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Povzetek

Dosedanje raziskave so ugotovile, da je čuječnost povezana z nižjo anksioznostjo. Vendar pa

se še nobena študija ni osredotočila na preučevanje odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo

kot  konstruktoma,  kar  je  bila  tema  pričujoče  raziskave.  Za  merjenje  čuječnosti  je  avtor

uporabil eno-, dvo- in štirifaktorski vprašalnik čuječnosti, za merjenje anksioznosti pa poleg

dveh samoocenjevalnih vprašalnikov še dve implicitni meri. Razlog za vključitev implicitnih

mer je predstavljala možnost, da raven čuječnosti vpliva na napako merjenja pri ugotavljanju

anksioznosti  s  samoocenjevanjem.  Rezultati  različnih  statističnih  analiz  so  pokazali

razmeroma precejšnjo negativno povezanost med konstruktoma čuječnosti in anksioznosti, ki

se je izkazala kot visoko stabilna in robustna. Z anksioznostjo sta bili negativno povezani obe

glavni faceti čuječnosti, zavedanje in sprejemanje, vendar je imelo sprejemanje v odnosu med

preučevanima  konstruktoma  bistveno  večjo  vlogo.  Še  več,  povezanost  zavedanja  z

anksioznostjo je bila do neke mere dvojna in celo protislovna, kar je deloma posledica nejasne

narave  te  facete  v  okviru  konstrukta  čuječnosti  nasploh.  Rezultati  predstavljajo  podporo

dvofaktorskemu modelu čuječnosti v primerjavi z enofaktorskim modelom, ki vključuje le

zavedanje. Prav tako so rezultati nakazali podporo domnevi o povezanosti ravni čuječnosti z

napako  merjenja  pri  samoocenjevalnem  merjenju  anksioznosti  in  drugih  psiholoških

značilnosti.  Raziskava  je  pokazala,  da  obstaja  pomembna  povezanost  med  čuječnostjo  in

anksioznostjo  na  ravni  konstruktov,  kar  predstavlja  pomemben  doprinos  k  teoretičnemu

znanju o anksioznosti kakor tudi podporo tezi, da pri praktični uporabi čuječnosti v okviru

različnih programov in intervenc čuječnost kot taka tudi dejansko igra pomembno vlogo.

Ključne besede:

čuječnost, anksioznost, zavedanje, sprejemanje, implicitne mere
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Abstract

Previous research has found that mindfulness is associated with reduced anxiety. However, no

study has focused on studying the relationship between the constructs of mindfulness and

anxiety, which was the subject of the present study. For measuring mindfulness the author

used one-, two- and four-factor mindfulness questionnaires, and for measuring anxiety two

implicit measures in addition to two self-report questionnaires. The reason for inclusion of

implicit measures was the possibility that level of mindfulness influences measurement error

in determining anxiety through self-report. The results of various statistical analyses showed a

relatively strong negative association between constructs of mindfulness and anxiety which

has proven to be highly stable and robust. Both main facets of mindfulness, awareness and

acceptance, were negatively associated with anxiety, but acceptance had significantly greater

role in the relationship between the studied constructs. Moreover, the association of awareness

with anxiety was to some extent double-natured and even contradictory,  partly due to the

unclear nature of this facet in the construct of mindfulness in general. Results support the two

factor  model  of  mindfulness  compared  with  the  one  factor  model  which  only  includes

awareness.  Furthermore,  the  results  indicated  support  for  the  hypothesized  association

between  level  of  mindfulness  and  measurement  error  in  measuring  of  anxiety  and  other

psychological characteristics using self-report. The study showed that there is a significant

association  between  mindfulness  and  anxiety  as  constructs,  which  can  be  viewed  as  an

important contribution to theoretical knowledge of anxiety as well as a support for the notion

that  in  practical  applications  of  mindfulness  in  various  programs  and  interventions,

mindfulness as such does indeed play an important role.

Keywords:

mindfulness, anxiety, awareness, acceptance, implicit measures
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1.0 Uvod

Anksioznost je pojav, ki je prisoten v življenju vsakega človeka. Pri marsikom se ta emocija

pojavlja  v  takšni  intenzivnosti  in/ali  pogostosti,  da  presega  okvir  svoje  adaptivnosti  ter

bistveno zmanjšuje kvaliteto posameznikovega življenja. Zato je povsem razumljivo, da se

anksioznost,  vključno z načini za njeno zmanjševanje,  v psihološkem raziskovanju uvršča

med klasične in najbolj preučevane pojave.

Kljub  precejšnjemu  vloženemu  trudu  in  obsežni  količini  pozitivnih  rezultatov  pa  vsa

dosedanja prizadevanja za uravnavanje pretirane anksioznosti, žal, še zdaleč niso privedla do

točke, s katero bi lahko bili povsem zadovoljni. Načini obravnave anksioznosti in sorodnih

stanj,  ki  so  trenutno  razpoložljivi  v  okviru  psihologije  in  psihiatrije,  so  učinkoviti  le  do

določene  mere,  kar  pomeni,  da  pri  določenem  deležu  anksioznih  posameznikov  ne

pripomorejo bistveno k izboljšanju njihovega duševnega zdravja (npr. Barlow, 2004). Poleg

tega imajo različne druge pomanjkljivosti, kot sta prisotnost bolj ali manj težavnih stranskih

učinkov pri farmakološki ter časovna zahtevnost pri psihoterapevtski obravnavi.

Zato  je  na  področju  anksioznosti  in  njene  obravnave  potrebno  nadaljnje  raziskovalno  in

razvojno delo,  po  možnosti  takšno,  ki  bi  vključevalo  sveže  in  kreativne  pristope  in  tako

zapolnilo  dosedanje  vrzeli.  Eden od novejših  pristopov v psihološki  znanosti  in  sorodnih

vedah  je  čuječnost  (ang.  mindfulness)  oz.  posameznikovo  nepresojajoče,  sprejemajoče

zavedanje svojega trenutnega doživljanja.

Pričujoče  delo  obravnava  odnos  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo.  Natančneje,  preučuje

odnos  med  navedenima  pojavoma  kot  psihološkima  konstruktoma,  na  kar  se  doslej  ni

izključno  osredotočila  še  nobena  raziskava.  V  ta  namen  v  Uvodu  najprej  predstavljam

problematiko anksioznosti,  nato koncept čuječnosti,  zatem pa podajam pregled dosedanjih

ugotovitev  o  odnosu  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo,  in  sicer  tako  z  vidika  same

povezanosti  obeh  pojavov  kakor  tudi  z  vidika  mehanizmov  potencialnega  delovanja

čuječnosti na anksioznost. Poglavje zaključujem s predstavitvijo raziskovalnega problema.
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1.1 Anksioznost

Če smo pošteni do sebe, bo večina od nas morala priznati,
da živimo svoja življenja v oceanu strahu.

Jon Kabat-Zinn (1990)

1.1.1 Opredelitev in značilnosti anksioznosti

1.1.1.1 Kaj je anksioznost?

Anksioznost je težko definirati. Kot navaja Požarnik (1976), je to v bistvu tesnobnost, mučno

in neugodno pričakovanje, slutnja, skrb, nesigurnost. May (1950) anksioznost opredeljuje kot

bojazen, ki jo sproži grožnja (ang. threat) kaki vrednoti, ki jo ima posameznik za ključno za

svoj  obstoj  kot osebnost.  Grožnja se lahko nanaša na telesno življenje  (grožnja smrti)  ali

psihološki obstoj (izguba svobode, odsotnost smisla), pa tudi na kako drugo vrednoto, ki jo

posameznik povezuje s svojim obstojem (npr. patriotizem, ljubezen do druge osebe, uspeh).

Izredna značilnost človeških bitij je, da lahko doživljajo veliko anksioznost celo tedaj, kadar

niso  izpostavljeni  neposredni  zunanji  nevarnosti.  Človek  lahko  udobno  sedi  v  svojem

priljubljenem  naslonjaču,  sit,  v  luksuzno  opremljenem  stanovanju,  varen  pred  zunanjimi

nevarnostmi, vendar kljub temu muči samega sebe z anksioznost vzbujajočimi spomini na

dogodke iz preteklosti, s strašljivimi mislimi ali s predstavami o nevarnostih v prihodnosti.

Prav tako pa lahko odpravi takšno notranje sproženo anksioznost v okviru svojega uma, ne da

bi spremenil zunanje okolje, enostavno z izogibanjem ali spremembo svojih bolečih misli oz.

spominov (Mischel, 1999).

Lamovec  (1988)  anksiozno  stanje  opisuje  kot  pojav,  za  katerega  je  značilno  začasno

povečanje vzburjenja, pri čemer prevladuje simpatično živčevje. V subjektivnem doživljanju

je prisoten občutek napetosti, čemur se navadno pridruži zaskrbljenost. V nasprotju s strahom,

kjer  je  posameznikova  ogroženost  jasno  in  eksplicitno  opredeljena,  se  izraz  anksioznost

uporablja takrat,  ko vzrok posameznikove napetosti  ni  znan oz. ni  dostopen zavedanju.  V

zmerni  obliki  anksioznost  predstavlja  normalno reakcijo  na stres,  pri  čemer se  mobilizira

energija  organizma.  V  kolikor  pa  je  anksioznost  premočna,  izgubi  svojo  prilagoditveno

funkcijo in kot posledica nastopi dezintegracija vedenja.
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Po pojmovanju Barlowa (2004) je anksioznost edinstvena, koherentna kognitivno-afektivna

struktura  v  okviru  defenzivnega  motivacijskega  sistema.  V jedru  te  strukture  je  občutek

neobvladljivosti,  fokusiran  predvsem  na  možno  grožnjo,  nevarnost  ali  druge  potencialno

negativne  dogodke  v  prihodnosti.  To  stanje  bi  lahko  imenovali  stanje  nemoči  zaradi

percepirane nezmožnosti prediciranja, kontrole ali doseganja želenih rezultatov oz. izidov v

določenih  bližajočih  se  osebno  pomembnih  situacijah  ali  kontekstih.  Posledično  je  med

drugim  prisotna  močna  fiziološka  oz.  somatska  komponenta,  ki  je  fiziološki  substrat

pripravljenosti  za  zoperstavljanje  nemôči.  Pojavijo  se  tudi  večja  budnost  ter  kognitivne

pristranosti:  pozornostna  (povečana  prepoznava  grožnje  ter  zoženje  pozornosti  na  vire

grožnje),  interpretativna  in  spominska.  Posameznik  postane  hipervigilen  za  dražljaje,

povezane  z  viri  grožnje  ali  nevarnosti.  V  zadostni  intenzivnosti  ta  proces  pripelje  do

poslabšanja  koncentracije  in  učinkovitosti.  Ko  anksioznost  postane  kronična,  se  pojavita

izogibanje (izogibanje določenemu situacijskemu kontekstu ali drugim vidikom negativnega

afekta, npr. vzburjenju) in/ali skrb. Slednje je povečana verbalno-lingvistična dejavnost ob

istočasni omejeni aktivnosti avtonomnega živčnega sistema, ki služi (pogosto neuspešnim)

poskusom načrtovanja  in  reševanja  problemov,  pri  čemer  je  obenem  prisotno  izogibanje

jedrnemu negativnemu afektu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1995) besede »anksioznost« ne opredeljuje, tudi v opisu

gesel je ne najdemo. Vsebuje pa geslo »tesnoba«, katerega pomen navedeni slovar opredeljuje

podobno  znanstvenim  definicijam  anksioznosti:  kot  neprijetno  stanje  vznemirjenosti,

napetosti zaradi občutka ogroženosti, zlasti brez jasnega zavedanja vzrokov.

Anksioznost  oz.  anksiozni  emocionalni  sindrom  se  manifestira  na  različnih  razsežnostih

osebnosti. Na fenomenološkem polju se izraža kot določeno neprijetno občutje (kar nekateri

avtorji  imenujejo  subjektivno-verbalni  aspekt  anksioznosti),  poleg  tega  pa  ima  svoje

značilnosti tudi na kognitivnem, fiziološkem in vedenjsko-motoričnem področju. Navedene

razsežnosti  anksioznosti  so  med  seboj  povezane  in  v  različnih  smereh  vplivajo  druga  na

drugo.

Lamovec  (1988)  navaja  sledeče  fiziološke  spremembe,  ki  spremljajo  anksioznost:  V

mišičnem sistemu se ta emocija izraža v povečani napetosti mišic, ki so pod voljno kontrolo,

in povzroča simptome, kot so tremor, bolečine v mišicah, krči in podobno. Posameznik je

videti napet in rigiden, tako v drži kot v izrazu obraza. Poveča se tudi delovanje žlez znojnic.
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Raven kortikalnega vzburjenja  naraste,  pri  čemer  prevladuje beta  ritem, ki  je  značilen  za

povečano  aktivnost,  malo  pa  je  alfa  ritma,  ki  je  značilen  za  sproščeno  stanje.  Za

kardiovaskularni sistem je značilna tahikardija (povečana hitrost in jakost srčnega utripa), z

občasnimi  palpitacijami  (hitrimi  in  neenakomerni  utripi)  in  občutki  stiskanja  pri  srcu.  V

perifernih  delih  telesa  se  pojavi  vazokonstrikcija  (krčenje  žil),  v  centralnih  predelih  pa

vazodilatacija (širjenje žil).  Za respiratorni sistem je značilno kratko in plitvo dihanje, čas

vdiha prevladuje nad časom izdiha, izdih je nepopoln in sunkovit. Spremembe se pojavijo tudi

v prebavnem sistemu. Zmanjša se izločanje žlez, pojavijo se težnja po bruhanju in prebavne

motnje. Apetit se izgubi ali pa pretirano poveča kot nadomestno sredstvo za zmanjševanje

napetosti. Ker je fiziološko vzburjenje, ki spremlja anksioznost, nezdružljivo s seksualnim, je

genitalni sistem neodziven. 

Anksioznost  se  lahko  po  mnenju  Milivojevića  (2000)  pojavlja  v  vseh  treh  klasičnih

emocionalnih intenzitetah in trajanjih: kot čustvo srednje jakosti in trajanja, kot razpoloženje

ali  kot  afekt.  Anksioznost  kot  razpoloženje omenjeni  avtor  imenuje kronična anksioznost,

anksioznost kot afekt pa akutna anksioznost ali anksiozna panika.

Za anksioznost naj bi bila značilna povečana motivacija izogibanja ob nezmanjšani motivaciji

približevanja (Dickson, 2006). Navedena avtorica je ugotovila, da so anksiozni posamezniki v

primerjavi z neanksioznimi generirali več ciljev izogibanja, pri številu ciljev približevanja pa

se od neanksiozne skupine niso razlikovali.

Anksioznost  je  pojem,  ki  so  ga  uporabljali  z  mnogimi  pomenskimi  odtenki  na  mnogih

različnih področjih psihologije (Statt, 1990). Poleg tega, da je anksioznost že sama po sebi

manj  oprijemljiv  pojav,  se  je  ta  beseda  pogosto  uporabljala  tudi  za  poimenovanje  drugih

pojavov, kar je dodatno zamegljevalo predstavo o tem, kaj anksioznost je. Kot navaja Barlow

(2004),  so  z  besedo  anksioznost  označevali  tudi  čustvena  stanja,  kot  so  dvom,  dolgčas,

mentalni  konflikt,  razočaranje  in  občutja  nerealnosti.  Različni  kognitivni  deficiti,  kot  je

pomanjkanje koncentracije, so bili prav tako imenovani anksioznost. Poleg tega je bil izraz

neločljivo povezovan z različnimi pojmi, ki opisujejo depresivna čustvena stanja. Dodatno

zmedo  pa  ustvarja  uporaba  teoretičnih  in  deskriptivnih  kvalifikatorjev  (npr.  nezavedna,

zavestna, kognitivna, somatska, prostolebdeča, vezana, signalna anksioznost).
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1.1.1.2 Anksioznost in strah

Dilema o  tem,  kaj  je  in  kaj  ni  anksioznost,  se  je  najpogosteje  izražala  pri  razmejevanju

anksioznosti in strahu. Med obema pojmoma je pogosto prihajalo do prekrivanja (Černetič,

2003), veliko klinikov niti ni delalo razlik med strahom in anksioznostjo (Barlow, 2004). Kot

povzetek razlikovanj med obema pojmoma, ki jih najdemo v literaturi, pa lahko zapišem, da

je anksioznost v primerjavi s strahom, kjer naj bi bila nevarnost dobro definirana, običajno

opredeljena kot pojav, pri katerem je grožnja bolj difuzna in nevarnost manj očitna.

Razlikam med anksioznostjo in strahom iz znanstvene literature se lepo prilega razlika med

strahom in  tesnobo1,  kot  je  razvidna  iz  Slovarja  slovenskega  knjižnega  jezika  (1995).  V

navedenem slovarju je strah opisan kot  »neprijetno stanje vznemirjenosti zaradi neposredne

ogroženosti, (domnevno) sovražnih, nevarnih okoliščin« (SSKJ, 1995, str. 1318), medtem ko

je  tesnoba  opisana  kot  posledica  »občutka  ogroženosti,  zlasti  brez  jasnega  zavedanja

vzrokov« (SSKJ, 1995, str. 1392).

