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UVODNE INFORMACIJE ZA VODJE DELAVNICE 
 
PREGLED 
 
Priročnik opisuje strukturirano delavnico za usposabljanje zdravstvenih delavcev različnih 
panog, namenjeno pridobivanju preprostih veščin za pomoč pacientom, ki jih skrbi lastni 
videz. 
 
Zdravstveni delavci (ZD) po vsej Evropi pogosto poročajo o tem, da obravnavajo paciente, ki 
jih skrbi lastni videz, ki posledica zdravstvenih stanj, poškodb ali stranskih učinkov 
zdravljenja, ki spreminjajo videz posameznika, kar vključuje kraniofacialna stanja (npr. 
razcepljeno ustnico in/ali trdo nebo), opekline in vojne poškodbe, kožna stanja (npr. 
psoriazo, alopecijo), kirurške brazgotine ali pa izgubo okončin zaradi raka ali meningitisa. 
 
ZD so spričo pogostih stikov s pacienti, ki so zaradi zdravstvenega stanja iznakaženi, še 
posebej primerni za pozitivno obravnavo skrbi pacientov glede svojega videza, vendar 
pogosto nimajo ustreznega znanja in samozavesti za posredovanje. Britanske raziskave 
primerov pacientov z opeklinami in rakom kažejo, da ZD lahko prevzamejo takšno vlogo, če 
se jim nudi ustrezno preprosto usposabljanje in dostop do strokovnih virov. Tudi COST akcija 
IS210 je pokazala, da kratko psihosocialno usposabljanje ZD glede nezadovoljstva pacientov 
s svojo telesno podobo hitro izboljša nudenje storitev. Terapija sprejemanja in predanosti 
(ACT) nudi psihološki model, ki je dobro prilagojen potrebam pacientov, ki so ali bodo 
iznakaženi zaradi svojega zdravstvenega stanja. ACT daje poudarek pomoči pacientom, da 
bodo ti lahko živeli izpolnjujoče življenje. Za to jim je treba najprej pomagati jasneje 
opredeliti svoje osebne vrednote ter jim priučiti veščine čuječnosti, da se bodo znali 
spoprijemati s težkimi mislimi in čustvi (npr. skrbmi, povezanimi s svojim videzom), ki ljudem 
pogosto preprečujejo početi stvari, ki se jim zdijo pomembne. Vse več je tudi dokazov, da 
uporaba ACT pomaga pri pogostih psihosocialnih izzivih, povezanih z iznakaženostjo: 
družbeni tesnobi, skrbi glede lastnega videza in samostigmatizaciji.      
 
ACT IN STISKA ZARADI VIDEZA 
Opredelitev skupine pacientov 
 
V zadnjem času se v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske vedno pogosteje 
uporablja izraz vidna drugačnost (ang. visible difference) kot primeren opis telesne podobe, 
ki ni skladna z normo (Rumsey in Harcourt, 2004). Gre za bolj nevtralno alternativo 
medicinskemu izrazu iznakaženost, ki ga lahko povezujemo z družbeno stigmo (Changing 
Faces, 2019). Tudi opredelitev “norme”, od kakršne naj bi odstopala vidna drugačnost, je 
sporna in jo lahko tolmačimo na več načinov.  
 
V tem besedilu uporabljamo izraz, ki je sam po sebi razumljiv: stanja, ki prizadenejo videz. Z 
besedo “stanja” označujemo katerokoli obolenje, bolezen, prirojeno anomalijo, atipični 
telesni razvoj, poškodbo ali medicinsko zdravljenje, ki ima posledice za posameznikov 
(telesni) videz. Nekateri posamezniki se rodijo s stanji, ki prizadenejo videz, kar je lahko 
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opazno od rojstva (npr. razcepljena ustnica/trdo nebo, kraniosinostoza) oziroma se razvije 
kasneje (npr. nevrofibromatoza). Pri drugih se videz spremeni kot posledica kožnega 
obolenja (npr. psoriaze, ekcemov), telesnih poškodb (npr. opeklin, prometnih nesreč) ali 
kirurških posegov (npr. zaradi raka). Zaradi napredkov v zdravstvu je precej verjetno, da se 
bo število posameznikov s stanji, ki prizadenejo videz, stalno povečevalo, saj vedno več ljudi 
preživi posledice nesreč, obolenja in bolezni (Williamson in sodelavci, 2018). 
 
V preteklosti raziskovalna skupnost, ki se je posvečala področju stanj, ki prizadenejo videz, v 
to kategorijo ni uvrščala debelosti, motenj prehranjevanja, telesnih in gibalnih motenj, saj 
prinašajo še dodatno raven kompleksnosti, poleg tega pa se s temi področji že dalj časa 
ukvarjajo druge uveljavljene raziskovalne skupnosti. Vendar mnogo psihosocialnih izzivov in 
načinov posredovanja, ki jih bomo opisali v nadaljevanju, velja tudi za zgoraj omenjena 
stanja. 
 

UVODNE INFORMACIJE ZA VODJE DELAVNICE 
 
Psihosocialni izzivi, s kakršnimi se spopadajo pacienti s stanji, ki prizadenejo videz 
 
V družbenem okolju, kjer se velik pomen pripisuje telesni podobi, obstaja tveganje, da se 
bodo pri posameznikih nenavadnega videza pojavile duševne in družbene težave (Shepherd 
in sodelavci, 2018). 
 
Mnogi izmed njih tako poročajo o družbeni diskriminaciji in vsiljivi pozornosti. Pri otrocih in 
mladostnikih se to pojavlja v obliki draženja, ustrahovanja in družbenega zavračanja (Fergen 
in sodelavci, 2015). Odrasli pogosto govorijo o tem, da vanje strmijo neznanci, jih sprašujejo 
o njihovem stanju, ga komentirajo in/ali se izogibajo biti v njihovi bližini (Kleve in Robinson, 
1999; Ryan, Oaten, Stevenson in Case, 2012). 
 
O duševnih težavah, s katerimi se spopadajo posamezniki vseh starostnih skupin in z 
najrazličnejšimi stanji, ki prizadenejo videz, poročajo iz vsaj 13 evropskih držav; omenjajo 
družbeno tesnobnost (socialno anksioznost) ter izogibanje družabnim in javnim situacijam, 
ki jih navdajajo s strahom, nezadovoljstvo s telesno podobo, občutek sramu in 
samostigmatizacije, depresijo, splošno tesnobo, nizko samopodobo in slabo kakovost 
življenja (Sodelovanje pri raziskavi videza/Appearance Research Collaboration – Clarke in 
sodelavci, 2014; Dalgard in sodelavci, 2015; Montogomery, Messenger, Norman in 
Thompson, 2016; Osinubi in sodelavci, 2017; Randa, Lomholt, Skov in Zachariae, 2018).  
 
Nekateri pacienti s stanji, ki prizadenejo videz, živijo s simptomatičnimi zdravstvenimi 
težavami, ki se lahko sčasoma spremenijo (npr. psoriaza), lahko jih spremlja kronična 
bolečina (npr. lipedem) ali srbečica (keloidna brazgotina), morda zahtevajo dolgotrajno 
zdravljenje in odločitve glede zdravljenja (npr. razklana ustnica in/ali nebo, 
nevrofibromatoza) ali pa ogrožajo življenje (npr. rak). Ti pacienti se morajo spopadati tudi s 
številnimi psihičnimi izzivi, ki so povezani neposredno s takšnimi stanji in precej presegajo 
zgolj skrbi zaradi videza. 
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Psihosocialni izzivi, s kakršnimi se spopadajo družinski negovalci 
 
Družinski negovalci, najpogosteje starši, so močno vključeni v nego otrok in mladostnikov s 
stanji, ki prizadenejo videz. 
 
Starši se lahko srečajo s psihološkimi izzivi, ki jih prinaša prilagajanje na videz svojega otroka 
in med drugim vključujejo tesnobna razmišljanja o tem, kako bodo otroka obravnavali 
prijatelji, sorodstvo in javnost, kot tudi pretirano pazljivost in občutljivost na reakcije drugih 
ljudi do otroka (Hlongwa in Rispel, 2018; Rumsey in Harcourt, 2005). 
 
Starši se lahko bojijo in izogibajo družabnim ali javnim situacijam (Klein in sodelavci, 2006). 
Poleg tega kvalitativne raziskave v Združenem kraljestvu kažejo, da utegnejo določeni starši 
otrok z razcepljeno ustnico in/ali nebom zaradi omenjenih strahov posledično vzpostaviti 
neprimeren pristop k vzgoji in postanejo preveč zaščitniški do otroka (Stock in sodelavci, 
2019). 
 
Pri negi zdravstvenega stanja svojega otroka je prvenstvena vloga staršev sprejemanje 
odločitev glede medicinskih posegov (npr. operacija razcepljene ustnice in/ali neba; Jeffrey 
in Boorman, 2001) ter skrb za negovanje doma (npr. nega brazgotin zaradi opeklin po 
izpustu iz bolnišnice; Heath, 2019). To predstavlja še dodaten pritisk in odgovornost za 
starše, ki se morda že sicer borijo z občutki izgube, krivde (npr. da niso preprečili opeklinske 
poškodbe) in jeze ob zdravstvenem stanju svojega otroka (Heath in sodelavci, 2018). 
 
 
 

UVODNE INFORMACIJE ZA VODJE DELAVNICE 
 
Predstavitev terapije sprejemanja in predanosti za to skupino 
 
Terapijo sprejemanja in predanosti (ACT, Acceptance and Commitment Therapy) so v 90. 
letih prejšnjega stoletja v ZDA razvili raziskovalci in uporabni psihologi (Hayes in sodelavci, 
1999). ACT se osredotoča na nudenje podpore posameznikom, da bodo mogli ravnati z višjo 
mero namena in jasnosti za bolj smotrno, polno in zadovoljujoče življenje. Zato se ime 
terapije v angleščini izgovori kot act (ravnati/ravnanje oz. ukrepanje) in ne kot posamezne 
črke (A-C-T). 
 
Psihološki mehanizem pri ACT, ki spodbuja takšno ravnanje za obogatitev življenja, se 
imenuje “psihološka fleksibilnost” (tj. prilagodljivost). To pomeni, da se je posameznik 
zmožen osredotočiti na svoj trenutni položaj z odprtim duhom in ozaveščenostjo in se nato 
odloči ravnati tako, da bo lahko živel čimbolj v skladu s svojimi osebnimi vrednotami (Hayes 
in sodelavci, 2006; Kashdan, 2010). ACT za spodbujanje psihološke fleksibilnosti uporablja tri 
soodvisna terapevtska orodja: razjasnitev vrednot, čuječnost in predano ravnanje.      
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Razjasnitev vrednot 
 
Razjasnitev vrednot nam pomaga spoznati, kaj nam je v življenju resnično pomembno 
oziroma kaj se nam zdi najbolj zadovoljujoče. ACT spodbuja posameznike, da svoje vrednote 
ubesedijo. Vrednote so v tem kontekstu torej vse, kar posameznikom predstavlja najbolj 
zaželene lastnosti življenja, h katerim bi v najboljšem primeru usmerili svoja prizadevanja. 
Vrednote postrežejo z odgovorom na vprašanje: “Kaj bi si želeli za rdečo nit svojega 
življenja?” “Družina”, “prijaznost”, “ambicije”, “pogum” in “zvestoba” je nekaj pogostih 
primerov. Posamezniki lahko navedejo lastne vrednote ali pa jih izberejo s ponujenega 
seznama, če jim je tako ljubše.  
 
Ko si posamezniki razjasnijo svoje vrednote, lahko te služijo kot vodilo oziroma notranji 
“kompas”, ki usmerja njihovo življenje v želeno smer. Vrednote lahko pomagajo tako pri 
načrtovanju k vrednotam usmerjenih ciljev kot tudi pri odločitvah, kako najbolje ravnati v 
določenem trenutku. Na primer, pacient z opeklinskimi brazgotinami, ki je kot vrednoto 
navedel “prijateljstvo”, si lahko za cilj določi, da se bo dogovoril za srečanje s starim 
prijateljem, čeprav ga skrbi, kaj si bo slednji mislil o njegovem videzu. Alternativni scenarij bi 
bil, da isti pacient nekega dne med sprehodom opazi starega prijatelja in se spomni na 
izraženo vrednoto “prijateljstva”, ko koleba, ali naj se mu približa in ga pozdravi ali pa se mu 
izogne (Zucchelli in sodelavci, 2018). 
 
Pacienti s stanji, ki prizadenejo videz, se lahko začnejo preveč osredotočati na svojo telesno 
podobo in na to, kako se bodo nanjo odzvali drugi (Sodelovanje pri raziskavi videza, 2014). 
Če takšne paciente poprosimo, naj dobro razmislijo, katere vrednote jim v resnici veliko 
pomenijo, jim s tem pomagamo ponovno vzpostaviti odnos do starih vrednot, ki so jih 
morda zapostavili, ker so se preveč osredotočali na videz, ter razširiti njihova prizadevanja 
preko omejujoče skrbi glede videza (Stock in sodelavci, 2019). 
 

UVODNE INFORMACIJE ZA VODJE DELAVNICE 
 
Čuječnost 
 
Čuječnost opredeljujemo kot zmožnost biti trajno pozoren na svojo trenutno izkustvo in pri 
tem biti naravnan na odprtost in sprejemanje (Bishop in sodelavci). Predmet te pozornosti je 
lahko kakršnokoli notranje izkustvo: fizični občutki, čustva, misli, pogledi, vonji ali okus. 
 
Za ACT sta še posebej zanimiva dva vidika čuječnosti. Pri prvem gre za misli. Fuzija (zlitje) 
misli je nagnjenost k temu, da tolmačimo misli kot dejstva in v povezavi z njimi ravnamo, kot 
da bi to tudi v resnici bila dejstva (Hayes, 2006). Na primer, če nekdo verjame misli, da “je 
pregrd, da bi ga kdo imel rad”, mu bo to lahko preprečevalo, da bi se podajal v medosebne 
odnose. Obstajajo posebne tehnike čuječnosti, ki se osredotočajo na ta proces: naučiti se je 
treba opazovati lastne misli in jih prepoznavati zgolj kot jezikovne konstrukte, ki so sicer 
lahko resnični, lahko pa tudi ne. To pacientom omogoča, da se odcepijo od misli (defuzija 
misli) ali pa jih ublažijo. 
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Osebam s stanji, ki prizadenejo videz, se lahko določene mučne misli izkažejo za objektivno 
resnične, na primer “ljudje strmijo v mojo kožo” ali pa “videti sem tako drugače kot vsi ostali 
okoli mene”. Ublažitev ne pomeni, da je treba takšno misel ovreči, temveč nas spodbuja, da 
se osvobodimo iz njenega primeža, tako da si pridobimo boljši nadzor nad tem, kako bomo 
ravnali. Tako bomo dosegli, da bodo naše odločitve bolj določale vrednote in manj vsebina 
misli. 
 
Drugi osrednji koncept ACT je izkustveno izogibanje. Gre za človeku prirojen način 
spoprijemanja, pri katerem se skušamo izogniti bolečim notranjim izkustvom (tj. čustvom, 
mislim, ipd.), jih odpraviti ali pa jih spremeniti, celo kadar to nazadnje vpliva na kakovost 
življenja (Hayes, 2006). K izkustvenemu izogibanju se vedno znova zatekamo, ker prinaša 
takojšnje olajšanje, povezano z zmanjšanjem silovitosti bolečih notranjih izkustev, kot je 
olajšanje, ki ga občutimo, ko se izvijemo iz strah vzbujajoče družabne situacije (“negativna 
krepitev” v smislu behavioralne psihologije; Kent, 2000). Če povzamemo, stremljenje k 
kratkoročnemu olajšanju lahko preprečuje doseganje dolgoročne kakovosti življenja. Kolikor 
je lahko posameznik pozoren na svoja notranja izkustva na odprt in sprejemajoč način s 
pomočjo urjenja čuječnosti, toliko več nadzora bo imel pri odločanju za ustrezen način 
ravnanja, kadar bo dejansko prišlo do boleče izkušnje. To vključuje odločanje za “težjo” 
izbiro, kadar je ta skladna s posameznikovimi vrednotami, namesto da bi iskal takojšnje 
olajšanje z izogibanjem situaciji. 
 
Fuzija (zlitje) misli in izkustveno izogibanje se združujeta in skupaj povzročata izogibalno 
ravnanje. Zato razvijanje izkustvenega sprejemanja in defuzije misli preko urjenja čuječnosti 
pomaga razviti bolj prilagodljive odzive na situacije. Na primer, posameznik s stanjem, ki 
prizadene videz, je gost na zabavi, ki je zanj zaradi nekega razloga pomembna in jo je vredno 
obiskati. Vendar, če se je zlil z mislijo “ljudje strmijo vame”, potem je verjetneje, da bo svojo 
pozornost usmeril na to misel kot dejstvo, zaradi česar se bo počutil nesproščeno in 
tesnobno. Nagnjenost k izkustvenemu izogibanju bo nato povečala verjetnost, da bo zabavo 
zapustil in tako odpravil tesnobnost. V nasprotnem primeru, torej če bi razvil močnejšo 
kognitivno defuzijo, bi se manj ukvarjal z mislijo, da “ljudje strmijo vanj” in bi bolj užival na 
zabavi. Enako velja tudi, da če bi vzdrževal določeno raven izkustvenega sprejemanja, bi bil 
sposoben obvladovati kakršnokoli nesproščenost in tesnobo, do katere bi prišlo, ter ostal na 
zabavi, ki je zanj pomembna.                           
 
 

UVODNE INFORMACIJE ZA VODJE DELAVNICE 
 
Predano ravnanje 
 
Vrednote nudijo usmeritve ravnanja (aktivnosti) in veščine čuječnosti pomagajo vztrajati pri 
kakršnihkoli bolečih notranjih izkustvih, ki izhajajo iz delovanja, ki ima neko vrednost. 
Vendar, če želimo dolgoročno vztrajati pri vzorcu delovanja, ki ga usmerjajo vrednote, 
izjemno pomaga, če si zastavimo jasne cilje. Če si še naprej pomagamo s prispodobo vrednot 
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kot notranjega kompasa, potem cilji predstavljajo cilje potovanja, ki so poravnani s temi 
vrednotami; cilje lahko dosežemo in “jih odkljukamo”, medtem ko vrednote ostajajo. Na 
primer, mati novorojenčka z razcepljeno ustnico in trdim nebom si lahko postavi cilj, da bo 
svojega otroka predstavila svojim prijateljem, navkljub bojazni, kako se bodo prijatelji 
odzvali, na osnovi svoje vrednote “povezovanja s prijatelji” (ki jo lahko uporablja za 
postavljanje nadaljnjih ciljev).  
 
Cilji so lahko kratko-, srednje- in dolgoročne narave in so najučinkovitejši, če so točno 
določeni, izmerljivi, dosegljivi in časovno omejeni (Michie, 2014). Pri zasledovanju bolj 
izzivov polnih ciljev se bodo verjetno pojavile psihološke prepreke, s katerimi se je treba 
spoprijeti s pomočjo veščin čuječnosti, med drugim izkustvenega sprejemanja in defuzije. 
 
Glede na stopnjo potreb pacientov in vire, ki so na voljo zdravstvenim delavcem, lahko ACT 
nudimo preko individualnih terapevtskih srečanj, ki jih izvajajo ustrezno usposobljeni 
psihologi (npr. Bacon, Farhall in Fossey, 2014), preko skupinskih programov s pomočjo 
priročnika, ki jih izvajajo zdravstveni delavci (npr. Williams, Vaughan, Huws in Hastings, 
2014), preko kratkih izobraževalnih delavnic (Pearson, Follette in Hayes, 2012) oziroma 
preko gradiv za samopomoč (French, Golijani-Moghaddam in Schroder, 2017). 
 
            

 
 
 
 
PEDAGOŠKE INFORMACIJE O DELAVNICI 
 
Ciljna skupina 

- To delavnico smo zasnovali za zdravstvene delavce različnih panog. Predhodne 
izkušnje z ACT ali nudenjem pomoči pacientom, ki jih skrbi videz, niso 
potrebne. 

 
Velikost skupine 

- Priporočamo skupine med 9 in 15 udeleženci. 
 
Uporaba tega priročnika 

- Priročnik vsebuje fotokopije diapozitivov PowerPoint, ki se prikazujejo od 
začetka do konca delavnice, s spremljevalnimi besedili, ki jih vodja 
usposabljanja prebere na glas, ter napotke, kako usmerjati delo v skupinah in 
vaje. 
 

Gradivo in oprema za izvajanje delavnice  
- ta priročnik. 
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- kopija diapozitivov PowerPoint ACT Now. 
- računalnik in projektor, ki lahko predvaja videoposnetke z zvokom.  
- dostop do interneta za predvajanje spletnih videov. 
- izvoda začetnega in končnega vprašalnika ACT Now, list z informacijami in 

obrazcem za soglasje, ki ga mora izpolniti vsak udeleženec posamično. Ti 
dokumenti so podani v tem priročniku (zasloni 72-80) in se jih lahko kopira. 

- izvodi delovnega zvezka za udeležence delavnice. Ta dokument je podan v tem 
priročniku (zasloni 81-110) in se ga lahko kopira. Vsak udeleženec naj prejme 
en izvod. 

- Udeleženci rabijo papir in pisalo. 
 
 
1. SKLOP  
 
ACT Now: 
Nudenje podpore psihosocialnemu prilagajanju pacientov z zdravstvenimi stanji, ki 
prizadenejo njihov videz. 
Enodnevni program usposabljanja za zdravstvene delavce 
 

Dobrodošli! Današnja delavnica ACT Now je namenjena usposabljanju za pomoč 
pacientom pri soočanju s psihološkimi skrbmi zaradi zdravstvenega stanja oziroma 
poškodbe, ki ima posledice za njihov telesni videz. Usposabljanje je zasnovano za delo z 
odraslimi pacienti od dopolnjenega 16. leta. Za začetek bi se predstavili drug drugemu 
oziroma si samo osvežili spomin, kaj točno kdo počne. Moje ime je … in bom danes 
vodil(a) to delavnico, sicer pa delam kot…  
Ali nam lahko zaupate svoje ime in priimek, svojo specializacijo in pa nekaj o sebi, česar 
ne ve nihče od tukaj prisotnih?      

 
 
Časovni razpored delavnice 

1. sklop - Projekt usposabljanja ACT Now 
- Vprašalnik 
- Komunikacija s pacienti 
- Psihosocialne težave pacientov, povezane z videzom 
- Uvod v pristop ACT 

Odmor  

2. sklop - Obravnavanje napačnih predstav (mitov) o skrbeh glede videza 
- Prepoznavanje pacientov v stiski in pogovor z njimi glede videza 

Kosilo  

3.sklop - Uporaba ACT s pacienti 
- Kaj je treba upoštevati, kadar nudimo podporo pacientom 

Odmor  

4. sklop - Kako pomagati pacientom k boljšemu življenju z uporabo bistvenih 
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veščin ACT 
- Viri, ki pridejo v poštev pri nudenju podpore pacientom 

Povratne 
informacije 

- Vprašalnik in naslednji koraki 

 

  
Ves današnji dan bomo namenili pridobivanju novih znanj in veščin, si ogledali 
videoposnetke za usposabljanje in vadili tehnike, ki jih boste uporabljali s pacienti. V 1. 
sklopu bomo predstavili projekt ACT Now in vas poprosili, da izpolnite krajši vprašalnik. 
Ne skrbite glede tega vprašalnika, saj je anonimen, namenjen pa je zgolj naši interni 
uporabi za izboljšanje delavnice. Spomnil(a) vas bom, kako uporabljati komunikacijske 
veščine za spodbudo pacientom, da bodo z vami delili morebitne skrbi glede svojega 
videza, nato pa predstavil(a) psihosocialne težave, s kakršnimi se soočajo pacienti z 
zdravstvenim stanjem, ki prizadene videz. Sledila bo uvodna predstavitev Terapije 
sprejemanja in predanosti oziroma ACT (izgovorimo “ekt”, čeprav gre v resnici za kratico 
“Acceptance and Commitment Therapy”). To je psihološki model, ki ga bomo uporabljali 
pri nudenju podpore pacientom. V 2. sklopu se bomo posvetili najbolj razširjenim 
napačnim predstavam oziroma mitom o skrbeh glede videza, razpravljali o načinih 
prepoznavanja pacientov, ki utegnejo biti v stiski, in predstavili posebne temu 
namenjene tehnike, ki vam bodo pomagale pri pogovoru o videzu s svojimi pacienti. V 3. 
in 4. sklopu se bomo osredotočili na to, kako lahko uporabljate model ACT v 
vsakodnevni praksi za pomoč pacientom. Na koncu vam bom podal(a) še napotke glede 
drugih virov, ki jih lahko uporabljate s svojimi pacienti, vas prosil(a), da ponovno rešite 
vprašalnik, pogovorili pa se bomo tudi o tem, kako je potekal dan in kaj smo se naučili.             
 
1. SKLOP  
 
Ali imate kakšna vprašanja, preden nadaljujemo? Vodja: če vam zastavijo vprašanje, na 
katero ne morete odgovoriti takoj, si ga zabeležite in povejte udeležencu, da se boste 
posvetili vprašanju med odmorom in udeležencu postregli z odgovorom kasneje.    
 
ACT Now: Splošni pregled projekta 

• Vzpostavljen v sklopu programa Erasmus+ 
• September 2018 – avgust 2020 
• Sodeluje 9 držav 

• Švedska, Nizozemska, Norveška, Estonija, Grčija, Ciper, Slovenija, Združeno 
kraljestvo in Romunija 

• Splošni cilj:  
• Seznanitev zdravstvenih delavcev z inovativnimi tehnikami, s katerimi bodo 

lahko pomagali pacientom, ki se soočajo s skrbmi glede svojega videza. 
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Ta delavnica je del dveletnega projekta ACT Now, ki ga financira pobuda Erasmus+ 
Evropske unije. Strokovni predstavniki 9 evropskih držav so združili moči pri razvoju 
delavnice za usposabljanje, s pomočjo katere bodo zdravstveni delavci lahko usvojili 
inovativne tehnike, ki jim bo omogočala pomagati pacientom s skrbmi glede lastnega 
videza.   
 
  
ACT Now: Splošni pregled projekta 
 
Faze projekta 

1. Anketiranje zdravstvenih delavcev. 
2. Razvoj inovativnega celodnevnega programa usposabljanja. 
3. Pilotni program v 5 državah: Estoniji, Grčiji, Cipru, Sloveniji in Romuniji. 
4. Ovrednotenje in nadaljnji razvoj za usposabljanje več zdravstvenih delavcev. 

  

 
Projekt sestoji iz 4 faz. Najprej smo izvedli anketo med zdravstvenimi delavci iz različnih 
panog, da smo ugotovili, kakšno podporo in usmerjanje bi si želeli za obravnavanje skrbi 
svojih pacientov glede videza. Izsledke smo upoštevali pri pripravi vsebine usposabljanja 
v drugi fazi. Trenutno smo v 3. fazi in izvajamo poskusno usposabljanje v 5 državah in 
pridobivamo vaše povratne informacije. Te nam bodo pomagale ovrednotiti in izboljšati 
usposabljanje v 4. fazi, preden ga bomo izvajali v širšem obsegu.   
 
 
  
Kaj zdravstveni delavci pričakujejo od usposabljanja? 
 
V anketi so izrazili: 
 

Kako prepoznati paciente, 
ki jih tarejo skrbi, povezane 
s telesnim videzom? 

Kako lahko pomagam 
pacientom, da bodo bolj 
samozavestni? 

Kako dejavno vključiti 
paciente v terapijo? 

 Specifične tehnike za ljudi s 
skrbmi glede svojega 
videza. 

Kratka in koristna navodila. 

