utrujenost,…

pretirano poseganje po hrani (sladkarijah), kofeinu, PAS
pasivizacija oz. opuščanje aktivnosti



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE:

→ Telesni: moten apetit, motnje spanja, regulacije temperature, bolečine
v mišicah,  glavoboli, utrujenost,…

sprostitvene tehnike



SPROSTITVENE TEHNIKE:
- dihalne vaje,
- vaje čuječnosti,

- tehnike postopnega mišičnega sproščanja,
- meditacija,
- joga,
- vizualizacija, imaginacija,
- avtogeni trening,
- samohipnoza.



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Telesni: moten apetit, motnje spanja, regulacije temperature, 
bolečine v mišicah,  glavoboli, utrujenost,…

sprostitvene tehnike 
načrtovanje dnevne strukture (redna telesna aktivnost)
urejeni obroki (zmanjšan vnos kofeina in sladkorja), ritem spanje -
budnost



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Čustveni: občutek ogrožujočega zapleta in ujetosti z negotovostjo, 
anksioznost, občutek nemoči, brezup, sram, krivda…

zanikanje, zatiranje ali potlačevanje čustev 
samoobtoževanje ali obtoževanje drugih
stresanje slabe volje na druge
vdanost v usodo, pretirana odvisnost od drugih …



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Čustveni: občutek ogrožujočega zapleta in ujetosti z negotovostjo, 
tesnoba, občutek nemoči, brezup, sram, krivda…

pogovor 



Pogovor – namen:
◦ izražanje čustev, misli, potreb

◦ vzpostavljanje realne ocene nevarnosti

◦ jačanje občutkov moči; iskanje notr. in zun. virov po(moči)

◦ spodbujanje k iskanju (strokovne) pomoči
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Pogovor je prvi mehanizem blaženja stiske



Pogovor – ključne komponente:
◦ poslušanje

◦ empatija in podpora

◦ refleksija in razumevanje

◦ informacije

Previdno z besedami!
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Pogovor –

◦ izjave: „Saj bo…“
„Saj ni tako hudo…“
„Daj no, to pa res ni nič takega…“
„A veš, koliko hujših stvari se zgodi drugim?!?“

◦ stresanje nasvetov, modrosti
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Lahko smo zelo pomembna postaja v življenju človeka v stiski.



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Čustveni: občutek ogrožujočega zapleta in ujetosti z negotovostjo, 
tesnoba, občutek nemoči, brezup, sram, krivda…

pogovor 
pomirjujoč in spodbujajoč notranji govor 
ustvarjanje (pisanje dnevnika, likovna dela…)



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Kognitivni: ciklična razmišljanja in okupiranost s kriznim (aktualnim) dogajanjem, 
motnje koncentracije, pozornosti in spomina,…

zanikanje težav
premlevanje določenih vsebin
zatekanje k sanjarjenju
pasivizacija



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Kognitivni: ciklična razmišljanja in okupiranost s kriznim (aktualnim) dogajanjem, 
motnje koncentracije, pozornosti in spomina,…

STOP tehnika



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Kognitivni: ciklična razmišljanja in okupiranost s kriznim (aktualnim) dogajanjem, 
motnje koncentracije, pozornosti in spomina,…

STOP tehnika
prepoznavanje negativnih avtomatskih misli in preoblikovanje teh misli v bolj
realistično naravnane                                          



negativne avtomatske misli
Miselna izkrivljenja ali kognitivne distorzije so sistematičen način posameznikovega miselnega 
izkrivljenja resničnosti. 
• napovedovanje prihodnosti
negativno napovedujemo prihodnost; stvari se bodo poslabšale; zgodilo se bo nekaj slabega,…

„Številke tudi naslednji teden ne bodo boljše.“  „
„Laboratorijski testi bodo slabi.“    →    „Trenutno upoštevam vse nasvete zdravnikov.“

prepoznavanje negativnih avtomatskih misli in preoblikovanje teh misli v bolj realistično naravnane                                          



negativne avtomatske misli
Miselna izkrivljenja ali kognitivne distorzije so sistematičen način posameznikovega miselnega 
izkrivljenja resničnosti. 
• napovedovanje prihodnosti
• katastrofiziranje
verjamemo, da je to, kar se je zgodilo, se dogaja ali se bo zgodilo, tako strašno in nevzdržno, da 
tega ne bomo zmožni prenesti.