Zanimivo pa je,  da dotični  slovar  strahu ne pojmuje kot  nekaj,  kar  ima vedno objektivni

korelat  v  realnosti  (pri  opredelitvi  je  dodana beseda  »domnevno«),  medtem ko strokovna

literatura pogosto preveč poenostavljeno označuje strah kot adaptivno, z objektivnimi dejstvi

podprto čustvo, anksioznost pa kot njegovo skoraj izključno patološko ustreznico (npr. United

States  Public  Health  Service  –  Office  of  the  Surgeon General,  Center  for  Mental  Health

Services in National Institute of Mental Health, 1999). Pojmovanje strahu kot zdravega in

anksioznosti  kot  patološkega čustva je  v  nasprotju  s  kliničnimi dejstvi  (pri  fobijah,  ki  so

patološka kategorija,  je  vsaj  na simptomatski  ravni  nedvomno prisoten strah),  evolucijsko

teorijo (ker gre za kvalitativno različna pojava, je bolj verjetno, da imata tako strah kot tudi

anksioznost svojo prilagoditveno vrednost), teoretičnimi modeli,  ki govorijo o kontinuumu

med  anksioznostjo  in  strahom  (modeli  bodo  predstavljeni  v  nadaljevanju),  pa  tudi  z

nevroznanstvenimi ugotovitvami o različnem biološkem substratu obeh čustev (te ugotovitve

bodo  prav  tako  opisane  v  nadaljevanju).  Bolj  smiselno  kot  pripisovanje  patološkosti

anksioznosti v celoti je tako določanje adaptivnosti obeh emocij (anksioznosti in strahu) glede

na skladnost  z  realnostjo  (tudi  kar  se  tiče  intenzitete  čustva)  in  morda  še  glede  na  vrsto

1 Izraz tesnoba lahko po mojem mnenju predstavlja sopomenko besedi anksioznost, in sicer zaradi pomenske in
etimološke podobnosti obeh izrazov. Vendar pa je v obstoječi slovenski znanstveni in strokovni literaturi precej
bolj kot beseda tesnoba zastopana tujka anksioznost.
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anksioznosti oz. strahu. Tudi Požarnik (1976) meni, da ne moremo v načelu trditi, da je strah

vedno realen, anksioznost pa nevrotična.

Po  mnenju  Craiga,  Browna  in  Bauma  (1995)  je  eden  glavnih  razlogov  za  zmedo  glede

anksioznosti njena podobnost s strahom; obe stanji vključujeta ne samo določeno mero strahu

oz. bojazni, temveč tudi številne druge skupne značilnosti.  Zato ju je težko ločevati in po

mnenju nekaterih raziskovalcev ju niti ni mogoče ločevati. Nekateri pa trdijo, da gre za jasno

različna in ločena pojava. Craig idr. (1995) menijo, da si morda anksioznost in strah delita

redundantne mehanizme zato,  ker  sta  oba pojava med prvimi obrambami organizma pred

potencialno  škodo.  Navajajo  tudi,  da  v  splošnem  psihometrične  in  fiziološke  ugotovitve

kažejo,  da  se  strah  in  anksioznost  precej  prekrivata.  Sodeč  po  pregledu  raziskav,  ki  so

manipulirale  z  anksioznostjo  in  strahom  z  aplikacijo  možganskih  lezij,  z  električno

stimulacijo in s farmakološkimi posegi, se zdi, da tako strah kot tudi anksioznost delujeta

preko aktivacije noradrenergične poti (Gray in McNaughton, 2000).

Kljub zgoraj navedenim podobnostim pa med anksioznostjo in strahom obstajajo le zmerne

korelacije,  zato  Reiss  (1997)  meni,  da  gre  za  različna  konstrukta.  Podobno  zaključujejo

Perkins,  Kemp  in  Corr  (2007)  na  podlagi  korelacijske  analize  povezav  med  rezultati  na

vprašalnikih strahu, anksioznosti in nevroticizma. V neki drugi raziskavi so navedeni avtorji

ugotavljali  povezanost  med učinkovitostjo  (ang.  performance)  in  rezultati  na  vprašalnikih

strahu in anksioznosti. Regresijska analiza je pokazala, da je bil strah povezan s precejšnjim

delom variance v učinkovitosti, ki ni bila povezana z anksioznostjo.

Barlow (2004) navaja, da so mnogi zgodnji teoretiki, med njimi Kierkegaard in Freud, svoja

razlikovanja med strahom in anksioznostjo osnovali na prisotnosti ali odsotnosti dražljajev.

Freud je uporabljal nemško besedo  Angst (anksioznost) za anksioznost brez razpoznavnega

objekta. Šlo je za nejasno bojazen glede prihodnosti (čeprav se je teoretična signifikantnost

fokusirala  na sedanjost  in  preteklost).  Ko je  anksioznost  imela objekt,  je  Freud preferiral

besedo Furcht (strah). Kasneje je za večino postala pomembna sledeča distinkcija: Strah so

pojmovali  kot  reakcijo  na  specifično,  opazno  nevarnost,  medtem  ko  je  bila  anksioznost

pojmovana kot difuzna, brezobjektna bojazen. V slovarjih in osnovnih psiholoških učbenikih

se še vedno pojavlja prisotnost oz. odsotnost identifikabilnih dražljajev kot bistvena razlika

med anksioznostjo in strahom. Vzpon direktnih vedenjskih pristopov k zdravljenju strahov in

fobij pa je to pričel spreminjati. Vedenjska terapija je predpostavljala, da ima vsa anksioznost
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jasno identifikabilne dražljaje, čeprav so nekateri od njih bolj difuzni kot drugi (npr. vzorci

svetlobe in teme). Razlika med strahom in anksioznostjo je tako postala za mnoge zabrisana

in v psihologiji in psihiatriji je prihajalo do enačenja obeh pojmov.

Kot navaja Požarnik (1976), nekateri avtorji menijo, da najdemo strah tako pri živalih kot pri

človeku,  medtem  ko  je  anksioznost  značilna  samo  za  človekovo  doživljanje.  Glede  na

kasnejše  nevroznanstvene  ugotovitve pa zgornja teza najverjetneje  ne drži.  Z raziskavami

živalskih možganov sta namreč Gray in McNaughton (2000) ugotovila fiziološki substrat za

razlikovanje  med  anksioznostjo  in  strahom.  V  nasprotju  s  strahom,  ki  preko  aktivacije

noradrenergične poti z izvorom v locus coeruleusu sproži odziv boj/beg, naj bi anksioznost

aktivirala  noradrenergični  sistem v povezavi  s  serotonergičnimi potmi z  izvorom v  raphe

nuclei.  Rezultat  je  priming  odziva  boj/beg,  ki  ga  istočasno  zadržujejo  serotonergične

inhibitorne poti. Funkcija anksioznosti naj bi bila tako v tem, da ko je nevarnost v določeni

bližini, pripravi organizem na morebiten odziv boj/beg.

Gray in McNaughton (1996, cit.  po Barlow, 2004) ločita dva delno neodvisna možganska

sistema kot podlago za anksioznost (vedenje inhibirajoči sistem, ang.  behavioral inhibition

system) in za strah (sistem boj-beg, ang. fight-flight system). Podobno Sandford, Argyropoulos

in Nutt (2000) funkcionalnoanatomsko ločijo obrambni sistem, ta je usmerjen v produkcijo

takojšnjih odzivov na notranjo in zunanjo nevarnost in približno ustreza mehanizmu boj/beg

ter s tem paničnim napadom. Drugi, vedenje inhibirajoči sistem, pa zavira vedenja, ki bi lahko

povečala  ogroženost  posameznika,  in  ustreza  (anticipatorni)  anksioznosti,  oz.  otrplosti  v

živalskih modelih.

Tudi ugotovitve Davisa in sodelavcev (Davis, 1998) kažejo na to, da naj bi bila s strahom in

anksioznostjo povezana različna dela možganov, in sicer s strahom centralni nukleus amigdale

in z anksioznostjo  spodnje jedro končne strije (ang. bed nucleus of stria terminalis, BNST).

Med anksioznostjo in strahom torej ne obstajajo le teoretične in psihometrično ugotovljene,

temveč tudi nevrofiziološke razlike.

Barlow (2004) meni, da strah predstavlja primitivni alarm v odziv na sedanjo nevarnost, za

katerega  so  značilni  močno  vzburjenje  in  močne  akcijske  težnje.  Anksioznost  pa  je  po

njegovem  mnenju  na  prihodnost  usmerjeno  čustvo,  za  katero  so  značilni  zaznave

neobvladljivosti in nepredvidljivosti potencialno neprijetnih dogodkov ter nagla preusmeritev

pozornosti na potencialno nevarne dogodke ali na lasten afektivni odziv na te dogodke. Craig
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idr. (1995) trdijo, da strah in anksioznost, čeprav imata oba funkcijo opozorilnega signala,

pripravljata organizem na različni akciji.

S  psihodinamskega  vidika  lahko  zapišem,  kot  meni  in  povzema  Symonds  (1951),  da

anksioznost spodbuja ego k reagiranju že ob anticipaciji nevarnosti, namesto čakanja, dokler

ne  postane  nevarnost  iminentna  oz.  takojšnja.  Uporabljajoč  anksioznost  kot  signal,  ego

predvideva prihodnost in presodi, da čeprav situacija še ni travmatična, lahko takšna postane,

zato deluje v smeri zaščite posameznika pred nevarnostjo. Ker je anksioznost neprijetna, bo

ego  običajno  naredil  vse,  kar  je  v  njegovi  moči,  da  se  pred  njo  obrani.  Vseeno  pa  ego

anksioznost  tudi  tolerira,  ker  le-ta  služi  kot  svarilo.  V tem smislu  je  tako  anksioznost  v

precejšnji  meri  domena  ega.  Je  nekaj,  kar  se  mora  ego  naučiti  obvladovati,  bodisi  s

toleriranjem, kadar se anksioznost pojavlja v dovolj majhnih količinah, bodisi z obrambo pred

njo.

Nitschke,  Heller  in  Miller  (2000)  navajajo  obstoj  dveh  vrst  anksiznosti,  ki  naj  bi  bili

psihometrično razločljivi. To sta anksiozna bojazen (ang. anxious apprehension) in anksiozno

vzburjenje (ang. anxious arousal) (glej tabelo 1). Po mojem mnenju navedena koncepta vsaj

delno  sovpadata  z  anksioznostjo  (anksiozna  bojazen)  in  strahom  (anksiozno  vzburjenje).

Treba  pa  je  dodati,  da  anksiozna  bojazen  in  anksiozno  vzburjenje  po  mnenju  navedenih

avtorjev nista medsebojno izključujoča.

Kot  navaja  Barlow  (2000),  kaže,  da  sta  strah  in  anksioznost  temeljno  različni  čustvi  na

fenomenološkem, vedenjsko-izraznem, psihometričnem in nevrobiološkem nivoju. Po drugi

strani pa sta obe čustvi tesno povezani, kar je opazno ne le na ravni vedenja in kognicije,

temveč tudi v tesno povezanih, vendar specifičnih možganskih vezjih, ki predstavljajo njuno

podlago.

Pomembno vlogo pri določanju, ali se bo pri posamezniku pojavila anksioznost ali strah, ima

stopnja neposrednosti nevarnosti oz. ogroženosti. Craske (1999) je opredelila štiri kvalitativno

različne  pojave,  razvrščene  na  kontinuumu  neposrednosti  nevarnosti:  Ko  posameznik  ne

zaznava nobene nevarnosti oz. grožnje, je v zaželenem stanju varnosti in kontrole. Če obstaja

določen potencial za ogroženost, se pojavijo skrb in z njo stanje preparacije in pripravljenosti.

Ko se nevarnost približuje, nastopi anticipatorna anksioznost, ki mobilizira posameznika in

poskrbi za povečano stanje budnosti. V situaciji, ko posamezniku preti neposredna nevarnost,

pa se pojavijo strah in panika in z njima reakcija boj/beg.
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Tabela 1. Značilnosti anksiozne bojazni in anksioznega vzburjenja (prirejeno po Nitschke idr., 2000).

Anksiozna bojazen Anksiozno vzburjenje

kardinalna značilnost verbalno premlevanje, ki vključuje 
negativna pričakovanja ali strahove 
v zvezi s prihodnostjo

močan, neposreden strah

časovni okvir od takojšnje do oddaljene 
prihodnosti

sedanjost ali povsem neposredna 
prihodnost

povezani ali sinonimni
konstrukti

skrb, kognitivna anksioznost, 
anticipatorna anksioznost

panika, somatska anksioznost

somatski simptomi mišična napetost povečana srčna frekvenca, kratka 
sapa, omotičnost, potenje, občutek 
dušenja

splošni 
nevropsihološki vzorec

poudarjeno delovanje leve 
hemisfere

poudarjeno delovanje desne 
hemisfere

značilne anksiozne 
motnje

generalizirana anksiozna motnja, 
obsesivno-kompulzivna motnja

panična motnja, fobije

Podobno sem sam predlagal model anksioznosti kot neizrazite grožnje (Černetič, 2004; glej

sliko 1). Osnovna predpostavka modela je, da sta anksioznost in strah dve različni funkciji, ki

sta se tekom evolucije razvili za spoprijemanje z različnima naboroma okoliščin. Obe funkciji

sta adaptivni in temeljita na različnih procesih. Emocijama je skupno, da sta se obe razvili za

spoprijemanje s situacijami, ki jih posameznik dojema kot ogrožajoče, pri čemer pa se je strah

razvil  za  obvladovanje  situacij,  v  katerih  je  grožnja  eksplicitna  oz.  razmeroma  dobro

opredeljena,  in  anksioznost  za  učinkovito  ravnanje  v  situacijah,  ko  je  grožnja  neizrazita.

Grožnja  je  neizrazita,  ko  je  izpolnjen  vsaj  eden  od  naslednjih  pogojev:  (i)  nevarnost  ni

natančno opredeljena (tj.  ni jasno, česa se je treba bati), (ii) uresničitev nevarnosti ni zelo

verjetna in (iii) verjetnosti uresničitve nevarnosti ni mogoče zadovoljivo oceniti.

V  želji  po  opredelitvi  odnosa  med  anksioznostjo  in  vzburjenjem,  ki  je,  poleg  odnosa

anksioznost-strah, zlasti v preteklosti pritegnil precej pozornosti raziskovalcev, sem v model

vključil tudi koncept vzburjenja. Nahaja se v spodnjem delu shematskega prikaza modela. Ko

grožnja ne obstaja ali je zelo majhna (neizrazitost grožnje gre proti neskončnosti), ne moremo

govoriti  ne  o  anksioiznosti  ne  o  strahu  in  ne  o  čem  podobnem,  prisotno  pa  je  lahko

(nediferencirano) vzburjenje. Višje kot gremo v shemi, bolj izrazita postaja grožnja, s tem pa

se tudi izmenjaje pojavljajo čustva, prilagojena različno izrazitim grožnjam: V območju nizko

in srednje izrazite grožnje se pojavi anksioznost. Ob precej izraziti grožnji nastopi strah. Če
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pa je nevarnost povsem jasna in njena uresničitev neizbežna, se pojavi groza (če je nevarnost

povezana  z  averzivno  motivacijsko  situacijo)  oziroma  obup  (če  je  nevarnost  povezana  z

apetitivno motivacijsko situacijo).

Slika 1. Model anksioznosti kot neizrazite grožnje (Černetič, 2004).

Naj  za  ilustracijo  navedem  primer.  Posameznik  sredi  poletnega  dne  hodi  po  osončenem

kraškem pobočju, po brezpotju, zaraščenem s travo in redkim, nizkim grmičevjem. Kot je

znano, obstaja v takšni situaciji določena verjetnost, da naletimo na kačo. Če posameznik niti

ne pomisli, da bi se mu lahko to zgodilo, v zvezi s tem ne bo doživljal nobenega čustva, ki bi

bilo povezano s strahom ali anksioznostjo, saj v navedenem oziru ne bo zaznaval ogroženosti.

Ob bežni misli, da so v teh krajih najverjetneje kače, bo verjetno čutil majhno anksioznost. V

kolikor  bo  razmišljal  naprej,  da  so  okoliščine  (sončen  dan,  nizka,  nepregledna  podrast,

področje, kjer je kač razmeroma veliko) pravzaprav zelo ustrezne za srečanje s kačo, ki bi bilo

lahko zanj neugodno oz. nevarno, bo v posamezniku anksioznost vse bolj naraščala. Lahko se

bo stopnjevala do povsem izoblikovane predstave o nevarnosti, tj. da bi nehote stopil na kačo,

ki bi ga posledično ugriznila in mu s tem povzročila resno ogroženost, in ta možnost se bo

posamezniku morda  zdela  tudi  dokaj  verjetna.  V tem primeru ne moremo več  govoriti  o

anksioznosti, temveč bi posameznik bržkone doživljal strah. Če pa bi bil prepričan, da je ugriz
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kače med hojo po pobočju neizbežen, in bi iz takšnega ali  drugačnega razloga nadaljeval

svojo pot, bi ga po vsej verjetnosti pretresala občutja groze.

Treba je poudariti, da neizrazita grožnja, kot je poimenovana v pričujočem modelu, ne pomeni

manjše grožnje, temveč gre za kvalitativno razliko. Če pa govorimo o jakosti čustva, je lahko

anksioznost po mojem mnenju bodisi manjša bodisi večja od strahu. Prav tako sta lahko obe

čustvi bodisi adaptivni bodisi neadaptivni in, v skrajnem primeru, patološki.

Poleg tega je anksioznost v predstavljenem  modelu opredeljena kot emocija, katere tipična

značilnost  je  negotovost  –  posamezniku  ni  povsem jasno,  česa  naj  bi  se  bal  in/ali  kako

verjetna  je  uresničitev  nevarnosti.  Model  tako pojasnjuje  težnjo po pridobivanju dodatnih

informacij (in s tem po zmanjševanju negotovosti), ki je v večji meri značilna za anksioznost

kot za strah. Anksiozen posameznik teži k temu, da bi pridobil jasnejšo sliko o potencialni

nevarnosti, ki mu domnevno preti, saj bi tako lažje izbral ustrezno nadaljnjo akcijo. Če se

izkaže, da situacija zanj ne predstavlja pomembne nevarnosti, se anksioznost nato poleže, v

nasprotnem primeru  pa  se  lahko  spremeni  v  strah.  V obeh  primerih  se  posameznik  želi

čimprej znebiti anksioznosti in z njo povezane negotovosti. Verjetno je ena od glavnih funkcij

anksioznosti  v  primerjavi  s  strahom  prav  eksploracija,  natančnejša  opredelitev  in

operacionalizacija  difuzno  zaznane  grožnje,  kar  omogoča  odločitev  o  smeri  nadaljnjega

vedenja.