 
 

 
Kaj torej zdravstveni delavci po lastnih besedah pričakujejo od tega usposabljanja? 
Vodja: preberite oblačke z besedilom. 
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Rabimo vaše znanje in strokovno pomoč!        [Slika: Rabimo VAS!] 
 

• Vaše povratne informacije nam bodo pomagale optimizirati program 
usposabljanja. 

• Lahko se učimo iz vaših izkušenj. 
• Prosimo, izpolnite naslednji vprašalnik in nam podajte podrobnejše 

povratne informacije med jutrišnjim srečanjem.  

 
 
Upamo, da bo ta delavnica zdravstvenim delavcem postregla z vsem, kar želijo in 
potrebujejo. Vendar smo lahko o tem prepričani le, če nam posredujete svoje povratne 
informacije, da se bomo lahko učili iz vaših izkušenj in optimizirali program. Jutri vas 
bomo prosili za podrobnejše povratne informacije, za začetek pa bi želeli, da izpolnite 
vprašalnik Act Now. Prosimo, preberite list z informacijami ter odkljukajte okvirček na 
obrazcu za soglasje. 
 
Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik ACT Now. 

 

 
 
Vedite, da je vprašalnik anonimen. Najbolj nam boste pomagali, če boste na vprašanja 
odgovarjali kar najbolj verodostojno. Za odgovore ni treba porabiti veliko časa; 
priporočam, da se omejite na pet minut.  
Vodja: vsakemu udeležencu dajte list z informacijami, obrazec za soglasje in vprašalnik Pre 
ACT Now (zasloni 73-77 v vašem priročniku). 

 
 
Kaj pričakujemo od zdravstvenih delavcev, ki se udeležujejo usposabljanja? 
 

1. Kakršnekoli informacije osebne ali zaupne narave ostanejo v tem prostoru. 
2. Prosimo, da ste spoštljivi drug do drugega. 
3. Prosimo, da se z odmora vrnete pravočasno. 
4. Prosimo, čimbolj poskrbite, da s svojim vedenjem ne boste motili dela. 

• Telefone izklopite oz. vključite tihi način, izogibajte se zasebnim klepetom. 
5. Prosimo, da nam podajate iskrene povratne informacije. 
6. Prosimo, da sodelujete kolikor se le da dejavno… 

  

 
 
Hvala, ker ste izpolnili vprašalnik. Pred nami je celoten program usposabljanja, ki bo, 
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upamo, za vas prijetna izkušnja. Preden pa začnemo, se pogovorimo o tem, kaj 
pričakujemo od vseh udeležencev delavnice. Tako vodji kot vam, udeležencem, bo v 
veliko pomoč, če se najprej dogovorimo o nekaj osnovnih pravilih, ki naj veljajo ves dan 
usposabljanja.  
Vodja: preberite alineje na diapozitivu. 

 
 
Da bomo od danes odnesli največ koristi... 
 
[Slika: Kjer se dogajajo čarobne reči          Vaša cona udobja]  

 

 
 
Vendar pa si vsi prvenstveno želimo, da boste imeli kar največ koristi od današnjega 
usposabljanja. Pristop, ki ga učimo, zahteva dejavno sodelovanje, in bolj kot se lahko 
vključite v vaje, pa ne zgolj kot profesionalci, temveč s svojim celotnim človeškim bitjem, 
toliko več boste dobili nazaj. Možno je, da boste pri tem morali zapustiti svojo cono 
udobja, vendar bo vredno, saj se prav tu najpogosteje dogajajo čarobne reči! 

 
  
Priskrbeli smo vam tudi delovni zvezek, ki dopolnjuje to delavnico in kjer boste našli 
podrobnosti o vajah, ki jih lahko izvajate s svojimi pacienti, kot tudi liste z 
informacijami, ki jim jih lahko razdelite. Danes se bom večkrat skliceval(a) na ustrezne 
vaje v delovnem zvezku.  
Vodja: vsakemu udeležencu izročite izvod delovnega zvezka. 

Učni cilji 
Do konca današnje delavnice se boste naučili: 

1. opisati pogoste psihične in socialne težave, s katerimi se lahko srečujejo pacienti z 
zdravstvenim stanjem, ki povzroča spremembe videza; 

2. uporabljati sporazumevalne veščine in načrt ACT pri pogovorih s pacienti o 
njihovih skrbeh glede videza; 

3. prepoznati pogoste napačne predstave o videzu; 
4. pomagati svojim pacientom ugotoviti, kaj so njihove vrednote (kaj jim je v življenju 

resnično pomembno); 
5. naučiti svoje paciente čuječnega dihanja in se s pomočjo vaj “defuzije” odcepiti od 

težkih misli in občutij glede videza ter jih obvladovati, nato pa se osredotočiti na 
to, kar jim je resnično pomembno; 

6. sodelovati s svojimi pacienti in skupaj zastaviti preprost cilj, ki jim bo pomagal 
doseči, kar jim je resnično pomembno. 
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Določili smo nekaj posebnih učnih ciljev, ki naj bi jih dosegli s to delavnico. Naj vam jih 
predstavim. Do konca današnje delavnice se boste naučili…  
Vodja: nato preberete alineje na diapozitivu. 

  

 
Nasveti za komunikacijo s pacienti 
Ustvarite varno območje: 
 

• Prepričajte se, da je fizično okolje primerno za vrsto pogovora, ki bi ga 
želeli imeti s pacientom. 

• Prepričajte se, da je pacientu udobno in da je sproščen. 
• Kolikor je možno, odpravite moteče elemente ali preprečite motenje (npr. 

ostalo osebje, obiskovalci, telefoni). 
• Poskrbite, da drugi ne bodo mogli slišati vašega pogovora. 

 

 
 
         

Sedaj lahko začnemo razmišljati o svojih veščinah sporazumevanja. Dobre 
sporazumevalne veščine so še posebej pomembne, če želimo pacientom pomagati, da 
nam zaupajo svoje skrbi glede telesnega videza. Verjetno se že zavedate, sicer pa boste 
to spoznali danes, kako zelo lahko pacienti oklevajo govoriti o svojih občutkih glede 
telesnega videza. Naj vas le spomnimo osnov in podamo nekaj nasvetov za interakcijo s 
pacienti, kadar je tematika še posebej občutljiva – vsi pa vemo, da je telesna podoba še 
kako občutljiva tema. Najprej morate ustvariti okolje, v katerem se bo pacient počutil 
varno in bo lahko bolj sproščeno odkrito govoril, postavljal svoja vprašanja in 
odgovarjal na vaša.     
Vodja: preberite alineje na diapozitivu. 

  

Nasveti za komunikacijo s pacienti 
Uporabljajte pozitivno govorico telesa 
 

• Vaša telesna drža naj bo sproščena – sproščena ramena, vzravnan in ne tog 
hrbet. 

• Nasmešek izraža pozitivnost in toplino. 
• Očesni stik – glavo držite vodoravno in pacienta glejte v oči, ko se 

pogovarjata. 
• Če se rahlo nagnete proti pacientu, mu sporočate, da vas zanima in da ga 

zbrano poslušate. 
• Pritrdilni gibi (npr. kimanje in nasmeški) nakazujejo na empatijo. 
• Opazujte pacientovo govorico telesa in ugotovite, če vam morda sporoča 

kaj o svojih občutjih, ali kaže znake tesnobnosti?   
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Kateri nebesedni znaki vam nakazujejo, da se vaš pacient počuti tesnobno?  

 
     

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu (Možni odgovori so med drugim: sklonjena glava, 
usločena ramena, izogibanje očesnemu stiku, če ne ve, kam bi z rokami...) 

 
               

Nasveti za komunikacijo s pacienti 
Bodite dober poslušalec 
 
[Slika (citat Dalai Lame): “Kadar govorite, zgolj ponavljate, kar že veste. Če poslušate, se 
utegnete naučiti kaj novega.” – Dalai Lama] 
 

• Sprašujte odprta vprašanja (začnite jih npr. s: kako se počutite… povejte mi 
o…?) 

• Ne priganjajte svojih pacientov – bodite potrpežljivi. 
• Ne domnevajte, kaj jih utegne težiti. 
• Ne podajajte sodb (O tem vam pa res ne bi bilo treba skrbeti!) 
• Pokažite empatijo – pokažite jim, da razumete njihov pogled na stvar. 
• Prepričajte se, če ste pravilno razumeli povedano – ponovite, kar so vam 

rekli, tako da bodo vedeli, da ste jih poslušali in razumeli.   
 

   
 
        

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu, vključno s citatom Dalai Lame. 

 
                 

Nasveti za komunikacijo s pacienti 
Upoštevajte vprašanje zdravstvene pismenosti 
 
Zdravstvena pismenost se nanaša na: 
 

• znanje ljudi, njihovo motivacijo in sposobnost dostopati do, razumeti, 
presoditi in ustrezno uporabiti zdravstvene informacije, da bi tako… 

• zmožnost presojanja in odločanja o zdravstveni negi, preprečevanju bolezni 
in spodbujanju zdravja… 

• zmožnost vzdrževanja ali izboljšanja kakovosti življenja skozi vse življenje.  
 
Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J., Doyle G., Pelikan J., Slanska Z., Brand H (2012), Health literacy and public health: a 
systematic review and integration of definition and models. BMC Public Health 12(80): 1-13 doi: 10.1186/1471-2458-12-80 
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Prav tako je pomembno upoštevati vprašanje zdravstvene pismenosti. Vaši pacienti 
lahko izhajajo iz zelo različnih kulturnih in družbenoekonomskih okolij in imajo širok 
spekter izobrazbenih ozadij. To lahko vpliva na njihovo raven zdravstvene pismenosti.   
Vodja: preberite definicijo zdravstvene pismenosti na diapozitivu. 

 
                
 

Nasveti za komunikacijo s pacienti 
Razmislite, ali bo na zdravje vašega pacienta vplivalo, če izhaja iz zapostavljenega okolja 
 

• Ali je brezposeln(a)? 
• Ali živi v pomanjkanju ali pa se počuti ogroženo? 
• Ali ima nizko raven izobrazbe? 

 
Slika: Učinki več tveganj in izpostavljenosti na zdravje in neenakosti. 

  
Svetovna zdravstvena organizacija. Dokazi in viri za ukrepanje proti zdravstvenim neenakostim, družbeni dejavniki, seznanitev s CTR. 
2019 

 

 
 

Svetovna zdravstvena organizacija je opredelila družbenoekonomske dejavnike, ki 
vplivajo na zdravstveno pismenost vaših pacientov in s tem na njihovo zdravje. Na 
primer, če so brezposelni, živijo v okolju pomanjkanja, kjer se počutijo ogroženo, ali pa 
imajo nizko raven izobrazbe. S te slike (vodja: pokažete na sliko) je razvidno, da bo 
pacientom, ki nosijo breme omenjenih dejavnikov, bistveno težje doseči enako raven 
zdravja kot tistim, ki se jim ni treba spopadati s tem.  
 

 
                
 
 

Nasveti za komunikacijo s pacienti 
 
[Puščični diagram desno – sredina: KROG PRIKRAJŠANJA; puščice v smeri ur. kazalca, prva 
je rumena: težave z duševnim zdravjem -> uporaba drog -> kaznivo ravnanje -> zapletanje 
s pravosodnim sistemom -> propadanje medosebnih odnosov -> brezdomstvo -> 
brezposelnost]  
  

• Slaba zdravstvena pismenost ni težava manjšine. 
• Izsledki raziskave iz Evrope in Severne Amerike kažejo, da približno polovica 

pacientov ne razume osnovnih informacij o zdravstvenem varstvu.  
• Prepričajte se, da vas pacient res razume.  
• Ves čas te delavnice razmišljajte o tem, kako bi se lotili pogovora z osebo, 

ki izhaja iz prikrajšane skupine in/ali ki ni dovolj zdravstveno pismena. 
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Strokovni odbor za učinkovite načine vlaganja v zdravje (EXPH), Poročilo o dostopu do zdravstvenih storitev v Evropski uniji, 3. maj 
2016 

 

 

Vodja: preberite alineje na diapozitivu. 

  
 

Več informacij o tej temi je dostopnih v modulu Social Inclusion & Health Care (Družbena 
vključenost in zdravstveno varstvo) na spletnem mestu ACT Now. 

  

Na voljo nimamo dovolj časa, da bi lahko podrobneje razpravljali o zdravstveni 
pismenosti in o posledicah družbenih dejavnikov na zdravje, vendar je to pomembno 
področje, zato vam toplo svetujem, da ga dodatno preučite in obiščete modul Social 
Inclusion and Health Care na spletnem mestu ACT Now, kjer boste našli podrobnejše 
nasvete za odziv na potrebe pacientov, ki niso dovolj zdravstveno pismeni.  

 

 
 
Psihosocialne težave pacientov s stanji, ki prizadenejo telesni videz 
 
 
 
                
 
                

Sedaj pa se osredotočimo na našo ciljno skupino pacientov in razmislimo o tem, s 
kakšnimi težavami se spopadajo ljudje, katerih videz se je spremenil kot posledica 
bolezni, poškodbe ali stranskih učinkov zdravljenja. 

 
                

Zdaj pa ste na vrsti vi: 10-minutna naloga 
 
Predstavljajte si… 
 

1. Kakšne misli bi vam šle po glavi? 
2. Kakšna čustva bi vas navdajala? 
3. Kako bi se odzvali, kadar bi: 

- prišli na novo delovno mesto? 
- bil čas za za intimno bližino s partnerjem/partnerko? 
- se podajali na zmenek? 

4. Kako bi se odzvali drugi?    
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Začnimo ta sklop z vajo, za katero boste rabili pisalo in list papirja. S to vajo se bomo 
poskusili postaviti v tuje čevlje in si vsaj približno predstavljati psihološke, čustvene in 
družbene težave, ki jih utegnejo doživljati ljudje nenavadnega ali drugačnega videza. 
Predstavljajte si, da se zjutraj zbudite in je vaša dominantna roka pomodrela. 
Obarvanost poskušate izprati, vendar ne gre nikamor. Kako bi razmišljali, kako bi se 
počutili? Odpravljate se na novo delovno mesto – predstavljajte si, kako bi se počutili, 
ko bi se bilo treba rokovati z novim nadrejenim in sodelavci? 
Kako bi se odzivali na situacije kasneje, ko se vrnete domov in bi se radi dotaknili 
ljubljene osebe ali pa šli na zmenek? Predstavljajte si, kaj bi vam šlo po glavi, kaj bi 
storili, čutili, kako bi se odzivali drugi? 
Prosim, razmislite o teh situacijah in si zabeležite svoje misli, čustva, kako bi reagirali vi 
in kako ostali? 
Vodja: po 5 minutah povprašajte udeležence, kakšne MISLI bi jim rojile po glavi (npr. 
moram nositi rokavice, ljudje bodo opazili, me sodili, morda se jim bom gnusil), kakšna 
ČUSTVA bi jih navdajala (npr. tesnoba, osramočenost, zadrega), kako bi se ODZVALI (npr. 
se izogibali stisku rok, si izmišljali izgovore, ipd.). Kako bi se ODZVALI DRUGI? (npr. bili bi 
radovedni, me spraševali, zabavalo bi jih, ne bi se vas hoteli dotakniti, morda bi se 
pretvarjali, kot da ni nič). Če so bili določeni ljudje bolj samozavestni pri obravnavanju 
svoje modre roke, si zabeležite bistvene razlike med odgovori. 
 

 

Zdravstvena stanja, poškodbe, stranski učinki zdravljenja 
 
Če je prišlo do kršenja avtorskih pravic, to ni bilo namerno.  
 
 
                

Mnogo različnih zdravstvenih stanj, stranskih učinkov zdravljenja in poškodb lahko 
negativno spremeni naš videz. Prikazanih je nekaj primerov. Vzemite si nekaj časa in si 
jih oglejte na tem diapozitivu. 

 
 
                

Spet ste na vrsti vi: 5-minutna naloga 
 
Razdelite se v skupine po 3 in premislite, ali se lahko spomnite še kakšnih drugih 
zdravstvenih stanj, ki bi prizadela videz? 
 
Pri tem upoštevajte: paciente, ki spadajo pod vašo specializacijo, ter tiste, ki jih 
obravnavajo drugi specialisti.  
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Vodja: preberite besedilo z diapozitiva, nato pa po par minutah razprave v majhnih 
skupinah prosite člane skupin, da z ostalimi delijo svoja razmišljanja. 
 

  

Vsakogar lahko tarejo skrbi glede svojega videza 
 
[Fotografija moškega: Biti Ken je prav tako težko kot biti Barbie.] 
 
Če je prišlo do kršenja avtorskih pravic, to ni bilo namerno.  
 
 

Čeprav se osredotočamo na psihosocialne težave tistih, ki so nenavadnega ali 
drugačnega videza, pa je pomembno prepoznati, da so lahko celo ljudje običajnega 
videza nezadovoljni s svojo telesno podobo. Vsi živimo v družbah, kjer se videz izjemno 
ceni, vsi smo izpostavljeni pritiskom medijev, družine in sovrstnikov in mislimo, da 
moramo ustrezati sodobnim lepotnim idealom; prepričani smo, da moramo spremeniti 
svoja telesa z dietami, telesno vadbo ali kozmetičnimi posegi, če odstopamo od teh 
idealov. Za takšne pritiske so dovzetni tako moški kot ženske. 
 

 
[Negativni vpliv na telesno, družbeno in duševno zdravje in dobro počutje] 
 
Če je prišlo do kršenja avtorskih pravic, to ni bilo namerno.  
Žal nezadovoljstvo s telesnim videzom med splošno populacijo ni neškodljivo. Številne 
raziskave so pokazale, da lahko vodi do najrazličnejših vrst nezdravega ravnanja 
(vključno s tem, da ljudje začnejo kaditi in ne prenehajo, uporabo steroidov za 
povečanje mišične mase, tveganim sončenjem oziroma beljenjem kože v določenih 
kulturah, da bi ta postala svetlejša). Pripelje tudi do povečanega povpraševanja po 
lepotnih kirurških posegih, duševne stiske, prav tako pa negativno vpliva na 
izobraževanje in delo. Posamezniki imajo lahko velike zadržke do sodelovanja pri 
dejavnostih ali početja stvari, kjer bi pritegnili pozornost nase ali na svoj telesni videz. 
Na primer: do dvigovanja rok v razredu, dela s strankami ali pa športnih dejavnosti. To 
sem omenil(a) zato, ker bi vas rad(a) opomnil(a), da vaših pacientov morda ne skrbi 
zgolj “nenavadna ali spremenjena telesna lastnost”, temveč tudi drugi vidiki videza. 
Prav tako je koristno vedeti, da je možno tehnike, ki se jih bomo naučili danes, uporabiti 
s pacienti ne glede na vrsto skrbi glede telesne podobe.  

 
Izstopanje iz množice 

 

Ugotovili smo torej, da je pritisk biti privlačen in mlad na pogled izziv za vsakogar. Zdaj 
pa si poglejmo dokaze, ki pričajo o dodatnih težavah, s kakršnimi se spopadajo tisti, 
čigar zdravstveno stanje je pustilo negativne posledice na njihovem telesu in so videti 
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opazno drugače kot večina.  

 

 
Pogoste težave ljudi z zdravstvenim stanjem, ki prizadene njihov telesni videz 
 

• Drugi vanje strmijo, dajejo pripombe ali pa jim postavljajo neprijetna 
vprašanja (zaradi skrbi, iz radovednosti ali pa celo zlonamernosti) 

• Neznanci, vrstniki in sorodniki jih zavračajo ali pa se jim izogibajo. 
• Ustrahovanje, diskriminacija ali pa napačno presojanje. 

 
(Več o tem najdete v knjigi The Oxford Handbook of the Psychology of Appearance (Oxfordski priročnik za psihologijo videza), Rumsey 
& Harcourt, 2012)  

 

Raziskave kažejo, da se ne glede na različne razloge spremenjenega videza posamezniki 
lahko srečujejo z enakimi težavami. 
Te med drugim vključujejo to, da drugi vanje strmijo in jim postavljajo vsiljiva 
vprašanja. Slednja so lahko sicer povsem dobrohotna in izhajajo iz skrbi ali iz 
radovednosti, torej niso nujno zlonamerna. Vendar pa se pacienti ne glede na to le 
stežka spoprijemajo z izgubo družbene anonimnosti. Predstavljajte si, da se peljete z 
avtobusom in vas pesti tista svetlomodra roka. V svojih delovnih zvezkih boste našli list, 
ki ga boste predali pacientom in kjer je podrobno opisano, kako se lahko spoprimejo z 
neugodnimi družabnimi situacijami, kot so to, da drugi vanje strmijo ali pa jih zaslišujejo 
glede narave njihovega drugačnega videza. 
 
Mladi ljudje lahko doživljajo draženje, ustrahovanje in zavrnitve vrstnikov, medtem ko 
so odrasli pogosto žrtve diskriminacije na delovnem mestu in v družabnih situacijah.       

 
 
 

Žrtvi napačne presoje oziroma diskriminacije 
 

Natakar mi je rekel, naj odidem iz bara, 
ker sem videti ostudno. 

Pogosto mislijo, da imam učne težave in 
me obravnavajo drugače kot ostale 
otroke. 

 
 
Spletna stran: carlyfindlay.com,au 
Knjiga: carlyfindlay.com.au/sayhello  

 
 
           

Na primer, Carly na levi sliki, ki ima kožno bolezen ihtiozo, so enkrat rekli, naj zapusti 
bar zaradi svojega videza, ker natakar za točilnim pultom ni hotel, da bi odvračala 
druge stranke. Lucas na desni pa ima kraniofacialno stanje in se spomni, da so ljudje 
predvidevali, da ima učne težave.  
Vodja: preberite citata. 
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Pogoste težave ljudi z zdravstvenim stanjem, ki prizadene njihov telesni videz: 
 

• visoka stopnja nesproščenosti; 
• strah pred tem, da bi jih tujci, prijatelji in sorodstvo začeli zavračati in 

jih presojali negativno; 
• tesnobno počutje v družbi in izogibanje družabnim stikom; 
• občutek izgube, gnusa do samega sebe, travmatski stres, sramota, 

jeza. 
  

 

Celo pacienti, ki v resnici niso doživeli, da bi jih drugi zavračali ali napačno sodili, se tega 
še vseeno bojijo. Mnogi bodo zelo nesproščeni, v družbi se bodo počutili tesnobno in se 
bodo v družabne situacije podajali v pričakovanju, da bodo drugi vanje strmeli, jih sodili 
ali pa jim postavljali neprijetna vprašanja, lahko pa se bodo družabnim situacijam celo 
popolnoma izogibali. Vaš pacient lahko občuti tudi izgubo, travmatski stres, 
osramočenost in jezo ali pa se sam sebi gnusi. 

 
 
 
 
 

Ljudje se s težavami spoprijemamo različno uspešno 
                                                                                                                             Življenjski dogodki 
                              Običajne dejavnosti, izpolnjujoča stremenja, občutek sprejetosti  
 
Izogibanje, duševna stiska, občutek zavrnjenostiitve 
                       
 
                                                                                                               [Slika na dnu: IŠČEM SLUŽBO] 
  

 
 

Vsi imamo dni, ko nam gre spopadanje z izzivi, ki nam jih prinaša življenje, dobro, in pa 
slabe dni. Do kakšne mere so se vaši pacienti zmožni spoprijemati s tovrstnimi težavami, 
se prav tako lahko spreminja skozi čas kot odgovor na življenjske dogodke in druge 
izzive. Pacient, ki se po vsem sodeč dobro drži en mesec, se bo le stežka prebijal skozi 
vsakdan naslednji mesec, če je, denimo, zamenjal službo, se prepisal na drugo šolo, 
začel novo intimno razmerje ali pa imel dodatno operacijo, ki je še bolj spremenila 
njegov videz. In vsi ljudje se, kot prikazuje sličica vlakca smrti, ne odzivajo enako na 
težave, povezane s telesnim videzom. Nekatere tako dejansko težijo nesamozavest, 
tesnoba in depresija ter se izogibajo družbenim stikom, hkrati pa ugotavljamo, da ljudje 
zmorejo naravno premostiti te izzive, živeti življenje, kakršno si želijo in posledično lahko 
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celo dosežejo osebnostno rast.                  

 

Carly in Lucas sta dobra primera samozavestnih posameznikov, ki se počutita sprejeto in 
zmoreta uresničevati svoja hotenja: oba se lahko pohvalita z uspešno kariero in 
izpolnjenim življenjem. 

 

 

                                                  Predstavitev pristopa ACT   
 

 

Zdaj pa je čas, da vam predstavim pristop terapije – oziroma tudi treninga – 
sprejemanja in predanosti, ki ga najpogosteje povzemamo kar z angleško kratico ACT, 
vendar besedo izgovorimo “ekt”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predstavitev pristopa ACT   
 

• Trening (pogosteje pa terapija) sprejemanja in predanosti – Acceptance and 
Commitment Training (ACT: Hayes in sodelavci, 1999) 

• ACT se osredotoča, kako morate ravnati (ang. “act”), da boste počeli več stvari, ki 
naredijo življenje lepo 

• Pri tem vam bosta POMAGALI dve osrednji veščini:  
 

Čuječnost: zmožnost zavedati se notranjih 
izkustev, biti odprt za notranja izkustva 

Vredno ravnanje: vedenje, kaj vam je 
resnično pomembno (vaše “vrednote”) in 
predanost ravnanju, ki bo ustrezalo vašim 
vrednotam.  

 
 
 
 

O tem modelu bomo podrobneje in veliko govorili malo kasneje, saj je osrednja tema 
današnje delavnice, vendar naj bo za sedaj dovolj, če si zapomnite zgolj, da se model 
ACT osredotoča na to, kako ljudje ravnajo, kaj počnejo, in to jim pomaga početi več 
stvari, ki naredijo njihovo življenje lepo in dobro.  
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Obstajata dve glavni veščini, ki nam pomagata početi več stvari, ki naredijo naše 
življenje lepo in dobro. Na levi čuječnost, na desni pa vredno ravnanje.  
Čuječnost pomeni zmožnost zavedati se notranjih izkustev, biti odprt za nova izkustva – 
s tem mislim na kakršnekoli misli, čustva in občutenja, ki jih doživljamo – tudi kadar so 
težavna in nam je zaradi njih neprijetno. 
Vredno ravnanje pomeni vedeti, kaj so vaše vrednote, kaj vam je pomembno, in se 
predano zavezati k ravnanju, ki bo ustrezalo vašim vrednotam. Naše vrednote, kar nam 
je pomembno, so lahko “družina”, “prijaznost”, “ambicioznost”, “pogum” ali pa 
“zvestoba”. Če je, na primer, zvestoba nekaj, kar še posebej cenim, se bom odločal za 
dejanja, ki bodo pokazala mojo zvestoba. 
      

 
 

 
Zakaj pristop ACT? 
 
Dokazi   
 
➔ Učinkovitost pri spopadanju s/z: 
• dolgotrajnimi zdravstvenimi stanji – vključno s tistimi, ki prizadenejo videz 

(Graham in sodelavci, sistematični pregled l. 2016); 
• socialno anksioznostjo (tesnobo) – težava za ljudi, ki so videti drugače (npr. Craske in 

sodelavci, 2014; Niles in sodelavci, 2014); 
• slabo telesno samopodobo – težava za ljudi, ki so videti drugače (Griffiths in sodelavci, 

sistematični pregled l. 2018). 
 
➔ Enodnevno usposabljanje je izboljšalo: 
• oziroma zmanjšalo količino z dokazi podprtih predpisanih zdravil, ki so jih morali 

predpisati zdravstveni delavci za zdravljenje odvisnosti od alkohola in nedovoljenih 
drog (Varra in sodelavci, 2008); 

• zanimanje in zaupanje zdravstvenih delavcev glede uporabe ACT s pacienti (Richards 

in sodelavci, 2011). 
 

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu. 
 