„Ziher imam raka.“       →       „Opazila sem spremembo, naročila se bom na pregled.“   
„To je najhuje, kar se mi je lahko zgodilo.“       →       „Res ni prijetno, a je sodelavec še precej bolj 

obremenjen.“  

prepoznavanje negativnih avtomatskih misli in preoblikovanje teh misli v bolj realistično naravnane                                          



negativne avtomatske misli
Miselna izkrivljenja ali kognitivne distorzije so sistematičen način posameznikovega miselnega 
izkrivljenja resničnosti. 
• napovedovanje prihodnosti
• katastrofiziranje
• poosebljanje (personaliziranje)
sebi pripišemo nesorazmerno količino krivde, odgovornosti za negativne dogodke; ob tem 
spregledamo, da so določeni dogodki odvisni tudi od drugih.

„Zakon je razpadel zaradi mene.“       →     „Poleg mene nosi svoj del odgovornosti tudi mož.“  
„Jaz sem kriva za prometno nesrečo.“     →      „Premalo sem bila pazljiva, so pa bile vozne razmere 

zelo slabe, nasproti vozeči voznik pa ni upošteval 
omejitev .      

prepoznavanje negativnih avtomatskih misli in preoblikovanje teh misli v bolj realistično naravnane                                          



negativne avtomatske misli
Miselna izkrivljenja ali kognitivne distorzije so sistematičen način posameznikovega miselnega 
izkrivljenja resničnosti. 
• napovedovanje prihodnosti
• katastrofiziranje
• poosebljanje (personaliziranje)
• pretirano posploševanje (generaliziranje)
na osnovi enega dogodka, izkušnje, lastnosti zaznavamo splošni vzorec.

„Vsi moški so prasci.“      →      „Bivši partner me je pogosto poniževal, a poznam 
moške, ki so v odnosu do svojih partnerk zelo spoštljivi.“

„To se mi vedno dogaja.“     →     „Če dobro pomislim, je to moja edina tovrstna izkušnja.“

prepoznavanje negativnih avtomatskih misli in preoblikovanje teh misli v bolj realistično naravnane                                          



negativne avtomatske misli
Miselna izkrivljenja ali kognitivne distorzije so sistematičen način posameznikovega miselnega 
izkrivljenja resničnosti. 
• napovedovanje prihodnosti
• katastrofiziranje
• poosebljanje (personaliziranje)
• posploševanje (generaliziranje)
• tunelski vid
V obzir jemljemo samo ozek del perspektive, dogajanja.

„Še vedno nimam volje, še vedno sem depresivna.“      →   „Zmorem precej več kot pretekli teden, 
a bi si želela še več energije.“

prepoznavanje negativnih avtomatskih misli in preoblikovanje teh misli v bolj realistično naravnane                                          



negativne avtomatske misli
Miselna izkrivljenja ali kognitivne distorzije so sistematičen način posameznikovega miselnega 
izkrivljenja resničnosti. 
• napovedovanje prihodnosti
• katastrofiziranje
• poosebljanje (personaliziranje)
• posploševanje (generaliziranje)
• tunelski vid
• branje misli
ocenjujemo (brez konkretnih dokazov), da vemo, kaj drugi mislijo.

„Zagotovo je jezen name.“ 
„Misli, da sem nesposobna.“
prepoznavanje negativnih avtomatskih misli in preoblikovanje teh misli v bolj realistično naravnane                                          



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Kognitivni: ciklična razmišljanja in okupiranost s kriznim (aktualnim) dogajanjem, 
motnje koncentracije, pozornosti in spomina,…

STOP tehnika
prepoznavanje negativnih avtomatskih misli  in preoblikovanje teh misli v bolj
realistično naravnane                                        
tehnika reševanja problemov, tehnika odločanja



Posameznik mora ločiti, nad čim ima vpliv in nad čim ga nima.