Po pojmovanju  Freuda,  pa tudi  behavioristov,  anksioznost  izvira  iz  izkušenj  s  strahom: s

potlačevanjem  občutij,  povezanih  s  strahom  (Freud),  oziroma  z  generalizacijo  strahu

(behavioristi). Kot navaja Lamovec (1988), so behavioristi anksioznost pojmovali kot naučen

in  generaliziran  strah.  Freud  (1916-1917/2001,  1926/2001)  pa  je  ločeval  objektivno  oz.

realistično  anksioznost  (strah)  od  nevrotične  anksioznosti.  Realistična  anksioznost  je

povezana z jasno ugotovljeno grožnjo v zunanjem svetu in je z njo premosorazmerna, medtem

ko  naj  bi  nevrotično  anksioznost  sprožali  posameznikovi  notranji,  nezavedni  impulzi.

Pretirano kaznovanje otroka ob izražanju njegovih agresivnih in seksualnih impulzov naj bi

povzročilo realistično anksioznost, s potlačevanjem te anksioznosti oz. občutij, povezanih s

kaznijo,  pa  naj  bi  sčasoma  nastala  nevrotična  anksioznost,  ki  je  brez  objekta,  saj  se

posameznik represije ne zaveda. Nevrotična anksioznost se torej nanaša na grožnjo, ki izhaja

iz predaje močnim in (v posameznikovem dojemanju) z nevarnostjo povezanim impulzom
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ida, in ker je intrapsihična, jo je težje obvladovati kot realistično anksioznost – ni se ji mogoče

izogniti s tem, da preprosto stečemo stran.

1.1.2 Pomen anksioznosti

Anksioznost je pomembna spremenljivka, ki preveva zahodno civilizacijo ter teorijo in prakso

v psihologiji  in psihiatriji  (Endler in Kocovski,  2001).  Med raziskovalci  je že dolgo časa

deležna velikega zanimanja (Edelmann, 1992). Predstavlja temeljni konstrukt v vseh teorijah

osebnosti, ki vključujejo koncept sebe (Endler in Kocovski, 2001).

Freud je zapisal, da je »problem anksioznosti2 vozlišče, na katerem se srečujejo najrazličnejša

in najvažnejša vprašanja, uganka, katere rešitev bi morala bogato osvetliti vse naše duševno

življenje« (Freud, 1916-1917/1977, str. 369). V teorijah Freuda je imela anksioznost bistveno

vlogo  (Endler  in  Kocovski,  2001);  domneval  je,  da  ima  anksioznost  odločilno  vlogo  pri

nastajanju nevrotskih in psihosomatskih stanj (Spielberger, 1985). Podobno je menil Wolpe

(1959), ki je trdil, da ima anksioznost pomembno vlogo pri nastanku nevroze oz. nevrotičnega

vedenja, ker naj bi takšno vedenje nastajalo v situacijah, ki generirajo anksioznost.

1.1.2.1 Eksistencialni vidiki anksioznosti

Za anksioznost  tudi  velja,  da je  temeljni  fenomen človekovega bivanja  (Požarnik,  1976).

Nekateri misleci, kot povzema Barlow (2004), umeščajo anksioznost v sam temelj tega, kar

pomeni biti človek.

Kierkegaard  (1980)  je  menil,  da  je  vir  anksioznosti  globoko  znotraj  posameznika.

Anksioznost je po njegovem mnenju zakoreninjena ne le v strahu pred smrtjo, ampak v strahu

pred neobstojem, nebivanjem oz. ničem. Samo skozi prepoznavo tega strahu, postati nič, in

skozi soočenje s tem strahom – samo skozi grožnjo razkroja samega sebe – naj  bi  lahko

človek  resnično  odkril  bistvo  bivanja.  Samo  skozi  to  izkušnjo  naj  bi  lahko  posameznik

dosegel jasno razločevanje sebe od drugih stvari oz. od nebivanja.

Sartre  (1969) navaja,  da je  Kierkegaard  pojmoval  anksioznost  kot  bojazen ob soočanju s

svobodo. Navaja tudi,  da je Heidegger pojmoval anksioznost kot bojazen pred Ničem. Za

2 V citiranem besedilu je nemška beseda Angst sicer prevedena kot strah, toda kot sem že pojasnil, je Freud ta
izraz uporabljal za označevanje anksioznosti.
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Kierkegaarda je bila anksioznost zavedanje svobode, medtem ko naj bi strah pomenil, da se

posameznik boji nečesa v svetu. Sartre se strinja tako s Kierkegaardom kot s Heideggerjem,

da  je  anksioznost  posledica  posameznikovega  zavedanja,  da  lahko  izbira,  in  njegovega

zavedanja obstoja Niča. Za Sartra je anksioznost posledica spoznanja, da se človek sooča z

ničem v preteklosti in prihodnosti in da lahko samega sebe izniči, saj ni ničesar, kar bi mu

odvzelo odgovornost izbire, in ničesar, kar bi zagotavljalo veljavnost vrednost, ki jih izbere.

Sartre tako opisuje anksioznost modernega človeka, ki ne verjame več v transcendentnega

rešitelja. Po njegovem je človek svoboden, vendar v svetu, ki ni  svet definiranih vrednot.

Človek sam je tisti, ki mora pri svojem ravnanju podeliti stvarem in situacijam neko vrednost,

in je potemtakem prisiljen nositi ogromno odgovornost.

Anksioznost je po Yalomu (1980) temeljno gorivo psihopatologije. Različne obrambe proti

anksioznosti  pred  smrtjo  oz.  proti  strahu  pred  izničenjem  so  po  njegovem  mnenju  viri

psihopatologije  in  formacije  karakterja.  Te  obrambe  so  med  drugim  zanikanje  (kar  je

najpogostejša obramba), razvoj iracionalnega prepričanja o svoji posebnosti in neranljivosti

ter prepričanje v obstoj ultimativnega rešitelja (sprva so to starši in kasneje v življenju bog).

Ko omenjeni načini ravnanja z anksioznostjo pred smrtjo niso dovolj učinkoviti (npr. zaradi

smrti starša v otroštvu, hude zlorabe v otroštvu ali travmatskega doživetja smrti skozi bolezen,

nesreče  ali  vojno),  verjetnost  psihopatoloških  simptomov  po  Yalomu  naraste.  Lahko  se

pojavijo,  denimo,  hipohondrične preokupacije,  ko je  oseba kontinuirano zaskrbljena glede

stanja svojega telesa,  ali  obsesivna skrb s kontroliranjem svojega sveta in preprečevanjem

nepričakovanega. Obsesivni posameznik, ki se boji umazanije, mikrobov in bolezni, naj bi

imel v osnovi težavo s svojim strahom pred izničenjem.

V raziskavah se je  pokazalo,  da sta zaskrbljenost  glede svoje smrti  in  osebna negotovost

pozitivno povezana z materializmom (Christopher, Drummond, Jones, Marek in Therriault,

2006),  intimni  odnosi  pa  anksioznost  pred  smrtjo  zmanjšujejo  (Florian,  Mikulincer  in

Hirschberger, 2002).

Anksioznost pred smrtjo oz. umrljivostjo in eksistencialna anksioznost se pogosto uporabljata

kot  sinonima,  nanašata  pa  se  na  strah  pred  smrtjo  in/ali  umiranjem  ter  na  tesnobo

posameznika glede vprašanja, ali živi smiselno in izpolnjujoče življenje, tj. glede vprašanja, ki

se pojavi spričo zavedanja minljivosti  življenja (Morse,  1998).  Tillich (1965) na področju

eksistencialne  bojazni  ločuje  med  strahom in  anksioznostjo.  Meni,  da  ima  strah  določen
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objekt,  anksioznost  pa  ne.  Toda  čeprav  je  možno  oba  pojma  konceptualno  ločiti,  sta  po

njegovem mnenju dejansko neločljiva. Strah pred smrtjo naj bi bil opredmetenje anksioznosti

pred neobstojem.

Empirična  raziskava  Weemsa,  Costa,  Dehona  in  Bermana  (2004)  na  dveh  socialno-

ekonomsko  in  etnično  raznolikih  vzorcih  odraslih  oseb  je  pokazala,  da  je  eksistencialna

anksioznost  splošno  razširjena.  Poleg  tega  je  povezana  s  simptomi  anksioznosti  in

depresivnosti ter s psihološko stisko v zvezi z identitetnimi problemi. Podobno so Berman,

Weems in Stickle (2006) ugotovili, da je eksistencialna anksioznost splošno prisotna tudi med

mladostniki ter tudi v tej starostni skupini povezana s psihološkimi simptomi in problemi z

identiteto.

Če darvinistični strah omogoča preživetje, kaj je potemtakem namen doživljanja anksioznosti

v tradicionalnem smislu uporabe tega izraza, ko ni ničesar, česar bi se bali, se sprašuje Barlow

(2004). V odgovor povzema filozofe, ki so dostikrat menili, da je v doživljanju anksioznosti

vendarle nekaj zelo dragocenega, kar lahko ironično vodi posameznika k večjemu občutku

izpolnitve. Firestone, Firestone in Catlett (2003) so zapisali, da ni obrambe ali zaščite pred

smrtjo, toda živimo lahko bodisi na način, da smo odprti za življenje, ali pa tako, da se pred

življenjem zapiramo.  Navajajo  tudi  trditev  Otta  Ranka  (1936/1972,  cit.  po  Firestone  idr.,

2003), da s terapijo ni možno odpraviti vse anksioznosti, s čimer je želel povedati, da se ni

mogoče soočati z resnico človeškega obstoja brez anksioznosti.

1.1.2.2 Evolucijski vidiki anksioznosti – anksioznost kot psihološka 

prilagoditev

Že Darwin (1872) in Freud (1916-1917/1977) sta poudarjala koristnost strahu in anksioznosti.

Po njunem mnenju naj bi šlo za pojava, ki človeku pomagata, da se prilagodi nevarnosti.

Veliko pomembnih filozofov, psihologov in psihiatrov je mnenja, da ne bi mogli živeti brez

anksioznosti  (Barlow,  2004).  Nekateri  trdijo,  da  anksioznost  služi  zaščitni  funkciji,  drugi

verjamejo,  da  sta  naša  zmožnost  adaptacije  in  načrtovanja  za  prihodnost  odvisni  od

anksioznosti.  Zdi  se  povsem  jasno,  da  je  bila  skoraj  refleksna  težnja  po  pobegu  ali,

alternativno, po tem, da se grožnji postavimo po robu oz. se spoprimemo z njo (tj. reakcija boj

ali beg), vedenjska težnja, ki je bila tekom evolucije selektivno favorizirana. Organizmi, ki so

se bili zmožni hitro in učinkovito odzvati na življenje ogrožajoče situacije, so preživeli ter v
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evolucijskem smislu postali zmagovalci. Kot že omenjeno, pa je bila anksioznost pri ljudeh

izredno  adaptivna  tudi  v  povezavi  z  načrtovanjem.  Lahko  bi  rekli,  da  sta  zmožnost za

doživljanje  anksioznosti  in  zmožnost  za  načrtovanje  dve  plati  istega  kovanca.  Brez

anksioznosti bi bilo le malo narejena oz. doseženega. Trpeli bi rezultati atletov, managerjev,

umetnikov in študentov, zmanjšala bi se kreativnost, polja ne bi bila posejana. Vsi bi dosegli

to idilično stanje, ki ga dolgo iščemo v naši z naglico prežeti družbi, ko bi lagodno preživljali

dneve v senci drevesa. To bi bilo za našo vrsto tako uničujoče kot atomska vojna, zaključuje

svoje razmišljanje Barlow (2004). Tudi Endler in Kocovski (2001) opozarjata na pomembno

značilnost anksioznosti, da lahko inducira motivacijo.

Po mnenju Eysencka (1992) je glavna prilagoditvena funkcija anksioznosti v tem, da le-ta

olajša zaznavo nevarnosti v potencialno nevarnih okoljih. Cosmides in Tooby (2004) navajata

številne prilagoditvene učinke anksioznosti in strahu, ki posamezniku povečujejo možnosti

preživetja v situacijah ogroženosti.  Za hipotetični primer nevarnosti zalezovanja in napada

navajata sledeče učinke: (i) premiki v zaznavanju in pozornosti (poveča se pozornost na šume,

ki se skladajo s hipotezo o zalezovanju; zniža se prag detekcije signalov – to sicer povzroči

več zmotnih alarmov, vendar tudi več pravilnih prepoznav), (ii) sprememba prioritet (varnost

postane visoka prioriteta, motivacija za ostale dejavnosti se zmanjša), (iii) preusmeritev pri

zbiranju  informacij  (prične  se  zbiranje  informacij  o  možnostih  zaščite),  (iv)  sprememba

pojmovnega okvira (uveljavi se kategorizacija glede na to, kaj je varno in kaj nevarno), (v)

preusmeritev  spominskih  procesov  (usmerjenost  na  procese  v  zvezi  z  zagotavljanjem

varnosti), (vi) sprememba komunikacijskih vzorcev (pojavita se bodisi krik bodisi onemelost;

na obrazu se pojavi izraz strahu), (vii) aktivacija specializiranih inferenčnih sistemov (npr.

informacija o smeri levovega pogleda se vnese v posameznikov sistem za določanje, ali ga je

lev  videl,  kar  lahko samodejno vpliva  na  to,  ali  bo posameznik  otrpnil  ali  zbežal),  (viii)

aktivacija  specializiranih sistemov učenja  (rekalibracija  pod vplivom delovanja  amigdale),

(ix) spremembe fiziologije in (x) aktivacija odločitvenih pravil za izbor vedenja (glede na

naravo  grožnje  imajo  prednost  različne  smeri  vedenjskega  odziva:  skrivanje,  beg,

samoobramba, tonična negibnost).

Funkcijo anksioznosti in sorodnih emocionalnih pojavov lahko torej vidimo v učinkovitejšem

spoprijemanju  posameznika  s  (potencialno)  nevarnostjo,  kar  mu,  evolucijsko  gledano,

omogoča večje možnosti za preživetje.  Ob tem pa nevarnosti ne smemo opredeliti preozko.

LeDoux (1998, str. 176–177) opozarja, da preživetje ne pomeni le »nečesa, kar počnemo v
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prisotnosti divje zveri«, temveč so pomembne tudi socialne situacije. Po mojem mnenju lahko

še posebno v socialnih in drugih podobnih situacijah, kjer je nevarnost manj opredeljena oz.

manj določna, pričakujemo večji delež anksioznosti v primerjavi s strahom.

Kljub  svoji  prilagoditveni  funkciji  pa  anksioznost  nima  vedno  adaptivne  vrednosti.  Za

Wolpeja  (1959)  je  anksiozni  odziv  neadaptiven,  ko  se  pojavi  v  okoliščinah,  v  katerih

objektivno ni nobene grožnje. Spielberger (1985) anksiozne reakcije deli na prilagoditvene in

neprilagoditvene.  V prvo skupino se uvrščajo reakcije  na objektivno nevarnost,  jakost teh

reakcij  je v sorazmerju z dejansko nevarnostjo.  Prilagoditvene anksiozne reakcije človeka

spodbudijo k obvladovanju neugodnih okoliščin. Drugače je z neprilagoditvenimi reakcijami,

ki naj bi bile reakcije na nevrotično anksioznost. Te reakcije nastanejo, ko nevarnost izhaja iz

misli  in  spominov na  potlačene  travmatične  izkušnje  in  ne  iz  zunanjega  stresorja.  Jakost

nevrotične anksioznosti je v sorazmerju z zaznano notranjo grožnjo, ki pa je bistveno večja,

kot  če  bi  jo  povzročila  zunanja  nevarnost.  Neprilagoditvene  reakcije  nimajo  adaptivne

vrednosti, ker posameznika spodbujajo, da se prilagodi potlačenim spominom in nevarnostim,

ki ne obstajajo več.

Podobno  kot  Spielberger  (1985),  Milivojević  (2000)  govori  o  adekvatni in  neadekvatni

anksioznosti.  Endler in Kocovski (2001) pa menita,  da obstaja kontinuum anksioznosti  od

adaptivne, nizko izražene anksioznosti, kjer le-ta nastopa v funkciji svarila in/ali dejavnika

motivacije, do različnih anksioznih motenj, ki predstavljajo drugi konec kontinuuma. Tu je

anksioznost visoko izražena, ovira vsakdanje funkcioniranje in je neadaptivna. Beck in Clark

(1997) pravita, da je zaradi ključne vloge, ki jo ima strah za preživetje organizma, razlika med

normalno in patološko anksioznostjo v stopnji in ne v vrsti emocije. Za patološko anksioznost

je značilna popačena oz. precenjena zaznava nevarnosti, ki ne ustreza zahtevam notranjega ali

zunanjega  okolja,  medtem  ko  pri  neklinični  anksioznosti  ocena  ogroženosti  bolj  ustreza

objektivni nevarnosti v okolju.

Če je anksioznost načeloma izredno koristna psihološka prilagoditev, ki lahko posamezniku

celo reši življenje, zakaj se v določenih primerih spremeni v povzročitelja velike, nepotrebne

stiske posameznika in deluje vse prej kot v njegovo korist? Po Becku, Greenberg in Emeryju

(1990) je del odgovora lahko v tem, da so simptomi, povezani z anksioznostjo, adaptivni oz.

predstavljajo problem samo v določenih okoliščinah. Druga razlaga je, da simptomi, ki so

lahko imeli prilagoditveno vrednost v času naših prazgodovinskih prednikov, sedaj niso več
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adaptivni.  In  končno,  človeška  težnja  k  pripisovanju  prevelikega  pomena  določenim

situacijam, prepričanje, da gre za stvar življenja in smrti, pretirano mobilizira naš aparat za

spoprijemanje  z  grožnjami,  katerega  delovanje  zato  preglasi  normalno  funkcioniranje.

Evolucija naj bi dajala prednost »anksioznim genom«, saj je v dvoumni situaciji, ko ni jasno,

ali gre za nevarnost ali ne, boljši zmotni alarm, kot pa da spregledamo nevarnost takrat, ko ta

zares  obstaja.  Že  ena  sama napačna  neprepoznava  nevarnosti  lahko  namreč  posameznika

stane življenja in s tem povzroči njegov izbris iz genskega bazena. Tako so lahko cena za

preživetje vrste neprijetna občutja, prisotna celo življenje.