 

 
Zakaj pristop ACT? 
 
Dokazi   
 
➔ Učinkovitost pri spopadanju s/z: 
• dolgotrajnimi zdravstvenimi stanji – vključno s tistimi, ki prizadenejo videz 

(Graham in sodelavci, sistematični pregled l. 2016); 
• socialno anksioznostjo (tesnobo) – težava za ljudi, ki so videti drugače (npr. Craske in 
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sodelavci, 2014; Niles in sodelavci, 2014); 
• slabo telesno samopodobo – težava za ljudi, ki so videti drugače (Griffiths in sodelavci, 

sistematični pregled l. 2018). 
 
➔ Enodnevno usposabljanje je izboljšalo: 
• oziroma zmanjšalo količino z dokazi podprtih predpisanih zdravil, ki so jih morali 

predpisati zdravstveni delavci za zdravljenje odvisnosti od alkohola in drog (Varra in 

sodelavci, 2008); 
• zanimanje in zaupanje zdravstvenih delavcev glede uporabe ACT s pacienti (Richards 

in sodelavci, 2011). 
 

 

 
S stališča kliničnega zdravnika je 
 
ACT učinkovita metoda, saj:  
 

• ne traja dolgo.  
• Paciente lahko naučite hitrih in enostavnih veščin čuječnosti ter veščin, ki 

temeljijo na vrednotah. 
• jo lahko uporabljate s pacienti, ki se spopadajo s katerimkoli stanjem.  
• ne poskuša spreminjati pacientovih težkih misli in čustev (kar je izjemno težko!). 

 
• Namesto tega ACT pacientom pomaga živeti s težkimi mislimi in čustvi in        

preprečuje, da bi to posegalo v resnično pomembne vidike njihovega življenja.  
• Pomembno: 

• Izraz “sprejemanje” kot del “terapije sprejemanja in predanosti” ne pomeni, da 
morajo pacienti kar na splošno sprejeti vse vidike svoje situacije (saj utegne 
biti, da določene stvari lahko dejansko spremenijo na bolje). “Sprejemanje” 
pomeni, da se je treba pomiriti s stvarmi, nad katerimi imajo manj nadzora, kot 
so težke misli in čustva. 

 
 

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu. 
 
 

 

 
Metafora avtobusa 
 

• Za boljše razumevanje ACT lahko pomaga, če si sebe (in paciente) 
predstavljamo kot voznike avtobusa, ki vozimo avtobus svojega življenja. 

• Vsi imamo mnogo motečih potnikov. Potniki predstavljajo naše misli in čustva. 
• Nekateri izmed potnikov so čustva, kot so tesnobnost, depresija, jeza in 

zaskrbljenost. 
• Nekateri potniki so misli, ki kričijo stvari, kot so: “Zanič voznik si!”, “Pelješ v 
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napačno smer!”, oziroma druge misli, ki nam povzročajo skrbi in stisko. 
• Za naše zdravje in dobro počutje je pomembno, da motečim potnikom ne 

dopustimo narekovati navodil za vožnjo. 
• Namesto tega moramo o tem, kam bomo peljali, odločali sami, saj smo mi 

voznik avtobusa. 
• Pravo pot določajo naše vrednote – to, kar nam je v resnici zelo pomembno. 

 
 

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu. 
 

                                   
                                              Ali ima kdo kakšno vprašanje?  
 
 

Ključna stvar, ki si jo je treba zapomniti, je, da nas vse vsake toliko pestijo težke misli in 
čustva, saj je to neločljiv del človeške narave. Ne moremo preprečiti, da bi se to 
pojavljalo, lahko pa se naučimo s tem živeti in preprečimo, da bi nas oviralo pri tem, kar 
bi radi počeli. Preden nadaljujemo, ali ima kdo kakšno vprašanje?      

 
 

 
Na kaj mislimo, ko govorimo o “vrednotah”?  
 
[Sliki kompasa in navigacije: 2x beseda pogum] 
 

• Vrednote so kot kompas ali GPS, ki ga lahko uporabljamo za navigacijo v našem 
avtobusu.  

• To so vaše najgloblje želje, kako hočete ravnati, kakšni želite biti do samih sebe, 
do drugih in do sveta okoli vas. 

• Vrednoto lahko izrazite z eno samo besedo, na primer: ljubečnost, skrbnost, 
vnema, pravičnost, poštenost. 

• Ali pa s stavkom: “Želim si živeti pogumno in prijazno.”; “Želim si skrbeti za 
svoje zdravje.”; “Hočem dajati prednost ljudem, ki jih imam rad(a).”; “Rad(a) bi 
razvijal(a) svoje interese in talente, kolikor je le mogoče.”; “Hočem ravnati 
pogumno.”  

Vrednote NISO: 
• Površinske značilnosti, kot je npr. privlačnost. 

• Ne morete namreč ravnati “privlačno”. 
• Čustvena stanja, kot je srečen ali sproščen.  

• Bistveno lažje se je namreč odločiti, kako boste ravnali, kot, kako se boste 
počutili.  

 
 

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu. 
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Zdaj ste na vrsti vi: ugotovite, kaj so vaše vrednote (torej, kaj vam je res pomembno)  
 

• Vzemite si do 10 minut in izberite svoje vrednote (oziroma dodajte, če se 
spomnite česa, kar ni navedeno) z delovnega lista “Kako vedeti, kaj vam je 
resnično pomembno” na strani X vašega delovnega zvezka. 

• Da vam bo lažje povezovati vrednote s svojim življenjem, je delovni list 
razdeljen na različna “področja življenja”: Odnosi; Delo/izobraževanje; prosti 
čas; Zdravje.  

• Če znate razpoznati in določiti svoje lastne vrednote, boste lahko pri tem 
pomagali tudi pacientom. 

• Prosimo, da pri opravljanju te vaje razmišljate o sebi v celoti, ne zgolj kot o sebi 
kot zdravstvenem delavcu. Svojih vrednot vam ni treba deliti z drugimi ljudmi.  
• K temu se bomo vrnili kasneje in vam pokazali, kako lahko pomagate 

pacientom prenesti njihove vrednote v prakso vsakodnevnega življenja z 
zastavljanjem ciljev na podlagi njihovih vrednot. 
  

 

 
Če znate razpoznati in določiti svoje lastne vrednote, boste lahko pri tem pomagali tudi 
pacientom. Sedaj imamo za vas nalogo, ki vam bo pomagala ugotoviti, kaj so vaše 
vrednote. Vodja: preberite diapozitiv. 

 
 

Naš “načrt ACT” 
 

Dejanja, ki omogočajo, da 
ostanete na varnem, 
vendar ste oddaljeni od 
vrednot. 

 Dejanja, ki vas premikajo v 
smeri vrednot. 

Ujamete se v past težkih 
misli in čustev  

TRENUTEK ODLOČITVE Koristni veščini (tj., da 
poznate svoje vrednote in 
pa čuječnost) 

       Težavna situacija  

 
 
 

 
 

Mislim, da smo pripravljeni, da vam predstavim naš načrt ACT. Načrt ACT boste 
uporabljali pri delu s pacienti. Izvod tega načrta boste našli v svojem delovnem zvezku. 
Na tej točki še ne skrbite glede podrobnosti, saj se bomo na načrt danes še večkrat 
vrnili. Ker bomo na tem modelu počasi gradili skozi naše usposabljanje, je možno, da 
vsega še ne boste razumeli takoj. Do konca dneva pa se bomo podrobno seznanili z 
vsemi vidiki. (Vodja: kliknite za prikaz 1. slike.) Za sedaj bo dovolj, če se strinjamo, da se 
ob težkih situacijah, ki nam jih postreže življenje, vsi pogosto soočamo s trenutkom 
odločitve. (Vodja: kliknite na 2. sliko.) Lahko se odločimo, da bomo ravnali na način, ki 
nas bo čustveno zaščitil, torej bomo ostali na varnem, vendar oddaljeni od svojih 
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vrednot in stvari, ki so nam resnično pomembne. (Vodja: kliknite na 3. sliko.) To je lahko 
zato, ker se “ujamemo v past” težavnih misli in čustev, ki so naši moteči potniki. Kmalu 
bom pojasnil(a), kaj mislim z izrazom, da “se ujamemo v past”. (Vodja: kliknite na 4. 
sliko.) Ali pa se odločimo za ravnanje, ki nas bo približalo našim vrednotam.  

Naj vam dam primer… Moja težavna situacija je lahko, da so me povabili, naj 
predstavim svoje delo na strokovni konferenci. Lahko se mi pojavijo težavne, zoprne 
misli, kot na primer: “Nikogar ne bo zanimalo poslušati o mojem delu.”; “Nisem dovolj 
izkušen(a).” Ob teh mislih me preveva tesnoba. Vendar pa so moje poklicne ambicije in 
želja deliti znanje zame pomembne vrednote. Navkljub temu pa bi, če bi se ujel(a) v past 
teh težavnih misli, utegnil(a) celo odkloniti priložnost, samo da bi ohranil(a) čustveno 
VARNOST. Če se odločim zavrniti ponudbo, se bom oddaljil(a) od stvari, ki jih cenim. 
Nasprotno pa, če se odločim in izvedem predstavitev, bom ravnal(a) v smeri stvari, ki jih 
cenim, torej vrednot. Bolj kot se odločamo za dejanja, ki nas premikajo v smeri svojih 
vrednot, toliko učinkovitejše, bogatejše, polnejše in bolj smiselno bo najverjetneje naše 
življenje. (Vodja: kliknite na 5. sliko.) Naučili se bomo veščin – kako vedeti, kaj so naše 
vrednote, in čuječnosti – ki vam bosta pomagali pomagati pacientom izbirati dejanja 
oziroma ravnanje v smeri njihovih vrednot.  

 

 
 
 
 

                Trenutek odločitve 
 
Med dražljajem in odzivom nanj je prostor. V tem prostoru se nahaja naša svoboda in 
moč, da izberemo, kako bomo ravnali. V našem dejanju leži naša rast in svoboda 
                             – Viktor E. Frankl –   
 
 

 
 
 

 
Mislim, da je ta citat Viktorja Frankla koristen, saj poudarja, kako pomemben je lahko 
trenutek odločitve: Vodja: preberite citat. 

 
 

Trenutek odločitve v načrtu ACT: “točka odločitve” 

 

Ta videoposnetek prav tako lepo prikaže točko odločitve. 
 
  
 

Naš “načrt ACT” 
 

3. Dejanja, ki omogočajo, 
da ostanete na varnem, 
vendar ste oddaljeni od 

 5. Dejanja, ki vas 
premikajo v smeri vrednot. 
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vrednot. 

2. Ujamete se v past težkih 
misli in čustev  

TRENUTEK ODLOČITVE 4. Koristni veščini (tj., da 
poznate svoje vrednote in 
pa čuječnost)  

 1. Težavna situacija  

 
 
 

 

Sedaj pa se osredotočimo na to, kako “se ujamemo v past misli in čustev”. 
 

 

 
Kaj mislimo, ko rečemo, da “se ujamemo v past”?  
 
• Obstajata dva načina, kako se človek lahko “ujame v past” težkih misli in čustev: 

 
1. Zapletete se v težke misli 

• Verjamete mislim. 
• Misli upoštevate, kot da bi bile dejstva. 
• Vso svojo pozornost posvečate mislim. 

2.  Skušate se izogibati ali znebiti težkih misli in čustev (namesto da bi enostavno 
sprejeli, da so se pojavili). 

• Poskušate ignorirati težke misli in čustva, ali pa jih zatreti (odriniti proč od 
sebe). 

• Poskušate preprečiti, da bi se težke misli in čustva sploh pojavili. 
  

• Na današnji delavnici bomo še večkrat in podrobneje obravnavali zgoraj omenjene 
načine, kako se človek lahko “ujame”. 

 

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu. 
 
 

 
Koliko so pacienti obupani in koliko so se zmožni spopadati s težavami, ni nujno povezano 
z resnostjo njihove iznakaženosti. 
 
Nasprotno, dejavnika dobrega duševnega počutja sta: 

• višja raven optimizma (Clarke in sodelavci, 2012) 
• zadovoljstvo z družbeno podporo (Clarke in sodelavci, 2012). 

 
Dejavniki obupa pa so:  

• če se človek “ujame v past” težkih misli in čustev, tako da se: 
• skuša izogibati ali znebiti težkih misli in čustev, namesto da bi enostavno 

sprejel, da so se pojavili (Zucchelli, 2019); 
• zaplete v težke misli, jim daje velik pomen verjame, da so to dejstva. Temu 

rečemo tudi “fuzija (zlitje) misli” (Zucchelli in sodelavci, 2019); 
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• miselno ukvarjanje s telesnim videzom – manj kot je tega, bolje je (Clarke in 
sodelavci, 2012). 

• koliko se bojimo, da nas bodo drugi negativno sodili – čim manj, toliko bolje 
(Clarke in sodelavci, 2012). 

 
 

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu. 
 

 
Predstavitev pojma “Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na varnem, vendar ste oddaljeni 
od vrednot” 
 

• Pogledali si bomo načine, kako se lahko pacienti izogibajo početi stvari, za 
katere se bojijo, da bi jih lahko ogrožale oziroma jim škodile. 

• V naslednjem sklopu po jutranjem odmoru bomo predstavili primere, kako 
ravnajo pacienti s stanji, ki prizadenejo videz, da bi ostali na varnem.  

 
 

Vodja: preberite besedilo na diapozitivu. 
 

                                   
                                              Ali ima kdo kakšno vprašanje?  
 
 

V tem sklopu sem vam podal(a) veliko informacij in predstavi(a) nekaj novih idej. Ali 
imate kakšna vprašanja? 
 
 

                                                    Jutranji odmor. ☺  
 
 

2. SKLOP 
 
 

2. sklop 
 

Dobrodošli nazaj. 
 

Hitra vaja   
 

Začnimo ta sklop s kratkim videoposnetkom. Če ste to videli že kdaj prej, ne povejte 
ničesar. Vodja: predvajajte video. 
 

• Dajte roko gor, če ste videli gorilo. 
• Kaj nam ta video sporoča?   

 

Dajte roko gor, če ste videli gorilo. Kaj nam ta video sporoča? Vodja: počakajte na 
odzive. Nekateri ljudje jo vidijo, drugi ne. Ko zožimo svojo osredotočenost in pozornost 
usmerimo na eno stvar, v tem primeru na ljudi v belih srajcah, ne vidimo več širše slike, 
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kar je razlog, zakaj določeni ljudje ne vidijo gorile. 
 

Fiksna pozornost proti širši pozornosti   
 

Namenimo nekaj časa razpravljanju o konceptu fiksne, torej nepremične in 
nespremenljive pozornosti. Ta pojem je na tem mestu pomemben zato, ker bodo ljudje, 
ki osredotočajo svojo pozornost zgolj na svoj videz in videz drugih, BOLJ VERJETNO 
občutili tesnobo zaradi svojega videza. Z vašo pomočjo bi radi spodbujali paciente, da se 
premaknejo s precej ozke osredotočenosti na zunanji videz, da uvidijo koristi razširitve 
žarišča, ki bo vključevalo mnogo drugih izkušenj in vrednot, povezanih z bolj smiselnim 
in vrednim življenjem. Na naši izobraževalni delavnici za prikaz tega uporabljamo 
podobo svetlobnega snopa baterijske svetilke. Slika na levi predstavlja ozko žarišče 
oziroma fokus, na desni pa širše, mehkejše žarišče.  
 
 

FIKSNA pozornost in tesnoba zaradi svojega videza 
 
Skozi evolucijo smo vsi razvili nagon, da pozornost usmerimo neposredno na stvari, ki jih 
dojemamo kot nevarnost (npr. nenavaden videz) – tiste, ki tega niso počeli, so pojedle 
zveri!    
 

Ta video nam prikazuje, da je osredotočenje naše pozornosti na stvari, ki jih dojemamo 
kot grožnjo, prirojeno in je našim prednikom omogočalo preživeti. Težava je v tem, da v 
sodobnem življenju povečini ni več zunanjih sovražnikov, kot so levi, temveč imamo več 
notranjih groženj, kot so težke misli in čustva. Mnogi ljudje lahko nenavaden videz 
dojamejo kot grožnjo. Vodja: predvajajte video. 
 
 
 
 
 

FIKSNA pozornost in tesnoba zaradi svojega videza 
 
Pacienti, ki jih skrbi videz, lahko dojemajo druge ljudi in njihov videz kot grožnje, saj: 

• Paciente lahko skrbi, da jih bodo sodili negativno (in se bojijo, da jih ne bodo 
sprejeli v družbeno skupino). 

• Po naravi stvari poskušamo vzpostaviti svoj položaj v družbeni skupini, kar 
vključuje tudi na račun svojega videza. 

• Pacienti so morda že doživeli oziroma doživljajo, da drugi vanje strmijo, jim 
postavljajo nevljudna vprašanja ali pa imajo grobe pripombe na njihov račun. 
Takšne izkušnje in spomini vplivajo na naša pričakovanja glede prihodnjih 
družbenih soočenj – pričakujemo najslabše! 
  

 

Vodja: preberite diapozitiv. Zadnjo poanto glede pričakovanj, ki vplivajo na našo 
pozornost, lepo ponazarjajo nekateri zanimivi poskusi in enega bi vam jih rad(a) 
predstavil(a). 
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Fiksna pozornost in tesnoba zaradi svojega videza: znameniti poskus z dvema skupinama  
 
Kick in Strenta (1980)                   [Slika: primer ognjenega znamenja] 
 

• Članom prve skupine so z ličili na obraz narisali ognjeno znamenje ali pa 
brazgotino. Nato so jih prosili, da gredo ven med ljudi, nato pa bodo poročali, če 
so doživeli kakšno nenavadno obnašanje drugih do sebe.  
• Ko so se vrnili, so poročali, kako nesamozavestno so se počutili ter da so 

opažali bolj vsiljivo obnašanje soljudi, vključno s strmenjem, nekateri pa so 
se jih ogibali. 

  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

Fiksna pozornost in tesnoba zaradi svojega videza: znameniti poskus z dvema skupinama  
 
                                                         [Slika: primer ognjenega znamenja] 
 

• Člane druge skupine so naličili na enak način kot tiste iz prve skupine in jih poslali 
med ljudi. Ko so se kasneje vrnili, so jim pod pretvezo, da je treba naličeni del 
malce popravili, naslikano znamenje izbrisali, in jih spet prosili, naj gredo ven in 
še naprej spremljajo, če se drugi do njih obnašajo nenavadno.  
• Navkljub njihovemu na novo vsakdanjemu videzu so ti udeleženci poročali o 

enakem vsiljivem odnosu drugih do njih. 
• Ta poskus je pokazal, kako pričakovanja lahko vplivajo na selektivno pozornost: 

Udeleženci so pričakovali negativne reakcije in so tako normalno obnašanje 
tolmačili kot negativno in povezano s svojim videzom.  
  

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

9 mitov o podpori pacientom s stanji, ki prizadenejo videz 
 
 MITI 
→ DEJSTVA 
  
 

Sedaj pa se lotimo poglavja o razbijanju mitov! V tem delu bi z vami rad(a) delil(a) nekaj 
dokazov iz raziskav, ki bodo okrepili vaše znanje in razumevanje pacientov s stanji, ki 
prizadenejo videz, in kako jim nuditi podporo. V ta namen se bomo posvetili nekaj 
pogostim napačnim predstavam oziroma mitom s tega področja. Nekatere morda že 
poznate, gotovo pa bo kaj novega. 
 

Mit št. 1: Samo pacienti z vidnimi razlikami na obrazu in/ali rokah bodo težko shajali s 
svojim stanjem. 
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Resnica pa je, da: 
• imajo pacienti s fizičnimi drugačnostmi, ki so ponavadi prekrite z oblačili, prav tako 

težave, zlasti v intimnih razmerjih in odnosih, ko morda morajo razkriti svojo 
drugačnost (Clarke, 2012). 

• se tudi pacienti s stanjem, katerega resnost niha skozi čas (npr. kožno obolenje), 
utegnejo s tem spopadati precej stežka (Moss, 2005).   

 
  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

Mit št. 2: Starejši pacienti se NIKOLI ne spopadajo z zaskrbljenostjo glede svojega videza. 
 
Resnica pa je, da: 

• občutijo skrbi glede svojega videza pacienti katerekoli starostne skupine (Clarke, 
2012). 

  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 
 
 
 
 
 

Mit št. 3: Zdravstveni poseg je edina rešitev za zaskrbljenost glede svojega videza. 
 
Resnica pa je, da: 

• je mnogo pacientov celo po korektivni ali kozmetični operaciji še naprej 
zaskrbljenih glede svojega videza (Di Mattei in sodelavci, 2015). 

• so lahko psihosocialni posegi učinkoviti pri izboljševanju: 
• kakovosti življenja; 
• tesnobe zaradi videza (Sistematične revizije – Bessell in Moss, 2007; Norman in 

Moss, 2015)   
  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

Mit št. 4: Pacienti, ki so zaskrbljeni glede videza, so gotovo nečimrni. Morali bi biti 
hvaležni, da prejemajo uspešno zdravstveno oskrbo. 
 
Resnica pa je, da: 

• zaskrbljenost glede videza pesti večino ljudi iz družb z visokim dohodkom. 
• Raziskave kažejo, da je med 61 in 82% odraslih nezadovoljnih s svojim videzom 

(Harris in Carr, 2011; Liossi, 2003).  
• so pacienti običajno zelo hvaležni za zdravljenje, ki jim je rešilo življenje, vendar se 

številni kljub temu srečujejo s težavami pri prilagajanju na življenje z brazgotinami 
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po akutni bolnišnični obravnavi (npr. pri pacientih, ki so utrpeli opekline; Griffiths 
in sodelavci, 2019). 

  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

Mit št. 5: Samo psihologi lahko pomagajo pacientom odpravljati zaskrbljenost glede 
videza. Jaz nisem strokovnjak za psihologijo in ne morem narediti prav ničesar, da bi 
pomagal. 
 
Resnica pa je, da: 

• medicinske sestre, ki so bile deležne preprostega usposabljanja, lahko ponudijo 
psihosocialno podporo pacientom, ki jih je iznakazila bolezen ali pa poškodba 
(Clarke in Cooper, 2001). 

• obstajajo preproste stvari, ki jih lahko storijo vsi zdravstveni delavci in bodo v 
pomoč ljudem, ki jih tarejo skrbi glede videza. 
• In to vam bomo pokazali! 

  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

Mit št. 6: Če so paciente sprašujemo glede njihovega videza, to stvari le še poslabša.  
 
Resnica je, da: 

• je to pogosta skrb zdravstvenih delavcev (Gee in sodelavci, 2019). 
• si pacienti vendarle želijo priložnosti govoriti z razumevajočimi in sočutnimi 

zdravstvenimi delavci.  
• če načnemo tematiko videza, bomo s tem pacientom pomagali, da se bodo 

počutili normalni in razumljeni (Konradsen in sodelavci, 2012).  
 

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

Mit št. 7: Če so pacienti zaskrbljeni glede svojega videza, vam bodo to povedali.  
 
Resnica pa je, da: 

• je pacientom morda nerodno, da bi načeli to temo, morda jih skrbi, da bi veljali za 
nečimrne ali pa zapravljali čas zdravstvenega delavca (Williamson in sodelavci, 
2010). 

• je iz zgoraj omenjenega razloga pomembno, da so zdravstveni delavci proaktivni, 
da predstavijo zaskrbljenost glede videza kot nekaj normalnega ter sami sprožijo 
pogovor o tem, saj je to del standardnega zdravljenja.  

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

Mit št. 8: Nimam časa pacientom pomagali z njihovimi skrbmi glede telesnega videza.  
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Resda je večina zdravstvenih delavcev pod velikim časovnim pritiskom, vendar: 
• takšna pomoč dejansko ne traja dolgo, zelo pa izboljša končne rezultate. 
• se zadovoljni pacienti ne bodo vračali po nadaljnjo nenujno zdravstveno oskrbo. 
• vseeno dobro razmislite o ceni za pacienta, vas in vašo ekipo, če zanemarite 

zaskrbljenost glede videza. 
  

 

Četudi zdravstveni delavci pogosto poročajo o tem, da nimajo časa za obravnavo 
zaskrbljenosti glede videza, pa to ne traja dolgo in lahko zelo izboljša končne rezultate. 
Številni sistematični pregledi, naključni nadzorovani preskusi in velike opazovalne 
študije so preučevali učinek podpore samoobvladovanju pri ljudeh z dolgoročnimi stanji. 
Medtem ko so ugotovitve posameznih študij mešane, pa se je splošno gledano izkazalo, 
da ima podpora samoobvladovanju lahko pozitivne posledice za naravnanost in 
ravnanje ljudi, kakovost njihovega življenja in njihove klinične simptome, kot tudi za 
uporabo zdravstvenih virov. 
Poleg tega je manj verjetno, da se bodo zadovoljni pacienti vračali po nadaljnjo nenujno 
zdravstveno oskrbo. Morda pa bi morali razmisliti tudi o ceni za pacienta, vas in vašo 
ekipo, če se ne posvetite skrbem glede videza.  
 
 
 

Mit št. 9: Koliko so pacienti zaskrbljeni glede svojega videza in koliko so se zmožni s tem 
spoprijemati, temelji na tem, kako huda je njihova iznakaženost.  
 
Resnica je, da: 

• mnenje pacientov o tem, kako opazna je njihova iznakaženost, bolj določa njihovo 
zaskrbljenost kot pa objektivna ocena zdravstvenih delavcev (Clarke in sodelavci, 
2012). 

• obstajajo mnogi primeri raziskav, vključno z dokazi, da resnost pareze obraznega 
živca ni vzročno povezana z zaskrbljenostjo (Fu in sodelavci, 2011). 
  

 

Vodja: preberite diapozitiv. Nekateri udeleženci bodo morda presenečeni, drugi pa se 
bodo zavedali, da posamezni psihosocialni dejavniki igrajo večjo vlogo pri določanju 
stopnje zaskrbljenosti. 
 

Koliko so pacienti obupani in koliko so se zmožni spopadati s težavami, ni nujno povezano 
z resnostjo njihove iznakaženosti. 
 
Nasprotno, dejavnika dobrega duševnega počutja sta: 

• višja raven optimizma (Clarke in sodelavci, 2012) 
• zadovoljstvo z družbeno podporo (Clarke in sodelavci, 2012). 

 
Dejavniki obupa pa so:  

• če se človek “ujame v past” težkih misli in čustev, tako da se: 
• skuša izogibati ali znebiti težkih misli in čustev, namesto da bi enostavno 
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sprejel, da so se pojavili (Zucchelli, 2019); 
• zaplete v težke misli, jim daje velik pomen verjame, da so to dejstva. Temu 

rečemo tudi “fuzija (zlitje) misli” (Zucchelli in sodelavci, 2019); 
• miselno ukvarjanje s telesnim videzom – manj kot je tega, bolje je (Clarke in 

sodelavci, 2012). 
• koliko se bojimo, da nas bodo drugi negativno sodili – čim manj, toliko bolje 

(Clarke in sodelavci, 2012). 
  

Vodja: preberite diapozitiv. O tem, kako se spoprijeti z zadnjima dvema točkama v 
rdečem, bomo več govorili malce kasneje.  
 

Če samo pogledamo paciente, ne moremo uganiti, kateri od njih se bo težko spopadal s 
svojo situacijo 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------→ 
 
Nesamozavesten, zaskrbljen                                          Bolj samozavesten, ni zaskrbljen 
 

Ključna stvar, ki si jo moramo zapomniti, je, da ne moremo napovedati, koga bo mučila 
nesamozavest in kdo se bo spopadal s skrbmi glede svojega videza, če ljudi samo 
pogledamo. Adam na skrajni desni, ki ima nevrofibromatozo, je samozavesten in 
uspešen mož navkljub svojemu nenavadnemu videzu. Ženska na drugi strani lestvice, ki 
je videti normalno v smislu družbenega pojmovanja normalnosti, pa je zelo 
nesamozavestna in se počuti nelagodno zaradi svoje zunanje podobe. Prav zato je 
bistvenega pomena, da paciente s stanji, ki prizadenejo videz, povprašamo, kako se s 
tem spoprijemajo, kar mora biti običajen sestavni del obravnave pacienta. 
  
