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Psihoterapevtka Saša Ribič o anksioznosti in zdravljenju anksioznih motenj s pomočjo psihoterapije

Z bolniki po možganski kapi in njihovimi svojci so se na konja povzpeli tudi vnučki

   č





nksiozne motnje so v
porastu, v svoji praksi
opaža psihoterapevtka
Saša Ribič, ki je v okviru
dogodka Od stiske k rešitvi ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v
prostorih koprske knjižnice pred
številnim občinstvom predstavila
anksioznost in njeno zdravljenje s
pomočjo psihoterapije.
Anksioznost oziroma tesnoba je
povezana s strahom. Strah je eno
od osnovnih človekovih čustev in
ima pomembno funkcijo za
preživetje, sproži pa se v situacijah,
ki jih dojamemo kot nevarne. Takrat se v telesu aktivira del živčnega
sistema, imenovan simpaticus, ki
telo pripravi na akcijo. Ko se prestrašimo, oddajo možgani signal nadledvični žlezi in ta izloči adrenalin
in kortizol. “Tudi ko govorimo o
stresu, gre za popolnoma enako
reakcijo telesa. Stres je konstantna
tesnoba,” pojasnjuje Ribičeva.
Adrenalin nam da moč za boj
oziroma beg, pospeši srčni utrip,
izboljša dotok krvi v mišice in dihanje, kortizol pa sprošča sladkor v kri
in zvišuje krvni tlak. Obenem pa ta
hormona zmanjšata druge procese: ustavita prebavo, zavirata imunski sistem in zmanjšata libido, zato
tudi pogosto zbolimo, ko smo dlje
časa izpostavljeni stresu. Pod vplivom strahu naši razmišljujoči
možgani zelo zožijo pozornost,
vklopijo se instinktivni možgani.

  

    
Kognitivna psihologija loči več vrst
strahu: strah, paniko, grozo, tremo,
zaskrbljenost
in
anksioznost.
“Značilnost anksioznosti je, da
pravzaprav ne vemo, česa se bojimo,
ni enega, logičnega, realnega vzroka. Gre za občutek, da so življenjske
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okoliščine pred nami zahtevne, ne
vemo, če bomo zmogli. Anksioznost
se velikokrat pojavi v prehodnih
življenjskih obdobjih - v primeru
selitve, menjave službe, novih delovnih nalog ... A tudi tu poskušamo
nekaj rešiti ali vsaj poiskati pomoč
pri drugih ljudeh,” običajno
doživljanje anksioznosti opisuje
Ribičeva.
Doživljanje anksioznosti je ustrezno takrat, ko situacija zares
presega naše sposobnosti, neustrezno pa tedaj, ko precenjujemo
negativen izid in podcenjujemo
svoje sposobnosti. Anksioznost
pogosto doživljajo pretirano socializirani ljudje, ki izstopajo po
perfekcionizmu, samokritičnosti,
odgovornosti in ustrežljivosti. Sami sebe sprejemajo le pogojno,
sprememba okoliščin pa je zanje
zahteven izziv.

  

 č     
Obstaja več vrst anksioznih motenj.
Za eno od njih, panično, je značilno, da se pojavi nenadoma, “out of
the blue”. Spremljajo jo slabost,
omotičnost, tresenje, vrtoglavica,
občutek ločenosti od telesa, zelo
značilen je tudi strah pred smrtjo.
Izrazi se v desetih minutah in potem mine. “Veliko ljudi gre na urgenco, ko to doživi,” pretresljivost
izkušnje opisuje Ribičeva.
Pogosta je tudi agorafobija, ki
vključuje strah pred odprtimi prostori, množico, zapuščanjem stanovanja, pred potovanjem z javnimi prevoznimi sredstvi, skoraj vsi
pa poznamo tudi specifične fobije,
kot so strah pred letenjem, dvigalom, višino, zaprtimi prostori ...
Pri socialni fobiji gre za pretiran
strah pred socialnimi stiki in tem,
da nas drugi ocenjujejo, opazujejo.
Posttravmatska stresna motnja je
posledica hudega dogodka, travme, zanjo je značilno dolgotrajno
podoživljanje travmatičnega dogodka. Obstaja pa tudi generalizirana anksioznost. “Tega je zelo
veliko. Gre za stalno, neobvladujočo
zaskrbljenost, tudi ko ni realnih
težav,” pravi Ribičeva.