Zanimivo raziskavo o koristnosti anksioznosti sta izvedla Perkins in Corr (2005). Na vzorcu

managerjev sta  raziskovala povezanost  med nagnjenostjo  k skrbi  in  dosežki  na delovnem

mestu.  Med  navedenima  spremenljivkama  sta  predpostavila  pozitivno  povezanost.  Njuna

hipoteza je izhajala iz ideje, da je anksioznost – daleč od tega, da bi bila motnja – pomembna

komponenta motivirane kognicije, bistvena za učinkovito funkcioniranje v situacijah, kjer so

potrebne  previdnost,  samodisciplina  in  splošna  anticipacija  grožnje.  Rezultati  so  podprli

hipotezo,  vendar  samo  pri  udeležencih  na  zgornjem  delu  porazdelitve  kognitivnih

sposobnosti. Pri udeležencih z nižjimi sposobnostmi ta zveza ni bila opazna.

Odnos med anksioznostjo in učinkovitostjo podrobneje obravnavam v naslednjem poglavju.

1.1.2.3 Anksioznost in učinkovitost

Pred  stoletjem sta  Yerkes  in  Dodson  (1908)  ugotovila,  da  je  bila  učinkovitost  živali  pri

opravljanju  preproste  naloge  boljša,  če  sta  v  teh  živalih  vzbudila  zmerno  anksioznost,  v

primerjavi  z  odsotnostjo  anksioznosti  pri  teh  živalih.  Barlow (2004)  navaja,  da  so  odtlej

raziskovalci  prišli  do podobnih ugotovitev,  ki  se nanašajo na učinkovitost  ljudi,  na široki

paleti situacij in kontekstov, in meni, da človeško fizično in intelektualno učinkovitost vsaj do

neke  mere  poganja  in  povečuje  doživljanje  anksioznosti.  Odnos  med  anksioznostjo  in

učinkovitostjo je postal znan kot Yerkes-Dodsonov zakon, po katerem je učinkovitost največja

ob zmerni anksioznosti in manjša ob visoki in nizki anksioznosti. Odnos med anksioznostjo in

učinkovitostjo naj bi tako ustrezal obrnjeni U-krivulji.

Raziskave so dejansko včasih ugotovile pozitiven in včasih negativen učinek anksioznosti na

učinkovitost. Anksiozni udeleženci so bili pogosto manj učinkoviti pri reševanju kognitivnih

nalog, zlasti težjih (npr. Sarason, 1973; Hamilton, 1985; Ray, Katahn in Snyder, 1971). Po
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drugi strani pa so bili udeleženci s kombinacijo višje anksioznosti in višjih sposobnosti bolj

učinkoviti  pri  reševanju kognitivnih nalog kot enako sposobni manj  anksiozni udeleženci,

medtem ko je bil pri osebah z nižjimi sposobnostmi odnos obrnjen – anksioznost je negativno

vplivala na učinkovitost (Hodges in Durham, 1972; Katahn, 1966). V raziskavi Darka (1988)

anksioznost  ni  zmanjšala  učinkovitosti  pri  izvrševanju  kognitivne  naloge,  ki  je  obsegala

avtomatski  proces,  pri  nalogi,  ki  je  zahtevala  več  uporabe  delovnega  spomina,  pa  se  je

negativni učinek anksioznosti pojavil.

Upoštevajoč predstavljeno raznolikost ugotovitev o učinku anksioznosti, ne bi mogli trditi, da

Yerkes-Dodsonov zakon v celoti  drži.  Še več,  zdi se, da ima zgolj  hevristično veljavnost,

odnosa med anksioznostjo in učinkovitostjo pa ne more v celoti pojasniti, saj ta odnos najbrž

vključuje tudi eno ali več posredujočih spremenljivk. 

Tudi Eysenck in Calvo (1992) ugotavljata, da anksioznost pogosto poslabša učinkovitost pri

reševanju zahtevnih nalog (zlasti v testni situaciji), vendar pri tem obstajajo številne izjeme.

Menita, da se morajo teorije anksioznosti in učinkovitosti posvetiti vprašanju kompleksnosti

in  navidezne  neskladnosti  ugotovitev,  dobljenih  na  tem  področju.  Razvila  sta  teorijo

efektivnosti  procesiranja (Eysenck in Calvo, cit  po Eysenck,  Derakshan,  Santos in Calvo,

2007), ki loči med učinkovitostjo in efektivnostjo. Učinkovitost (ang. effectiveness) se nanaša

na kvaliteto izvajanja naloge, izraženo s standardnimi vedenjskimi merami. Efektivnost (ang.

efficiency)  pa se nanaša na odnos med učinkovitostjo izvajanja naloge in trudom oz.  viri,

porabljenimi za izvajanje naloge. Efektivnost je manjša, če oseba za dosego določene ravni

učinkovitosti vloži več svojih resursov. Anksioznost naj bi zmanjševala predvsem efektivnost

procesiranja in bistveno manj učinkovitost izvajanja nalog. Negativni učinek anksioznosti naj

bi povzročila skrb kot komponenta anksioznega stanja. Skrb se aktivira v stresnih situacijah,

posebno  testnih,  ocenjevalnih  ali  tekmovalnih,  in  se  z  veliko  verjetnostjo  pojavi  pri

posameznikih z  visoko potezno anksioznostjo.  Učinek skrbi  je  dvojen.  Prvi  je  kognitivna

interferenca, saj procesiranje, ki se nanaša na skrb, porabi del kapacitete delovnega spomina

in posledično je tega manj na voljo za izvajanje naloge. Drugi učinek je povečana motivacija

za  učinkovito  izvajanje  naloge.  Oseba  v  izvajanje  naloge  vloži  povečan  napor  in  za

procesiranje uporabi dodatne vire in strategije. Pogosto lahko tako kompenzira obremenitev

kapacitete delovnega spomina zaradi skrbi. Če so na voljo dodatni procesorski viri, je manjša

verjetnost, da bo prizadeta učinkovitost izvajanja naloge, toda na račun manjše efektivnosti,

saj mora oseba za dosego enake ravni učinkovitosti vložiti več napora oz. resursov.
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Pred nekaj leti  so Eysenck idr.  (2007) zgoraj opisano teorijo nadgradili  v teorijo kontrole

pozornosti. Po tej različici teorije za negativni učinek anksioznosti na izvajanje nalog naj ne bi

bila odgovorna zgolj skrb, temveč manjša kontrola pozornosti. Anksioznost naj bi zmanjšala

efektivno  funkcioniranje  ciljno  usmerjenega  pozornostnega  sistema  in  povečala  vpliv

dražljajsko usmerjanega pozornostnega sistema. Poleg zmanjšanja pozornostne kontrole naj bi

anksioznost  povečala  pozornost  na  dražljaje,  povezane  z  grožnjo.  Negativni  učinek

anksioznosti  na  efektivnost  procesiranja  naj  bi  bil  odvisen  od  dveh  funkcij  centralnega

izvršitelja (osrednjega modula delovnega spomina,  glej  npr. Baddeley,  2002): inhibicije in

preusmerjanja. Podobno, kot trdi predhodnica te teorije, pa naj anksioznost ne bi prizadela

učinkovitosti izvajanja nalog, ko vodi v uporabo kompenzatornih strategij (npr. večji trud,

povečana uporaba virov procesiranja).

V povezavi z učinkovitostjo izvajanja nalog lahko po mnenju Raffetyja, Smitha in Ptacka

(1997) govorimo o dveh vrstah potezne anksioznosti, olajševalni in oteževalni anksioznosti.

Prva  naj  bi  olajševala  izvajanje  nalog  (npr.  zaradi  povečanja  posameznikove  motivacije),

druga  pa naj  bi  ga oteževala.  S  procesno analizo anksioznosti  študentov pred izpitom so

navedeni  avtorji  ugotovili,  da  je  bilo  za  udeležence  z  oteževalno  potezno  anksioznostjo

značilno manj  proaktivnega emocionalno usmerjenega spoprijemanja in  več izogibajočega

spoprijemanja,  manj  problemsko  usmerjenega  spoprijemanja,  višja  testna  anksioznost

(povečane  komponente  napetost,  skrb  in  distrakcija)  ter  slabši  rezultat  na  izpitu.  Pri

olajševalno  anksioznih  udeležencih  je  bila  od  testne  anksioznosti  prisotna  le  komponenta

napetost,  ne  pa  tudi  skrb  in  distrakcija.  Poleg  tega  je  bilo  pri  njih  več  proaktivnega

emocionalno usmerjenega spoprijemanja, več problemsko usmerjenega spoprijemanja in več

spoprijemanja z iskanjem podpore.

Yerkes-Dodsonov zakon so doslej pogosto interpretirali (pretirano posplošeno) tudi kot odnos

med anksioznostjo in vzburjenjem, kar pa je napačno, saj v eksperimentu Yerkesa in Dodsona

(1908) ni šlo za nespecifično vzburjenje. Ob tem velja omeniti Neissovo (1988) tezo, da je

vzburjenje preširok fiziološki koncept, umetno ločen od svojega psihološkega konteksta. Kot

intervenirajoča spremenljivka, meni navedeni avtor, vzburjenje ne more povzročili sprememb

v učinkovitosti. Razpoložljivi dokazi naj bi kazali, da se lahko disforična psihobiološka stanja,

ki  zmanjšujejo  učinkovitost,  in  evforična  stanja,  ki  učinkovitost  povečujejo,  zgodijo  na

enakem nivoju vzburjenja. Konstrukt vzburjenja in hipoteza obrnjene U krivulje sta nudila

pomembno teoretično osnovo v preteklosti, ko so bile kognitivne in afektivne kompleksnosti,
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ki so udeležene v človeški učinkovitosti, metodološko še izven dosega. Danes pa niso več,

meni Neiss, in predlaga opustitev hipoteze obrnjene U krivulje in celo opustitev konstrukta

vzburjenja.

1.1.2.4 Negativne posledice anksioznosti za posameznika in za družbo

Različni  avtorji  današnji  čas  opredeljujejo  kot  dobo  anksioznosti  (npr.  May,  1950;

Spielberger, 1985; Salecl, 2004). Dve metaanalizi (Twenge, 2000) sta pokazali, da sta se pri

prebivalcih  ZDA  v  zadnjih  nekaj  desetletjih  dejansko  močno  povečala  anksioznost  in

nevroticizem. Anksioznost je tako pri študentih (tj. odraslih) kot pri otrocih med letoma 1952

in 1993 porasla za skoraj celo standardno deviacijo, in ta sprememba je opazna na različnih

merah.  Povprečen  ameriški  otrok  je  v  osemdesetih  letih  prejšnjega  stoletja  na

samoocenjevalnih  merah  poročal  o  več  anksioznosti  kot  otroški  psihiatrični  pacienti  v

petdesetih  letih.  Sodeč po korelacijah s  socialnimi pokazatelji  (npr.  s  stopnjami razvez in

kriminala), bi lahko bila zmanjšanje socialne povezanosti in povečanje okoljskih nevarnosti

odgovorna za porast anksioznosti,  medtem ko imajo ekonomski faktorji,  kot kaže, majhno

vlogo.  Ugotovitvam  Twenga  (2000)  lahko  kot  možno  razlago  za  porast  anksioznosti  v

sodobnem času dodam še izginevanje splošno razširjenih vrednot in prepričanj, značilno za

postmodernizem, kar ima za posledico večjo negotovost posameznika. Dodatna dejavnika, ki

povečujeta anksioznost, sta po mojem mnenju tudi naraščanje kompleksnosti sveta, v katerem

živimo,  in  hiter  življenjski  tempo.  Saleclova  (2004)  pa  k  temu  dodaja  še  nevarnost

terorističnih napadov.

Ko je anksioznost pretirana, govorimo o anksioznih motnjah (te bodo kratko predstavljene v

posebnem poglavju). Od vseh opredeljenih duševnih motenj imajo anksiozne motnje največjo

prevalenco (Lépine,  2002;   United  States  Public  Health  Service  –  Office  of  the  Surgeon

General idr., 1999), in to v vseh starostnih kohortah (Myers idr., 1984). Kessler in sodelavci

(Kessler idr., 1994) so ugotovili, da v ZDA 25 % naključno izbranih oseb ustreza kriterijem za

vsaj  eno  anksiozno  motnjo  v  teku  življenja  in  17  %  v  zadnjih  12  mesecih,  pri  čemer

potravmatska  stresna  motnja  in  obsesivno-kompulzivna  motnja  nista  bili  vključeni  v

raziskavo, kar pomeni, da je prevalenca anksioznih motenj v resnici še višja. Že v preteklosti

je  anksioznost  veljala  za  domnevno  najpogostejši  simtpom  v  psihopatologiji  (Cameron,
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1947),  zdravila  za  anksioznost  pa  so  danes  med  najbolj  uporabljanimi  zdravili  na  svetu

(Barlow, 2004).

Anksiozne motnje predstavljajo veliko breme tako za posameznika kot za družbo (Lépine,

2002; Story, Zucker in Craske, 2004). Na individualni ravni gre za kronične motnje, ki lahko

brez  učinkovitega  zdravljenja  trajajo  desetletja  ali  celó célo  življenje  (Barlow,  2004).

Povezane  so  z  visoko  ravnijo  oviranosti  (ang.  disablement)  posameznika  (Sanderson,

Andrews in Jelsma, 2001), osebo lahko ovirajo v enaki meri kot somatske bolezni (Lépine,

2002). Metaanalitična študija, ki so jo izvedli Olatunjia, Cislerb in Tolin (2007), je pokazala

nižjo  kvaliteto  življenja  oseb  s  katero  koli  anksiozno  motnjo  v  primerjavi  z  osebami  v

kontrolnih  skupinah.  Podobno  Mendlowicz  in  Stein  (2000)  na  podlagi  svojega  pregleda

raziskav  zaključujeta,  da  so  anksiozne  motnje  bolezni,  ki  bistveno  poslabšajo  kvaliteto

življenja  in  psihosocialno  funkcioniranje.  Pomembna  oviranost  se  pojavlja  tudi  pri

posameznikih s  subkliničnimi oblikami tovrstnih motenj.  Avtorja  menita,  da so anksiozne

motnje resne duševne bolezni, ki jih je smiselno nadalje raziskovati, preprečevati in zdraviti.

Stopnjo,  do  katere  anksiozne  motnje  interferirajo  z  različnimi  področji  posameznikovega

funkcioniranja,  lahko  izrazimo  tudi  s  konstruktom  intruzivnosti  bolezni.  Antony,  Roth,

Swinson, Huta in  Devins  (1998) so merili  intruzivnost  panične motnje,  socialne fobije  in

obsesivno-kompulzivne motnje ter ugotovili, da je intruzivnost teh treh motenj bistveno večja

od intruzivnosti številnih drugih kroničnih bolezni.

Anksiozne  motnje  so  povezane  tudi  z  osipom  v  šolah,  starševstvom  v  najstniških  letih,

nestabilnostjo zakona pri poročenih, neustreznimi kariernimi izbirami in potrebo po oskrbi s

strani družine in prijateljev (Greenberg idr., 1999). Poleg tega anksioznost nekajkrat poveča

verjetnost  smrti  zaradi  obolenja  srca  in  verjetnost  za  samomor  ter  je  povezana z  zlorabo

alkohola in drog (Lépine, 2002; Barlow, 2004). Nezdravljene anksiozne motnje imajo lahko

resne posledice (American Psychological Association, 2004): Vedenja izogibanja, značilna za

te motnje, lahko povzročajo težave zaradi interference z zahtevami dela, ki ga posameznik

opravlja,  zaradi  interference  z  njegovimi  družinskimi  obveznostmi  in  drugimi  osnovnimi

dejavnostmi  vsakdanjega  življenja.  Odnosi  oseb,  ki  imajo  anksiozno  motnjo,  z  njihovimi

družinskimi člani, prijatelji in sodelavci lahko postanejo zelo napeti, njihova učinkovitost pri

delu pa se zmanjša.

34



Suinn  (2001)  podaja  pregled  (vključno  z  jasnimi  konfirmatornimi  dokazi)  učinkov

anksioznosti na telesno zdravje. Navaja, da anksioznost poveča ranljivost oz. dovzetnost za

bolezni, poslabša imunski sistem, poveča raven lipidov (holesterola), poveča bolečino (s tem

ko prepreči adaptacijo na kronično bolečino), poveča tveganje za aterosklerozo ter poveča

tveganje  za  smrt  od  kardiovaskularne  bolezni  in  od  vseh  virov  smrti.  Eden  od  možnih

mehanizmov za razlago, zakaj naj bi anksioznost privedla do naštetih pojavov, bi lahko bila,

kot meni navedeni avtor, kardiovaskularna reaktivnost.

Ekonomski  stroški  anksioznih  motenj  vključujejo  psihiatrično,  nepsihiatrično  in  nujno

medicinsko  pomoč,  hospitalizacije,  zdravila,  zmanjšano  produktivnost  in  absentizem  na

delovnem mestu (Lépine, 2002). V ZDA stroški anksioznih motenj predstavljajo približno 31

% vseh stroškov za mentalno zdravje, v primerjavi z 22 % za motnje razpoloženja in 20 % za

shizofrenijo (Rice in Miller,  1993, cit.  po Barlow, 2004). V izračun so poleg neposrednih

stroškov  zdravstvenih  storitev  vključeni  tudi  posredni  stroški,  nastali  zaradi  izgube

produktivnosti. Na podlagi ugotovitev, ki so jih dale raziskave, Barlow (2004) zaključuje, da

anksiozne motnje v ZDA predstavljajo največji mentalnozdravstveni problem.

Negativni  učinek anksioznosti  na posameznika predstavlja  tudi  dejstvo,  da je  anksioznost

povezana  z  negativno  samopodobo  in  nizkim  samovrednotenjem  (Benetti  in

Kambouropoulos, 2006; Fathi-Ashtiani, Ejei, Khodapanahi in Tarkhorani, 2007; Ray, 1984;

Groleger,  Strah-Trotovšek  in  Tomori,  1996).  Samozavest  oz.  pozitivno  samovrednotenje

lahko pravzaprav vidimo (tudi) v funkciji blažilca anksioznosti (npr. Greenberg idr., 1992;

Pyszczynski, Greenberg, Solomon in Arndt, 2004), saj empirične ugotovitve kažejo, da visoko

samovrednotenje zmanjšuje anksioznost in z anksioznostjo povezano obrambno vedenje.