 
 

 
Nujno moramo ugotoviti, če se naši pacienti spopadajo s težkimi mislimi in občutki 
v zvezi s svojim videzom.  
 

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

Kako prepoznati paciente, ki utegnejo biti v stiski: stvari, ki jih povedo 
 

“Zadnje čase nisem kaj 
dosti hodil ven…” 

“Ah, klobuka pa nikoli ne 
snamem…” (npr. 
pacient(ka) z alopecijo) 

“Skrbi me, da bi me videl 
kdo, ki me pozna…”  

“Povsem sem 
opustil misel na to, 
da bom kdaj imel 
partnerko…” 

“Ne bom se vrnila v 
službo, dokler ne 
bo to videti 
povsem 
normalno…” 

“Zdaj pa res nima 
nobenega smisla, 
da bi se trudil…” 

“Dobro sem, vse 
dokler se držim 
doma…” 
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Kako torej prepoznamo paciente, ki utegnejo biti v stiski? Bodite pozorni na stvari, ki jih 
POVEDO, in na stvari, ki jih POČNEJO. Najprej stvari, ki jih rečejo med zdravstvenim 
posvetom in v osebnem pogovoru, zaradi katerih bi lahko posumili na njihovo stisko. Na 
primer… Vodja: preberite primere na diapozitivu. 
  
 

Kako prepoznati paciente, ki utegnejo biti v stiski: stvari, ki jih počnejo 
 

Zelo se trudijo prikriti 
razliko. 

Izogibajo se družbenim 
aktivnostim/delu. 

Skrbijo glede prihodnosti, 
počutijo se tesnobno. 

Umaknejo se v osamo, 
počutijo se brezupno, brez 
ciljev v življenju. 

Stalno prihajajo k vam na 
nadaljnjo zdravstveno 
oskrbo. 

Praskajo oziroma stiskajo 
kožo ali pa si pulijo dlačice 
(npr. pri kožnih obolenjih) 

 
*Vse to so primeri dejanj, ki “omogočajo, da ostanemo na varnem, vendar smo oddaljeni 
od vrednot” 
 
 

Bodite pozorni na znake v njihovem obnašanju, na stvari, ki jih počnejo. Vodja: preberite 
diapozitiv.  

                                                                     Naš “načrt ACT” 
 

3. Dejanja, ki omogočajo, 
da ostanete na varnem, 
vendar ste oddaljeni od 
vrednot. 

 5. Dejanja, ki vas 
premikajo v smeri vrednot. 

2. Ujamete se v past težkih 
misli in čustev  

TRENUTEK ODLOČITVE 4. Koristni veščini (tj., da 
poznate svoje vrednote, in 
pa čuječnost) 

 1. Težavna situacija  

 
 
 

 

Ponovno prikazujem naš načrt ACT, da vas spomnim, kam se umeščajo dejanja, ki 
omogočajo, da človek ostane na varnem, vendar je oddaljen od vrednot. 
 

 
Kako začeti pogovor s pacienti o njihovih skrbeh glede videza 

 
 
 

Sedaj pa se osredotočimo na to, kako s pacienti začeti pogovor o videzu. Iz raziskav 
vemo, da je to lahko težavno, zato je koristno, če ima zdravstveni delavec pripravljenih 
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par vprašanj. 
 

 

 
Uporabna vprašanja, ki lahko služijo kot uvod v pogovor o videzu 

 

“Kako se počutite glede 
(sprememb) videza?” 

“Včasih so lahko ljudje, ki 
imajo [pacientovo stanje], 

nesamozavestni in 
zaskrbljeni glede svojega 
videza? Imate tudi vi to 

težavo?”  

“Ni znakov okužbe in vse se 
lepo celi. Kako se počutite 
glede tega? So vas o tem 

morda kaj spraševali drugi 
ljudje?” 

“Ali ste se zadnje čase 
izogibali kakšnim 

dejavnostim zaradi 
občutkov glede svojega 

videza?”  

 “Ali vam drugi ljudje ne 
dajo miru zaradi…? So vas, 

na primer, dražili ali 
zmerjali?” 

Nekaj uporabnih vprašanj... Vodja: preberite primere na diapozitivu. 
 

 
 
 
 
 

Izobraževalni videoposnetek: začetek pogovora o videzu z Mary 
 

                                                    Kako začeti pogovor o videzu 

 

 
 

Sedaj si bomo pogledali videoposnetek, kjer boste videli uporabo teh vprašanj v praksi. 
Vodja: predvajajte video. Kaj ste razmišljali ob posnetku, ali imate kakšna vprašanja na 
to temo? Spodbujajte skupino, da pomagajo odgovoriti na morebitna vprašanja, če je 
treba.  
 

 
Kaj reči… 

 

Na vsak način: 
→ Pomirite paciente, da je 

zaskrbljenost glede videza povsem 
normalna. 

→ Če pravijo, da je težko/stresno, jim 
njihovo izjavo ponovite z mirnim 
tonom, da se bodo počutili slišane. 

→ Pojasnite, da psihološka 
prilagoditev lahko traja dlje kot 
fizično zdravljenje. 

Nikakor: 
→ Ne namigujte, da delajo iz muhe 

slona (ker se ne bodo počutili 
normalno). 

→ Ne recite, da se vam zdi, da so 
videti povsem v redu (ker ne bodo 
imeli občutka, da ste jih sploh 
slišali). 

→ Ne recite, da je na svetu mnogo 
ljudi, katerih iznakaženost je 
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→ Vprašajte, če obstajajo točno 
določene zadeve, ki se jim zdijo 
težke. 

→ Ponudite jim možnost pogovora z 
vami ali s sodelavcem. 

→ Pokažite, da ste pripravljeni 
pomagati. 
  

“hujša”. 
→ Ne recite, da imajo srečo ali pa da 

bi morali biti hvaležni, ker je 
zdravljenje delovalo. 

→ Ne recite, da nihče ne more več 
narediti ničesar. 

 

 
Kadar se s pacienti pogovarjamo videzu, si velja zapomniti, kaj jim je dobro reči in česa 
ne. Povedi, ki jih boste slišali sedaj, boste našli tudi na 4. strani svojih delovnih zvezkov. 
Torej... Vodja: preberite besedilo na diapozitivu. 

 
 
 
 

 
Kako začeti pogovor o videzu s pacientom 
 
Zdaj pa ste na vrsti vi! 
 
15-minutna vaja 
 
V skupinah po tri: 
Oseba 1: Pacient: Uporabite osebne izkušnje ali pa kaj iz svoje klinične prakse. Uporabite 
pa lahko tudi ideje, navedene na strani X vašega delovnega zvezka. 
Oseba 2: Zdravstveni delavec 
Oseba 3: Trener zdravstvenega delavca: Prosimo, pomagajte zdravstvenemu delavcu 
če/ko se mu/ji zdi, da se je zataknilo.  
 

• Menjajte vloge. 
• Nato pa s celotno skupino delite eno ugotovitev, do katere ste prišli med 

izvajanjem vaje.   
 

 

Ta naloga je zasnovana tako, da vam pomaga vaditi, kako sprožiti pogovor o videzu. 
Prosim, razdelite se v skupine po tri. Eden bo pacient, drugi zdravstveni delavec, tretji pa 
trener zdravstvenega delavca, ki mu bo pomagal, če se bo ta zataknil.   
Kadar igrate vlogo pacienta, lahko razmišljate o osebnih izkušnjah s stanjem, ki 
prizadene videz, oziroma si pomagate z izkušnjo, ki ste jo imeli s pacientom. Preden 
začnete, povejte zdravstvenemu delavcu, na kakšno stanje ali dogodek mislite, da mu 
postrežete z malce konteksta. Nato se zamenjajte, da bo vsakdo odigral vsako vlogo. 
Vodja:  
Če kogarkoli od udeležencev skrbi igranje vlog, lahko predlagate, da v prvem krogu igra 
vlogo “trenerja”. Med potekom naloge opazujte skupine, beležite si, če vidite, da jim kaj 
povzroča preglavice in jim ponudite predloge, pri čemer vam bodo pomagale smernice iz 
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predhodnih diapozitivov. Ko bodo končali, prosite vsako skupino, naj si prosto izbere in z 
ostalimi deli eno opažanje glede svoje izkušnje. Povejte jim tudi, kaj ste si zabeležili, ko ste 
jih opazovali pri delu. K razpravi povabite vse udeležence, če se med povratnimi 
informacijami pojavijo izzivi, kot so “ampak moji pacienti mi vedno rečejo, da so v redu, 
čeprav vem, da niso.”    
 
 

Stvari, ki jih je dobro upoštevati, ko imate s pacienti takšne pogovore 
 

• Pridobite si prostovoljno soglasje, preden se lotite kakršnekoli vaje (kot vam bomo 
pokazali v 4. sklopu). 

• Na primer: Ali bi bili pripravljeni poizkusiti kratko vajo čuječnosti? 

• Izbira pravega trenutka: 

• Načeloma je dosti bolje, če se o videzu pogovarjate po fazi akutnega 
zdravljenja in ne med zdravljenjem (npr. pri pacientih z opeklinami), 

• VENDAR pa se bodite pripravljeni pogovarjati o njihovih skrbeh pred 
načrtovanim zdravljenjem, ki bo spremenilo videz (npr. kemoterapija, 
mastektomija, ortognatska operacija). 

• Kadar je možno, nadaljujte pogovor, tako da bo to stalno potekajoča razprava in 
ne enkratno posredovanje. 

• Stvari se lahko za pacienta precej spremenijo oziroma lahko postane bolj ali 
manj pripravljen govoriti o svojih skrbeh glede videza. 

• Bodite prijazni sami do sebe: 

• Ni treba imeti vseh odgovorov. 

• Ne pozabite, da ste le človek, ki se poskuša seznaniti s pacientovo izkušnjo. 
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

Stvari, ki jih je dobro upoštevati, kadar imate s pacienti takšne pogovore 
 
Če pacienti kažejo, da so v stiski: 
 

• Ostanite mirni. 

• To bo pacientom pomagalo in jim dalo vedeti, da je povsem v redu, če 
pokažejo svojo stisko, ter da ste se sposobni spoprijemati z njihovim 
nelagodjem. 

• Povejte pacientom, da je stiska povsem v redu in normalen odziv na težke 
preizkušnje v življenju. 

• S tem kažejo odprtost k neprijetnim notranjim izkustvom, kar je ena od 
koristnih veščin (del čuječnosti). 

• Za obvladovanje stiske s pacienti uporabljajte preproste tehnike čuječnosti. 

• Omenjene tehnike vam bomo pokazali po odmoru v 4. sklopu. 
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
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                                                        Uporaba načrta ACT s pacienti 
  
 

Zdaj se bomo lotili uporabe načrta ACT z dvema študijama primerov. 
 

                                                      Primer št. 1 
John 

• Star je 25 let. 

• Rodil se je z razcepljeno ustnico in trdim nebom, kar so mu kirurško popravili. 

• Naročen je pri zobozdravniku. 

• Dela kot upravni pomočnik v majhni tiskarni in delo se mu zdi zelo dolgočasno, 
vendar se počuti varno, saj pozna svoje sodelavce in jim zaupa. Rad bi študiral 
grafično oblikovanje na univerzi, vendar se še ni vpisal, saj ga skrbi, da bi ga 
obkrožalo veliko število neznanih ljudi ter da bi ga vrstniki zavračali. 

• Rad bi imel dekle, vendar mu interakcije z ženskami vzbujajo precejšnjo tesnobo, 
ko pa spozna kakšno, ki mu je všeč, ne najde samozavesti, da bi jo povabil na 
zmenek. Meni, da ni dekleta, ki bi jo zanimalo hoditi z njim. 

• Kot otroka so ga vrstniki dražili in ustrahovali, spominja se številnih bolečih 
dogodkov, ko so ga drugi otroci zmerjali in se mu smejali.  

 

Vodja: preberite diapozitiv. Prosim vas, da odprete delovne zvezke na strani 5, kjer je 
opisana študija Johnovega primera. 
 

Skupaj bomo začeli uporabljati načrt ACT, naš subjekt bo torej John. 
1. Kaj je/so njegova/e težavna/e situacija/e? 
2. Kako se vedno znova ujame v past težavnih misli, spominov, občutij in čustev? 
3. S kakšnimi ravnanji ostaja na varnem, vendar oddaljen od svojih vrednot (tega, kar 

mu je zares pomembno)?  
 
 

Prosim vas, da odprete delovne zvezke na strani 6. Zdaj si bomo pogledali načrt ACT, ki 
nam bo pomagal delati z Johnom, da bi ugotovili naravo njegove težavne situacije, 
ravnanje, s katerim ostaja na varnem, vendar oddaljen od svojih vrednot, ter pasti 
oziroma razloge, da bi ostal na varnem. Ne skrbite, če se vam to ob prvi uporabi tega 
orodja zdi težko, saj bomo tokrat delali skupaj. Vodja: preberite vse besedilo na 
diapozitivu ter prosite celotno skupino, naj odgovori na vsako vprašanje. Odgovori so na 
naslednji strani. Skupini dajajte namige. 
 

                                                                     Johnov načrt ACT 
 

Dejanja, ki omogočajo, da 
ostane na varnem, vendar 
oddaljen od vrednot. 
1. Še naprej dela na 
dolgočasnem delovnem 
mestu. 

 Dejanja, ki bi ga 
premaknila v smeri 
vrednot. 
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2. Ne prijavi se na študij 
grafičnega oblikovanja. 
3. Izogiba se prvemu 
koraku v srčnih zadevah. 
 
 

Pasti 
1. Boleči spomini 
ustrahovanja.  
2. Strah pred tem, da bi ga 
novi ljudje zavrnili. 
3. Prevladujoča misel: “Ni 
ženske, ki bi hotela biti 
moje dekle.” 

TRENUTEK ODLOČITVE Koristni veščini  

      Težavne situacije 
1. Biti v ženski družbi.  
2. Dolgočasna služba. 
 
 

 

 
 

 
 

Vodja: preberite vse točke diapozitiva.  
 
 
 
 

                                                      Primer št. 2 
Mary 

• Stara je 50 let. 

•  Pred pol leta je imela operacijo srca zaradi življenjsko nevarnega stanja. To je bila 
za Mary zelo travmatična izkušnja, saj je bila na oddelku intenzivne nege. 
Operacija je pustila vidno brazgotino vzdolž prsnice.    

• Vsako leto ima rutinske preglede. 

• Zelo rada je hodila plavat z vnukinjo. Nekaj mesecev po operaciji sta šli skupaj na 
bazen in Mary je imela občutek, da so vsi strmeli v njeno brazgotino. Bilo ji je 
nerodno, zdaj pa jo skrbi, da ljudje mislijo, da je videti “poškodovano” in 
“neženstveno”. Od nekdaj je zelo skrbela za svoj telesni videz, zdaj pa se pogosto 
daje v nič, kadar se primerja z ženskami podobne starosti, ki jih srečuje v javnosti. 
Od tistega neljubega dogodka dalje ni več šla plavat z vnukinjo, kot izgovor pa ji 
postreže, da ne more iti zaradi srca.  

• Mary je svojo brazgotino začela prekrivati z oblačili (celo, kadar je zelo vroče), saj 
jo skrbi, da jo bodo ljudje opazili in si slabo mislili o njej.  

• Mary v bolnišnico spremlja hči, vendar jo Mary prosi, naj počaka v čakalnici, ko jo 
pokličejo na pregled. Ko jo kardiolog/medicinska sestra na kardiologiji prosi, če 
lahko pregleda brazgotino, Mary vpraša, zakaj, in brazgotino pokaže le s težavo. 
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Nato premakne še stol, ker ta stoji neposredno pred ogledalom.  
 

Sedaj pa obravnavajmo položaj, v katerem se je znašla Mary. Prosim vas, da odprete 
delovne zvezke na strani 5, kjer je opisana študija njenega primera. Vodja: preberite 
celoten diapozitiv. 
 

Sedaj ste na vrsti vi: 15-minutna naloga uporabe načrta ACT na Maryjinem primeru 
 
Razdelite se v majhne skupine in: 

1. Opišite njen/e težak/težke položaj/e.  
2. Opredelite njene “pasti” (težke misli, spomine, občutja, čustva). To so njeni razlogi, 

da ostaja na varnem.  
3. S kakšnimi ravnanji ostaja na varnem, vendar oddaljena od svojih vrednot, torej 

tega, kar ji je zares pomembno?  
 
 
 

Prosim, razdelite se v dve skupini. Uporabite načrt ACT na strani 6 delovnih zvezkov in 
najprej opredelite težke situacije, ki jih doživlja Mary. Nato izpolnite drugi razdelek in 
opredelite, kako se ujame v težke misli in občutke, povezane s svojim videzom. Zatem 
stvari, ki jih počne, da bi ostala na varnem, vendar oddaljena od svojih vrednot. Prosim, 
razpravljajte o tem v skupini. Prišel/prišla bom do vsake skupine ter vam pomagal(a) z 
nasveti in napotki. Zaenkrat vam še ni treba skrbeti glede 4. razdelka. Vodja: med 
potekom te naloge obiščite vsako skupino, ponudite usmeritve in odgovarjajte na 
morebitna vprašanja. Pomagajte si z vsebino na drugi strani. 
 
 
 
 

                                                                     Maryjin načrt ACT 
 

Dejanja, ki omogočajo, da 
ostane na varnem, vendar 
oddaljena od vrednot. 
1. Prekriva si vrat, četudi ji 
je neudobno. 
2. Izogiba se svoji podobi v 
ogledalu. 
3. Skriva brazgotino pred 
svojo hčerko.  
4. Izogiba se plavanju s 
svojo vnučko.  
 
 

 Dejanja, ki bi jo 
premaknila v smeri 
vrednot. 

Pasti 
 1. Želja izogniti se zadregi.  
2. Osredotočanje na svoj 
videz.  

TRENUTEK ODLOČITVE Koristni veščini  



 
Projekt sofinancira program Erasmus+ Evropske unije      
Referenčna številka: 2018-1-EL01-KA202-047907. Ta publikacija [sporočilo]  
odraža izključno mnenje avtorjev, zato Komisija ne more prevzeti odgovornosti,  
če in kako se uporabljajo informacije, ki so podane v tem besedilu.   

                                                                                                                                                                                  42     ACT NOW 

 

3. Primerjanje svojega 
videza z drugimi: 
posvečanje pozornosti 
videzu drugih. 
4. Predajanje mislim, kot 
so: “Poškodovana sem.” 
“Prav nič nisem ženstvena.” 
“Ljudje bodo videli mojo 
brazgotino.” 

      Težavne situacije 
1. Pokazati svojo 
brazgotino ljudem.  
2. Videti svoj odsev v 
ogledalu. 
 
 

 

 
 

 
 

Vodja: preberite vse točke diapozitiva.  
 
 
 

Drugi načini, kako pacienti RAVNAJO, da bi ostali na varnem. 

• Nosijo ohlapna oblačila, šale, rute, kape (v toplem vremenu), očala, pustijo si dolge 
lase in si z njmi zakrivajo obraz. 

• Pretirana uporaba ličil. 

• Izogibajo se: 

• očesnemu stiku; 

• smehljanju; 

• fotografiranju; 

• druženju; 

• intimnim odnosom. 

• Držijo glavo pod določenim kotom (pokažejo samo eno stran) ali telo v določenem 
položaju (se nagibajo naprej). 
  

 
 
 

Obravnavali smo, kako ravnata John in Mary, da bi ostala na varnem, sedaj pa 
premislimo, na kakšne načine še lahko ravnajo pacienti, da bi se obvarovali. Če takšna 
ravnanja znate opaziti pri svojih pacientih, boste lahko prepoznali tiste, ki imajo skrbi 
glede svojega videza. Vodja: preberite celoten diapozitiv. 
 

 
                                                        Odmor za kosilo  ☺  
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Hvala za vašo pozornost doslej. Zdaj pa je čas za odmor. 
 

 
3. SKLOP 
 
 

3. sklop 
 

Dobrodošli nazaj. Sedaj bomo začeli 3. sklop tečaja za usposabljanje. 
 

 
                                                   Spomnimo se “točke odločitve” 
 
 
 
 

Ta videoposnetek smo si danes sicer že pogledali, vendar ga bomo, če nimate nič proti, 
gledali še enkrat, da nas spomni, kaj je osrednja tematika današnjega usposabljanja. V 
tem resda kratkem posnetku je zajete ogromno vsebine, tako da utegnete opaziti nekaj, 
česar niste, ko ste ga gledali prvikrat. 
 Vodja: predvajajte videoposnetek. 
 
 

Naš “načrt ACT” 
 

Dejanja, ki omogočajo, da 
ostanete na varnem, 
vendar ste oddaljeni od 
vrednot 

 Dejanja, ki vas premikajo v 
smeri vrednot. 

Pasti (npr. težke misli in 
čustva) 

TRENUTEK ODLOČITVE Koristni veščini (tj., da 
poznate svoje vrednote in 
pa čuječnost) 

     Težavna situacija  

 
 
 

 
 

V tem sklopu vam bom pokazal(a), kako lahko uporabljate načela ACT za pomoč 
pacientom, ki so zaskrbljeni glede svojega videza. Najprej si bomo pogledali, kako 
pomagati pacientom razumeti, kaj se dogaja in jim dejansko povzroča težave v življenju.  
Glavne smernice so zajete v “načrtu ACT”, s katerim smo se že seznanili. Nato si bomo 
podrobneje pogledali, kako pomagati pacientom z uporabo dveh koristnih veščin iz ACT: 
čuječnost in vredno ravnanje. Sedaj se bomo vrnili na videoposnetek pacientke in 
njenega zdravstvenega delavca, vi pa boste to nato uporabili v praksi v igri vlog. 
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                                                        Učni videoposnetek: 
                                                  Uporaba načrta ACT z Mary 
 
 
 
 

 
 Vodja: predvajajte videoposnetek. 
 

 
 
 

 
Uporaba načrta ACT s pacientom 
 
Zdaj ste na vrsti vi!  25-minutna vaja 
 
V skupinah po tri vadite po 10 minut in uporabljajte načrt ACT za pomoč pacientu: 
Oseba 1: Pacient:  

• Uporabite osebne izkušnje ali pa kaj iz svoje klinične prakse. Uporabite pa 
lahko tudi ideje, navedene na strani X vašega delovnega zvezka. 

 
Oseba 2: Zdravstveni delavec 

• Uporabite lahko primere vprašanj na načrtu ACT na strani X delovnega zvezka. 
• Načrt ACT uporabljate le, da bi pacientu pomagali razumeti, zakaj ravna tako, 

da se oddaljuje od svojih vrednot: zaenkrat vam še ni treba predstaviti 
koristnih veščin. 

 
Oseba 3: Trener zdravstvenega delavca 

• Lahko si beležite opažanja ter predlagate svoje zamisli zdravstvenemu delavcu 
če/ko se mu/ji zdi, da se je zataknilo.  

 
• Poskusite odigrati dva kroga in v drugi vaji zamenjajte vloge. 
• Če vas skrbi igra vlog, lahko najprej igrate vlogo trenerja zdravstvenega delavca. 
• Nato pa s celotno skupino delite eno ugotovitev, do katere ste prišli med 

izvajanjem vaje.   
 

 
 

Vodja: preberite vse točke diapozitiva.  
Po 20 minutah vodja delavnice povabite udeležence, da podajo svoje mnenje in opažanja, 
do katerih so prišli med vajo. Morebitni izzivi in odgovori, ki jih lahko nanje poda vodja, so 
med drugim: 
Izziv: Pacienti pravijo, da je zanje pomembnejša varnost pred pred morebitnim trpljenjem 
kot pa cena, ki jo za to morda plačujejo.  
Odgovor: Razumljivo je, da če se pacienti osredotočajo na svojo varnost in izogibanje 
vsakršnemu morebitnemu trpljenju, potem se jim morda zdi težko predstavljati, da bi 
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počeli stvari, ki bi pomenile grožnjo. Tukaj bi lahko prosili paciente, naj pomislijo na vse 
različne negativne posledice, ki bi jih varno ravnanje (npr. to, da ne gredo ven) utegnilo 
imeti za njihovo življenje. Lahko bi jih vprašali, kaj bo to pomenilo za: (a) njihove 
medosebne odnose; (b) njihovo fizično zdravje; in (c) njihove interese glede preživljanja 
prostega časa.  
  
 
 

 
Pomoč pacientom, da bodo ravnali v smeri svojih vrednot,  

z uporabo dveh koristnih veščin 
 

 
 
 

Zdaj se bomo posvetili temu, kako pomagati pacientom, da bodo ravnali v smeri svojih 
vrednot, z uporabo obeh koristnih veščin ACT. Podrobneje vam bom predstavil(a) ti 
bistveni veščini ACT in vam pokazal(a), kako ju lahko uporabljate s pacienti. Pri tem 
bomo uporabljali še nekaj učnih videoposnetkov s pacientom, nato pa boste vadili 
veščini sami, tako da boste izkusili, kako se pri tem počuti pacient, poleg tega pa ju 
boste kadarkoli lahko uporabljali tudi zase!   
 

Naš “načrt ACT” 
 

Dejanja, ki omogočajo, da 
ostanete na varnem, 
vendar ste oddaljeni od 
vrednot 

 Dejanja, ki vas premikajo v 
smeri vrednot. 

Pasti (npr. težke misli in 
čustva) 

TRENUTEK ODLOČITVE Koristni veščini (tj., da 
poznate svoje vrednote in 
pa čuječnost) 

     Težavna situacija  

 
 
 

 
 
 

Prikazani diagram služi temu, da se spomnimo, kam se koristni veščini umeščata v 
našem načrtu ACT. V kakršnikoli težavni situaciji se ju lahko pacienti poslužujejo, da 
bodo tako lahko izbrali ravnanje, ki jih bo premaknilo v smeri vrednot. Ti koristni veščini 
pacientom pomagata, da se “izvijejo iz pasti” težkih misli in čustev, ki bi jih sicer lahko 
ujele v početja, ki so oddaljena od njihovih vrednot.   
 
 

 
Spomnimo, kateri sta koristni veščini 
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Čuječnost: 
Zavedate se misli, čustev in 
občutij ter ste k njim 
odprti. 

 Vredno početje: 
Veste, kaj je za vas resnično 
pomembno (“vrednote”), 
zato se zavežete k 
dejanjem, ki bodo sledila 
vašim vrednotam. 

 

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

Kaj je čuječnost? 
 
Po opredelitvi Scotta Bishopa s sodelavci (2004) ima čuječnost dva vidika:  
                                                                        1. vidik: 
                                          Biti pozoren na namen svoje trenutne izkušnje 
   
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

1. vidik čuječnosti: 
Biti pozoren na namen  
                   
Vi ste na vrsti! 5-minutna vaja 
 
Razdelite se po parih in svojemu partnerju povejte: 

• 2 stvari, ki ju počnete “na avtopilotu” (ne da bi bili na to sploh pozorni); 
• 2 stvari, pri katerih ste pozorni na namen svoje trenutne izkušnje. 