         
“Temeljni
postulat
kognitivne
psihologije je, da se ljudje ne odzivamo na dogodke kot take, ampak
na pomen, ki jim ga pripisujemo.
Zato je dobro, da se zavemo pomenov, ki jih pripisujemo dogodkom,” pojasnjuje Ribičeva.
Tesnobo poskušamo običajno
najprej obvladovati sami, in sicer
na različne načine; z alkoholom in
pomirjevali; z izogibanjem situacijam, ki sprožijo tesnobo; s preusmeritvijo pozornosti, distrakcijo; s
pozitivnimi stavki; z racionalnim
notranjim dialogom oziroma analiziranjem; s pripravo in ustvarjanjem seznamov opravkov; z iskanjem zagotovila pri drugih; s preverjanjem, ali smo zaprli vrata, luč,
okna ... ter z nadzorovanjem misli.
Za notranji dialog je značilno
neprestano premlevanje enega in
istega. Pri tem “zaskrbljeni del”,
denimo, reče, da bo letalo padlo,
“racionalni del” pa ga tolaži s statistiko, ki pravi, da je bolj nevarno
iti na pot z avtomobilom.
Tesnobo ljudje zmanjšujejo tudi
s kompulzijami. To so fizični ali
mentalni postopki, ki jih oseba iz-
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Anksioznost se prav tako pojavlja
pri pretirano zaščitenih osebah ali
osebah, ki so bile razvajene v preteklosti, saj so jim starši želeli
prihraniti neprijetnosti in so jim
neprestano
izpolnjevali
želje.
“Frustracija je za otroka zelo pomembna,” poudarja Ribičeva in dodaja, da otrok ob frustracijah razvija veščine in gradi samozaupanje.
Osebnostne strukture, pri katerih je
tesnoba centralno čustvo, so odvisnostna (o sebi meni, da je nesposobna in da potrebuje druge),
izogibajoča (o sebi misli, da je nesposobna, manjvredna, dolgočasna)
in obsesivno-kompulzivna (neprestano želi imeti življenje pod
nadzorom in biti brez napak).
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vaja namerno, da zmanjša tesnobo.
Sem spadajo tudi razni rituali,
medtem ko so miselne kompulzije,
denimo, pomirjujoče vizualizacije,
mantre, molitve. “Vsiljene misli so
normalne. Ni težava v misli, ampak
v našem odzivu na misel,” poudarja
Ribičeva. “Bolj ko misli zatiramo,
bolj se vsiljujejo.” Vsebina teh misli
se nam namreč lahko zdi nesprejemljiva in ima agresivno, seksualno ali blasfemično vsebino. Po prepričanju kognitivne psihologije ne
drži, da misel vodi v akcijo. Mi se
odločamo o svojem vedenju in svoje vedenje nadzorujemo, tudi ko
doživljamo močno, intenzivno čustvo.

Č   ž 

  š 
“Vsa čustva so OK in so zelo pomembna. Čustva so naš odziv na
situacije, ki so za nas zelo pomembne, ki se dotikajo naših vrednot ali
pa jih ogrožajo,” pravi Ribičeva in
pojasnjuje, da prav zaradi tega obstajajo različni čustveni odzivi na
isti dogodek. Čustva nas spodbujajo, da spreminjamo neprijetne,
negativne okoliščine ali da ustvarjamo prijetne, pozitivne okoliščine
našega vsakdanjega življenja.
“Više kot je hierarhija tistega, kar
nam je pomembno, intenzivnejše
bo čustvo v neki situaciji. Če nas
preseneti silovitost čustvenega odziva, je to kažipot k vrednoti, ki se je
do sedaj morda nismo dobro zavedali,” poudarja Ribičeva. “Ne bojte se močnih čustev. Vzemimo si čas
in se vprašajmo, kaj je za nas res
pomembno ali katera vrednota je
ogrožena.”
Na naš odnos do čustev vpliva
kultura, pa tudi primarna družina,
kjer oblikujemo prepričanja o sebi,
drugih in svetu. Za našo družbo je
značilno, da blokiramo “negativna”
čustva, denimo jezo. Negativen odnos do čustev je lahko posledica
travmatične izkušnje iz preteklosti,

čemur sledi izogibanje čustvom.
Obvladovanje čustev je tudi sicer
značilno za sodobno storilnostno
kulturo, saj se pričakuje, da moramo nenehno nekaj obvladovati,
“imeti pod nadzorom čustva, telo,
da moramo biti neprestano srečni
in uspešni ... To je zelo naporno, tak
način življenja nam ne dovoli čutiti,” ugotavlja Ribičeva.
Nekatere pretirano izražene
osebnostne lastnosti, ki so sicer
zelo zaželene in hvaljene v kulturi
storilnosti, predstavljajo psihološko ranljivost za razvoj anksioznih motenj. To so pretirana odgovornost in zanesljivost, perfekcionizem, pretirana storilnost,
pretirana ustrežljivost v odnosih,
izrazita samokritika, slabo prenašanje negotovosti in težnja po
nadzoru.