Pogosto se zgodi, da zgubljamo energijo in čas za reševanje vzrokov stiske, na 
katere ne moremo vplivati (npr. število novookuženih, sprejeti ukrepi). 
Pomembno je, da se osredotočimo v reševanje tistih težav, na katere lahko 
vplivamo (npr. reševanje spora s sodelavcem s pogovorom), jih spremenimo. 



Tehnika reševanja problemov

1. korak: identifikacija problema in njegova opredelitev                                                 
2. korak: oblikovanje rešitev
3. korak: analiza prednosti in slabosti
4. korak: izbor potencialne rešitve/kombinacije rešitev
5. korak: izdelava akcijskega načrta po korakih
6. korak: spreminjanje načrta v dejanja
7. korak: sprotno in končno ovrednotenje ter prilagajanje načrta



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Vedenjski: 
impulzivno, neorganizirano in nekonstruktivno odzivanje/delovanje, 
težnja po takojšnjem zadovoljevanju potreb, zoženi interesi, lakota    
po informacijah, iskanje pomoči s povečano sugestibilnostjo ali pa 
socialna izolacija,…

kompulzivno nakupovanje, športanje, deloholizem
poseganje po sladkarijah in/ali PAS
prepuščanje nadzora drugim, pretirana odvisnost od drugih              
izogibanje socialnim stikom / zapiranje vase



SIMPTOMI DUŠEVNE STISKE :

→ Vedenjski: 
impulzivno, neorganizirano in nekonstruktivno odzivanje/delovanje, 
težnja po takojšnjem zadovoljevanju potreb, zoženi interesi, lakota    
po informacijah, iskanje pomoči s povečano sugestibilnostjo ali pa 
socialna izolacija,…

vzpostavljanje dnevne strukture, določanje prednostnih nalog
sprememba lokacije
pogovor



KONTINUUM DUŠEVNEGA ZDRAVJA

ZDRAVJE BOLEZEN

duševno zdravje           težave z duševnim              duševne motnje        hude duševne
zdravjem                                                            motnje

dober odnos do sebe     težave pri spoprijemanju s               anksioznost moten stik z resničnostjo

dobri odnosi z drugimi              problemi                                     depresija                       vedenje pod vplivom

uspešno spoprijemanje     težave s samopodobo                stresne motnje                 psihopatoloških doživetij

z  izzivi v vsakdanjem         tvegano pitje alkohola                                                            nezmožnost skrbeti za

življenje                         težave s spanjem…                                                            osnovne življenjske potrebe

zdrav življenjski slog
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Psihično dobro počutje oziroma duševno zdravje lahko razumemo kot neke vrste kontinuum.  Na eni strani imamo duševno zdravje, na drugi strani pa duševne motnje.                   Duševnemu zdravju sledijo zelo blage psihične težave ali skrbi, potem sledijo zmerne težave oziroma psihične stiske, tem pa težje psihične stiske in duševne motnje oz. duševne bolezni.



Pomembno je, da ozaveščamo,

◦ da duševna stiska ni znak šibkosti, temveč povsem 
običajna, človeška in življenjska izkušnja,

◦ da spregovoriti o trpljenju in stiski ni znak šibkosti, 
temveč pogumen in pravi korak k reševanju stiske.

Pomembno je, 
◦ da postanemo bolj odprti za stisko sočloveka in mu 

po svojih najboljših močeh pomagamo.
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najsi bo to s pogovorom, če pa tega ne zmoremo, z usmerjanjem k ostalim virom pomoči.



Namesto zaključka…

KITAJSKA PISMENKA za KRIZO
NEVARNOST + PRILOŽNOST



HVALA ZA POZORNOST!
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