 
Kakšne so razlike med tema izkušnjama? [Sliki možganov]   način avtopilota 
 
                                                                                                  moč možganov je vklopljena 
   
 
 

Sedaj bomo naredilo hitro vajo, s katero bomo raziskali prvi vidik čuječnosti: da smo 
pozorni na namen.  
Vsakdo naj svojemu partnerju v paru pove dve stvari, ki jih počnete, ne da bi bili na to v 
resnici pozorni, torej to, kar počnete “na avtopilotu”. Pogost primer je, denimo, vožnja 
na delo. Ali pa gospodinjska opravila, kot je pomivanje posode. Zatem partnerju povejte 
dve stvari, kjer ste bolj pozorni na to, kar počnete. Na primer, igranje instrumenta ali 
risanje. Nato se pogovorita, kako se razlikuje občutek glede na različna načina 
pozornosti, ter o morebitnih pozitivnih oziroma negativnih posledicah kateregakoli od 
obeh načinov.  
Vodja: Če imajo udeleženci težave in se ne spomnijo odgovorov, jim dajte več primerov. 
Dejavnosti, ki jih počnemo na “avtopilotu” lahko vključujejo kuhanje večerje, pripravo 
pijače ali hitro obedovanje. Dejavnosti, ki jih počnemo z več zavesti lahko vključujejo 
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opravljanje medicinskega posega ali pa igranje športa. 
 
 
 

Kaj je čuječnost? 
  
                                                                        2. vidik: 
                                    Biti pozoren na radoveden, odprt in sprejemajoč način 
 
Brez te naravnanosti, pri kateri človek odprto sprejema svojo trenutno izkušnjo (vključno s 
težkimi mislimi in čustvi), bi lahko govorili zgolj o treningu pozornosti, ne o čuječnosti.  
   
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

Pozornost brez sprejemanja 
 

• Lahko bi bili pozorni na svojo trenutno izkušnjo in opažali težke misli in/ali čustva. 
Vendar pa bi namesto sprejemanja izkušnje lahko poskušali te misli odriniti od 
sebe. 
• Pri ljudeh s stanji, ki prizadenejo njihov videz, je ta težnja povezana s stisko in 

ravnanjem, ki jih bo obvarovalo, vendar oddaljevalo od njihovih vrednot 
(Zucchelli in sodelavci, 2019). 

• Predstavljajte si napihljivo žogo za na plažo, ki je polna tesnobnih misli in čustev. 
Zgoraj omenjena težnja je, kot bi poskušali potisniti žogo pod vodo, da bi se je 
znebili. Žoga bo dejansko stalno skakala iz vode ravno pred vaš obraz s svojimi 
tesnobnimi mislimi in čustvi. Tudi če vam jo uspe zadržati pod vodo malce dalj 
časa, se boste sčasoma utrudili in žoga bo spet izskočila. 

•  Namesto tega lahko zavzamete sprejemajočo naravnanost do žoge in jo nalahno 
držite nad vodo, se nič ne vmešavate, ampak jo pustite pri miru. 

• Prav to pomeni “sprejemanje” pri “Terapiji/treningu sprejemanja in predanosti”.  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

 
Zakaj čuječnost?  

1. Enostavnih in hitrih tehnik čuječnosti se je možno naučiti in jih uporabiti v svoj 
prid. 
• Pacienti lahko uporabljajo tehnike v katerikoli situaciji, saj čuječnost pomeni 

zgolj, da je človek pozoren na to, kaj se dogaja v danem trenutku (dobro, 
slabo ali nevtralno). 

2. Čuječnost je osredotočena na tukaj in zdaj. 
• Pacienti pogosto (a) skrbijo glede prihodnosti (npr. kako se bodo ljudje odzvali 

na njihov videz) in (b) podoživljajo pretekle dogodke (npr. spomine na 
zdravljenje ali pa, kako so ljudje strmeli vanje). 

3. Obstajajo trdni dokazi, da čuječnost izboljšuje zdravje: 
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• Čuječnost pomaga proti tesnobnosti, depresiji in stresu (Goldberg in 
sodelavci, 2018; Khoury in sodelavci, 2013). 

• Velika podjetja (npr. Google, Amazon) svoje zaposlene učijo čuječnosti. 
4. Čuječnost nič ne stane! 

• Pacienti jo lahko po pogovoru z vami uporabljajo kadarkoli brez stroškov.   
 

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

 
Zakaj čuječnost?  
 

5. Čuječnost nam pomaga, da se “osvobodimo iz pasti” tesnobnih misli in čustev, ki 
nam lahko preprečujejo, da bi počeli to, kar nam resnično pomeni veliko. 
• Čuječnost nam pomaga ustvariti zdravo psihološko distanco od tesnobnih 

misli in čustev. 
6. Pomaga pa nam tudi razširiti svojo pozornost onkraj stvari, ki jih dojemamo kot 

grožnjo. 
• Urjenje čuječnosti aktivira parasimpatični (“blažilni”) živčni sistem (npr. 

Murakami in sodelavci, 2015). 
• To pomeni, da pacienti razvijejo širšo in mehkejšo pozornost na stvari, ki se 

dogajajo okoli njih.  
 

 

Vodja: preberite diapozitiv. Na koncu diapozitiva:  
Baterijska svetilka ima širok snop svetlobe. To je kot naša pozornost, ko smo bolj odprti 
in se bolje zavedamo, kaj se dogaja, tako znotraj naše duševnosti in telesa kot tudi okoli 
nas. Omogoča, da vidimo več, kot če bi bil svetlobni snop ozek. Kakšno nastavitev 
svetilke bi imeli raje, če bi hodili naokoli po temi?! 
 

Kako razvijati čuječnost 
 
Skupaj s svojimi pacienti lahko: 
 

• izvajate strukturirane, načrtovane meditacije. 
• Na primer, sedite z zaprtimi očmi na mirnem kraju. Določeno časovno 

obdobje (npr. 10-20 minut) bodite osredotočeni na občutenje diha. 
• uvajate pozorno čuječnost v rutinske vsakodnevne aktivnosti. 

• Na primer, ko si umivate zobe ali pripravljate hrano, bodite pozorni na čute in 
zvoke.  

• Redno “se ozaveščajte” s svojimi čutili, zlasti med težavnimi situacijami. 
• Kadar vas, denimo, preveva stres ali tesnoba, postanite pozorni na občutke v 

telesu in si predstavljajte, da dihate s celotnim telesom. To vam bo 
omogočilo, da se boste “upočasnili”. Upočasnitev vam bo pomagala razširiti 
tisti “trenutek odločitve” v našem načrtu ACT, s tem pa boste pridobili več 
manevrskega prostora, da boste lahko sprejeli modro in vredno odločitev. 
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Vodja: preberite diapozitiv.  
 

Kako razvijati čuječnost 
 
Čuječnost si predstavljajte kot mišice svoje duševnosti, za katere velja enako kot za 
telesne mišice: več vadbe pomeni več moči.    
 

• Strukturirana vadba čuječnosti je, kot bi šli v fitnes.  
• Če smo pri rutinskih opravilih čuječni, je to kot fizična dejavnost, npr. vrtnarjenje.  
• “Ozaveščanje” med težavnimi situacijami pa je, kot bi tekli, da bi ujeli avtobus 

(torej ko res morate uporabiti svoje mišice).  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Učni videoposnetek: 
Vaja čuječnosti št. 1 

Čuječno dihanje  
 

Sedaj se bomo vrnili na videoposnetek zdravstvenega delavca in pacientke, kjer 
zdravstveni delavec uvaja enostavno tehniko čuječnosti. 
 
 

Čuječno dihanje  
 
Spet ste na vrsti vi! 10-minutna vaja 
 
 

Zdaj bomo sami vadili čuječno dihanje. Tako bomo lažje razumeli, kakšna je ta izkušnja 
za pacienta, poleg tega pa lahko to tehniko kadarkoli uporabljate tudi sami zase.  
Za začetek vas prosim, da pospravite pisala, papirje, računalnike ali telefone…[5-
sekundni premor]… Sedite z vzravnanim hrbtom, noge ne smejo biti prekrižane, stopala 
naj se dotikajo tal… [10-sekundni premor] … Položite dlani na noge… [5-sekundni 
premor] … Ko se počutite pripravljeni, lahko začnete razpirati roke vse do konca pri 
vdihu, pri izdihu pa jih spet zapirate. Roki sta kot vaša pljuča ali pa kot cvetova, ki se 
odpirata in zapirata. Gibanje rok pri odpiranju oziroma zapiranju mora slediti 
naravnemu ritmu vašega dihanja, ne obratno, torej da bi dihanje sledilo razpiranju rok. 
Ne poskušamo namreč spreminjati, kar se dogaja, temveč smo zgolj radovedno in 
prijetno pozorni na svojo dejansko izkušnjo. Zaprite oči, če se ob tem počutite v redu... 
ter še naprej razpirajte in zapirajte roke po ritmu svojega dihanja… [10-sekundni 
premor] … Pri tem bodite pozorni na občutke v rokah. Ti so morda lahni ali pa tudi 
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močnejši… [5-sekundni premor] … Nekateri občutki so lahko prijetni, drugi pa neprijetni. 
Morda boste opazili željo, da bi odpravili vse neprijetne občutke. To je povsem običajno. 
Samo poskusite, ali ste lahko odprti in radovedni glede teh občutkov. Kot da bi nanje 
gledali s širokim in mehkim snopom svetlobe iz vaše svetilke pozornosti… [30-sekundni 
premor] … Kadarkoli vam misli odtavajo stran in začnete razmišljati o drugih stvareh, 
skrbeti glede prihodnosti ali pa podoživljate stvari iz preteklosti, vedite, da je to povsem 
normalno, vi se samo osredotočite nazaj na občutke v rokah… [30-sekundni premor] … 
Sedaj razširite pozornost na občutke po vsem telesu, kot bi celotno telo vdihovalo in 
izdihovalo… [20-sekundni premor] … Zdaj pozornost razširite še bolj in vključite vse 
zvoke, ki jih morda slišite, kot bi bili mikrofon, ki zgolj sprejema zvoke in ničesar ne 
zavrača … [10-sekundni premor] … Če imate zaprte oči, jih počasi odprite in svojo 
pozornost ponovno namenite vsemu, kar vas obkroža. To besedilo je podano na 9. strani 
vašega delovnega zvezka, da boste metodo uporabljali s pacienti.  
 
 

 
Učni videoposnetek: 

Pacientkine povratne informacije o čuječnem dihanju  
 

Zdaj se bomo vrnili na videoposnetek in si pogledali, kaj si je pacientka mislila o vaji 
čuječnega dihanja. Njeno mnenje utegne biti podobno vaši izkušnji, ki ste jo pravkar 
imeli sami, morda pa se bo razlikovalo. 
 

 
Vaše mnenje o vaji čuječnega dihanja 

 
• Kako ste se počutili med vajo čuječnega dihanja? 
• Kakšne misli in čustva ste opazil? 
• Kako ste se odzvali na morebitne težke misli in čustva? 

  
 

Vodja: preberite diapozitiv. Nato lahko do 5 minut razpravljate o izkušnjah udeležencev. 
Poudarite, da je ta vrsta vaje nekaj zelo novega za mnogo ljudi, zato je potrebno nekaj 
časa, preden se je navadimo. Za mnoge ljudje je prva faza treninga “mišice” čuječnosti 
zavedanje o tem, kako misli odtavajo drugam, celo kadar se poskušamo osredotočiti na 
dihanje. In to je povsem v redu; dejansko se “mišica” okrepi vsakokrat, ko opazite, da so 
vam misli odplavale stran in ko svojo pozornost narahlo spet usmerite na dihanje.  
 

 
Prilagajanje vaje čuječnega dihanja določenim pacientom 

 
Vaja čuječnega dihanja morda ne bo primerna za vse paciente, na primer za: 

 
• nekatere paciente s telesnimi motnjami. Namesto tega jim lahko predlagate, naj: 

• sledijo svojemu dihanju preko občutenj v svojem (a) nosu, (b) prsih in/ali (c) 
abdomnu oziroma (d) celotnem telesu. 
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• čuječno poslušajo zvoke (z zaprtimi očmi), spremljajo, kako zvoki prihajajo in 
odhajajo, kot bi bili mikrofon. 

• paciente, ki so imeli psihološke travmatske izkušnje ali pa težave z dihanjem. 
Namesto tega lahko: 
• čuječno poslušajo zvoke. 

• ljudi s tinitusom oziroma drugimi težavami s sluhom. Ker je zanje čuječno 
poslušanje zvokov lahko nemogoče ali pa jim povzroča stisko, je čuječno dihanje v 
takšnih primerih boljša izbira. 
  

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

Popoldanski odmor. ☺  
 
 

Hvala vsem za vaš trud. Sedaj bomo imeli naš zadnji odmor, preden se vrnemo za četrti, 
torej zadnji sklop, v katerem si bomo pogledali še nekaj več načinov uporabe koristnih 
veščin. 
 
 
 

 
4. SKLOP 
 
 

4. sklop 
 

Dobrodošli nazaj.  
 

 
Vaja čuječnosti št. 2: 

“defuzija” misli 
 

• Defuzija misli je poseben vidik čuječnosti, ki pacientom omogoča vzpostaviti 
zdravo psihološko distanco od težkih misli.  

• Nekaj primerov neprijetnih misli, s kakršnimi se soočajo pacienti s stanji, ki 
prizadenejo videz: 
 

“Jaz sem spaka” “Moja roka je res 
obupna.”  

“Moj trebuh je videti 
prav ogabno.” 

“Nikoli ne bom več mogla 
imeti ljubezenske zveze.” 

“Grd sem.”  

 
 
  

Vodja: preberite diapozitiv.  
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Vaja čuječnosti št. 2: 

“defuzija” misli 
 

• Pri ljudeh s stanji, ki prizadenejo videz je težnja, da se ujamejo v svoje težke misli 
oziroma se z njimi “zlijejo” – od tod izraz “fuzija misli” – povezana s stisko in 
odločanjem za dejanja, ki jih obvarujejo, vendar ostajajo oddaljeni od svojih 
vrednot (Zucchelli in sodelavci, 2019). 

• Predstavljajte si, da je ena od vaših težkih misli zapisana na listu papirja.  Če se 
ujamete v takšno misel, je to podobno, kot bi držali papir čisto blizu obraza. Misel 
zavzame večino vašega pogleda in resnično je težko videti karkoli drugega pred 
seboj, vključno z ljudmi in stvarmi, ki so vam v resnici pomembni. Misel je ugrabila 
vašo pozornost.   

• Defuzija misli je način ustvarjanja zdrave distance (oddaljenosti) od težkih misli, 
tako da vas manj obremenjujejo in imate lahko jasnejši pogled.  
• Defuzija NE pomeni, da je treba misli spreminjati ali pa jim oporekati. 
• Defuzija je dejansko zgolj to, da misli opazimo in nanje gledamo z jasnejšim in 

bolj odmaknjenim pogledom. 
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

 
Učni videoposnetek: 
Vaja defuzije misli  

 
 

Zdaj si bomo pogledali primer vaje defuzije misli in se vrnili na posnetek. Navodila za to 
vajo so podana na strani 10 vaših delovnih zvezkov, tako da lahko to uporabljate tudi s 
pacienti. 
 
 

 
Vaja defuzije misli 

Zdaj pa vi! 15-minutna vaja 
• V parih se izmenjujte in igrajte vlogi: 

• zdravstvenega delavca 
• Izvedite celotno vajo defuzije misli. Navodila so na strani X delovnega 

zvezka. 
• pacienta 

• Uporabite misel, s katero ste se v resnici ukvarjali. Tako bo vaja bolj 
resnična in učinkovita. 

• Za potrebe te vaje ni nujno, da se misel nanaša na vaš telesni videz.  
• Če ne želite, zdravstvenemu delavcu ni treba povedati, kaj je ta misel.  

• Vadite lahko tudi prilagojeno različico vaje za paciente, ki imajo težave s 
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pismenostjo. 
• V tej različici v rokah držite list papirja, ki predstavlja misel, vendar pacientu 

nanj ni treba napisati ničesar.  
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

 
Temeljna veščina št. 2: vredno ravnanje  

 
 
• Vredno ravnanje ima dva vidika: 

• Najprej moramo vedeti, kaj nam je resnično pomembno (“vrednote”). 
• Na tej podlagi se lahko odločamo za dejanja, ki bodo sledila našim vrednotam.                                                                       

[Slika kompasa: pogum] 
 
Dokazano je bilo, da vredno ravnanje pomaga ljudem s stanji, ki prizadenejo videz:  

• Pacienti z opeklinami, ki so si bili na jasnem glede svojih vrednot in so se zavezali 
početi stvari, usklajene s svojimi vrednotami, so bili dosti manj obupani kot tisti, ki 
si tega niso razjasnili in k temu stremeli (Shepherd in sodelavci, 2018).  

Kot smo se naučili malo prej, se vrednote nanašajo na to, kako bi radi ravnali v 
vsakodnevnem življenju, na primer: “Rad bi ravnal pogumno.”  
• Vrednote so kot kompas, ki usmerja naše ravnanje. 
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

 
Kako pomagati pacientom ugotoviti svoje vrednote 

 
• Prejle ste ugotovili in opredelili svoje vrednote – torej, kaj vam je resnično 

pomembno. 
• Isti delovni list lahko uporabljate tudi s svojimi pacienti. 
• Vašim pacientom bo pomagal najti motivacijo in usmeritev za izbiranje dejanj 

oziroma ravnanj, ki sicer utegnejo predstavljati izziv, vendar bodo vodila do bolj 
smiselnega in izpolnjujočega življenja.  

• Pacienti lahko vrednote uporabljajo na dva načina:  
• V katerikoli težki situaciji v “trenutku izbire”, kot temu rečemo v načrtu ACT, 

sami sebe vprašajo: “Kakšna oseba si želim biti v tem trenutku?” 
• Na primer, pacientka z opeklinskimi brazgotinami na obrazu opaža 

nezaželeno pozornost drugih ljudi, medtem ko večerja s prijateljico v 
restavraciji. Najraje bi nemudoma odšla in pustila hrano, vendar se 
vpraša: “Kakšna oseba si želim biti v tem trenutku?” in se odloči, da 
hoče biti prijateljica. Pozornost preusmeri na to, kar govori njena 
prijateljica, in poje večerjo do konca.    

• Ko načrtujejo za naprej, si postavljajo cilje ali premišljujejo svoje odločitve (to 
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si bomo pogledali v naslednji vaji).   
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 
 

 
Prvi način uporabe vrednot:  

v katerikoli situaciji v trenutku izbire 
 

Dejanja, ki omogočajo, da 
ostanete na varnem, 
vendar ste oddaljeni od 
vrednot 

 Dejanja, ki vas premikajo v 
smeri vrednot. 

Pasti (npr. težke misli in 
čustva) 

        TRENUTEK ODLOČITVE Koristna veščina  
Povežite se z vrednoto 
(vrednotami) tako, da se 
vprašate:  
“Kakšna oseba si želim biti 
v tem trenutku?” 

     Težavna situacija  

 

Vodja: preberite naslov in besedilo v modrem polju. 

 

 
 
 

 
Drugi način uporabe vrednot:  

Načrtovanje  
 

 

Zdaj se bomo osredotočili na drugi način, kako lahko pacienti uporabljajo vrednote: 
načrtujejo, kako bodo ravnali. 
 

 
Učni videoposnetek: 

Preprost cilj, ki temelji na vrednotah  
 

 

Ta videoposnetek nam bo pokazal, kako lahko pomagate pacientom pri zastavljanju 
preprostega cilja. Ta preprosti cilj bo prvi korak proti dolgoročnejšim ciljem, ki jim bodo 
premikali v smeri vrednot. 
 

 
KAKO VREDNOTE IN CILJI DELUJEJO SKUPAJ 

 
• Vrednote in cilji sta različna pojma, vendar delujeta skupaj. 
• Vrednote usmerjajo ciIje. 
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Vrednote so kompas.                  Cilji so kraji, ki ste se jih odločili obiskati na poti. 
   

• Na primer, pacientki na posnetku vrednoto predstavlja preživljanje časa s svojo 
vnukinjo. Ta vrednota usmerja njen cilj, da bo vnučki brala.   

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

 
Zastavljanje cilja, ki temelji na vrednotah 

 
Zdaj pa vi! 10-minutna vaja 
 

• V največ 10 minutah si zastavite cilj, ki temelji na vrednotah, pri tem pa 
uporabljajte delovni list “Zastavljanje cilja, ki temelji na vrednotah” na strani X 
vašega delovnega zvezka. Uporabite lahko vrednoto (vrednote), ki ste jo (jih) 
izbrali prej na delovnem listu “Kako vedeti, kaj vam je resnično pomembno” na 
strani X delovnega zvezka. 

• Poskusite si izbrati nekaj resničnega za vas. Ni nujno, da se nanaša na telesni videz, 
lahko je s kateregakoli od štirih področij življenja.  

• Ni nujno izbrati cilja s področja življenja, ki je za vas zelo težko – dovolj je nekaj, na 
čemer bi si želeli še malce delati. 

• Pacientom lahko pomagate izbrati cilj na podlagi vrednot bodisi tako, da jih do 
tega pripeljete skozi pogovor (če imate za to čas), ali pa jim izročite delovni list. 

• Če vam ni nerodno, lahko svoj cilj predstavite celi skupini.   
 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

 

Povzetek načinov uporabe koristnih veščin s pacienti 
 

KORISTNI VEŠČINI 

Čuječnost: 
Zavedate se misli, čustev in 
občutij ter ste k njim 
odprti. 

 Vredno početje:  
Veste, kaj je za vas resnično 
pomembno (“vrednote”), 
zato se zavežete k 
dejanjem, ki bodo sledila 
vašim vrednotam. 

 

VAJE, PRI KATERIH UPORABLJAMO KORISTNI VEŠČINI 

 

Čuječno dihanje 
 
 
stran 9 delovnega 

Defuzija misli 
 
 
stran 10 delovnega 

Razjasnitev vrednot 
 
 
stran 2 delovnega 

Zastavljanje 
enostavnega cilja 
 
stran 11 delovnega 
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zvezka 
 

zvezka 
 

zvezka 
 

zvezka 
 

 
 

Vodja: preberite diapozitiv, zatem: Te vaje so podane tudi na listih, ki jih lahko predate 
pacientom in jih najdete na koncu delovnega zvezka. Vaja defuzije misli je ustrezno 
prilagojena, tako da vsebuje navodila za pacienta.   
 

 
Dodatne veščine: spoprijemanje z negativnimi reakcijami 

 
Nasveti in smernice so podani v gradivu za paciente 

  
 

 

Danes o tem ne bomo govorili podrobneje, vendar imate v svojih delovnih zvezkih (na 
straneh 19 – 29) liste z navodili in smernicami, ki jih lahko razdelite pacientom kot 
pomoč pri spopadanju z negativnimi reakcijami drugih ljudi. Gre za praktične stvari, ki 
jih lahko pacienti naredijo, da bi se pripravili na tovrstna soočenja in da se bodo v takih 
primerih tem počutili bolj samozavestno. Na primer, pacienti se lahko spomnijo odločnih 
odgovorov na nevljudna vprašanja in te potem uporabljajo v resničnem življenju. 
 
 
 

Kaj ste se naučili danes: 
10-minutna naloga 
 
Skupinska aktivnost 

• Razmislite in povejte 3 stvari, ki jih veste zdaj in jih niste vedeli pred tem 
usposabljanjem. 

• Katere so 3 stvari, ki ste se jih naučili med našim usposabljanjem in jih boste 
uporabljali v praksi? 

 
Osebna aktivnost 

• Opredelite nekaj (stvari), o čemer bi radi izvedeli še več. 
• Kaj bo(do) vaš(i) prvi ukrep(i) v zvezi s tem? 

  

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

 
Ključne stvari, ki smo jih spoznali danes 

Danes smo se naučili, da: 
1. je vredno načeti pogovor o videzu s pacienti s stanji, ki prizadenejo videz. 
2. niso vsi pacienti zaskrbljeni zaradi svojega spremenjenega videza. 
3. sporazumevalne veščine pomagajo, če želimo načeti pogovor s pacienti. 
4. lahko uporabljamo načrt ACT kot vodilo pri razpravi o videzu s pacienti. 
5. lahko pacientom pomagamo, da se “osvobodijo iz pasti” težavnih misli in čustev, z 
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uporabo kratkih vaj čuječnosti: (a) čuječnim dihanjem in (b) defuzijo misli. Pri teh 
vajah se na misli in čustva odzivamo z odprto in sprejemajočo pozornostjo, 
namesto da bi se jim poskušali izogniti ali pa jih spremeniti.       

6. lahko pacientom pomagamo (a) opredeliti njihove vrednote in (b) zastaviti 
enostaven cilj, ki temelji na njihovih vrednotah.  

 

Vodja: preberite diapozitiv.  
 

Prosimo, izpolnite vprašalnik ACT Now 
 

?????????????? 

 

Najlepša hvala za vašo udeležbo na današnjem usposabljanju. Upam, da vam je zdelo 
uporabno. To je vaša zadnja naloga danes. Prosim vas, da izpolnite vprašalnik ACT Now.  
Vodja: razdelite liste vprašalnika po usposabljanju ACT Now, ki ustreza ekranom z 
vprašalnikom na straneh 78-80 priročnika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Strokovna literatura 

 
 
 
Strokovna literatura 
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ZAČETNI IN ZAKLJUČNI VPRAŠALNIK 
 
 
 

INFORMATIVNI LIST ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE 
 
V sklopu enodnevnega programa z naslovom “ACT Now: Program usposabljanja za 
zdravstvene delavce z uporabo načel terapije sprejemanja in predanosti (ACT) v pomoč 
prilagajanju pacientov na izzive življenja z vidno razliko” vas vabimo, da izpolnite vprašalnik 
na začetku dne, na koncu dne in nato še tri mesece kasneje. Vprašalnik se nanaša na vaše 
znanje, samozavest in naravnanosti v povezavi s tem usposabljanjem. 
 
 Ta projekt usposabljanja financira EU in temelji na sodelovanju med univerzami ter 
zdravstvenimi delavci in ustanovami V Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske, na Cipru, v Romuniji, Estoniji, Grčiji, na Norveškem in Nizozemskem, v Sloveniji in na 
Švedskem. Usposabljanje se trenutno izvaja v petih državah: v Sloveniji, Grčiji, Estoniji, 
Romuniji in na Cipru. 
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Vaši odgovori bodo anonimni. Vodja delavnice bo zbral odgovore udeležencev in jih vnesel v 
Excelovo tabelo. Partnerji projekta z Univerze Zahodne Anglije v Bristolu v Veliki Britaniji, 
bodo nato zbrali skupaj podatke iz vseh držav, da bodo lahko ocenili celoten program 
usposabljanja.         
 
Ni znanih tveganj, če se odločite deliti svoje podatke z britanskimi partnerji, sodelovanje v 
študiji pa ne prinaša nobenih stroškov. 
 
Če se odločite sodelovati, na vprašalnik ne napišite svojega imena. Nič, kar zapišete v 
vprašalnik, ne bo na noben način vplivalo na vašo sedanjo ali prihodnjo zaposlitev v vaši 
organizaciji.  
 
Izpolnjevanje tega vprašalnika lahko kadarkoli prekinete in tudi umaknete odgovore, ki ste 
jih podali. Za to vam ni treba navesti razlogov. 
 
Vaša udeležba v študiji ocenjevanja tega vprašalnika je prostovoljna. Če se odločite 
sodelovati, [podajte podrobnosti glede kraja oddaje izpolnjenega vprašalnika – odvisno od 
lokacije]. 
 
Če imate kakršnakoli vprašanja ali skrbi glede izpolnjevanja vprašalnika ali sodelovanja v tej 
študiji, se lahko obrnete na lokalno raziskovalno skupino. 
 
Kontaktni podatki lokalne raziskovalne skupine 
 
 
 
 
SOGLASJE ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE 
 
Preden se lotite vprašalnika, vas prosimo, da odkljukate ta okvirček (in ne vpisujete svojega 
imena ali kratic) ter zabeležite datum, s čimer potrjujete, da ste prebrali besedilo zgoraj in 
da se strinjate z izpolnjevanjem vprašalnika.  
 