      
   
Zdravljenje s psihoterapijo se osredotoča na razumevanje anksioznosti in prepoznavanje strategij
izogibanja. Oseba se med terapijo
nauči tudi, kako zdržati s tesnobo
in kako kljub doživljanju tesnobe
živeti kakovostno, zadovoljujoče
življenje. Terapija vključuje tudi
postopno izpostavljanje in delo na
uvidih iz otroštva. Pomemben del
procesa je prepoznavanje prepričanj o čustvih in spreminjanje
odzivov na misli, zelo pomembne
pa so tudi naše želje in cilji, ki so
povezani z našimi vrednotami.
Psihoterapevt osebo spodbuja,
naj gre v svet, naj tvega. “Naj bo
vrednota motivacija,” poudarja Ribičeva, ki kot sistemska psihoterapevtka deluje v okviru koprskega
Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč. Problem anksioznosti je namreč ta, da zelo okrni
življenje, saj ga stalno obvladovanje
in nadzorovanje močno osiromašita. “V nekem trenutku je treba
iti v akcijo,” pravi Ribičeva.
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lani Kraškega kluba za
bolnike po možganski kapi sami sebe ljubkovalno
imenujejo tudi “kapniki”.
“Naš napredek je počasen, v šali ga
primerjamo z rastjo kapnikov, a če
delamo na zdravju, so pozitivne posledice vidne. Klub se osredotoča
predvsem na druženje, ki je pomembno ne le za bolnike, temveč tudi za
svojce. Enkrat na leto se s fizioterapevtko Klavdijo, s katero se sicer
tedensko dobivamo na terapiji v bazenu, povzpnemo na konja. Tokrat
smo že drugič medse povabili tudi
naše vnuke, ker nam pomenijo spodbudo in se želimo z njimi zabavati.
Le kaj je bolj zabavno kot jahanje
konj?” je povedal Severin Mezinec,
predsednik kluba, ki mu je bolezen
pred dvajsetimi leti povsem spremenila življenje. Če bi mu takrat v
prvih mesecih in celo letih nekdo
rekel, da bo nekoč lahko jahal konja,
mu ne bi verjel.
Tudi Klavdija Krušec je poudarila, da gre v prvi vrsti za
druženje, ki pa ima pozitivne učinke: “Vemo, da imajo jahanje, stik s
konjem in druženje pozitivne učinke tako na psihični kot fizični del
človeka. Ježa vzpodbuja dobro
počutje, pokončno držo, zmehča
mišice, medenica se giblje neodvisno od ostalega dela telesa, zmanjšajo se bolečine in spasičnost.”
Ob gledanju članov kluba na konju je bilo videti zadovoljne obraze
kljub nekaterim ne prav enostavnim vajam. “Roke gor. Zdaj pa objem. Vzravnana drža. Prijeli se bomo za roke,” je vodila Klavdija.

         
“Najbolj zanimivo je, da se znotraj
vsakega človeka skriva zgodba.
Ljudje se na konju sprostijo. Pri
običajni fizioterapiji bi gledala gibe, a tokrat sem bila v drugačni
vlogi. Prva leta smo sicer jahali brez
sedla, lani pa smo prvič poskusili s
sedlom. Na njem so se boljše počutili, ker so bili bolj stabilni. Začeli
smo se pogovarjati,” je pojasnila.
Konj pravzaprav opravi večino
dela. Ljudje spregovorijo o svojih
težavah in o poti, ki so jo zaradi
bolezni prehodili. Nič drugače ni s
svojci, za katere je proces velikokrat
prav tako boleč kot za same obolele. Konju, na katerem so jahali
člani kluba, je ime Salim. Njegov
lastnik Dušan Vetrih iz Vitovelj, ki
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sam sebi pravi stari kavboj, je pojasnil, da ima Salim prijaznost in
mirnost v krvi. “Je konj z dušo, že
njegova mama je bila taka. S centrom v Vipavi sodelujem že več kot
20 let, z bolniki po možganski kapi
pa smo se spoznali lani. Veste, človek nikoli ne ve, kdaj ga lahko doleti
kaj podobnega,” je povedal Dušan.
Na pripombo, da je njegov konj
resnično lep, je odgovoril: “Bolj kot
lep je dober.”