Poleg  tega  so  številne  raziskave  ugotovile  povezavo  med  potezno  anksioznostjo  in

perfekcionizmom (Frost in DiBartolo, 2002). McReynolds (1960) je celo postavil tezo, da je

anksioznost glavni etiološki faktor pri nastanku shizofrenije, Garety in sodelavci (Garety idr.,

2005) pa so ugotovili, da anksioznost prispeva k večjemu prepričanju v resničnost blodenj pri

osebah z neafektivnimi psihozami.
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1.1.3 Struktura in vrste anksioznosti

Nekateri  avtorji  so  anksioznost  opredelili  kot  kombinacijo  osnovnih  čustev.  Po Plutchiku

(1980) je anksioznost terciarna diada, ki vključuje osnovni čustvi pričakovanje in strah. Po

Izardu (1994) pa je anksioznost mešanica številnih emocij. Dominantno čustvo v tej mešanici

je  strah,  vključena  pa  so  lahko  še  druga  osnovna  čustva,  npr.  žalost,  jeza,  sram,  krivda,

zanimanje/navdušenje. V različnih situacijah lahko mešanica vsebuje različne komponente.

Svojo  trditev,  da  je  anksioznost  variabilna  kombinacija  medsebojno  delujočih  osnovnih

emocij, je Izard empirično preveril v vrsti raziskav (Izard, 1972, cit. po Lamovec, 1981). Na

osnovi rezultatov le-teh je zaključil, da je pojem anksioznosti nejasen in preširok, ker se ne

nanaša na osnovno emocijo, temveč predstavlja mešanico čustev, zato bi bilo po njegovem

mnenju  treba  natančno  opredeliti,  kakšna  je  ta  mešanica  v  vsakem konkretnem primeru.

Cattell (1972, cit. po Lamovec, 1981) pa je ugotovil, da je anksioznost faktor drugega reda,

medtem ko so osnovna čustva primarni faktorji.

Zelo znana je Spielbergerjeva delitev anksioznosti na stanje in osebnostno potezo. Spielberger

(1983, cit.  po Endler in Parker,  1991) je anksiozno stanje definiral  kot prehoden čustveni

odziv, ki vključuje neprijetna občutja napetosti  ter  misli  bojazni in zaskrbljenosti,  potezno

anksioznost  pa  je  opredelil  kot  medosebne  razlike  v  verjetnosti,  da  bo  oseba  doživljala

anksiozno stanje v stresnih situacijah.

V  Spielbergerjevem  modelu  sta  tako  anksiozno  stanje  kot  potezna  anksioznost

enodimenzionalna  konstrukta.  Interakcijski  model  anksioznosti,  ki  so ga  razvili  Endler  in

sodelavci  (Endler  in  Kocovski,  2001;  Endler  in  Parker,  1991),  pa  obe  navedeni  vrsti

anksioznosti  konceptualizira  kot  večdimenzionalni.  Anksiozno  stanje  naj  bi  obsegalo  dve

faceti,  kognitivno  faceto  (oz.  skrb)  ter  emocionalno  faceto  (oz.  avtonomno  vzburjenje).

Potezna  anksioznost  naj  bi  vključevala  facete  socialna  evaluacija,  fizična  nevarnost,

dvoumnost,  vsakdanja  rutina  ter  drugo  oz.  nedoločeno,  potencialno  pa  še  separacijsko

anksioznost  ter  samorazkrivanje.  Teoretično so možne še druge facete,  kot  npr.  izguba in

konflikt. V primerjavi z anksioznim stanjem pri potezni anksioznosti naj ne bi bilo možno

izračunati skupnega skora anksioznosti, ampak je potrebno interpretirati vsako faceto posebej.

Stopnja anksioznega stanja je po interakcijskem modelu odvisna tako od osebe (oz. njene

potezne  anksioznosti)  kot  tudi  od  stresne  situacije.  Če  naj  situacija  povzroči  povečanje
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anksioznega stanja, mora biti kongruentna z ustrezno dimenzijo potezne anksioznosti. Faceta

fizična nevarnost, denimo, bo v interakciji s fizično nevarno situacijo povzročila povečanje

anksioznega stanja. Ne pričakuje pa se, da bo omenjena faceta potezne anksioznosti povečala

anksiozno stanje v kombinaciji, denimo, s situacijo socialne evaluacije, saj takšna situacija ni

kongruentna  s  faceto  fizična  nevarnost.  Interakcijski  model  anksioznosti  so  empirično

preverjale  številne raziskave,  tako v laboratorijskem okolju  kot  v  dejanskem življenju,  in

rezultati  štirih  petin  teh  raziskav  so  predlagani  model  oz.  njegove  diferencialne  hipoteze

podprli (Endler, 1997).

Anksioznost  je  precej  povezana  z  depresivnostjo,  kar  se  odraža  v  visoki  korelaciji  med

merami  anksioznosti  in  merami  depresivnosti,  kakor  tudi  v  komorbidnosti  diagnoz

anksioznosti  in depresije  (Dozois,  Dobson in Westra,  2004).  Kljub temu Clark in  Watson

(1991) menita, da je anksioznost in depresivnost (torej vsako posebej) možno zanesljivo in

veljavno ugotavljati. Čeprav imata ti dve vrsti duševnih motenj obsežno skupno komponento

splošne afektivne stiske, ju je možno diferencirati na podlagi faktorjev, ki so specifični za

vsakega  od  sindromov.  Navedena  avtorja  sta  razvila  tripartitni  model  anksioznosti  in

depresivnosti, ki vsebuje faktorje splošna stiska, pretirano fiziološko vzburjenje (specifična

anksioznost) in anhedonija (specifična depresivnost). Prvi faktor obsega področje prekrivanja

anksioznosti in depresivnosti, druga dva faktorja pa naj bi bila specifična za anksioznost oz.

depresivnost.

Kot meni Barlow (2004), so sofisticirane raziskave podprle splošno strukturo tripartitnega

modela. Opozarja pa na problematičnost pretiranega fiziološkega vzburjenja kot specifičnega

faktorja za anksioznost. Čeprav je do nedavnega veljalo, da je fiziološko vzburjenje močneje

povezano z anksioznostjo  kot  z  depresivnostjo,  so novejše  raziskave  pokazale,  da ima ta

konstrukt pri anksioznih in depresivnih pojavih bolj kompleksno in specifično vlogo. (Glej

tudi tabelo  1 na strani  22.) Tudi Burns in Eidelson (1998) sta ugotovila določene težave v

zvezi  s  strukturo  modela.  Pri  preverjanju  le-tega  na  treh  različnih  vzorcih  nista  mogla

replicirati nespecifičnega faktorja. Ko sta namesto tega v model vključila ločena nespecifična

faktorja za anksioznost in depresivnost, pa so se podatki vseh treh vzorcev odlično ujemali z

modelom Clarka in  Watsona.  Posamezni  dodani  nespecifični  faktor  je  skupaj  z ustreznim

specifičnim  faktorjem  (fiziološko  vzburjenje  oz.  anhedonija)  tvoril  drugoredni  faktor

anksioznost oz. depresivnost. Zanimivo je, da sta bila nespecifični faktor za anksioznost in

nespecifični  faktor  za  depresivnost  bistveno  bolj  veljavna  in  specifična  indikatorja  za
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anksioznost  in  depresivnost  kot  faktorja  fiziološko  vzburjenje  in  anhedonija.  Po  mojem

mnenju ti rezultati bolj kot na problematičnost skupnega, nespecifičnega faktorja kažejo na

problematičnost specifičnih faktorjev v tripartitnem modelu.

Še več, poudarek, ki ga tripartitni model daje dimenziji negativnega afekta (ta ustreza faktorju

nespecifične  stiske),  predstavlja  pomemben  doprinos  tega  modela  v  raziskovanju

anksioznosti. Negativni afekt je po mnenju Barlowa (2004) ključna dimenzija za razumevanje

narave  anksioznosti  in  depresivnosti.  Kot  osnovna  dimenzija,  na  primer,  negativni  afekt

nastopa  v  Langovem  defenzivnem  motivacijskem  sistemu  (ta  je  opisan  v  naslednjem

poglavju)  in  že  omenjenem Grayevem vedenje  inhibirajočem sistemu.  Negativni  afekt  bi

lahko  tako predstavljal  ključno ranljivost  za  razvoj  bolj  razdelanih  afektivnih  stanj,  to  je

anksioznosti in depresivnosti.

Kljub temu, da so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja nevrotske motnje preimenovali in jih

razdelili  v  kategorije,  kot  so  anksiozne,  razpoloženjske  in  somatoformne  motnje,  Barlow

(2000) meni, da je nevroticizem še vedno pomembna tema za raziskovanje, zaradi svojega

splošnega pomena za naštete vrste motenj.  Omenjeni avtor povzema, da med omenjenimi

motnjami obstaja velika komorbidnost,  načini njihovega zdravljenja so zelo podobni (npr.

selektivni  inhibitorji  reabsorpcije  serotonina  v  medikamentozni  terapiji  in  izpostavitev

emocionalno  pomembnim  dražljajem  s  preprečitvijo  izogibanja  v  kognitivno-vedenjski

terapiji), zdravljenje ene od motenj v komorbidnem spektru pa pogosto vodi v remisijo drugih

motenj. V literaturi lahko zasledimo več nevroticizmu podobnih konstruktov (npr. vedenjska

inhibicija,  negativni  afekt  in  celo  potezna  anksioznost),  vendar  Barlow  (2004)  trdi,  da

konceptualno in empirično prekrivanje med temi konstrukti odtehta razlike med njimi.

Vsa zgornja  razmišljanja  po mojem mnenju  dobro  predstavlja  model,  ki  so ga  z  metodo

strukturnega modeliranja postavili  Brown, Chorpita in Barlow (1998). Ta model vključuje

spremenljivke  pozitivni  afekt,  negativni  afekt,  avtonomno  vzburjenje  ter  sledeče  motnje:

depresijo,  generalizirano  anksiozno  motnjo,  panično  motnjo/agorafobijo,  obsesivno-

kompulzivno motnjo in socialno fobijo. Negativni afekt oz. nevroticizem je v modelu kot

faktor  višjega  reda  pozitivno  povezan  z  vsemi  navedenimi  motnjami  ter  z  avtonomnim

vzburjenjem, pozitivni afekt pa je negativno v enaki meri povezan tako z depresijo kot tudi s

socialno fobijo. Zanimive so povezave z avtonomnim vzburjenjem: Panična motnja, za katero

so  značilni  somatski  simptomi,  je  z  njim  močno  pozitivno  povezana,  medtem  ko  ima
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generalizirana  anksiozna  motnja  (zanjo  je  značilna  skrb  oz.  tako  imenovana  kognitivna

anksioznost) z vzburjenjem celo negativno povezavo. Pri depresiji povezanost z avtonomnim

vzburjenjem ni predvidena, povezanost socialne fobije in obsesivno-kompulzivne motnje z

vzburjenjem pa je neznatna in statistično nepomembna.

Po  mnenju  Barlowa  (2000)  so  anksioznosti  in  depresivnosti3 skupni  negativni  afekt,

nevrobiološki procesi in po vsej verjetnosti tudi genetske predispozicije, zato naj bi si bila

navedena  konstrukta  bolj  podobna  kakor  različna.  Posebno močno  korelirata  depresija  in

generalizirana anksiozna motnja, vendar pa ju je zaradi določenih razlik med njima še vedno

bolj smiselno pojmovati kot dve različni duševni motnji. Napisanemu naj dodam, da je bila

vendarle tudi na ravni možganov ugotovljena razlika med anksioznostjo in depresivnostjo.

Anksioznost  naj  bi  bila  povezana  z  relativnim  povečanjem  in  depresivnost  z  relativnim

zmanjšanjem  aktivnosti  v  desnem  posteriornem  delu  možganov  (Keller  idr.,  2000).

Pomembna  razlika  med  anksioznostjo  in  depresivnostjo  je  tudi  v  njunem  vplivu  na

učinkovitost  (Eysenck,  1992).  Anksiozne osebe naj  bi,  da bi  kompenzirale  neučinkovitost

procesiranja  zaradi  anksioznosti,  pretirano uporabljale  kontrolni  sistem, medtem ko naj  bi

depresivne osebe kljub neučinkovitosti svojega procesiranja kontrolni sistem uporabljale zelo

malo.  Anksioznost  naj  bi  bila  tako  povezana  z  aktivnim  udejstvovanjem  v  okolju,

depresivnost  pa  s  pasivnostjo  in  neudejstvovanjem.  V  splošnem  bi  lahko  dejali,  da  si

anksioznost in depresija na distalnih, konstitucionalnih variablah, kot so genetski vplivi in

izkušnje v zgodnjem otroštvu, delita znaten delež variance, pri bolj proksimalnih faktorjih pa

najdemo večjo specifičnost anksioznosti in depresije (Dozois idr., 2004).

Naj poleg že opisanih navedem še nekatere druge vrste anksioznosti, ki jih lahko zasledimo v

literaturi. Na  psihodinamskem področju sta znana pojma primarne in signalne anksioznosti

(Freud, 1926/2001). Primarna anksioznost naj bi bila posledica dezintegracije ega in naj bi

izvirala iz travme rojstva ter izkušenj v prvih mesecih življenja, ko otrokove temeljne potrebe

niso bile ustrezno zadovoljene. Signalna anksioznost pa naj bi bil signal za preplah, ki ga ego

aktivira, ko zazna motnjo v notranjem ravnotežju. Signalna anksioznost sproži potlačevanje in

3 V literaturi  v angleškem jeziku razlika med depresijo kot  duševno motnjo in depresivnostjo  kot  osebnostno
potezo pogosto ni dovolj jasno eksplicirana, zato angleško besedo  depression v takšnih primerih prevajam po
lastnem preudarku, glede na kontekst, bodisi kot depresijo (duševno motnjo) bodisi kot depresivnost (osebnostno
lastnost).
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druge obrambne mehanizme, da bi se tako ponovno vzpostavilo ravnotežje in ne bi prišlo do

dekompenzacije in pojava primarne anksioznosti.

Sekundarna anksioznost, pojem so opredelili neoanalitični avtorji, označuje anksioznost, ki je

posledica neustreznega procesa socializacije (Lamovec, 1988). Separacijska anksioznost (npr.

Praper, 1999) pa se nanaša na separacijo od objekta. Karen Horney (1937/1987) je razlikovala

med bazično anksioznostjo, ki izhaja iz otrokovega konflikta med odvisnostjo od staršev in

uporom proti njim, ter manifestno anksioznostjo, ki je odgovor na manifestno nevarnost.

Kot  sem  že  omenil,  je  Freud  (1916-1917/1977)  ločil  tudi  objektivno  oz.  realistično  ter

nevrotično  anksioznost.  Objektivna  oz.  realistična  anksioznost  je  posledica  objektivne

nevarnosti,  medtem  ko  nevrotična  anksioznost  izhaja  iz  konkflikta  med  idom  in  egom.

Anksioznost, ki je posledica konflikta med idom in superegom, pa je Freud (1916-1917/1977)

imenoval  moralna  anksioznost.  Podobno se  uporabljata  izraza  superego anksioznost  in  id

anksioznost, prvi se nanaša na strah pred kaznijo in občutje krivde, drugi pa na strah, da bi

podlegli pritisku nagona (Milivojević, 2000).

Poleg  tega  obstajajo  še  socialna  anksioznost  (npr.  Puklek,  1997),  testna anksioznost  (npr.

Chapell idr., 2005), izvajalska anksioznost (npr. Habe, 1998; Langendörfer, Hodapp, Kreutz in

Bongard, 2006) in celo računalniška anksioznost (npr. Arigbabu, 2009).

1.1.4 Kognitivni in nevroznanstveni vidiki anksioznosti

Če bi želeli v eni sami misli povzeti ugotovitve s področja kognitivnih vidikov anksioznosti,

bi lahko dejali, da gre pri (pretirani) anksioznosti za preokupacijo s konceptom nevarnosti na

eni in za podcenjevanje svojih zmožnosti spoprijemanja na drugi strani (npr. Beck idr., 1990).

Na  to  kažejo  (i)  ugotovitve  o  za  anksioznost  značilnih  kognitivnih  pristranostih  (npr.

selektivno  usmerjanje  pozornosti  na  grozeče  dražljaje),  (ii)  vloga  kognitivne  ocene  pri

nastanku  anksioznosti  in  strahu  ter  (iii)  negativna  povezanost  med  anksioznostjo  in

samoučinkovitostjo. Kot kaže,  je precej resnice v slovenskem pregovoru, ki pravi,  da ima

strah velike oči, pri čemer je mišljeno, da če se kdo česa boji, se mu to zdi še hujše, kot je v

resnici (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1995).
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1.1.4.1 Pozornostna pristranost na grozeče dražljaje

Za  anksioznost  je  značilno  selektivno  usmerjanje  pozornosti  na  grozeče  dražljaje,  kar

predstavlja  eno  od  empirično  najbolj  raziskanih  tem na  področju  anksioznosti.  Navedena

pozornostna pristranost se je doslej izkazala kot robustna in visoko replikabilna (Summerfeldt

in Endler, 1998). Njen obstoj so podprle raziskave z različnimi raziskovalnimi paradigmami

in pri različnih anksioznih motnjah (Wells, 1997), pa tudi na nekliničnih vzorcih (npr. Mogg,

Bradley,  de  Bono  in  Painter,  1997).  Najpogosteje  uporabljana  paradigma  v  dosedanjem

raziskovanju pozornostne pristranosti na grozeče dražljaje je bila tako imenovana naloga s

piko  (ang.  dot-probe  task)  (MacLeod,  Mathews  in  Tata,  1986),  v  manjši  meri  pa  tudi

modificirana  Stroopova  naloga  (Stroop,  1935),  dihotično  poslušanje  (npr.  Mathews  in

MacLeod,  1986) ter  vidno iskanje  (npr.  Yiend in  Mathews,  2001).  Selektivno usmerjanje

pozornosti na grozeče dražljaje se je pojavilo celo pri podpražno prezentiranih dražljajih, kar

podpira  hipotezo  o  pozornostni  pristranosti  v  predzavestnih  procesih  (Mogg,  Bradley  in

Williams, 1995). Zanimivo je,  da je  pri  osebah s fobijo pred pajki interferenca na s pajki

povezane  besede  pri  opravljanju  Stroopove  naloge  izginila  po  terapiji  s  sistematično

desenzitizacijo (Watts, McKenna, Sharrock in Trezise, 1986).