Prebral(a) sem informacije o projektu in se strinjam z izpolnjevanjem vprašalnika.  

 

 
 
Datum: _______________________________________________ 
 
 
 
VPRAŠALNIK ACT NOW (ZAČETNI)  
 
 
Prosili vas bomo, da sledeči vprašalnik izpolnite PRED/PO tečaju ter 3 mesece kasneje. 



 
Projekt sofinancira program Erasmus+ Evropske unije      
Referenčna številka: 2018-1-EL01-KA202-047907. Ta publikacija [sporočilo]  
odraža izključno mnenje avtorjev, zato Komisija ne more prevzeti odgovornosti,  
če in kako se uporabljajo informacije, ki so podane v tem besedilu.   

                                                                                                                                                                                  60     ACT NOW 

 

 
Ker moramo povezati in skupaj obravnavati vaše 3 vprašalnike, vas prosimo, da jih označite s 
kodo, ki vsebuje naslednje informacije: 
 
(a) Kateri dan meseca ste rojeni? (npr. 17. marca = 17)  
(b) Kaj so prve tri črke imena vaše matere? (npr. Marija = MAR) 
 

Primer kode 

              1                    7              M               A              R 

 

Vaša koda 

 
 

    

 
Kateri poklic opravljate? 
 
______________________________________________________________ 
 
Ste kvalificiran zdravstveni delavec ali se še izobražujete? (Prosimo, obkrožite odgovor.) 
 

                                                      kvalificiran(a)                                                se še izobražujem 

 
 
 
 
 
VPRAŠALNIK ACT NOW (ZAČETNI)  
Prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja z ocenami na lestvici od 1 do 10 (1 = niti 
najmanj nisem prepričan(a) ter 10 = zelo prepričan(a)) PRED in PO tečaju: 
 
1. Razumem, kako ima lahko nezadovoljstvo s svojim videzom negativne posledice za 
kakovost življenja.  
1              2            3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇       

 

2. Lahko podam primere pogostih izzivov življenja, če je (postane) videz opazno drugačen. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                        
3. Znam prepoznati znake, da moje paciente tarejo skrbi glede svojega videza.  
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               
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4. Menim, da sem zmožen načeti pogovor o videzu s svojimi pacienti. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
5. Drugim lahko opišem, kako biti dober poslušalec v komunikaciji s pacienti.  
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
6. Če moji pacienti govorijo o svojih skrbeh glede videza, vem, kaj jim moram reči. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
7. Znam razložiti, zakaj videz ni dober napovedovalec psihosocialne prilagoditve.  
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
8. Če moji pacienti pravijo, da so zaskrbljeni zaradi videza, jih lahko naučim praktičnih 
tehnik, ki jim bodo pomagale obvladovati težave. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
 
VPRAŠALNIK ACT NOW (ZAČETNI)  
 
9. Znam pojasniti, kako vrsta pozornosti, ki jo pacienti namenjajo stvarem in ljudem v svoji 
okolici, vpliva na njihovo kakovost življenja.   
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
10. Znam pomagati pacientom pri zastavljanju ciljev, ki jim bodo pomagali doseči, kar jim je 
pomembno. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

Prosimo, da na naslednja vprašanja odgovorite z ocenami na lestvici od 1 do 7 (1 = niti 
najmanj ni res ter 7 = zelo je res): 
11. Menim, da se morajo misli in čustva pacientov glede svojega videza izboljšati, preden 
lahko storijo nadaljnje pomembne korake v svojem življenju.  
1             2             3            4           5           6           7             

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                      
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12. Menim, da bodo imeli pacienti boljši nadzor nad življenjem, če spremenijo svoje 
negativne misli glede svojega videza. 
1             2             3            4           5           6           7             

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                      

                         
13. Menim, da morajo pacienti spremeniti svoj videz, če želijo imeti nadzor nad svojim 
življenjem. 
1             2             3            4           5           6          7             

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                      

                         
14. Če pacienti vedo, kaj jim je res pomembno, bodo, po mojem mnenju, še vedno lahko 
dosegali svoje cilje, ne da bi zaradi tega morali spreminjati misli glede svojega videza.  
1             2             3            4           5           6           7              

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                     

                         
15. Menim, da pacientom bolj pomaga, če poskušajo spremeniti svoje misli in čustva glede 
svojega videza, kot pa če bi take misli in čustva zgolj prepoznali in sprejeli dejstvo, da 
obstajajo. 
1             2             3            4           5           6           7              

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                     

                    
16. Menim, da je to, kar pacienti mislijo o svojem videzu, pomembnejše kot to, koliko jih 
dejansko obremenjujejo takšne misli. 
1             2             3            4           5           6           7              

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                     

                  

 

VPRAŠALNIK ACT NOW (KONČNI) 
 
 
Prosili vas bomo, da sledeči vprašalnik izpolnite PRED/PO tečaju ter 3 mesece kasneje. 
 
Ker moramo povezati in skupaj obravnavati vaše 3 vprašalnike, vas prosimo, da jih označite s 
kodo, ki vsebuje naslednje informacije: 
 
(a) Kateri dan meseca ste rojeni? (npr. 17. marca = 17)  
(b) Kaj so prve tri črke imena vaše matere? (npr. Marija = MAR) 
 

Primer kode 

              1                    7              M               A              R 

 

Vaša koda 
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Kateri poklic opravljate? 
 
______________________________________________________________ 
 
Ste kvalificiran zdravstveni delavec ali se še izobražujete? (Prosimo, obkrožite odgovor.) 
 

                                                      kvalificiran(a)                                                se še izobražujem 

 
 
 
 
 
VPRAŠALNIK ACT NOW (KONČNI)  
Prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja z ocenami na lestvici od 1 do 10 (1 = niti 
najmanj nisem prepričan(a) ter 10 = zelo prepričan(a)) PRED in PO tečaju: 
 
1. Razumem, kako ima lahko nezadovoljstvo s svojim videzom negativne posledice za 
kakovost življenja.  
1              2            3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇       

 

2. Lahko podam primere pogostih izzivov življenja, če je (postane) videz opazno drugačen. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                        
3. Znam prepoznati znake, da moje paciente tarejo skrbi glede svojega videza.  
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
 
4. Menim, da sem zmožen načeti pogovor o videzu s svojimi pacienti. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
5. Drugim lahko opišem, kako biti dober poslušalec v komunikaciji s pacienti.  
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
6. Če moji pacienti govorijo o svojih skrbeh glede videza, vem, kaj jim moram reči. 
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1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
7. Znam razložiti, zakaj videz ni dober napovedovalec psihosocialne prilagoditve.  
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
8. Če moji pacienti pravijo, da so zaskrbljeni zaradi videza, jih lahko naučim praktičnih 
tehnik, ki jim bodo pomagale obvladovati težave. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
 
VPRAŠALNIK ACT NOW (KONČNI)  
 
9. Znam pojasniti, kako vrsta pozornosti, ki jo pacienti namenjajo stvarem in ljudem v svoji 
okolici, vpliva na njihovo kakovost življenja.   
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

                         
10. Znam pomagati pacientom pri zastavljanju ciljev, ki jim bodo pomagali doseči, kar jim je 
pomembno. 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

 
 
 
Prosimo, da na naslednja vprašanja odgovorite z ocenami na lestvici od 1 do 7 (1 = niti 
najmanj ni res ter 7 = zelo je res): 
11. Menim, da se morajo misli in čustva pacientov glede svojega videza izboljšati, preden 
lahko storijo nadaljnje pomembne korake v svojem življenju.  
1             2             3            4           5           6           7             

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                      

                         
12. Menim, da bodo imeli pacienti boljši nadzor nad življenjem, če spremenijo svoje 
negativne misli glede svojega videza. 
1             2             3            4           5           6           7             

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                      

                         
13. Menim, da morajo pacienti spremeniti svoj videz, če želijo imeti nadzor nad svojim 
življenjem. 
1             2             3            4           5           6          7             
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〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                      

                         
14. Če pacienti vedo, kaj jim je res pomembno, bodo, po mojem mnenju, še vedno lahko 
dosegali svoje cilje, ne da bi zaradi tega morali spreminjati misli glede svojega videza.  
1             2             3            4           5           6           7              

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                     

                         
15. Menim, da pacientom bolj pomaga, če poskušajo spremeniti svoje misli in čustva glede 
svojega videza, kot pa če bi take misli in čustva zgolj prepoznali in sprejeli dejstvo, da 
obstajajo. 
1             2             3            4           5           6           7              

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇                                     

                    
16. Menim, da je to, kar pacienti mislijo o svojem videzu, pomembnejše kot to, koliko jih 
dejansko obremenjujejo takšne misli. 
1             2             3            4           5           6           7              

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇              

 

 

 

 

 

 

 

 

DELOVNI ZVEZEK ZA UDELEŽENCE DELAVNICE 
                        
 
 
 

UČNI CILJI 
 

Ob koncu tega usposabljanja boste znali:  

1. Opisati pogoste duševne in družbene težave, s katerimi se lahko soočajo pacienti z 
zdravstvenim stanjem, ki prizadene telesni videz.  

2. Uporabljati sporazumevalne veščine in načrt ACT, ki vas bo usmerjal pri pogovorih s 
pacienti o njihovih skrbeh glede videza.  

3. Prepoznati pogoste mite (napačne predstave) glede videza.  

4. Pomagati svojim pacientom prepoznati in opredeliti svoje vrednote (to, kar jim je 
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resnično pomembno).  

5. Naučiti svoje paciente čuječnega dihanja in vaj za “defuzijo” misli, s čimer bodo lahko 
obvladovali svoje težke misli in čustva ter se osredotočali na stvari, ki jim v življenju v resnici 
pomenijo veliko.  

6. Skupaj s svojimi pacienti zastaviti zanje enostavne cilje, ki jim bodo pomagali doseči, kar 
jim je pomembno.  
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VREDNOTE: KAKO VEDETI, KAJ VAM JE RESNIČNO POMEMBNO 
 
 
Kadar bi si radi razjasnili, kaj je za vas resnično pomembno, vam je lahko v pomoč, da si 
najprej izberete področje življenja, ki ga boste obravnavali. V preglednici navajamo nabor 
predlaganih vrednot glede na vsako od področij. Po želji lahko dodate tudi svoje.  
 
Obkrožite do največ 3 vrednote (ali pa dodajte svoje) z vsakega področja življenja, ki 
odražajo: 

1. Kako bi radi ravnali v svojem življenju (npr. Rad(a) bi ravnal(a) “pogumno”.) 
2. Kar daje smisel vašemu življenju. 

 

Področje življenja: Odnosi  
(na primer: s partnerjem, otroki, prijatelji in 
sorodniki) 
Predlagane vrednote s področja odnosov: 
Zabava in humor                       Intimnost 
Iskrenost                                 Spoštovanje 
Hvaležnost                              Odgovornost 
Ustvarjalnost                              Zvestoba 
Ljubezen                                      Pogum 
Modrost                                  Sočutnost  
 
Vaši lastni predlogi vrednot s področja 
odnosov: 
_________________ __________________ 
 

Področje življenja: Delo/izobraževanje  
(na primer: s partnerjem, otroki, prijatelji in 
sorodniki) 
Predlagane vrednote s področja 
dela/izobraževanja: 
Učenje                               Ustrežljivost 
Modrost                               Zvestoba 
Pogum                              Samodisciplina 
Vztrajnost                          Pustolovščine 
Ambicioznost                    Odprtost duha 
 
Vaši lastni predlogi vrednot s področja 
dela/izobraževanja: 
_________________ __________________ 
 

Področje življenja: Prosti čas  
(na primer: počitek in sprostitev, konjički, 
šport, zabava) 
Predlagane vrednote s področja prostega 
časa: 
Zabava in humor                       Duhovnost   
Pustolovščine                            Vztrajnost 
Pogum                                        Ustrežljivost 
Spretnost                                   Modrost 
Učenje                                 Odprtost duha 
Ustvarjalnost                       Ambicioznost             
 
Vaši lastni predlogi vrednot s področja 
prostega časa: 
_________________ __________________ 
 

Področje življenja: Zdravje  
(telesno, duševno, čustveno ali duhovno 
zdravje in dobro počutje) 
Predlagane vrednote s področja zdravja: 
Modrost                              Duhovnost 
Skrb zase                           Samodisciplina 
Pogum                                  Učenje 
Humor                                 Odprtost duha 
Hvaležnost                          Ambicioznost 
Vztrajnost                              Sočutnost  
                        
 
Vaši lastni predlogi vrednot s področja 
zdrava: 
_________________ __________________ 
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KAKO SE S PACIENTOM POGOVARJATI O TELESNEM VIDEZU 
 
                                                          Kako načeti to temo? 
 
Poskusite z enim od naslednjih vprašanj: 
 

1. “Kako se počutite glede (sprememb) videza?” 
2. “Včasih so lahko ljudje, ki imajo [pacientovo stanje], nesamozavestni in zaskrbljeni 

glede svojega videza? Imate tudi vi to težavo?” 
3. “Ni znakov okužbe in vse se lepo celi. Kako se počutite glede tega? So vas o tem 

morda kaj spraševali drugi ljudje?” 
4. “Ali ste se zadnje čase izogibali kakšnim dejavnostim zaradi občutkov glede svojega 

videza?” 
5. “Nekateri pacienti pravijo, da jim drugi ljudje ne dajo miru zaradi njihovega videza in 

jih dražijo ali pa zmerjajo. Ste vi imeli kakšno takšno izkušnjo …? So vas, na primer, 
dražili ali zmerjali?” 

 
                                                                    
                                                     Med pogovorom s pacienti: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Na vsak način: 
→ Pomirite paciente, da je 

zaskrbljenost glede videza povsem 
normalna. 

→ Če pravijo, da je težko/stresno, jim 
njihovo izjavo ponovite z mirnim 
tonom, da se bodo počutili slišane. 

→ Pojasnite, da psihološka 
prilagoditev lahko traja dlje kot 
fizično zdravljenje. 

→ Vprašajte, če obstajajo točno 
določene zadeve, ki se jim zdijo 
težke. 

→ Ponudite jim možnost pogovora z 
vami ali s sodelavcem. 

→ Pokažite, da ste pripravljeni 
pomagati. 
  

Nikakor: 
→ Ne namigujte, da delajo iz muhe 

slona (ker se ne bodo počutili 
normalno). 

→ Ne recite, da se vam zdi, da so 
videti povsem v redu (ker ne bodo 
imeli občutka, da ste jih sploh 
slišali). 

→ Ne recite, da je na svetu mnogo 
ljudi, katerih iznakaženost je 
“hujša”. 

→ Ne recite, da imajo srečo ali pa da 
bi morali biti hvaležni, ker je 
zdravljenje delovalo. 

→ Ne recite, da nihče ne more več 
narediti ničesar. 
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PRIMERI PACIENTOV – KAKO ZAČETI POGOVOR S PACIENTOM  

 
 
Spodaj je navedenih nekaj predlogov, uporabite pa lahko tudi primer, ki temelji na izkušnji z 
vašimi pacienti, oziroma uporabite te zamisli kot osnovo za lastno zgodbo:    
 
 

1. Primer 1: Ste (moški) pacient s psoriazo (luskavico) na trebuhu in hrbtu. Stanje ni 
opazno, kadar ste oblečeni. 

2. Primer 2: Ste mlada oseba, ki se je rodila z volčjo ustnico in sedaj čaka na 
ortodontsko operacijo (ki bo popravila položaj zob). 

3. Primer 3: Ste pacientka, ki je imela mastektomijo (odstranitev dojke) po diagnozi 
raka. 

4. Primer 4: Ste mlad pacient, ki ima alopecijo (plešavost). 
5. Primer 5: Ste pacientka, ki je imela operacijo obraza zaradi čeljustnega raka. Poseg ji 

je pustil veliko brazgotino in nenavadno obliko čeljusti in ust. Vaš nasmeh je sedaj 
skrivljen. 

 
 

ŠTUDIJI PRIMEROV  
 
John 

• Star je 25 let. 

• Rodil se je z razcepljeno ustnico in trdim nebom, kar so mu kirurško popravili. 

• Naročen je pri zobozdravniku. 

• Dela kot upravni pomočnik v majhni tiskarni in delo se mu zdi zelo dolgočasno, 
vendar se počuti varno, saj pozna svoje sodelavce in jim zaupa. Rad bi študiral 
grafično oblikovanje na univerzi, vendar se še ni vpisal, saj ga skrbi, da bi ga 
obkrožalo veliko število neznanih ljudi ter da bi ga vrstniki zavračali. Te skrbi ga 
povsem prežemajo in misli, da popolnoma točno napovedujejo, kaj se mu bo 
dogajalo, če gre na univerzo. 

• Rad bi imel dekle, vendar mu interakcije z ženskami vzbujajo precejšnjo tesnobo, ko 
pa spozna kakšno, ki mu je všeč, ne najde samozavesti, da bi jo povabil na zmenek. 
Ne mara tesnobe, ki jo občuti v ženski družbi, zato se skuša izogibati situacijam, kjer 
bi lahko spoznal ženske. Meni, da ni dekleta, ki bi jo zanimalo hoditi z njim. 

 
 
Mary 

• Stara je 50 let. 

•  Pred pol leta je imela operacijo srca zaradi življenjsko nevarnega stanja. To je bila za 
Mary zelo travmatična izkušnja, saj je bila na oddelku intenzivne nege. Operacija je 
pustila vidno brazgotino vzdolž prsnice.    

• Redno ima rutinske preglede. 
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• Zelo rada je hodila plavat z vnukinjo. Nekaj mesecev po operaciji sta šli skupaj na 
bazen in Mary je imela občutek, da so vsi strmeli v njeno brazgotino. Bilo ji je 
nerodno, zdaj pa jo skrbi, da ljudje mislijo, da je videti “poškodovano” in 
“neženstveno”. Od nekdaj je zelo skrbela za svoj telesni videz, zdaj pa se pogosto 
daje v nič, kadar se primerja z ženskami podobne starosti, ki jih srečuje v javnosti. Od 
tistega neljubega dogodka dalje ni več šla plavat z vnukinjo, kot izgovor pa ji 
postreže, da ne more iti zaradi srca.  

• Mary je svojo brazgotino začela prekrivati z oblačili (celo, kadar je zelo vroče), saj je 
popolnoma prepričana, da jo bodo ljudje opazili in negativno presojali njen videz, 
česar ne bi mogla prenesti.  

• Mary v bolnišnico spremlja hči, vendar jo Mary prosi, naj počaka v čakalnici, ko jo 
pokličejo na pregled. Ko jo kardiolog/medicinska sestra na kardiologiji prosi, če lahko 
pregleda brazgotino, Mary vpraša, zakaj, in brazgotino pokaže le s težavo. Nato 
premakne še stol, ker ta stoji neposredno pred ogledalom. 

 
NAČRT ACT ZA JOHNOV IN MARYJIN PRIMER  

 
 

3. Dejanja, ki omogočajo, 
da ostaneta na varnem, 
vendar oddaljena od 
vrednot. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

 5. Dejanja, ki bi ju 
premaknila v smeri 
vrednot. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

2. Misli in čustva, v katere 
se ujameta kot v past  
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

TRENUTEK ODLOČITVE 4. Koristni veščini  
Čuječnost in vredno 
ravnanje 

      1. Težavne situacije 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
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PRIMERI PACIENTOV – UPORABA NAČRTA ACT S PACIENTI  
 
 
Spodaj je navedenih nekaj predlogov, uporabite pa lahko tudi primer, ki temelji na izkušnji z 
vašimi pacienti, oziroma uporabite te zamisli kot osnovo za lastno zgodbo:    
 
 

6. Primer 1: Ste (moški) pacient s psoriazo (luskavico) na trebuhu in hrbtu. Stanje ni 
opazno, kadar ste oblečeni. Težavna situacija: Da bi drugi ljudje videli vašo kožo. 
Past misli in čustev: Počutite se umazano, osramočeno, ujamete se v misli, da je vaša 
koža na otip in pogled ogabna ter da bodo drugi ljudje mislili, da je vaša bolezen 
nalezljiva. Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na varnem: Zgornjih oblačil ne boste 
slekli do golega pred nikomer, niti pred svojo partnerko. Vrednote: Intimnost, 
ljubezen, pogum, zabava in humor. 

7. Primer 2: Ste mlada oseba, ki se je rodila z volčjo ustnico in sedaj čaka na 
ortodontsko operacijo (ki bo popravila položaj zob). Težavna situacija: Kadar vidite 
svoj odsev v zrcalu. Spletanje novih prijateljskih vezi. Past misli in čustev: Prepričani 
ste, da so vaša usta grda, govor pa nerazumljiv, stalno primerjate svoj videz z 
videzom vrstnikov svoje starosti, mislite, da vas nihče ne bo hotel za prijatelja in na 
noben način za svojega fanta/dekle. Kadarkoli se počutite tesnobno v bližini mladih 
nasprotnega spola, se izvijete iz te situacije. Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na 
varnem: Izogibate se družabnim situacijam, kot so zabave in nakupovalni izleti, 
nočete se pridružiti šolskim društvom, v razredu ne dvigujete roke (ker če bi, bi vas 
sošolci opazili), prekrivate si usta, ko jeste in govorite, nikdar se ne pustite 
fotografirati. Vrednote: Učenje, ambicioznost, zvestoba, humor. 

8. Primer 3: Ste pacientka, ki je imela mastektomijo (odstranitev dojke) po diagnozi 
raka, sedaj imate prsno protezo. Težavna situacija: Nakupovanje oblek, saj se je pri 
tem treba pogledati v ogledalu in rokovati s protezo. Past misli in čustev: Zapletete 
se v misli, da niste več ženstveni ali spolno privlačni. Obupno si prizadevate 
preprečiti, da bi se počutili nevredno ljubezni ali poškodovano, kar so hudi strahovi. 
Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na varnem: Nosite prevelika stara oblačila, ki 
zakrivajo obrise telesa. Izogibate se družabnim dogodkom z družino in prijatelji, ki bi 
lahko pripeljali do tega, da bi se razkrilo, da ste imeli mastektomijo, denimo 
počitnikovanju ob morju z družino.  Vrednote: Skrb zase, duhovnost, ustvarjalnost, 
pustolovščine. 

9. Primer 4: Ste mlad pacient, ki ima alopecijo (plešavost). Težavna situacija: Razkritje 
svojega stanja drugim. Past misli in čustev: Ujamete se v misli, da ste videti stari in 
neprivlačni, menite, da je vaše telo poškodovano. Zaradi tega se počutite 
osramočeno in nesamozavestno, na vsak način bi se radi znebili teh občutij. Dejanja, 
ki omogočajo, da ostanete na varnem: Ves čas nosite kapo, tudi kadar je vroče, 
izogibate se romantičnim zvezam. Vrednote: Ljubezen, skrb zase, humor, 
ambicioznost. 

10. Primer 5: Ste pacientka, ki je imela operacijo obraza zaradi čeljustnega raka. Poseg ji 
je pustil veliko brazgotino in nenavadno obliko čeljusti in ust. Vaš nasmeh je sedaj 
skrivljen. Imate veliko družino. Težavna situacija: Kosilo ali večerja v restavraciji s 
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prijatelji ali sorodniki, saj vam kdajpakdaj hrana kaplja iz ust ali pa vam je težko 
žvečiti. Past misli in čustev: Popolnoma verjamete svojim mislim, da boste druge 
ljudi spravili v nelagoden položaj in jim priskutili hrano. Mislite tudi, da imate grd 
obraz, zaradi česar bodo ljudje strmeli v vas. Na vsak način bi se radi izognili zadregi, 
da drugi v vas strmijo. Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na varnem: Izogibate se 
družabnim dejavnostim s prijatelji in družino, zakrivate spodnji del obraza, tako da 
gledate navzdol in na eno stran. Vrednote: Odgovornost, sočutnost, zvestoba, 
pogum. 
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NAČRT ACT – ZA UPORABO S PACIENTI  
 
 

Dejanja, ki omogočajo, da 
ostanete na varnem, 
vendar oddaljeni od 
vrednot. 
Kadar se ujamete v misli in 
čustva, kot ste jih opisali, kaj 
se vam zdi, da počnete 
drugače kot takrat, ko z 
njimi niste obremenjeni? 
……………………………………………
……………………………………………
………………………..…………………
……………………………………………
………………… 

-------------------------------→ Cena, ki jo plačate zaradi 
takih dejanj 
Ali se vam zdi, da zaradi 
takšnega ravnanja visoko 
ceno plačujete vi ali pa 
kdorkoli, ki vam je pri srcu? 
 
 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………  

Misli in čustva, v katere se 
“ujamete kot v past”  
1.Katere težke misli in 
čustva ste opazili? (glede 
videza oziroma tega, kako 
vas dojemajo drugi). 
2.Koliko verjamete tem 
mislim? 
3. Koliko se želite izogibati 
tem mislim in čustvom 
oziroma koliko bi se jih radi 
znebili? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………… 
 

TRENUTEK ODLOČITVE Dejanja, ki bi vas premaknila 
v smeri vrednot. 
1.Katere dejavnosti bi radi 
počeli bolj pogosto, če bi 
mogli? 
2.Kaj vam je pomembno v 
življenju, pa se zadnje čase 
zanemarjali? 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………… 

      Težavne situacije 
1.Katere stvari, ki se vam 
trenutno dogajajo v življenju, 
se vam zdijo težke? 
2.Katere situacije, povezane z 
vašim videzom, se vam zdijo 
težavne? 
……………………………………………
…………………………………………… 

Koristni veščini  
Čuječnost in vredno 
ravnanje 
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VAJA ČUJEČNEGA DIHANJA  
 
Za začetek vas prosim, da pospravite pisala, papirje, računalnike ali telefone…[5-sekundni 
premor]…  
 
Sedite z vzravnanim hrbtom, noge ne smejo biti prekrižane, stopala naj se dotikajo tal… [10-
sekundni premor] …  
 
Položite dlani na noge… [5-sekundni premor] …  
 
Ko se počutite pripravljeni, lahko začnete razpirati roke vse do konca pri vdihu, pri izdihu pa 
jih spet zapirate. Roki sta kot vaša pljuča ali pa kot cvetova, ki se odpirata in zapirata. 
Gibanje rok pri odpiranju oziroma zapiranju mora slediti naravnemu ritmu vašega dihanja, 
ne obratno, torej da bi dihanje sledilo razpiranju rok. Ne poskušamo namreč spreminjati, kar 
se dogaja, temveč smo zgolj radovedno in prijetno pozorni na svojo dejansko izkušnjo. 
Zaprite oči, če se ob tem počutite v redu... ter še naprej razpirajte in zapirajte roke po ritmu 
svojega dihanja… [10-sekundni premor] …  
 
Pri tem bodite pozorni na občutke v rokah. Ti so morda lahni ali pa tudi močnejši… [5-
sekundni premor] …  
 
Nekateri občutki so lahko prijetni, drugi pa neprijetni. Morda boste opazili željo, da bi 
odpravili vse neprijetne občutke. To je povsem običajno. Samo poskusite, ali ste lahko odprti 
in radovedni glede teh občutkov. Kot da bi nanje gledali s širokim in mehkim snopom 
svetlobe iz vaše svetilke pozornosti… [30-sekundni premor] …  
 
Kadarkoli vam misli odtavajo stran in začnete razmišljati o drugih stvareh, skrbeti glede 
prihodnosti ali pa podoživljate stvari iz preteklosti, vedite, da je to povsem normalno, vi se 
samo osredotočite nazaj na občutke v rokah… [30-sekundni premor] …  
 
Sedaj razširite pozornost na občutke po vsem telesu, kot bi celotno telo vdihovalo in 
izdihovalo… [20-sekundni premor] …  
 
Zdaj pozornost razširite še bolj in vključite vse zvoke, ki jih morda slišite, kot bi bili mikrofon, 
ki zgolj sprejema zvoke in ničesar ne zavrača ponovno namenite vsemu, kar vas obkroža… 
[10-sekundni premor]… 
 
Če imate zaprte oči, jih počasi odprite in svojo pozornost ponovno namenite vsemu, kar vas 
obkroža. 
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VAJA DEFUZIJE MISLI 

1. Vprašajte pacienta, če bi ga zanimalo poizkusiti tehniko, s katero bo lahko dosegel, 
da bodo njegove težke misli glede videza imele manjši vpliv na njegovo ravnanje. To 
je tehnika, ki jo lahko uporablja v katerikoli situaciji. Pojasnite tudi, da lahko vajo 
kadarkoli prekine, če zaradi kakršnegakoli razloga ne želi nadaljevati.  