č       
Kakšni so sploh primerni konji za
terapijo, smo povprašali Kristino
Naglost, lastnico ranča in izkušeno
terapevtko s pomočjo konja: “Obstajajo različne vrste terapij s pomočjo konja. V ta namen tudi
poiščemo konja, ki je za tisto skupino najbolj primeren. Konji so različnih velikosti, hitrosti, znanja in
karakterja. V večini primerov potrebujemo konje srednje rasti in
širšega obsega. To pa zato, da se
lahko terapevt usede z otrokom na
konja in zaradi boljše podlage lovi
ravnotežje.”

Iskani so višji in močnejši konji,
ki bi lahko nosili tudi ljudi z večjo
težo, kar je velikokrat omejitev.
Teža jahača naj ne bi presegala
desetih odstotkov konjeve teže. Zelo pomembno je, da ima konj za
terapijo primeren karakter: “Tisti,
ki se ukvarjamo s konji, hitro prepoznamo konjev karakter. Že pri
prvem stiku z živaljo začutimo, če je
mirna, če jo zanimamo, če rada
sodeluje z nami in nam zaupa. So
pa tudi taki konji, ki bežijo od nas
in so navezani na svojo čredo. Izberemo konje, ki so mirnejši, delujejo zanesljivi in so učljivi.”
Nato jih začnejo privajati na pripomočke, ki jih bodo kasneje uporabljali pri terapiji, ter na prisotnost otrok in ljudi. Vendar pa morajo biti pri tem pozorni, je dodala
Kristina: “Velikokrat se je pokazalo,
da jim je prekipelo. Pokažejo žalost,
nezadovoljstvo. Zato konje menjujemo. Zelo pomembno je, da so
veliko zunaj, da so njihovi treningi
pestri, imajo pravilno prehrano in
nadstandardno oskrbo ter da jim
dovolimo biti to, kar so.”
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Tokrat sta otroke nosila Piko in Tigro, prijazna in mirna konja. Terapevtske konje lahko razdelimo v
dve skupini, glede na populacijo, ki
so ji namenjeni. Prva skupina ljudi
potrebuje konja, ki se na čustva in
težave ne odziva. Take konje uporabljajo pri hipoterapiji, terepavtskem jahanju in podobno. Druga
skupina ljudi pa potrebuje konja, ki
se odziva na počutje. “V tem primeru je konj ogledalo naše notranjosti. Taki konji so primerni pri
psihoterapijah ter pri vedenjskih in
čustvenih motnjah. Pokažejo nam,
kar mi čutimo v notranjosti in
kakšen odnos imamo do njih,” je še
pojasnila terapevtka. V Sloveniji se
je beseda hipoterapija uveljavila kot

splošna beseda za vse terapije s
pomočjo konjev. Vendar pa so hipoterapevti lahko le fizioterapevti,
ki so opravili izobraževanje v Kamniku. Leta 2008 pa so na Ptuju sprejeli prvo generacijo zainteresiranih
strokovnjakov s področja zdravstva,
konjeništva in pedagogike, ki tako
postanejo terapevti s pomočjo konja za različne skupine ljudi.
Kristinino življenje je od nekdaj
povezano s konji. Ko je bila mlajša
je tudi tekmovala, je učiteljica in
inštruktorica jahanja, ki je študij
politologije nadgradila še s pedagoško andragoškim znanjem. “Leta
1997 pa je na vrata potrkala Klavdija z željo, da bi izvajala hipoterapijo. Združili smo se in začeli
sodelovati,” se je spomnila začetkov.
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Na ranču na Brjah pa se je dan
medtem počasi zaključil. Dedki in
babice so seveda tudi tokrat zagodli
staršem. Po lepih izkušnjah na Piku
in Tigru so otroci navdušeno sklenili, da si bodo za Miklavža zaželeli
konja. Člani Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi pa so bili
bogatejši za še eno izkušnjo, bolezen jih je namreč za marsikatero
prikrajšala. “Veliko nam pomeni in
tega ne bi zamenjali za nič. V tem
društvu se dobivamo zato, da si
izmenjamo izkušnje. Nam pomeni
predvsem spodbudo,” je povedala
Neva Margon, ki spremlja moža
Ivana Margona.
Med najbolj veselimi je bila gotovo najstarejša v skupini, Alojzija
Mržek, podpornica enega od obolelih za možgansko kapjo, ki se je
pred leti prvič povzpela na konja.
93-letna gospa priznava, da je imela tudi malo treme, a je z nalogo
odlično opravila: “To mi veliko pomeni, ker se sprostimo in se imamo
lepo.”
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