Narava anksioznostne pozornostne pristranosti je različna glede na trajanje izpostavljenosti

dražljajem. V raziskavi Calva in Avera (2005) so visoko anksiozni udeleženci v prvih 500 ms

od začetka prikaza dražljaja svojo pozornost usmerjali na dražljaje, povezane s škodo, kasneje

(po preteku 1500 ms) pa stran od teh dražljajev. Podobne rezultate so v svoji raziskavi dobili

Mogg,  Bradley,  Miles  in  Dixon (2004):  Pri  visoko potezno anksioznih  udeležencih  se  je

pozornostna pristranost pojavila pri grozečih dražljajih, prikazanih za 500 ms, pri dražljajih,

prikazanih za 1500 ms, pa ne. Udeleženci z močno izraženim strahom pred krvjo in poškodbo

pa so pri krajše prikazanih (500 ms) grozečih dražljajih pozornost usmerjali v smeri proti le-

tem, pri daljše prikazanih (1500 ms) dražljajih pa stran od njih. Takšen vzorec usmerjanja

pozornosti na grozeče dražljaje je po mojem mnenju v skladu z dvojnimi težnjami anksioznih

posameznikov:  Prisotno  je  pregledovanje  okolja  zaradi  detekcije  morebitne  nevarnosti,

obenem pa je prisotna tudi težnja po izogibanju situacijam, ki jih te osebe ocenjujejo kot

ogrožajoče.

Calvo  in  Avero  (2005)  kot  možno  razlago  za  pozornostno  pristranost  stran  od  grozečih

dražljajev, ki se pojavi v kasnejši fazi izpostavljenosti grožnji, navajata regulacijo afekta oz.
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poskus  zmanjšanja  emocionalne  stiske.  Mogg  idr.  (2004)  pa  omenjajo  možnost,  da  ima

usmerjanje pozornosti stran od grožnje po detekciji le-te adaptivno funkcijo v smislu iskanja

varnosti in možnosti zaščite.

Omeniti velja še raziskavo Tolina, Lohra, Leeja in Sawchuka (1999), v kateri so udeleženci

dobili navodilo, naj si pozorno ogledajo prikazane slike zaradi kasnejšega testa prepoznave.

Kljub  temu  navodilu  so  bili  pri  udeležencih  s  specifično  fobijo  časi  ogledovanja  slik,

povezanih  z  grožnjo,  krajši  v  primerjavi  z  nevtralnimi  slikami.  Izpostavitev  za  fobijo

relevantnim dražljajem je torej vodila v vizualno izogibanje, kar je skladno s kognitivnimi

modeli  anksioznosti,  kjer  sta  strah  in  anksioznost  pojmovana kot  programa za  izogibanje

grožnji oz. grozečim dražljajem.

Po  tako  imenovani  hipotezi  emocionalnosti  lahko  rezultate  raziskav,  ki  so  preučevale

selektivno  usmerjanje  pozornosti  na  grozeče  dražljaje,  pripišemo  morebitni  značilnosti

anksioznih oseb, da usmerjajo pozornost na vse emocionalno relevantne dražljaje, ne le na

tiste,  ki  so povezani  z  grožnjo.  To vprašanje naj bi  osvetlil  eksperiment,  ki  so ga izvedli

Martin, Williams in Clark (1991). Rezultati so jasno pokazali, da so osebe z anksiozno motnjo

bolj procesirale tako negativni kot pozitivni emocionalni material. Vendar pa ta ugotovitev po

mnenju  avtorjev  raziskave  še  ne  pomeni,  da  anksioznost  ni  nikoli  povezana  s  selektivno

pozornostjo  na  grožnjo  kot  táko.  Četudi  bi  nadaljnje  raziskave  hipotezo  emocionalnosti

potrdile, bi lahko v določenih okoliščinah anksiozne motnje morda vseeno vodile v selektivno

pozornost na določene tipe grozečih dražljajev.

Dejansko je pregled raziskav, ki sta ga opravila Logan in Goetsch (1993), pokazal, da je pri

klinično  anksioznih  osebah  prisotna  pozornostna  pristranost  na  grozeče  dražljaje,  ki  so

specifični za njihovo motnjo (o tem govori tako imenovana hipoteza idiosinkratičnosti; Martin

idr.,  1991),  medtem ko neklinično  anksiozne  osebe  izkazujejo  pozornostno pristranost  na

grožnjo  v  splošnem.  Bradley,  Mogg,  White,  Groom in  de  Bono  (1999)  so  pri  osebah  z

generalizirano anksiozno motnjo ugotovili selektivno usmerjanje pozornosti tako na grozeče

kot tudi na srečne obraze. Vendar pa se je časovni okvir med obema pristranostima razlikoval,

zato avtorji raziskave domnevajo, da gre za različna mehanizma.

Poleg tega so Fox, Russo, Bowles in Dutton (2001) ugotovili učinek pozornostne pristranosti

le za dražljaje z grozečo vsebino, ne pa tudi za pozitivne dražljaje. Becker, Rinck, Margraf in

Roth  (2001)  pa  so  v  Stroopovi  nalogi  uporabili  štiri  tipe  besed:  (i)  besede,  povezane  z
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generalizirano  anksiozno  motnjo,  (ii)  besede,  povezane  s  socialno  fobijo,  (iii)  besede  z

nevtralno valenco in (iv) besede s pozitivno valenco. Udeleženci z generalizirano anksiozno

motnjo  so  bili  počasnejši  pri  vseh  treh  tipih  emocionalnih  besed,  medtem  ko  se  je  pri

udeležencih s socialno fobijo interferenca pojavila le pri besedah, povezanih s socialno fobijo.

Naslednja dilema v zvezi s pozornostno pristranostjo na grozeče dražljaje se nanaša na tipe

pozornostnih procesov. Nekateri avtorji trdijo, da anksioznost v resnici ni povezana z večjim

usmerjanjem  pozornosti  na  grozeče  dražljaje,  temveč  s  težjim  odmikom  pozornosti  od

tovrstnih  dražljajev,  in  s  tem  mehanizmom  tudi  razlagajo  rezultate  raziskav.  Po  mnenju

Kosterja, Crombeza, Verschuereja in de Houwerja (2004) naj bi raziskave robustno pokazale

težave z odmikom pozornosti od grozečih dražljajev, medtem ko naj bi bilo jasnih dokazov za

povečano  vigilnost  na  grožnjo  precej  manj.  Njihova  analiza  je  pokazala,  da  pozornostna

pristranost, ki so jo ugotovili v svoji raziskavi, vsaj delno izhaja iz težjega odmika pozornosti.

Vendar pa so Rinck, Reinecke, Ellwart, Heuer in Becker (2005) z nalogami vidnega iskanja

dejansko  ugotovili  hitrejšo  prepoznavo  grožnje  pri  udeležencih  s  fobijo  pred  pajki  in

zaključili, da pozornostna pristranost pri klinično anksioznih osebah verjetno vključuje obe

komponenti, tj. premik (oz. selektivno usmerjanje) pozornosti na grozeče dražljaje ter odmik

pozornosti od njih.

Nedavna metaanalitična študija, ki je zajela 172 raziskav in s tem 4.031 udeležencev (Bar-

Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg in van Ijzendoorn, 2007), je pokazala, da je

bila pozornostna pristranost na grožnjo zanesljivo ugotovljena z različnimi eksperimentalnimi

paradigmami in pod različnimi eksperimentalnimi pogoji, z močjo učinka  d = 0,45. Čeprav

procesi,  za  katere  je  potrebno  zavestno  zaznavanje  grožnje,  prispevajo  k  pristranosti,  je

pomembna pristranost prisotna tudi pri dražljajih, ki so izven področja zavedanja. Pristranost

je podobne velikosti pri različnih anksioznih populacijah (tj. osebe z različnimi anksioznimi

motnjami, visoko anksiozni neklinični posamezniki, anksiozni otroci in odrasli).

Avtorji  zgoraj  omenjene  metaanalize  (Bar-Haim idr.,  2007)  navajajo,  da  pri  neanksioznih

posameznikih pozornostna pristranost ni prisotna. Vendar pa Koster idr. (2004) trdijo, da naj

bi bilo selektivno usmerjanje pozornosti na grozeče dražljaje prisotno pri vseh ljudeh, ne le pri

klinično in visoko anksioznih posameznikih. Po njihovem mnenju to tudi potrjujejo raziskave.

Pozornostna pristranost  na grožnjo naj  bi  imela  evolucijsko funkcijo.  Podobno Rinck idr.

(2005)  menijo,  da  gre  za  pristranost,  ki  jo  ljudje  in  živali  potrebujemo  za  preživetje  v
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nevarnem  svetu.  Pomembna  evolucijska  funkcija  anksioznosti  naj  bi  bila  hitra  detekcija

nepričakovane grožnje, kar naj bi posamezniku omogočalo prekinitev trenutnih dejavnosti in

hiter odziv z bojem ali begom. Vsi posamezniki, anksiozni ali neanksiozni, bi tako morali

grozeče  dražljaje  posebej  hitro  zaznati.  Pri  anksioznih  pacientih  pa  je  dotična  adaptivna

pristranost povečana do podoptimalne ravni in posledično te osebe interpretirajo nedolžne

dražljaje kot grozeče. V modelu selektivnega procesiranja pod vplivom anksioznosti, ki sta ga

razvila  Mathews  in  Mackintosh  (1998),  raven  anksioznosti  in  strahu  na  pozornostno

pristranost vpliva le v določeni meri. Model predpostavlja, da se bo pristranost pojavila tudi

pri nizko anksioznih posameznikih, toda le ob razmeroma veliki grožnji.

Če  anksioznost  vpliva  na  pozornost,  ali  velja  tudi  obratno?  Wells  in  Matthews  (1994)

zaključujeta,  da  je  povezanost  med  pozornostjo  in  čustvi  dvosmerna.  Menita,  da  imajo

pozornostni procesi etiološko vlogo pri razvoju emocionalnih disfunkcij, in sicer pri nastanku

čustvenih težav, pri krepitvi obstoječih čustvenih odzivov in pri vzdrževanju emocionalnih

težav. Kognitivni faktorji naj bi vplivali na pojav anksiozne motnje, po drugi strani pa naj bi

tudi  anksiozna  motnja  vplivala  na  kognicijo  tako,  da  se  povečuje  verjetnost  ohranjanja

emocionalne disfunkcije. Tako imenovani začarani krog je s tem sklenjen.

1.1.4.2 Interpretativna pristranost in spominska pristranost

Kot navaja Wells (1997), lahko pristranost pozornosti na grozeče dražljaje razložimo s teorijo

sheme.  Po  tej  teoriji  patološka  anksioznost  in  depresija  izvirata  iz  aktivacije  specifičnih

(disfunkcionalnih) shem. Ko so le-te aktivirane,  usmerijo pozornost k informacijam, ki so

skladne s temi shemami. Preverjanje napovedi, izhajajočih iz teorije sheme, je podprlo zgoraj

predstavljeno  pozornostno  pristranost  na  grožnjo,  poleg  tega  pa  tudi  tako  imenovano

interpretativno pristranost in relativno prevlado z grožnjo povezanih kognitivnih ocen pod

vplivom anksioznosti.

Interpretativna pristranost, ki je značilna za anksiozne osebe, pomeni težnjo k interpretiranju

dvoumnih dražljajev kot grozečih (npr. McNally, 1996). Povezava naj bi bila dvosmerna: Za

anksiozne osebe naj bi bilo značilno interpretiranje dvoumnih dražljajev kot grozečih, osebe,

ki so nagnjene k tovrstnim interpretacijam, pa naj bi pogosteje doživljale anksioznost. Ko

situacija ni dvoumna, pa se anksiozne in neanksiozne osebe naj ne bi razlikovale. Vendar je

pri tem po mojem mnenju treba upoštevati, da obstaja veliko situacij, v katerih je prisotno vsaj
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malo dvoumnosti, zato ima interpretativna pristranost v življenju anksioznih oseb precejšen

pomen.

Kot  navajajo  Martin  idr.  (1991),  kognitivne  teorije  anksioznih  motenj  le-te  razlagajo  kot

posledico popačenj (distorzij) v dojemanju nevarnosti. Osebe z anksioznimi motnjami naj bi

sistematično precenjevale verjetnost in/ali težavnost dogodkov, ki se jih bojijo, in posledično

naj  bi  to  precenjevanje anksiozno motnjo ohranjalo.  Kot  še navajajo omenjeni  avtorji,  so

raziskave  ugotovile,  da  anksiozni  pacienti  dejansko  precenjujejo  nevarnost,  prisotno  v

različnih situacijah. Po Becku (npr. Beck idr., 1985) pri anksioznih motnjah torišče problema

sploh  ni  v  afektivnem  sistemu,  temveč  na  ravni  kognicije,  v  hipervalentnih  kognitivnih

shemah,  ko je  realnost  kontinuirano interpretirana kot  nevarna.  Oseba informacije  o  sebi,

svetu  in  prihodnosti  (t.  i.  kognitivna  triada)  kontinuirano  procesira  na  popačen  način,  v

povezavi z nevarnostjo. Posledično so za stanja anksioznosti značilne (avtomatske) misli in

podobe, povezane z nevarnostjo, ki sprožijo (neustrezne) motorične, fiziološke in afektivne

komponente anksioznega odziva. Kognitivna terapija je tako usmerjena v spreminjanje teh

avtomatskih  misli  ter  kognitivnih  shem,  ki  predstavljajo  njihovo  podlago  in  naj  bi  bile

odgovorne za izkrivljeno procesiranje informacij.

Spominska pristranost je pri anksioznosti sicer manj izrazita, vendar raziskave kažejo, da je

prav tako prisotna.  Pristranost eksplicitnega spomina je bila ugotovljena pri panični motnji,

potravmatski stresni motnji in obsesivno kompulzivni motnji, vendar ne pri socialni fobiji in

generalizirani anksiozni motnji; pristranost implicitnega spomina pa je bila ugotovljena pri

vseh anksioznih motnjah (Coles in Heimberg, 2002).

Metaanalitična raziskava, ki jo je izvedla Mitte (2008), je pokazala spominsko pristranost pod

vplivom anksioznosti pri priklicu, pri čemer so anksiozni posamezniki favorizirali z grožnjo

povezane informacije. Učinka anksioznosti na implicitni spomin pa raziskava ni ugotovila,

prav  tako ne učinka  anksioznosti  na  prepoznavo.  Vendar,  kot  poudarja  avtorica,  to  še  ne

pomeni,  da  učinek  anksioznosti  na  prepoznavo  ne  obstaja,  saj  sta  morda  v  odnosu  med

anksioznostjo in spominom na delu dva procesa, preferirajoče in izogibajoče se spominjanje,

kar  lahko  v  določeni  meri  pojasni  precejšnje  razlike  med  rezultati  raziskav  učinka

anksioznosti  na  prepoznavo  in  posledično  povprečno  moč  učinka  okrog  0.  Nadaljnje

raziskave naj bi zato ugotovile moderatorske spremenljivke v odnosu med anksioznostjo in

spominom. Opisana raziskava Mittejeve (2008) med neklinično visoko anksioznimi osebami
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in  osebami  z  anksiozno  motnjo  ni  ugotovila  kvalitativnih  razlik  v  informacijskem

procesiranju.

Omeniti velja še razlago, da naj bi bila spominska pristranost anksioznih oseb posledica oz.

stranski  produkt  pozornostne pristranosti  na  z  grožnjo povezane informacije  (Russo,  Fox,

Lynn  in  Nguyen-Van-Tam,  2001).  Selektivno  usmerjanje  pozornosti  anksioznih

posameznikov na grozeče besede naj bi namreč vodilo v globlje procesiranje teh dražljajev in

povzročilo pristranost pri vkodiranju, kar rezultira v boljšem priklicu teh besed. Raziskava, ki

so jo izvedli navedeni avtorji, njihovo razlago potrjuje.

1.1.4.3 Kognitivna ocena in anksioznost

Pomembno vlogo pri nastanku anksioznosti in čustev nasploh ima kognitivna ocena. Na tem

področju je najbolj znana Lazarusova teorija (Lazarus, 1991, 2001), ki je bila prvotno teorija

stresa,  nato pa je  njen avtor  na njeni  podlagi  razvil  tudi  teorijo  emocij.  Lazarus  tako pri

nastanku čustev loči tri vrste ocenjevalnih procesov: (i) primarno oceno, s katero posameznik

določi, ali  je neka situacija zanj relevantna ali  ne,  (ii)  sekundarno oceno, ki se nanaša na

možnosti za spoprijemanje, in (iii) ponovno oceno, ki nastane na podlagi novih informacij, ki

jih  posamezniku  nudi  njegova  reakcija  ali  njen  učinek.  Proces  ocenjevanja  je  torej

kontinuiran, tako kot se kontinuirano spreminjajo tudi situacije v okolju in stalno ustvarjajo

nove (povratne)  informacije  glede psihološke situacije,  kar  pojasni,  zakaj  so tudi  emocije

vedno v teku, v spreminjanju.

V zgornji  teoriji  tako primarna kot sekundarna ocena vsebujeta  vsaka po tri  komponente.