2. [Če se pacient strinja, da bi poskusil to tehniko, mu dajte list papirja in pisalo.] 
Prosite ga, naj nariše vodoravno črto po sredini strani. Nato ga prosite, naj se poskusi 
spomniti misli, ki jo je imel glede svojega videza in se pojavlja zadnje čase. Morda ni 
najbolje izbrati misli, ki mu povzroča veliko stisko, temveč nekaj, kar bi na lestvici od 
1 do 10 ocenil s 5 kot srednje resno. Pacienta prosite, naj misel zapiše na prej 
narisano črto.  

3. Zdaj prosite pacienta, naj papir drži čisto blizu obraza in prebere to misel, kot da je 
dejstvo. [počakajte 5 sekund]. Vprašajte pacienta, kako se ob tem počuti, tako v duši 
kot v telesu?  

4. [Dajte pacientu vedeti, da ste slišali in razumete, kako se počuti.] Pacient naj še 
naprej drži list, kjer ga je držal prej, vi pa prosite, naj si predstavlja, da so ljudje in 
dejavnosti, ki mu veliko pomenijo, neposredno pred njim, oddaljeni le kak meter. 
Vprašajte ga, če jih vidi, ko pa ima misel tako blizu obraza.  

5. Pojasnite, kako ga to, da je tako blizu svoje skrb vzbujajoče misli, hkrati tudi ovira, da 
bi užival v stvareh, ki jih ima rad.  

6. Pacientu razložite, da je en zelo razumljiv način za spopadanje z bolečimi mislimi 
tudi, da jih poskušamo potisniti proč od sebe. Da bi prikazali, kaj to pomeni, pacienta 
prosite, naj umakne list izpred obraza, tako da ga drži v popolnoma iztegnjenih 
rokah. [počakajte 5-10 sekund]. Vprašajte pacienta, kakšen občutek ima v rokah in ali 
že vidi stvari, ki mu veliko pomenijo in so neposredno pred njim (oddaljene le en 
meter).  

7. Sedaj pa prosite pacienta, naj položi roke in papir na svoje naročje (ali pa mizo). Za 
naslednji korak vaje ga prosite, naj pred zapisano misel napiše besede: “Opažam 
misel, da”. Lahko mu rečete tudi, naj okoli te povedi nariše stripovski oblaček. 
Prosite ga, naj si vzame nekaj sekund, ga prebere in je pri tem pozoren, kako se sedaj 
počuti v duši in telesu [počakajte 5-10 sekund]. Vprašajte, če opazi kakšno razliko 
med tem, kakšen je občutek zdaj v primerjavi s prej, in kako enostavno je zdaj videti 
ljudi in dejavnosti, ki mu veliko pomenijo.  

8. Pojasnite, da nam ta vaja pokaže, kako je včasih dovolj, če sami sebe zgolj 
spomnimo, da so to misli in ne nujno dejstva, in si tako pridobimo nekaj zdrave 
psihološke oddaljenosti (distance) od misli. To nam omogoča tudi, da porabimo manj 
energije, ko poskušamo potisniti skrb vzbujajoče misli proč od sebe.  

9. Pacientu razložite, da lahko v kakršnikoli situaciji, ko opazijo bolečo misel, sami sebi v 
glavi rečejo: “Imam misel, da…” 
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Za paciente, ki imajo težave s pismenostjo  

• Pacienta lahko prosite, naj izgovori misel na glas, namesto da bi jo zapisal na papir.  
• Še vedno pa lahko uporabite papir in mu rečete, naj si predstavlja, da je misel na 

listu. Tako lahko še vedno vprašate, ali vidi sebi drage stvari pred seboj, in naj drži 
iztegnjene roke. 
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ZASTAVLJANJE CILJEV NA TEMELJU VREDNOT  

Področje življenja: _________________________________________ 
 

Vrednota (vrednote): _________________________________________ 
 

Dolgoročni cilj: 
(ena stvar, ki bi jo res radi približali vrednoti (vrednotam) na tem področju življenja)  
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Kratkoročni cilj: 
(nekaj, kar lahko storite v roku enega tedna in vas bo približalo vašemu dolgoročnemu 
cilju)  
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Kako pomemben se vam zdi kratkoročni cilj? 
Sploh ni pomemben                   Srednje pomemben        Zelo pomemben 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

 
(Če ste dali oceno pod 7, potem bi morda raje izbrali drug cilj, ki si zasluži oceno 7 ali več – 
tako da bo to nekaj, kar je vredno storiti!) 

Koliko ste pripravljeni dosegati svoj kratkoročni cilj? 
Sploh ne                                       Srednje                                                     Zelo 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

 
(Če ste dali oceno pod 7, potem bi morda raje izbrali drug cilj, ki si zasluži oceno 7 ali več –  
da se boste počutili zmožni doseči ta cilj!) 

Če bi se vam med prizadevanji za doseganje kratkoročnega cilja pojavile težke misli ali 
čustva, kako jih nameravate obvladovati? (npr. čuječno dihanje; defuzija misli; priklic 
vrednot).  
_________________________________________________________________________ 
 

Kdaj točno se boste lotili kratkoročnega cilja? 
_________________________________________________________________________ 
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POVZETEK NAČINOV UPORABE KORISTNIH VEŠČIN S PACIENTI 

 
 

Povzetek načinov uporabe koristnih veščin s pacienti 
 

KORISTNI VEŠČINI 

Čuječnost: 
Zavedate se misli, čustev in 
občutij ter ste k njim 
odprti. 

 Vredno početje:  
Veste, kaj je za vas resnično 
pomembno (“vrednote”), 
zato se zavežete k 
dejanjem, ki bodo sledila 
vašim vrednotam. 

 

VAJE, PRI KATERIH UPORABLJAMO KORISTNI VEŠČINI 

 

Čuječno dihanje Defuzija misli Razjasnitev vrednot Zastavljanje 
enostavnega cilja 
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LISTI, KI JIH BOSTE IZROČILI PACIENTOM 
NAČRT ACT – ZA UPORABO S PACIENTI  

 

Dejanja, ki omogočajo, 
da ostanete na varnem, 
vendar oddaljeni od 
vrednot. 
Kadar se ujamete v misli 
in čustva, kot ste jih 
opisali, kaj se vam zdi, da 
počnete drugače kot 
takrat, ko z njimi niste 
obremenjeni? 
………………………………………
………………………………………
…………………………………..…
………………………………………
……………………………………… 

-----------------------------------→ Cena, ki jo plačate zaradi 
takih dejanj 
Ali se vam zdi, da zaradi 
takšnega ravnanja visoko 
ceno plačujete vi ali pa 
kdorkoli, ki vam je pri srcu? 
 
 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…  

Misli in čustva, v katere 
se “ujamete kot v past”  
1.Katere težke misli in 
čustva ste opazili? (glede 
videza oziroma tega, 
kako vas dojemajo 
drugi). 
2.Koliko verjamete tem 
mislim? 
3. Koliko se želite 
izogibati tem mislim in 
čustvom oziroma koliko 
bi se jih radi znebili? 
……………………………………
…………………………………… 
 

TRENUTEK ODLOČITVE Dejanja, ki bi vas 
premaknila v smeri 
vrednot. 
1.Katere dejavnosti bi radi 
počeli bolj pogosto, če bi 
mogli? 
2.Kaj vam je pomembno v 
življenju, pa se zadnje čase 
zanemarjali? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….. 

      Težavne situacije 
1.Katere stvari, ki se vam 
trenutno dogajajo v življenju, se 
vam zdijo težke? 
2.Katere situacije, povezane z 
vašim videzom, se vam zdijo 
težavne? 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………… 

Koristni veščini  
Čuječnost in vredno 
ravnanje 
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VAJA ČUJEČNEGA DIHANJA (IZVOD ZA PACIENTA)  

 
Za začetek vas prosim, da pospravite pisala, papirje, računalnike ali telefone…[5-sekundni 
premor]…  
 
Sedite z vzravnanim hrbtom, noge ne smejo biti prekrižane, stopala naj se dotikajo tal… [10-
sekundni premor] …  
 
Položite dlani na noge… [5-sekundni premor] …  
 
Ko se počutite pripravljeni, lahko začnete razpirati roke vse do konca pri vdihu, pri izdihu pa 
jih spet zapirate. Roki sta kot vaša pljuča ali pa kot cvetova, ki se odpirata in zapirata. 
Gibanje rok pri odpiranju oziroma zapiranju mora slediti naravnemu ritmu vašega dihanja, 
ne obratno, torej da bi dihanje sledilo razpiranju rok. Ne poskušamo namreč spreminjati, kar 
se dogaja, temveč smo zgolj radovedno in prijetno pozorni na svojo dejansko izkušnjo. 
Zaprite oči, če se ob tem počutite v redu... ter še naprej razpirajte in zapirajte roke po ritmu 
svojega dihanja… [10-sekundni premor] …  
 
Pri tem bodite pozorni na občutke v rokah. Ti so morda lahni ali pa tudi močnejši… [5-
sekundni premor] …  
 
Nekateri občutki so lahko prijetni, drugi pa neprijetni. Morda boste opazili željo, da bi 
odpravili vse neprijetne občutke. To je povsem običajno. Samo poskusite, ali ste lahko odprti 
in radovedni glede teh občutkov. Kot da bi nanje gledali s širokim in mehkim snopom 
svetlobe iz vaše svetilke pozornosti… [30-sekundni premor] …  
 
Kadarkoli vam misli odtavajo stran in začnete razmišljati o drugih stvareh, skrbeti glede 
prihodnosti ali pa podoživljate stvari iz preteklosti, vedite, da je to povsem normalno, vi se 
samo osredotočite nazaj na občutke v rokah… [30-sekundni premor] …  
 
Sedaj razširite pozornost na občutke po vsem telesu, kot bi celotno telo vdihovalo in 
izdihovalo… [20-sekundni premor] …  
 
Zdaj pozornost razširite še bolj in vključite vse zvoke, ki jih morda slišite, kot bi bili mikrofon, 
ki zgolj sprejema zvoke in ničesar ne zavrača ponovno namenite vsemu, kar vas obkroža… 
[10-sekundni premor]… 
 
Če imate zaprte oči, jih počasi odprite in svojo pozornost ponovno namenite vsemu, kar vas 
obkroža. 
 
 
  



 
Projekt sofinancira program Erasmus+ Evropske unije      
Referenčna številka: 2018-1-EL01-KA202-047907. Ta publikacija [sporočilo]  
odraža izključno mnenje avtorjev, zato Komisija ne more prevzeti odgovornosti,  
če in kako se uporabljajo informacije, ki so podane v tem besedilu.   

                                                                                                                                                                                  81     ACT NOW 

 

VAJA DEFUZIJE MISLI (IZVOD ZA PACIENTA)   

1. Ali bi vas zanimalo poizkusiti tehniko, s katero boste lahko dosegli, da bodo vaše 
težke misli glede videza imele manjši vpliv na vaše ravnanje? To je tehnika, ki jo 
lahko uporabljate v katerikoli situaciji. Vajo lahko kadarkoli prekinete, če zaradi 
kakršnegakoli razloga ne želite nadaljevati.  

2. Če bi poskusili to tehniko, si, prosim, najprej vzemite list papirja in pisalo. Za začetek 
narišite vodoravno črto po sredini strani. Nato se poskusite spomniti misli, ki jo imate 
glede svojega videza in se pojavlja zadnje čase. Morda ni najbolje izbrati misli, ki vam 
povzroča veliko stisko, temveč nekaj, kar bi na lestvici od 1 do 10 ocenil s 5 kot 
srednje resno. To misel zdaj zapišite na prej narisano črto.  

3. Zdaj pa primite list, držite ga čisto blizu obraza in preberite to misel, kot da je 
dejstvo. [počakajte 5 sekund]. Kako se ob tem počutite, tako v duši kot v telesu?  

4. Še naprej držite list na istem mestu. Zdaj pa si predstavljajte, da so ljudje in 
dejavnosti, ki vam veliko pomenijo, neposredno pred vami, oddaljeni le kak meter. 
Ali jih lahko vidite, ko imate misel tako blizu obraza?  

5. Dejstvo, da ne morete videti teh stvari, vam lepo pokaže, da če ste tako blizu svoje 
skrb vzbujajoče misli, vas to hkrati tudi ovira, da bi uživali v stvareh, ki jih imate radi.  

6. Zelo razumljiv način za spopadanje z bolečimi mislimi je, da jih poskušamo potisniti 
proč od sebe. Če bi radi videli, kaj to dejansko pomeni, umaknite list izpred obraza in 
ga še naprej držite pred sabo s popolnoma iztegnjenimi rokami. [počakajte 5-10 
sekund]. Kakšen občutek imate v rokah, ali že vidite stvari, ki vam veliko pomenijo in 
so neposredno pred vami (oddaljene le en meter)?  

7. Sedaj pa si spočijte roke in položite papir na svoje naročje (ali pa mizo). Za naslednji 
korak pred zapisano misel napišite besede: “Opažam misel, da”. Lahko pa okoli te 
povedi narišete stripovski oblaček. Vzemite si nekaj sekund in ga preberite, pri tem 
pa bodite pozorni, kako se sedaj počutite v duši in telesu [počakajte 5-10 sekund]. Ali 
opazite kakšno razliko med tem, kakšen je občutek zdaj v primerjavi s prej, in kako 
enostavno je zdaj videti ljudi in dejavnosti, ki vam veliko pomenijo?  

8. Ta vaja nam pokaže, kako je včasih dovolj, če sami sebe zgolj spomnimo, da so to 
misli in ne nujno dejstva, in si tako pridobimo nekaj zdrave psihološke oddaljenosti 
(distance) od misli. To nam omogoča tudi, da porabimo manj energije, ko poskušamo 
potisniti skrb vzbujajoče misli proč od sebe.  

9. V kakršnikoli situaciji, ko opazite bolečo misel, sami sebi v glavi recite: “Imam misel, 
da…” 
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VREDNOTE: KAKO VEDETI, KAJ VAM JE RESNIČNO POMEMBNO (IZVOD ZA PACIENTA)   
 
Kadar bi si radi razjasnili, kaj je za vas resnično pomembno, vam je lahko v pomoč, da si 
najprej izberete področje življenja, ki ga boste obravnavali. V preglednici navajamo nabor 
predlaganih vrednot glede na vsako od področij. Po želji lahko dodate tudi svoje.  
 
Obkrožite do največ 3 vrednote (ali pa dodajte svoje) z vsakega področja življenja, ki 
odražajo: 

1. Kako bi radi ravnali v svojem življenju (npr. Rad(a) bi ravnal(a) “pogumno”.) 
2. Kar daje smisel vašemu življenju. 

  
 

Področje življenja: Odnosi  
(na primer: s partnerjem, otroki, prijatelji in 
sorodniki) 
Predlagane vrednote s področja odnosov: 
Zabava in humor                       Intimnost 
Iskrenost                                 Spoštovanje 
Hvaležnost                              Odgovornost 
Ustvarjalnost                              Zvestoba 
Ljubezen                                      Pogum 
Modrost                                  Sočutnost  
 
Vaši lastni predlogi vrednot s področja 
odnosov: 
________________  ___________________ 
 

Področje življenja: Delo/izobraževanje  
(na primer: s partnerjem, otroki, prijatelji in 
sorodniki) 
Predlagane vrednote s področja 
dela/izobraževanja: 
Učenje                               Ustrežljivost 
Modrost                               Zvestoba 
Pogum                              Samodisciplina 
Vztrajnost                          Pustolovščine 
Ambicioznost                    Odprtost duha 
 
Vaši lastni predlogi vrednot s področja 
dela/izobraževanja: 
________________ ___________________ 
 

Področje življenja: Prosti čas  
(na primer: počitek in sprostitev, konjički, 
šport, zabava) 
Predlagane vrednote s področja prostega 
časa: 
Zabava in humor                       Duhovnost   
Pustolovščine                            Vztrajnost 
Pogum                                        Ustrežljivost 
Spretnost                                   Modrost 
Učenje                                 Odprtost duha 
Ustvarjalnost                       Ambicioznost             
 
Vaši lastni predlogi vrednot s področja 
prostega časa: 
________________  ___________________ 
 

Področje življenja: Zdravje  
(telesno, duševno, čustveno ali duhovno 
zdravje in dobro počutje) 
Predlagane vrednote s področja zdravja: 
Modrost                              Duhovnost 
Skrb zase                           Samodisciplina 
Pogum                                  Učenje 
Humor                                 Odprtost duha 
Hvaležnost                          Ambicioznost 
Vztrajnost                              Sočutnost  
                        
 
Vaši lastni predlogi vrednot s področja 
zdrava: 
________________  __________________ 
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ZASTAVLJANJE CILJEV NA TEMELJU VREDNOT (IZVOD ZA PACIENTA) 

  

Področje življenja: _________________________________________ 
 

Vrednota (vrednote): _________________________________________ 
 

Dolgoročni cilj: 
(ena stvar, ki bi jo res radi približali vrednoti (vrednotam) na tem področju življenja)  
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Kratkoročni cilj: 
(nekaj, kar lahko storite v roku enega tedna in vas bo približalo vašemu dolgoročnemu 
cilju)  
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Kako pomemben se vam zdi kratkoročni cilj? 
Sploh ni pomemben                   Srednje pomemben        Zelo pomemben 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

 
(Če ste dali oceno pod 7, potem bi morda raje izbrali drug cilj, ki si zasluži oceno 7 ali več – 
tako da bo to nekaj, kar je vredno storiti!) 

Koliko ste pripravljeni dosegati svoj kratkoročni cilj? 
Sploh ne                                       Srednje                                                     Zelo 
1             2             3            4           5           6           7             8           9          10 

〇       〇       〇      〇      〇      〇      〇       〇      〇      〇                               

 
(Če ste dali oceno pod 7, potem bi morda raje izbrali drug cilj, ki si zasluži oceno 7 ali več –  
da se boste počutili zmožni doseči ta cilj!) 

Če bi se vam med prizadevanji za doseganje kratkoročnega cilja pojavile težke misli ali 
čustva, kako jih nameravate obvladovati? (npr. čuječno dihanje; defuzija misli; priklic 
vrednot).  
_________________________________________________________________________ 
 

Kdaj točno se boste lotili kratkoročnega cilja? 
_________________________________________________________________________ 
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SPOPRIJEMANJE Z REAKCIJAMI DRUGIH LJUDI – IZVOD ZA PACIENTA 

Razumevanje obnašanja drugih ljudi 

Kadar zaznamo, da nas drugi ljudje opazijo ali pa nam namenjajo posebno pozornost, ker 
izstopamo, je to lahko neprijetno. Ni nujno, da je pozornost negativna, da bi negativno 
vplivala na nas, dovolj je dejstvo, da je sami nismo iskali oziroma nad njo nimamo nobenega 
nadzora. Ljudje utegnejo strmeti, šepetaje govoriti o vas, vam postavljati vprašanja. Ko vas 
prvič spoznajo, jim je lahko nerodno, nelagodno ali pa vas pomilujejo. Če se želite naučiti, 
kako prevzeti nadzor nad takšnimi situacijami, je prvi korak razumevanje, zakaj se 
posamezniki obnašajo, kot se, kadar vidijo nekoga nenavadnega videza.  

Človeški možgani so se skozi evolucijo razvili, da opazijo karkoli nenavadnega oziroma vse, 
kar odstopa od naše običajne izkušnje. Za večino od nas velja, da bomo opazili – strmeli 
bomo ali pa se zdrznili in dvakrat pogledali – kadar vidimo nekoga nenavadnega videza. Celo 
ljudje z razliko, ki je popolnoma kozmetične narave, kot je tetovaža ali pa preboden del 
telesa, bodo pritegnili zanimanje oziroma strmenje.  

Ljudje so radovedni, hočejo opazovati in več izvedeti o stanjih, ki jih ne razumejo. 
Radovednosti pogosto sledi želja, da bi spraševali naprej. “Upam, da ne zamerite, če vas 
vprašam – ampak, kaj se vam je zgodilo?” Komentarji so pogosto zelo nadležni, četudi so 
mišljeni prijazno: “Mislim, da si res pogumna, da si šla takole med ljudi, glede na to, kako si 
videti.” Namen komentarja je bil izkazati podporo, vendar pa se utegne zdeti pokroviteljski 
in docela nekoristen.  

Kadar ljudje opazijo vidno razliko, so lahko tudi zaskrbljeni za vas: “Tole je videti zelo 
nevšečno, a boli?” Spet drugi so lahko malce v stiski, morda jim je nerodno ali pa se vas bodo 
celo izogibali, ker niso prepričani, kako naj se obnašajo ali kaj naj rečejo. Pri takšnih odzivih 
se lahko začnete počutiti nesamozavestno, tesnobno, defenzivno, jezno ali pa razburjeno. 
Tako postane precej težko iti ven ali pa v družbo.  

Ključnega pomena je, kako se znamo odzvati na takšno neželeno pozornost in kako se 
obnašamo v družabnih situacijah. 

Pogosto pa poteka družabne situacije ne določa, kako ste videti, temveč kako se obnašate, 
saj ima naše obnašanje vpliv na obnašanje drugih ljudi. 

• Če se obnašate sramežljivo, boste pritegnili več pozornosti in verjetneje je, da bodo v 
vas strmeli.  

• Če ste v stiski, ljudje to navadno hitro opazijo, v vaši družbi se začnejo počutiti 
neugodno, postanejo zaskrbljeni in na vas postanejo bolj pozorni, kot bi bili sicer. 

• Agresivno obnašanje povzroči, da bodo drugi ljudje v vaši bližini postali živčni in se 
bodo začeli počutiti nelagodno.  

• Če ne odgovarjate na vprašanja, vas imajo lahko za nevljudne. 
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• Če se izogibate ljudem in družabnim situacijam, se bodo tudi vam začeli izogibati in 
drugi vas ne bodo več vabili, da bi se družili.  

• Vaše defenzivno (razdraženo) obnašanje drugim otežuje vzpostavljanje odnosa z 
vami, kar ljudi zmede, jih preusmeri drugam in k nekomu drugemu.  

Govorica telesa in besedne veščine lahko povečajo vašo samozavest in 
uspešnost vaših družabnih interakcij.  

 

Veščine govorice telesa 

Govorica telesa nam pove veliko o človeku. Spomnite se situacije, ko ste govorili z nekom in 
ste točno vedeli, kako se počuti, če ste to osebo samo gledali. Svojo govorico telesa lahko 
uporabljamo, da lahko pomagamo sami sebi in drugim k bolj pozitivnim občutkom med 
družabnimi interakcijami.  

Obrazi  

Kadar govorimo z drugimi, jih veliko časa gledamo v predel obraza okoli oči, nosa in ust. To 
pomeni, da je lahko obraz, ki se razlikuje od običajnega, za sogovornika moteč, zato je za 
ljudi, ki imajo drugačen videz obraza, pomembno, da se naučijo določenih veščin, ki jim 
bodo pomagale pri spoprijemanju s temi težavami.  

Če se nasmehnete, je to odličen prvi korak v smeri komunikacije z drugimi. S tem pokažemo, 
da smo samozavestni, prijazni in dostopni. Poleg tega lahko z nasmeškom ljudi pomirimo, če 
se zdi, da jim je nelagodno zaradi spremembe vašega videza. Pa še sami se bomo verjetno 
počutili bolje.  

Če vaše stanje prizadene obrazni izraz:  

Ljudem poskušajte razložiti, da ne morete uporabljati obraznih izrazov. Večina ljudi bo 
razumela vaš položaj in bodo hvaležni, da ste jim to pojasnili. Pomagal bo celo delni 
nasmešek. To je najhitrejši in najenostavnejši način, da nekomu sporočite, da si z njim/njo 
želite sporazumevati in da ste prijazni. Če se ne morete nasmehniti, poskusite to izraziti z 
zavzetostjo in vnemo v govoru in kretnjah, kadar se pogovarjate.  

Paulovi obrazni izrazi so okrnjeni, tako da se ne more nasmehniti ali namrščiti: skrbi ga, 
da bodo ljudje mislili, da je bodisi neprijazen ali pa ne preveč bister. Paul se znajde in 
uporablja druge načine izražanja reakcij. Če se vsi ostali smejejo šali, bo rekel kaj 
takega, kot “O, ja, to je pa smešno!” ter z dotikom, očesnim stikom in kimanjem 
pokazal, da je udeležen v dogajanju. Ta pristop uporabi celo v elektronski pošti z 
uporabo dodatnih simbolov in animirane risbe in se tako sporazumeva na pozitiven in 
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zabaven način. Tako poskrbi tudi, da se ljudem priljubi in imajo o njem dobro mnenje, še 
preden se srečajo iz oči v oči.  

Očesni stik  

Z očmi povemo več kot z usti. Očesni stik – torej da ljudi gledamo v oči, ko jih vidimo ali se z 
njimi pogovarjamo (če pa ne morete gledati neposredno v oči, glejte vsaj v sogovornikov 
nosni hrbet) – drugim sporoča, kako se počutite, ali jih poslušate oziroma ali se strinjate s 
tem, kar pravijo. Pokaže pa tudi, ali vam je človek simpatičen ali ne!  

Vendar očesnega stika ne moremo vzdrževati ves čas: navadno med pogovorom večkrat 
pogledamo človeka in nato spet proč. Najbolj važna stvar, ki si jo velja zapomniti, je, da 
imate očesni stik s sogovornikom večino časa: s tem sporočate, da se želite družiti. Če se 
izogibate očesnemu stiku, gledate k tlom ali pa stran od obraza, boste videti nedružabni, 
nezainteresirani ali pa živčni. Prav tako je zelo možno, da si pogled drugih ljudi tolmačimo 
kot vsiljiv – kot to, da strmijo v vašo spremenjeno zunanjost – čeprav si v resnici prizadevajo 
zgolj pritegniti vašo pozornost.  

Očesni stik pomaga tudi pri tem, da zadržite sogovornikov pogled in bo tako manj verjetno, 
da se bo osredotočal na vašo drugačnost. Vedite, da ljudje po naravi gledajo naokoli in je 
povsem normalno, da bodo pogledali tudi na vašo drugačnost.  

 

Telesna drža  

Večina nas ne razmišlja o svoji telesni drži, vendar je to pomemben del našega 
sporazumevanja. Naša telesna drža se nanaša na to, v kakšnem položaju je naše telo, kar je 
pokazatelj, ki drugim sporoča, kako nelagodno oziroma kako samozavestno se počutimo. Če 
stojite ali sedite z vzravnanimi rameni in pokončno glavo, to izrazito daje vedeti, da ste 
samozavestni, čeprav se mogoče tako niti ne počutite. Če ste videti samozavestno, je 
verjetneje, da se bodo ljudje na vas odzvali pozitivno. Če pa stojite s sključenimi rameni in 
gledate k tlom, bodo ljudje vedeli, da se ne počutite prijetno. Zaradi tega se bodo tudi drugi 
začeli počutiti nelagodno – in manj je verjetno, da se bodo hoteli ukvarjati z vami.  