Komponente primarne ocene so sledeče: (i) ciljna relevantnost (posameznik oceni, v kolikšni

meri je situacija relevantna za njegove osebne cilje; če ni relevantna, ne more biti emocije, če

je,  pa se bo pojavilo takšno ali  drugačno čustvo),  (ii)  ciljna skladnost  (kongruentnost)  ali

neskladnost (posameznik oceni, koliko je določena transakcija z okoljem skladna z njegovimi

cilji, tj. ali pripomore k njihovi realizaciji ali pa jih ovira; ciljna skladnost vodi v pozitivne

emocije,  ciljna neskladnost pa v negativne,  pri  čemer so za določitev specifičnega čustva

potrebne še druge komponente kognitivne ocene) in (iii) vrsta vpletenosti jaza (ta komponenta

se nanaša na različne vidike ego-identitete oz. osebnih usmeritev, kot so npr. samopodoba,

moralne vrednote,  ego-ideali in življenjski cilji;  vsaj pri večini čustev so tako ali  drugače

vpleteni tudi vidiki ego-identitete).
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Sekundarna ocena pa vsebuje sledeče komponente: (i) krivda ali zasluga (lahko sta eksternalni

ali internalni oz. usmerjeni na drugega ali na sebe; pogoj, da neki osebi pripišemo krivdo ali

zaslugo, je ocena,  da je ta oseba imela vpliv na situacijo), (ii)  možnosti za spoprijemanje

(posameznik  oceni,  kakšne  so  njegove  možnosti,  da  se  uspešno  spoprime  z  zahtevami

situacije oz. uresniči določeno osebno usmeritev) in (iii)  pričakovanja za prihodnost (gre za

posameznikovo oceno verjetnosti, da bi se situacija zaradi katerega koli vzroka psihološko

spremenila na bolje ali na slabše, tj. da bi postala bolj ali manj skladna z njegovimi cilji).

Na  procesih  ocenjevanja  temelji  tudi  pregleden  model  emocij,  ki  ga  je  razvila  Roseman

(2001) in ki s  sedmimi ocenjevalnimi komponentami opredeljuje 17 različnih čustev (glej

sliko  2). Ocenjevalne komponente v modelu so sledeče: (i) nepričakovanost, (ii) situacijsko

stanje (skladno z motivi ali neskladno z motivi), (iii) motivacijsko stanje (apetitivni motiv ali

averzivni motiv), (iv) verjetnost (gotovo ali negotovo), (v) povzročitelj (drugi, posameznik

sam  ali  okoliščine),  (vi)  kontrolni  potencial  (visok  ali  nizek)  in  (vii)  vrsta  problema

(instrumentalni  ali  intrinzični  problem).  Model  sicer  opredeljuje  samo  strah,  ne  pa  tudi

anksioznosti, vendar po mojem mnenju predpostavke dotične teorije, ki se nanašajo na strah,

v enaki meri držijo tudi za anksioznost.

Kako pomembno vlogo ima kognitivna ocena pri nastanku (pretirane) anksioznosti in strahu,

ilustrira resnični primer smučarja (Beck idr., 1990), ki je znake svojega normalnega telesnega

odziva na zmeren fizični napor med smučanjem (povišan srčni utrip,  sprememba dihanja)

interpretiral  kot  srčni  infarkt.  Zaradi  napačne interpretacije  (tj.  kognitivne  ocene)  se  je  v

smučarju aktiviral strah pred smrtjo, kar pa je navedene telesne znake še okrepilo in oseba se

je znašla v t. i. začaranem krogu. Podobno ciklično sovplivanje med kognicijami in emocijami

je  pogosto prisotno  pri  anksioznih  motnjah,  kjer  je  kognitivna  ocena  tako vzrok kot  tudi

posledica emocije. Po kognitivnih teorijah lahko npr. fobije nastanejo kot posledica nepravilne

in  pretirane  ocene  nevarnosti  v  objektivno  neogrožajočih  situacijah,  pa  tudi  raziskave  so

pokazale,  da  osebe  z  anksiozno  motnjo  sistematično  precenjujejo  verjetnost  in/ali  težo

negativnih dogodkov v različnih situacijah (Poulton in Andrews, 1996).

V eksperimentu, ki sta ga izvedla Menzies in Clarke (1995), so osebe z akrofobijo ocenjevale

nevarnost pred in med testom izogibanja višine, pri katerem je bila uporabljena dolga lestev.

Ta je bila varno postavljena na gumijasti podlogi na betonskih tleh, prislonjena na steno, na

vrhu je bila priklenjena z verigami, lokacija je bila zavarovana pred vetrom in dežjem. Pred
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testom izogibanja so osebe s strahom pred višino podale višje ocene verjetnosti padca z lestve

kot kontrolna skupina, podale so večje ocene poškodb, ki bi nastale ob padcu, ter so verjele,

da je njihova pretirana raven anksioznosti bolj razumna in ustrezna glede na zahteve situacije

v  primerjavi  s  kontrolno  skupino.  Med  samim  testom  izogibanja  višine  pa  so  ocene

nevarnosti, ki so jih dajale akrofobične osebe, še rasle, medtem ko se ocene udeležencev iz

kontrolne skupine niso spreminjale.

Rezultati eksperimenta Poultona in Andrewsa (1996), ki sta primerjala ocene nevarnosti med

osebami  s  socialno  fobijo,  osebami  z  agorafobijo  ter  osebami  v  kontrolni  skupini,  pa  so

pokazali,  da  so  bile  ocene  nevarnosti  pri  udeležencih  vsebinsko  povezane  z  njihovimi

strahovi,  in  zmanjšanje  specifičnih  ocen  nevarnosti  je  bilo  povezano  z  zmanjšanjem

specifičnih strahov.
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apetitivni
motiv

averzivni
motiv

apetitivni
motiv

averzivni
motiv
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potencialgotovo VESELJE OLAJŠANJE ŽALOST STISKA

negotovo UPANJE
FRUSTRA-

CIJA
GNUS

visok
kontrolni
potencialgotovo VESELJE OLAJŠANJE

povzročitelj
drugi

negotovo

LJUBEZEN

NENAKLONJENOST,
ODPOR

nizek
kontrolni
potencialgotovo

negotovo
JEZA

ZANIČE-
VANJE

visok
kontrolni
potencialgotovo

povzročitelj
posameznik

sam

negotovo

PONOS

OBŽALOVANJE
nizek

kontrolni
potencialgotovo

negotovo
KRIVDA SRAM

visok
kontrolni
potencialgotovo

instrumentalni
problem

intrinzični
problem

Slika 2. Model čustev na podlagi procesov ocenjevanja (Roseman, 2001).
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Kognitivna ocena predstavlja tudi vezni člen med anksioznostjo in samoučinkovitostjo (za

opredelitev  slednjega  koncepta  glej  Bandura,  1986).  Anksioznost  je  povezana  z  nizko

samoučinkovitostjo  ali  z  drugimi  problemi,  ki  interferirajo  s  posameznikovo  zaznano

zmožnostjo spoprijemanja z anksioznost vzbujajočimi dogodki (Craig idr., 1995). Raziskave

so pokazale, da je samoučinkovitost močno (negativno) povezana z anksioznim vedenjem. S

statistično  kontrolo  samoučinkovitosti  se  je  v  teh  raziskavah  zmanjšala  povezanost  med

strahom in izogibanjem grozečim dražljajem. Izogibanje tovrstnim dražljajem naj bi bilo tako

bolj  kot  od  grozečih  dražljajev  samih  odvisno  od  posameznikove  samoučinkovitosti  ,  tj.

njegove zaznane zmožnosti spoprijemanja (Craig idr., 1995).

Če  povzamemo  ugotovitve  različnih  avtorjev,  lahko  zaključimo,  da  sta  glavni  kognitivni

determinanti  anksioznosti  posameznikova  ocena  nevarnosti  in  njegova  ocena  lastnih

zmožnosti  za  spoprijemanje  z  ugotovljeno  nevarnostjo.  Vse,  kar  prispeva  k  manjši  oceni

nevarnosti  ter  k  večji  oceni  zmožnosti  za  spoprijemanje  (npr.  zgoraj  omenjena

samoučinkovitost), bi se moralo odražati v manjši anksioznosti.

Omeniti velja še koncepta predvidljivosti (prediktabilnosti) in obvladljivosti (kontrolabilnosti)

grozečih  dogodkov (Zvolensky,  Lejuez  in  Eifert,  2000).  Predvidljivost  in/ali  obvladljivost

tovrstnih dogodkov v splošnem rezultira v manj anksioznem odzivanju v primerjavi s takrat,

ko  so  ti  isti  dogodki  nepredvidljivi  in  neobvladljivi.  Zato  raziskovalci  menijo,  da  naj  bi

parametra predvidljivost in obvladljivost uravnavala z anksioznostjo povezano odzivanje in

tako imela pomembno vlogo pri nastanku in napredovanju anksioznostne patologije.

1.1.4.4 Drugi (kognitivni) modeli anksioznosti

V literaturi lahko zasledimo veliko modelov anksioznosti in anksioznih motenj, od katerih je

velika večina vsaj v osnovi kognitivno naravnanih. V nadaljevanju bom izpostavil tri modele,

ki se mi zdijo še posebno pomembni.

Langova bioinformacijska teorija emocij (Lang, 1994, 1995; Lang, Bradley in Cuthbert, 1998)

je po mnenju Barlowa (2004) najbrž najuglednejša integrativna teorija emocij in anksioznosti.

Čustva konceptualizira kot akcijske težnje, shranjene v spominu, do katerih lahko dostopamo

na različne načine, vsi načini pa vključujejo procesiranje informacij. Jedro emocije naj bi bili

vedenjski  akti  (dejanja)  oziroma  široke  odzivne  dispozicije,  ki  se  pojavijo  v  specifičnih

dražljajskih kontekstih. Slednji določajo funkcijo in smer vedenjskega akta (npr. boj ali beg).
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Emocionalne  dispozicije  oz.  akti  naj  bi  bili  podobni  programski  opremi  v  računalniku.

»Datoteka« teh aktov poleg dražljajskih informacij (ki sprožijo akcijo) vključuje tudi ustrezne

odzivne  propozicije,  kot  npr.  izogibanje  in  fiziološko  reaktivnost.  Odzivne  propozicije  so

podatki, relevantni za odzivne sestavine čustev, in so shranjeni v dolgoročnem spominu. Poleg

tega  naj  bi  »datoteka«  posameznega  čustva  vsebovala  še  pomenske  propozicije,  ki

interpretirajo  dražljajske  informacije  oz.  definirajo  pomen  nekega  dogodka.  Na  primer  v

fobični situaciji je dražljajska informacija prepoznava grozečega objekta. Odzivne propozicije

so relevantne reakcije, v tem primeru izogibanje in povečano fizološko odzivanje kot priprava

na urgentno situacijo. Pomenske propozicije pa to dvoje (dražljajsko informacijo in odzivne

propozicije) povezujejo.

Po zgornji teoriji naj bi bile podatkovne strukture shranjene v spominu kot propozicije, ki so

medsebojno  bolj  ali  manj  močno  povezane.  Celotna  mreža  naj  bi  bila  konceptualna  in

dosegljiva  z  mehanizmi  informacijskega  procesiranja.  Verjetnost  dostopa  do  čustva  (oz.

verjetnost  njegove  aktivacije)  se  poveča  z  nastopom informacij,  ki  maksimizirajo  število

propozicij, ki s čustvom sovpadajo. Na primer, če oseba sliši omembo strašljivega objekta, je

to lahko ali pa tudi ne dovolj za aktivacijo celotnega prototipa emocije. Če pa se ta oseba z

grozečim objektom sooči  »iz  oči  v oči«,  in  je  kontekst  primeren,  in  je  oseba obenem že

fizično vzburjena zaradi telovadbe, in so bile že predhodno (npr. s pogovorom, ki sicer ni

povezan  z  omenjenim  strašljivim  objektom)  do  neke  mere  aktivirane  ustrezne  čustvene

pomenske propozicije (v tem primeru takšne, ki so povezane s strahom), potem je verjetnost

dostopa do oz. aktivacije polnega emocionalnega odziva največja.

Po Langovi teoriji lahko motivacijsko strukturo emocij razdelimo na apetitivni sistem, ki je

povezan s prijetnimi čustvi, in defenzivni sistem, ki je povezan z neprijetnimi čustvi. Funkcija

defenzivnega sistema je motivacija za zaščito  pred grožnjo ali  nevarnostjo.  V nasprotju z

nekaterimi  drugimi  teoretiki  emocij,  ki  so  sestavili  sezname  osnovnih  čustev,  Lang  s

sodelavcema  (Lang  idr.,  1998)  meni,  da  ima  evolucijska  osnova  čustev  preprostejšo,

dvofaktorsko motivacijsko organizacijo. Možganski sistemi, ki so podlaga afektom, naj bi se

adaptivno odzivali na dva osnovna tipa stimulacije: apetitivnega in averzivnega. V možganih

naj  bi  obstajala  apetitivni  in  defenzivni  motivni  sistem in  vsak  od  njiju  naj  bi  se  lahko

spreminjal v smislu aktivacije oziroma vzburjenja, kar je skladno s teorijami dvofaktorske

organizacije  emocij.  Različna  čustva  naj  bi  odražala  navedena  temeljna  motivna  sistema.

Motivni  sistem  naj  bi  določal  splošno  vedenjsko  strategijo  (obrambo  ali  apetitivno
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pridobitev),  specifični  somatski  in  avtonomni  vzorci  afektivnega  odzivanja  pa  naj  bi  bili

taktični in naj bi se oblikovali na podlagi vedenjskega konteksta. Če npr. podgana v kletki

prejme električni  šok v stopalo,  se  aktivira  defenzivni  motivni  sistem.  Verjetno je,  da bo

podgana bodisi zbežala, če je na voljo izhod (kar pomeni aktivacijo strahu), bodisi bo napadla

drugo  podgano  v  kletki,  če  je  ta  prisotna  (kar  predstavlja  jezo).  Če  se  šoki  nadaljujejo,

naključno  in  neobvladljivo,  bo  podgana  postala  apatična  in  neodzivna  (kar  ustreza

depresivnosti).

Čustva imajo lahko po Langu različne oblike, ki se oblikujejo z dednostjo in učenjem kot

odgovor  na  zahteve  lokalnega  konteksta,  njihova  temeljna  organizacija  pa  naj  bi  bila

motivacijska. V osnovi lahko torej čustva opišemo z afektivno valenco (ki je lahko apetitivna

ali averzivna) in vzburjenjem (oz. jakostjo aktivacije). Iz opisane teorije lahko izpeljemo, da

čustvi strahu in anksioznosti izhajata iz defenzivnega motivnega (oz. motivacijskega) sistema.

Barlow (2004) navaja tri pomembne prednosti Langove teorije čustev. Prvič, njegova teorija

se  izogne  težavi  diskordance,  s  katero  se  soočajo  teorije  diskretnih  emocij.  Evolucijski

vedenjski teoretiki menijo, da so temeljna, vrojena diskretna čustva vedno prisotna v celoti,

dasiravno v različnih jakostih, bioinformacijska teorija emocij pa dopušča, da lahko šibko ali

nepopolno ujemanje propozicij aktivira samo del čustvenega odziva. Drugič, Langova teorija

obide zahtevo po obvezni prisotnosti intervenirajoče kognitivne ocene, ki predstavlja težavo

za  teoretike  kognitivnoocenjevalnega  pristopa  k  emocijam.  Če  pride  do  ujemanja  dovolj

velikega števila propozicij, je možen direkten dostop do čustvenih odzivov, brez posredujoče

kognitivne ocene.  Pomenske propozicije,  ki  so v osnovi interpretacije,  so sicer  zelo blizu

konceptu atribucije oz. kognitivne ocene, vendar bioinformacijska teorija atribucije obravnava

kot le  en tip  propozicij  med številnimi možnimi propozicijami,  ne kot nujne predhodnike

emocije.  In  tretjič,  teorija  omogoča  znanstveno  raziskovanje  čustev  neodvisno  od

introspektivnega  poročanja  udeležencev  o  svojem  doživljanju  (mislih,  občutjih).

Introspektivno poročanje pa je podvrženo vplivom okoliščin, ki lahko povzročijo popačenje v

informacijskem procesiranju.

Naslednji model (Barlow, 2000, 2004) se osredotoča na dinamiko anksioznosti. Predstavlja

proces anksioznosti oz. anksiozne bojazni, kot jo imenuje avtor modela (glej sliko 3). Proces

anksioznosti  naj  bi  bil  le  redko  patološki,  tudi  če  je  intenziven,  dokler  se  ne  kronificira

(Barlow, 2000).
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Slika 3. Proces anksiozne bojazni (Barlow, 2000, 2004).

Omeniti velja še Izardov (npr. Izard, 1993) multisistemski model emocionalne aktivacije, ki

posebej  izpostavlja  tudi  pomen senzo-motoričnega in  motivacijskega sistema pri  nastanku

čustev.  Senzo-motorični  sistem obsega  emocionalno  aktivacijo  z  eferentnimi  motoričnimi

signali, ki nastanejo v okviru različnih obraznih izrazov, telesnih drž ali vedenjskih akcijskih

teženj. Motivacijski sistem pa doprinaša k nastanku čustev z vplivi fizioloških gonov, kot so

lakota, žeja in spolnost.
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1.1.4.5 Nevroznanstveni vidiki anksioznosti

Nevroanatomske strukture, ki predstavljajo podlago za anksioznost, so po mnenju Sandforda

in sodelavcev (Sandford idr., 2000) organizirane na različnih ravneh, kar naj bi sovpadalo z

različnimi  zahtevami  za  kognitivno  procesiranje.  Preprosti  avtomatski  odzivi,  denimo,

izvirajo iz nižjih predelov možganov, kot sta npr. locus coeruleus in periakveduktalna sivina

(PAS). Za bolj naučene odzive so odgovorne vmesne ravni, tj. amigdala in septohipokampalni

sistemi.  Višja  kortikalna  področja  (npr.  paralimbična  skorja)  pa  upravljajo  s  kognitivno

zahtevnejšimi dražljaji. Sistemi so medsebojno povezani.

Za fiziološke korelate  anksioznosti,  strahu in panike so odgovorna področja  možganskega

debla,  pri čemer je posebno pomembna že omenjena  periakveduktalna sivina.  Sandford in

sodelavca (Sandford  idr.,  2000)  navajajo,  da  PAS  prejema  aferentne  signale  navzdol  iz

paralimbičnega  korteksa  in  limbičnih  sistemov  kakor  tudi  aferentne  signale  navzgor  iz

globoko  lociranih  senzornih  struktur.  Stimulacija  ventrolateralne  PAS  vzbudi  odziv

zamrznitve,  hipotenzijo,  bradikardijo,  analgezijo  in  adaptacijo  na  globoko  poškodbo.