Naloga: Pomislite, kako sedite in poskušajte zravnati hrbet ter sprostiti ramena. Potrudite 
se, da boste takšno držo vadili vsaj enkrat na dan. Ko boste v naslednjih tednih hodili 
naokrog, poskušajte gledati naravnost predse in ne k nogam ter pri tem paziti še na 
vzravnana ramena. To vam bo pomagalo, da boste videti in se počutili bolj samozavestno. 
Prosite svoje družinske člane in prijatelje, naj vam pomagajo pri izboljšavi telesne drže.  

Kretnje  

Naše kretnje – majhni premiki naših rok in glave – niso vedno zelo očitne, vendar nam veliko 
povedo o človeku.  
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Kimanje, kadar vam nekdo nekaj govori, je prav tako pomembno kot vzdrževanje očesnega 
stika. S tem pokažete, da vas zanima in da razumete, kaj vam pravi.  

Gibi rok. Če pri govoru premikate roke, kadar bi radi nekaj poudarili nekaj pomembnega, 
kaže na samozavest. Če stojite z rokami v žepih, ste lahko videti zaskrbljeni ali pa celo 
zdolgočaseni. Kretnje rok so pomembne, ker kažejo na vašo vnemo in zavzetost za tematiko, 
o kateri govorite, kar je še posebej koristno, če vam vaša drugačnost otežuje uporabo 
obraznega izraza.  

Če nimate prizadetih dlani, potem sezite ljudem v roko, tudi če sami tega ne sprožijo ali 
nakažejo. Poglejte jih v oči in se jim nasmehnite. Če se ne morete rokovati, potem 
pokimajte, uporabite očesni stik, se nasmehnite, pozdravite in razložite, da imate 
zdravstveno stanje, ki vam onemogoča, da bi jim dali roko.  

Skrb za kar najboljšo zunanjo podobo 

Pogost odziv na spremenjen telesni videz je, da se zdaj ne splača več truditi za ostale vidike 
svoje zunanje podobe. Vendar si ljudje dejansko oblikujejo domneve na podlagi videza. 
Dobra nega telesa in osebna higiena pogosto veljata za pokazatelj človeka, ki je organiziran 
in učinkovit, zato nam pomagata tudi pri umeščanju v skupine vrstnikov. Lahko je koristno, 
če si redno urejate dolžino las oziroma pričesko, se oblačite svojemu življenjskemu slogu 
primerno in ste nasploh videti urejeni in čisti. Zlasti ženskam se pogosto zdi težko, da bi 
same sebe postavile na prvo mesto in poskrbele za svoje negovalne potrebe. Naloga: 
vzemite si nekaj časa in premislite, na kakšne načine bi se lahko osredotočili na dejavnosti 
skrbi za svojo dobro zunanjo podobo.  

Vendar včasih obleke ali ličenje, ki so namenjeni zakrivanju neke telesne lastnosti, 
dosežejo obraten učinek. Športne čepice s senčnikom in kapuce so lahko še posebej 
nehvaležne v določenih situacijah, saj jih nekatere družbene sredine povezujejo z agresivnim 
obnašanjem, zato so taki ljudje lahko hitro videti preteči, zlasti če oseba, ki to nosi, ne želi 
vzpostaviti očesnega stika. Podobno bo, denimo, nekdo, ki poleti nosi prevelika in predebela 
oblačila, da bi skril svojo težavo, nase prejkone pritegnil pozornost, nevešča uporaba 
prekrivne kreme pa bo samo še poudarila spremembe na obrazu.  

Besedne veščine 

Ton glasu  

Ste se že kdaj pogovarjali z nekom, kjer vam je ton govora več povedal o tem, kako se 
počuti, kot pa, kar je dejansko rekel? Vaš ton glasu ljudem pove veliko o vaših mislih in 
čustvih. Verjetno najpomembnejša stvar, ki si jo je treba zapomniti, je, da vaš glas izdaja 
vaša čustva. Če je vaš ton glasu agresiven ali depresiven, potem boste ljudi odvrnili od sebe. 
Če ste slišati preveč živčni, se bodo ljudje počutili nelagodno.  
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Ton glasu lahko zlahka odloči o pozitivnem ali negativnem predznaku neke situacije. Če se 
počutite tesnobno, depresivno ali pa celo zdolgočaseno, vas lahko izda ton vašega glasu. 
Mnogi se pogosto ne zavedajo, da uporabljajo raven glas, ampak če samo mislite na to, kako 
govorite, boste lahko poskrbeli za več raznolikosti. Če namreč govorite z ravnim tonom, je to 
slišati dolgočasno in daje misliti, da vas sogovornik ne zanima ali pa da sami niste kaj prida 
zanimivi! Poveča verjetnost, da se bodo drugi ob poslušanju vas enostavno izklopili.  

Naloga. Sedaj nekaj minut namenite glasnemu izgovarjanju naslednje povedi v različnih 
tonih, na primer v veselem, žalostnem in jeznem: “Živijo, kako kaj? Danes sem odlično!” 

1. Ali opazite razliko? 
2. Poslušajte, na kakšen način govorijo drugi ljudje okoli vas.  
3. Kaj vam različni toni povedo o tem, kako se nekdo počuti?  

Upočasnite govor  

Naslednji pomemben vidik nadzora nad glasom je hitrost. Če se počutite utesnjeno ali pa 
razdraženo, se zlahka primeri, da boste govorili hitreje, pri tem pa se vam utegne glas tudi 
tresti. Ljudje vas bodo težko razumeli, če govorite prehitro. Bodite pozorni na to in se po 
potrebi upočasnite. Tako bo vaš govor postal jasnejši, sogovorniku pa boste dali priložnost, 
da bo sploh lahko sprejemal, kar pravite. Celo če se ne počutite preveč samozavestno, vam 
bo lahko to, da zvenite, kot da bi bili samozavestni, pomagalo k boljšemu počutju, medtem 
ko se bodo drugi na vas odzivali bolj pozitivno.  

Govorite razločno in dovolj glasno  

Ne pozabite govoriti razločno in dovolj glasno. Če govorite pretiho, vas bodo ljudje težko 
slišali in jih bo nehalo zanimati, kaj poskušate povedati. Vendar se izogibajte vpitju! Ni bolj 
nadležne stvari kot nekdo, ki vam kriči v uho, čeprav stoji poleg vas. Z vajo boste ugotovili, 
kaj je prava glasnost, ki vam bo omogočala govoriti bolj razumljivo.  

Aktivno poslušanje 

Aktivno poslušanje pomeni, da slišite, kar nekdo govori, in pokažete, da ste sogovornika 
dejansko razumeli. Aktivno poslušanje je zelo koristno, saj spodbuja pogovor in hkrati 
pokaže, da ste samozavestni. Veščine, ki jih lahko uporabite, če želite pokazati, da nekoga 
aktivno poslušate, so med drugim strinjanje, komentiranje in ponavljanje. Pa si jih poglejmo!  

Strinjanje  

Če vsake toliko rečete “da”, “aha”, “mhm”, medtem ko vam nekdo nekaj govori, s tem 
pokažete, da sogovornika poslušate in da razumete, kar vam pravi. To lahko pripomore k 
temu, da se bo sogovornik počutili sproščeno in da bosta oba uživala v pogovoru.  
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Ali ste se kdaj poskušali pogovarjati z nekom, ki je bil ves čas popolnoma tiho? To je lahko 
zelo težko! Lahko poskusite molčati ves čas pogovora z bližnjim prijateljem ali sorodnikom, 
da boste videli, kakšen učinek dosežete. Če se odločite za ta poskus, je dobro, če 
sogovorniku na koncu pojasnite, za kaj je šlo!  

Komentiranje  

Pomaga lahko tudi, če na kratko komentirate, kar vam pravi sogovornik, z izrazi, kot so: “o, 
super”, “pa res”, “vem, kaj hočeš povedati” in podobno. S tem pokažete, da ste počutite 
vključene v pogovor, čeprav morda bolj ali manj ves čas govori druga oseba. Hkrati pa 
pazite, da ne boste komentirali preveč. Ne bi namreč hoteli, da sogovornik misli, da hočete 
prevzeti pogovor!  

Ponavljanje  

Včasih lahko pomaga, če sogovorniku ponovite stvari, ki jih povedali. Za to je potrebno 
malce vaje! Če vas kdo vpraša, ali razumete, uporabite kratko poved (na primer, “potem 
praviš, da greš v soboto nakupovat in boš poiskal darilo za svojo mamo”) in s tem pokažite, 
da ste poslušali.  

Načenjanje pogovorov 

Včasih je lahko prav težko načeti pogovor. Kaj naj rečem? Kako naj začnem?  
Še bolj neugodno pa je, če vas družabne situacije navdajajo s tesnobo oziroma če ste 
zaskrbljeni glede svojega videza. A čeprav se vam zdi težko, je zelo pomembno, da znate 
načeti pogovor. Ljudem se bo namreč zazdelo, da se zapirate in da vas ni lahko spoznati, če 
se bodo za pogovor zmeraj trudili enostransko. Če ste nezadovoljni s svojim družabnim 
življenjem ali pa bi si želeli imeti več prijateljev, je prav tako pomembno, da se potrudite 
spoznavati nove ljudi, kadarkoli se za to pojavi priložnost.  

Sprašujte ljudi o njih samih  

Skrivnost načenjanja pogovorov je, da ljudi vprašate nekaj o njih samih. Najlažji kraj za 
začetek je v službi ali v situaciji, kjer imate nekaj skupnega s skupino ljudi, ki jo poznate. 
Morda bi bilo dobro poiskati nekaj o drugi osebi, kar lahko uporabite kot vprašanje – na 
primer, če opazite, da nekdo nosi poseben kos nakita ali pa zanimivo kravato. Majice s 
kratkimi rokavi so pogosto potiskane s slogani, zastavami ali pa čem drugim, kar lahko ljudje 
komentirajo. Če je nekdo zagorele polti, je verjetno, da je bil na počitnicah.  

Primeri vprašanj, ki pa zahtevajo različen ton:  

• Koga ste prišli obiskat?  
• Kdaj se začne predstava?  
• Po kateri poti je najbolje iti v center mesta?  
• Kje delate?  
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• Ali imate otroke?  
• Kakšen se vam je zdel film, ki ste ga videli nazadnje?  
• Katere revije berete najraje...?  

Prav tako ne pozabite na strumno govorico telesa: stojte odločno, z vzravnanimi rameni in 
pogledom usmerjenim naravnost predse. Videti boste samozavestni. To bo ljudi pritegnilo, 
da bodo hoteli govoriti z vami. Ko načnete pogovor, vedno glejte sogovornike v oči. 
Nasmehnite se, da boste pokazali, da ste prijazni.  

Odprta vprašanja  

Poskusite se držati odprtih vprašanj. To so vprašanja, ki omogočajo ljudem, da vam 
odgovorijo z več kot “da” ali “ne”. Če uporabljate preveč vprašanj, ki zahtevajo zgolj 
pritrdilen ali zanikan odgovor, vam bo lahko kaj hitro zmanjkalo stvari, o katerih bi govorili! 
Odprta vprašanja se navadno začnejo s “Kako…?” ali pa “Kaj mislite...?”  

Uporabljajte dnevne dogodke  

Če berete revije ali gledate televizijo, potem boste imeli na voljo veliko različnih stvari, ki jih 
lahko uporabite kot uvod v pogovor: nedavna pomembna nogometna tekma, volitve, cena 
goriva, ali pa naslovi novic so dobra začetna točka. Vendar se poskusite izogibati stvarem, o 
katerih imajo ljudje lahko zelo jasno izoblikovano mnenje. Če se odločate za to vrsto 
tematik, se vam lahko zgodi, da bodo ljudje imeli preveč povedati! Lahkotne teme ali pa 
teme, ki vodijo do enostavne razprave, ne pa morebitnega spora, so bistveno varnejše.  

 

Kako govoriti o sebi 

Ko boste pripravljeni, začnite govoriti o sebi. S tem boste pokazali, da ste odprti in 
prijateljski. Hkrati boste tako druženju dodali bolj osebno noto. Premislite, katere so tiste 
stvari, ki jih pogosto počnete ali pa v njih uživate. Poskusite z izjavo o sebi in vprašajte, če za 
sogovornika velja enako/podobno:  

Primeri vprašanj, ki pa zahtevajo različen ton::  

• Pogosto imam preglavice, ker ne vem, katera je prava avtobusna linija.  
• Se tudi vi kdaj soočate s takimi težavami? 

• Res mi je fino, da imam za vikend čas prebrati časopise.  
• Ali imate kakšne načrte za ta vikend? Čez praznike grem na obisk k sorodnikom. 

Koliko imate pa vi dopusta?  

Vendar pazite, da ne boste preveč osebni, še zlasti, če govorite z neznancem – ne bo vam 
hvaležen, če mu boste povedali vse podrobnosti o svojem zasebnem življenju že ob prvem 
srečanju!  
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Bodite pripravljeni  

Precej veliko je treba razmišljati, če se želite na mestu samem spomniti zanimivih tematik za 
pogovor, zato je dobro te stvari malce premisliti vnaprej, sploh če se ne počutite preveč 
samozavestno. Pripravite si nekaj vprašanj, ki jih lahko uporabljate v različnih situacijah.  

Razmislite o svojih interesih in si vnaprej pripravite izjave, ki jih lahko podate o samih sebi.  

Bodite v koraku s časom in redno spremljajte, kaj se dogaja doma in po svetu, kot tudi, kaj je 
priljubljeno na televiziji, saj je poznavanje teh stvari zelo koristno, ko želite prebiti led. 

Razmišljajte o družabnih situacijah, še preden se zgodijo. Če veste, kaj se bo najverjetneje 
dogajalo v okviru neke situacije, potem lahko razmislite, kakšna vprašanja ali izjave bi lahko 
uporabili. Kdo utegne biti tam, kakšni bodo verjetno njihovi interesi; kaj imam skupnega z 
ljudmi, ki bodo tam; o čem trenutno vsi govorijo; kateri od mojih interesov ali hobijev bi 
lahko zanimali druge ljudi.  

Kaj storiti, če vam ni všeč tema pogovora oziroma če se nanaša na vaše stanje in se zato 
počutite nelagodno  

1. možnost: Lahko ste odločni: mirno, ampak odločno razložite, da se počutite nelagodno in 
bi raje govorili o nečem drugem:  

“Ne želim govoriti o tem, to mi je res neprijetno, vendar pa dajmo mogoče kaj reči o...”  

2. možnost: Temo pogovora lahko hitro spremenite z uporabo pripravljenega vprašanja:  

• “Kaj pa mislite o...?”  
• “Kako pa boste…?”  
• “Kdaj ste videli…”  

Pomembno je, da dajete miren vtis ter da se ne obnašate živčno ali jezno.  

 

Kako se soočati s strmenjem 

Strmenje je ena največjih nevšečnosti, s katerimi se morate soočati, če je vaš drugačen videz 
precej opazen. Prav zoprno je, ko se peljete z avtobusom ali vlakom in nekdo v vaši bližini ne 
umakne oči z vas ter stalno pogleduje proti vašemu obrazu. Včasih ljudje v vas ne buljijo 
nalašč in bodo dokaj hitro pogledali drugam, drugič pa morate prenašati vztrajne “buljače”, 
ljudi, ki kar ne morejo nehati strmeti! Majhni otroci so lahko še posebej vedoželjni, vendar 
ne mislijo ničesar slabega, so zgolj radovedni, zato jim poskusite razložiti, kaj je z vami, na 
enostaven način, ki ga bo otrok razumel. Če jih boste ignorirali, bodo otroci postali glasnejši 
in bo vse skupaj še hujše.  
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Agresiven odziv je včasih sicer mikaven, ampak navadno ne pomaga. Vendar pa obstaja 
nekaj odzivov, ki bodo “streznili” odrasle ali najstnike, če nediskretno strmijo v vas.  

1. možnost: Če se odločno zazrete nazaj v to osebo, je pogosto precej učinkovita rešitev.  

2. možnost: Vprašanje. “A sva se midva že kje srečala kdaj prej? Zdi se, da se poskušate 
spomniti, kdo sem.”  

3. možnost: Opozorite na strmenje. Najbolj enostaven pristop je, da se samo nasmehnete in 
osebo, ki v vas strmi, opomnite, kaj počne. Bodite odločni, vendar ne agresivni:  

• “Se zavedate, da strmite vame?” je odločna različica izjave “V koga pa mislite, da 
takole strmite?”  

• “Prosim, da ne strmite vame, ker mi je res neprijetno.”  
• “Opazil(a) sem, da gledate moj obraz. Saj nimam nič proti, vendar bi mi bilo vseeno 

ljubše, da bi me vprašali, če vas zanima, kaj je z mano. Imam kožno obolenje, zaradi 
katerega moja koža ni več prožna. Ampak ni nalezljivo. Bi radi vedeli več o tem?”  

4. možnost: Oni so tisti, ki imajo težavo z vami, ne obratno. Če bi radi izpostavili 
nesmiselnost njihovega početja, se samo nasmehnite in recite nekaj, da jim boste dali 
vedeti, da imajo težavo oni, ne pa vi.  

• “Ali vas moj videz moti? Ker mene pač ne.” 

  
5. možnost: Uporabite humor. To je odličen način, kako drugega spraviti v zadrego, ne da bi 
sami obveljali za neotesanca. “Morali bi videti, kakšen/kakšna sem na pogled, ko imam slab 
dan.” 

Takšni komentarji vam lahko pomagajo, da se boste počutili, da ste prevzeli nadzor nad 
situacijo, hkrati pa ne dajete preveč agresivnega vtisa. Vendar pazite: obstajajo situacije, ko 
so lahko ljudje še posebej preteči. Če mislite, da je situacija zaskrbljujoča ali da vas ljudje 
začenjajo ogrožati, je najbolje, da greste proč!  

Če pa se znajdete v situaciji, ko ne morete oditi in ne želite pritegniti pozornosti nase, 
poskusite naslednje:  

6. možnost: Odvračanje je še en izjemno enostaven način, kako pozornost preusmeriti stran 
od situacije. Lahko si pomagate s časopisom ali knjigo in začnete brati, zlasti če čtivo lahko 
držite tako, da služi kot ovira, ki preprečuje strmenje.  

7. možnost: Vizualizacija. Predstavljajte si, da nadležno osebo pomanjšate na velikost 
majhne figurice ali pa jo postavite v drugačen kontekst (recimo, da je tu v javnosti oblečen v 
pižamo). Tako boste imeli občutek, da imate boljši nadzor nad neljubo družabno situacijo.  
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Kako odgovarjati na vprašanja glede svojega videza 

Zelo verjetno je, da boste slejkoprej slišali vprašanja o svojem videzu, vendar je to pogosteje 
povezano z radovednostjo kot pa z vsiljivostjo ali nevljudnostjo. Zelo pomaga, če se lahko 
naučite prevzeti nadzor, da se ne boste potem počutili stisnjeni v kot ter povedali več o sebi, 
kot bi sicer želeli, ali pa da vas ne bi presenetilo vprašanje sredi pogovora o nečem povsem 
drugem. Veliko ljudi je groza slišati uvodno poved “Upam, da ne zamerite, da vas to 
sprašujem, ampak…” V nadaljevanju podajamo nekaj različnih načinov, kako se odzvati v 
takšnih primerih. Vsi ti načini vam bodo omogočali obdržati občutek, da imate situacijo pod 
nadzorom, zagotavljajo pa tudi, da bo srečanje pozitivno. Izberite si pristop, ki vam najbolj 
ustreza in ki je po vašem mnenju najbolj primeren za situacijo. Uporabite lahko te odzive ali 
pa razvijete svoje, ko se boste počutili bolj samozavestno.  

1. možnost: Uporabljajte kratke odgovore: Če o svojem videzu ne želite razpravljati z 
drugimi in si želite končati pogovor, potem – ob odločnem očesnem stiku in z nasmeškom – 
uporabite kratek odgovor in na koncu izjavo v smislu “pa naj bo dovolj o tem”. Tako boste 
sogovorniku jasno nakazali, da se o tej tematiki ne razpravlja.  

Vprašanje: “Kaj se je zgodilo z vašim obrazom?” Odgovor: “Imam sklerodermijo, ki prizadene 
prožnost moje kože. Ne skrbite glede tega.”  

Vprašanje: “Kaj se je zgodilo z vašim obrazom?” Odgovor: “To je pa dolga zgodba. Bova o 
tem več rekla enkrat drugič.”  

Vprašanje: “Kaj se je zgodilo z vašim obrazom?” Odgovor: “Precej dolgočasna zadeva – ne 
želite si poslušati na dolgo in široko o tem.”  

Vprašanje: “Kaj je narobe z vašimi rokami?” Odgovor: “To so posledice opeklin, ampak ni 
problema.” 

2. možnost: Spremenite temo pogovora. Če ne želite govoriti o svoji drugačnosti, vendar bi 
se radi pogovarjali še naprej, poskusite odgovoriti in nato takoj spremenite temo. Če 
sogovornika povprašate o hobijih, počitnicah ali drugih prijateljih, boste pozornost 
preusmerili s sebe drugam.  

Vprašanje: “Kaj se je zgodilo z vašimi rokami?” Odgovor: “Na dlaneh imam boleče razjede 
zaradi redke bolezni, ki se ji reče sklerodermija. Ampak dajte mi povedati, kako ste se imeli 
na počitnicah?”  

Vprašanje: “Kaj je narobe z vašim obrazom?” Odgovor: “Moj obraz je takšen zaradi redke 
prirojene bolezni. Boste kos torte?”  

Vprašanje: “Kaj je ta brazgotina?” Odgovor: “Zelo dolga zgodba, vam enkrat drugič povem 
vse o tem. Slišim, da ste se ravnokar vrnili s potovanja. Koliko časa ste bili zdoma?”  
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3. možnost: Uporabite humor. Če vam takšen pristop ustreza, poskusite na veder način 
pokomentirati svoj videz. Humoren odziv resda utegne spodleteti, če se sicer ne marate 
šaliti, hkrati pa je o njem vseeno vredno razmisliti, če vam je kljub vsemu všeč zamisel, da 
imate vse vajeti v rokah vi, da gre tukaj za to, da se smejete skupaj, in ne, da se smejejo 
vam.  

4. možnost: Pogovorite se o svojem videzu. Včasih lahko pomaga, da spodbudite pogovor o 
svojem videzu in to tematiko tako čimprej odpravite, da se ne bo več pojavljala kdaj kasneje.  

Vprašanje: “Kaj se je zgodilo z vašimi rokami in obrazom?” Odgovor: “Torej, imam redko 
avtoimunsko bolezen. Prizadene mojo kožo, ki je debelejša in trša kot pri vas. Vpliva na videz 
in delovanje mojih rok, spremenil se je tudi moj obraz, moje ustnice so videti zelo tenke, 
obraz pa postaran…”  

5. možnost: Prehitite jih. Če bi se radi izognili neželenim vprašanjem o svojem videzu, 
pogosto lahko pomaga, da to omenite, še preden vas o tem vpraša kdo drug. Vendar pazite, 
saj lahko vaša omemba vodi tudi do nadaljnjega izpraševanja o vašem stanju.  

“Ali ste uporabljali tista nova ličila? Videti je odlično. Želim si, da bi jih lahko uporabljala tudi 
jaz, ampak imam te brazgotine. Prizadenejo mojo kožo, ki je zato tako zelo suha in moram 
paziti, ko poskušam nove znamke…”  

“Zelo ste zagoreli – ali ste bili na morju? No, jaz med drugim opažam, da moja koža zaradi 
sklerodermije porjavi izjemno hitro, če sem zunaj na soncu.”  

Tako boste vsem pokazali, da ste srečni in da sprejemate svoj videz, hkrati pa jim poveste 
nekaj malega o svojem zdravstvenem stanju, ne da bi vas morali vprašati sami.  

Uporaba te tehnike lahko pride zelo prav pri razgovorih za službo, kadar začutite, da 
sogovornika zanima ali skrbi vaš videz:  

“Verjetno ste opazili, da imam zdravstveno stanje, ki prizadene moj obraz. Vendar sem 
razvil(a) svoje družabne veščine, ki mi pomagajo to premostiti, in mislim, da boste hitro 
ugotovili, da znam zelo dobro pomiriti ljudi, da se prijetno počutijo v moji družbi.”  

“Moje obolenje sicer vpliva na videz mojega obraza, vendar je to dolgoletno stanje, tako da 
to ne pomeni, da bi moral(a) biti odsoten/odsotna z delovnega mesta zaradi morebitne 
bolnišnične oskrbe.”  

“Opazili boste, da sem videti nenavadno. Prednost tega je, da si ljudje vedno zapomnijo, s 
kom so govorili.”  

Naloga: Vadite svoje odgovore s prijateljem ali družinskim članom. Namen te vaje je, da 
imate odgovore pripravljene, ko jih boste potrebovali.  
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Kako se spopadati z negativnimi komentarji glede vašega videza 

Četudi je morda razumljivo, da vas ljudje sprašujejo o vašem videzu, ko se z njimi 
pogovarjate, pa so vsiljive ali nevljudne pripombe neznancev ali mimoidočih popolnoma 
neprimerne. Kot ste verjetno že izkusili, neznanci včasih žal ne znajo zadržati svojih 
neumestnih mnenj ali misli zase! V nadaljevanju navajamo nekaj možnosti, ki jih lahko 
uporabite.  

1. možnost: Odidite. Samo ignorirajte jih, odkorakajte lepo mimo njih in jih pustite daleč za 
seboj. S tem nikakor ne pokažete svoje slabosti, temveč neomajnost in odločnost, ki 
nevljudnemu posamezniku da vedeti, da je on(a) ta, ki ima težavo, ne vi. Če lahko ohranite 
pokončno držo in ignorirate takšne pripombe, svetu sporočate, da ste močni in da 
sprejemate svoj videz.  

2. možnost: Neomajen pogled. Če želite jasno izraziti svoje nezadovoljstvo, potem je 
neomajen premočrten pogled lahko dober odziv na pripombe. Kaže na vašo samozavest in 
odločnost ter nevljudnežu sporoča, da ste ga slišali in da ste nezadovoljni. Večina ljudi se ne 
zaveda, da jih slišite, ko komentirajo, in jim bo navadno postalo nerodno, da ste jih dobili.  

3. možnost: Bodite odločni. Če menite, da pripomba zahteva odločen odziv, situacija pa ni 
preveč nevarna, lahko poskusite podati neagresiven odgovor na nevljudnost, kot na primer:  

• “Ne skrbite, ni nalezljivo.”  
• “Moj obraz je mogoče res videti nenavadno, slišim pa še zmeraj dobro.”  

Takšni odzivi so samozavestni ter hkrati pokažejo, da imate smisel za humor. Poleg tega 
preusmerijo pozornost na drugo osebo. Za kakšen odziv se boste odločili, je zelo odvisno od 
situacije in od tega, kako samozavestno se počutite. Vendar, če se boste odzvali na takšen 
način, morate biti res prepričani, da se je pripomba tega neznanca res nanašala na vas. Torej 
odgovorite samo, če ste dejansko SLIŠALI, kaj je ta oseba rekla.      

 

Povezave do video posnetkov:  
 
1. Starting a conversation about appearance: https://youtu.be/age7C1bdAso 
2. Introducing the ACT Map: https://youtu.be/Y-eLrBP4i-Q 
3a. A Mindful Breathing exercise: https://youtu.be/9a6PBisrAy8 
3b. Patient’s feedback on the mindful breathing exercise: https://youtu.be/TlHJWwxAPDU 
4. A Thought De-fusion exercise: https://youtu.be/TyZM1W9p0jM 
5. Setting a simple goal: https://youtu.be/CvhJ2T4roxE 

 

 

https://youtu.be/age7C1bdAso
https://youtu.be/Y-eLrBP4i-Q
https://youtu.be/9a6PBisrAy8
https://youtu.be/TlHJWwxAPDU
https://youtu.be/TyZM1W9p0jM
https://youtu.be/CvhJ2T4roxE
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