Kavdalna stimulacija lateralne PAS povzroči odziv bega, rostralna stimulacija PAS pa odziv

boja,  pri  čemer obe reakciji  spremljata  tahikardija  in povečan pretok krvi.  Navedeno vsaj

delno razloži raznolikost simptomov, ki so lahko sestavni del doživljanja anksioznosti, strahu

in panike. Obenem našteti vedenjski (boj, beg in zamrznitev) kot tudi fiziološki odzivi (npr.

hipotenzija,  bradikardija,  analgezija)  po  mojem  mnenju  potrjujejo  evolucijsko  oz.

prilagoditveno vrednost anksioznosti in sorodnih pojavov, saj je očitna njihova preživetvena

funkcija (npr. zmanjšan krvni pritisk v primeru hujše rane upočasnjuje izkrvavitev).

Po Grayevi nevropsihološki teoriji (Gray, 1982, Gray in McNaughton, 1996, oboje cit.  po

Barlow,  2004)  osebnost  in  emocije  določajo  trije  različni  afektivno-motivacijski  sistemi.

Primarni  sistem  v  tem  modelu  je  že  omenjeni  vedenje  inhibirajoči  sistem  (VIS).  Ob

specifičnem  dražljajskem  vnosu  (zlasti  ob  dražljajih,  povezanih  s  kaznijo,  novostmi  in

odsotnostjo  nagrade)  VIS  zavre  trenutno  vedenje  in  preusmeri  pozornost  na  omenjene

dražljaje. Gray meni, da je aktivni in občutljivi VIS, ki se odziva na signale novosti ali kazni s

pretirano inhibicijo, biološka osnova anksioznosti. Poleg VIS pa deluje še komplementarni

sistem, in sicer vedenjski sistem približevanja (VSP, ang. behavioral approach system). Ta se

odziva na signale nagrade in odsotnosti kazni (signali varnosti) z omogočanjem vedenjskega

približevanja. Opisana sistema uravnavata velik del vedenja organizma.
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Gray (1985) je tako opisal osebnostno dimenzijo anksioznost–impulzivnost in jo umestil med

Eysenckovi  (1967)  osebnostni  dimenziji  introvertnost-ekstravertnost  in  nevroticizem-

emocionalna stabilnost  (glej  sliko  4).  Osebe s  poudarjeno aktivnim vedenje  inhibirajočim

sistemom  (tj.  anksiozni  posamezniki)  namreč  izkazujejo  kombinacijo  introvertnosti  in

nevroticizma,  ljudje  s  poudarjeno aktivnim vedenjskim sistemom približevanja  (kar  lahko

označimo z impulzivnostjo) pa kombinacijo ekstravertnosti in emocionalne stabilnosti.

Slika 4. Eysenckovi osebnostni dimenziji introvertnost-ekstravertnost in nevroticizem-čustvena
stabilnost z dodano Grayevo dimenzijo anksioznost-impulzivnost (prirejeno po Barlow, 2004).

Tretji sistem v Grayevi nevropsihološki teoriji (Gray, 1982, Gray in McNaughton, 1996, oboje

cit. po Barlow, 2004) je že omenjeni sistem boj-beg (SBB), ki se odziva na brezpogojno kazen

(zlasti bolečino) in brezpogojno frustrativno odsotnost nagrade z obrambno agresijo in/ali z

brezpogojnim vedenjem bega.  V nasprotju  z  vedenje  inhibirajočim sistemom so  za  SBB

značilni navali avtonomnega vzburjenja in s tem povezane akcijske težnje bega, aktivnega

izogibanja ali obrambne agresije.
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Tudi odkritja Kagana in sodelavcev kažejo (npr. Kagan in Snidman, 1991), da je anksioznost

povezana s tako imenovanim inhibiranim temperamentom (npr. Kagan, 1989). Turner, Beidel

in Wolff (1996) ugotavljajo, da lahko vedenjsko inhibicijo pri otrocih opredelimo kot dejavnik

tveganja  za  razvoj  kasnejših  anksioznih  motenj.  V raziskavi,  ki  so  jo  izvedli  Segarra  in

sodelavci  (Segarra  idr.,  2007),  pa  se  je  pokazala  močna  psihometrična  povezanost  med

vedenje inhibirajočim sistemom (VIS) in številnimi pokazatelji anksioznosti, nevroticizma in

negativnega  afekta,  medtem  ko  je  bil  vedenjski  sistem  približevanja  (VSP)  povezan  s

pokazatelji impulzivnosti, pozitivnega afekta, dezinhibicije, ekstravertnosti in jeze. VIS je bil

povezan še z nizkim samovrednotenjem, VSP pa z vedenjem tipa A.

1.1.4.6 Skrb, miselne distorzije in druge z anksioznostjo povezane značilnosti 

kognicije

Eden od za anksioznost najznačilnejših kognitivnih pojavov je skrb. Ta je povezana z vsemi

anksioznimi  motnjami  in  je  osrednja  značilnost  generalizirane  anksiozne  motnje  (Barlow,

1988). Borkovec, Robinson, Prusinsky in DuPree (1983, cit. po Fresco, Heimberg, Mennin in

Turk, 2002) so skrb opredelili kot verigo misli in predstav, nabito z negativnim afektom in

relativno neobvladljivo. Skrb po njihovem mnenju predstavlja poskus mentalnega reševanja

problemov, pri čemer gre za probleme, katerih izid je negotov, vendar obstaja možnost enega

ali  več  negativnih  rezultatov.  Navedeni  avtorji  menijo  še,  da  je  skrb  tesno  povezana  s

procesom  strahu.  Borkovec  (1994,  cit.  po  Fresco,  Heimberg,  Mennin  in  Turk,  2002)  je

navedeno definicijo kasneje spremenil,  v tem smislu, da naj bi skrb vključevala predvsem

miselno aktivnost in ne toliko predstav.

Čeprav obstaja prepričanje, da je lahko skrb koristna za reševanje problemov, so raziskave

pokazale, da so pod vplivom skrbi elaboracije problema manj konkretne (Stöber, 1998). To

lahko dodatno razloži relativno neučinkovitost skrbi pri reševanju problemov, saj abstraktne

analize problema težje privedejo do konkretnih rešitev le-tega. Zanimivo je, da osebe, ki so

pogosto zaskrbljene, izkazujejo splošni iterativni stil,  ki je neodvisen od valence iterativne

naloge (Davey in Levy, 1998). Za te osebe naj bi bil torej v splošnem značilen premlevajoč

(ruminativni) kognitivni stil.

V primerjavi s kognitivnimi stili, ki predstavljajo ranljivost za depresijo, so kognitivni stili,

povezani z anksioznostjo, precej manj raziskani (Riskind, Williams, Gessner, Chrosniak in
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Cortina,  2000).  Riskind  in  sodelavci  (npr.  Riskind  in  Williams,  2005)  govorijo  o  tako

imenovanem grozečem kognitivnem stilu (ang.  looming cognitive style), ki funkcionira kot

kognitivna shema o nevarnosti in predstavlja specifično ranljivost za anksioznost, ne pa tudi

za  depresijo.  Za  omenjeni  kognitivni  stil  je  značilno  nagnjenje  k  izgradnji  mentalnih

scenarijev in kognitivnih ocen o prisotnosti grožnje in naraščajoče nevarnosti.

Za anksioznost so značilna določena miselna popačenja (distorzije). Kennerley (1997) navaja

sledeče miselne pristranosti in njihovo z anksioznostjo povezano delovanje:

 Katastrofiziranje – Pričakovanje katastrofe kot edinega izida. Denimo posameznik

nezadovoljen pogled kolega interpretira kot njegovo absolutno sovraštvo, tresljaje

letala si razloži kot odraz okvare motorja, glavobol pomeni možgansko kap itd.

 Črno-belo mišljenje – Dojemanje na način vse ali nič namesto doživljanja vmesnih,

bolj zmernih možnosti,  npr. »Vedno me vsi kritizirajo« namesto »Včasih me kdo

kritizira in včasih je to neupravičeno«. Ena od oblik mišljenja vse-ali-nič je tudi, da

posameznik od sebe pričakuje popolnost.  Tako je nekaj sprejemljivo samo, če je

popolno, npr. »Ni povsem dobro, torej mi ni uspelo, naredil sem narobe«.

 Prehitro  zaključevanje –  Posameznik  prehitro,  brez  zadostnega  premisleka  o

razpoložljivih podatkih napravi alarmanten sklep oz. zaključek.

 Pretirano  posploševanje –  Neupoštevanje  pozitivnega,  nekakšno  mentalno

filtriranje.  Oseba ne upošteva pozitivnih in pomirjajočih dejstev in dogodkov, ne

opazi  pohval,  ne  prepoznava  svojih  dosežkov  in  moči.  Primer  za  to  je  lahko

medicinska sestra, ki ne opazi številnih zahval svojih pacientov in se osredotoča le

na dejstvo, da je eden od njih kritiziral njeno delo.

 Pretiravanje –  Povečevanje  oz.  poudarjanje  negativnih  oz.  grozečih  vidikov.

Pretiravanje pogosto nastopa skupaj s pretiranim posploševanjem in nato s prehitrim

zaključevanjem.

Kennerley (1997) še navaja, da opisana miselna popačenja povečajo posameznikovo stisko,

slednja  pa  posledično  intenzivira  popačenje,  tako  da  posameznik  še  bolj  pristrano  oceni

situacijo ter svoje zmožnosti za spoprijemanje z njo. Nastane torej nekakšen začarani krog.

Poleg tega pogosto doživljanje  anksioznosti  na posameznika deluje demoralizirajoče ter  v

njem ustvarja  občutek  nemoči  in  bede,  kar  spodkopava spoprijemanje.  Zato  je,  kot  meni

navedena avtorica, pomembno, da se posameznik nauči »ujeti« problematično skrb, strah ali

anksioznost kolikor mogoče zgodaj.
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Anksioznost  je  povezana  tudi  z  izogibanjem  tveganju  pri  odločanju  (Maner  idr.,  2007).

Potezno anksiozni posamezniki imajo jasno izraženo težnjo po sprejemanju takšnih odločitev,

s  katerimi se  izognejo tveganju.  Odpor do tveganja je  specifičen za anksioznost  in ga ni

mogoče pripisati zgolj doživljanju negativnega afekta. Podobno sta Bensi in Giusberti (2007)

ugotovila,  da  je  anksioznost  povezana  s  težnjo  po  zmanjšanju  negotovosti  pri  sklepanju.

Domnevala sta, da imajo visoko potezno anksiozni posamezniki pri sklepanju implicitni cilj

zmanjšanja  negotovosti.  Zato  sta  predpostavila,  da  bodo  pri  reševanju  miselnih  nalog

sklepanja  ti  posamezniki  skušali  skrajšati  trajanje  stanja  negotovosti,  tako  da  bodo  pred

odločitvijo zbrali manj informacij oz. dokazov. Rezultati so hipotezo potrdili, v primerjavi z

nizko anksioznimi posamezniki so visoko anksiozni delali prehitre zaključke. Avtorja tako

menita, da je potezno anksioznim posameznikom posebno pomembno zmanjšati negotovost,

kar počnejo celo na račun pravilnosti rešitev.

Zanimivo je, da potezno anksiozni posamezniki bolje prepoznavajo obrazne izraze strahu kot

manj anksiozne osebe (Surcinelli, Codispoti, Montebarocci, Rossi in Baldaro, 2006), medtem

ko se pri prepoznavanju obraznih izrazov drugih čustev (jeze, žalosti,  sreče,  presenečenja,

gnusa) in nevtralnega izraza od manj anksioznih ne razlikujejo. V raziskavi Juth, Lundqvista,

Karlssona in  Öhmana (2005) pa so udeleženci, v katerih so inducirali socialno anksioznost,

hitreje  in  natančneje  prepoznavali  jezne  obraze  v  množici  v  primerjavi  z  manj  socialno

anksioznimi udeleženci.

Omeniti velja še, da večina sodobnih teoretikov emocij meni, da so lahko čustva vzbujena in

procesirana  izven zavesti  (Barlow,  2004).  Če upoštevamo to  možnost,  se  bistveno razširi

manevrski  prostor  anksioznosti  v primerjavi  s  prostorom, v katerem bi  lahko anksioznost

delovala, če bi bila omejena samo na zavestno sfero. Ob tem bi dodal, da se obseg zavedanja

anksioznosti in z njo povezanih procesov med posamezniki najverjetneje razlikuje.

1.1.5 Razvoj anksioznosti

Podobno kot za druge osebnostne značilnosti tudi za (potezno) anksioznost velja, da na njen

razvoj v osnovi vplivata dve vrsti dejavnikov: genetski dejavniki ter dejavniki okolja.
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Literaturo  na  temo genetskih  dejavnikov anksioznosti  lahko  povzamemo v  ugotovitvi,  da

dedna zasnova vpliva predvsem na razvoj negativnega afekta, ta pa je povezan z razvojem

anksioznosti.

Raziskovalci so doslej ugotovili povezanost med anksioznostjo in vsaj dvema genoma. Eden

od njih je gen za transport serotonina z oznako 5-HTTLPR. Raziskava, ki je izhajala iz že

omenjenega tripartitnega modela anksioznosti in depresivnosti  (Clark in Watson, 1991), je

ugotovila odnos med dotičnim genom in splošnim negativnim afektom, medtem ko gen ni bil

povezan s simtpomi, specifičnimi za anksioznost ali depresivnost (Perez idr., 2007). Drugi z

anksioznostjo povezani gen nosi oznako COMT Val158Met in kodira dopaminski katabolični

encim katehol-O-metiltransferazo. Denimo v raziskavi Montaga in sodelavcev (Montag idr.,

2008) je bil navedeni gen povezan s pretiranim odzivom na averzivne dražljaje.

Barlow, Bach in Tracey (1998) trdijo, da so biološki doprinosi k anksizonosti nespecifični in

latentni ter celo razmeroma benigni v odsotnosti ključnih vplivov iz okolja. Toda če je vpliv

genov na anksioznost manj specifičen, to še ne pomeni, da je zanemarljiv. Številne študije

dvojčkov so pokazale, da je genetski faktor odgovoren za kar 30 do 40 odstotkov variance v

anksioznostni simptomatiki (Hudson, Flannery-Schroeder in Kendall, 2004). Longitudinalne

raziskave  pa  so  ugotovile,  da  splošni,  nespecifični  faktor  nevroticizem  napoveduje

anksioznost kot osebnostno potezo (Jorm idr., 2000) kakor tudi anksiozne motnje (Craske in

Hazlett-Stevens, 2002).

Še bolj kot genetski dejavniki so za razvoj anksioznosti pomembni dejavniki okolja. Nanje so

opozorili že behavioristični avtorji, ki so anksioznost pojmovali kot naučeno stanje napetosti,

katero  temelji  na  prirojeni  težnji  po  izogibanju  bolečini.  Anksioznost  naj  bi  nastala  s

pogojevanjem na dražljaje, ki povzročajo bolečino, kasneje pa naj bi v procesu generalizacije

zajela tudi vse podobne dražljaje (Lamovec, 1988). Po vedenjskih teorijah anksioznih motenj

posameznik  patološke  strahove  pridobi  s  procesi  klasičnega  pogojevanja,  z  operantnim

pogojevanjem (tj.  z  okrepljevanjem izogibajočega  se  vedenja)  pa  se  ti  strahovi  ohranjajo

(Deacon in Abramowitz, 2004).

Kar se tiče vzgojnih dejavnikov, lahko, kot navajajo Craig idr. (1995), zasledimo povezanost

med  anksioznostjo  v  adolescenci  oz.  odraslosti  in  starševsko  podporo,  vzgojnim  stilom,

avtoritarno  osebnostjo  matere,  avtoritarnostjo  učiteljev  in  kaznovalnostjo  matere.

Nekonsistentnost, trdota in nepopustljivost, dvoumnost in družinski konflikt naj bi bili med
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glavnimi  prediktorji  razvoja  anksioznosti.  Rapee  (1997)  je  pregledal  literaturo  s  številnih

različnih  področij,  povezano  z  dotično  tematiko,  in  opazil,  da  kljub  heterogenosti

raziskovalnih  področij,  teoretičnih  podlag,  metod  in  rezultatov  obstaja  presenetljiva

konsistentnost, kar zadeva zavračanje in kontrolo s strani staršev. Tako naj bi bilo otrokovo

občutje  zavračanja  in  (pretirane)  kontrole  s  strani  staršev  povezano  z  njegovo  kasnejšo

anksioznostjo. Hudson idr. (2004) pa navajajo sledeče značilnosti v otroštvu, ki predstavljajo

dejavnike tveganja za anksiozne motnje: otrokov temperament (inhibiranost), stil navezanosti

(anksiozno  ambivalentni  stil),  značilnosti  staršev  (anksioznost)  in  starševstva  (ojačevanje

izogibajočih se strategij, pretirana kontrola) ter stresni življenjski dogodki.

Nekakšno sintezo  različnih  ugotovitev  o  razvoju  anksioznosti  predstavlja  model,  ki  ga  je

razvil  Barlow  (1988,  2000,  2004;  Chorpita  in  Barlow,  1998;  Barlow  idr.,  1998).  Model

opredeljuje tri ranljivosti za anksioznost in anksiozne motnje: (i) splošno biološko ranljivost,

ki je v precejšnji meri dedna, (ii) splošno psihološko ranljivost, ki izhaja iz posameznikovih

zgodnjih izkušenj v razvoju občutka kontrole nad pomembnimi dogodki, in (iii) specifično

psihološko ranljivost,  ki  predstavlja  posameznikovo naučenost,  da usmerja  anksioznost  na

specifične objekte ali  situacije.  V nadaljevanju je  vsaka od navedenih ranljivosti  nekoliko

podrobneje opisana:

Splošna biološka ranljivost – Izhaja iz ugotovitev o medsebojni povezanosti  osebnostnih

potez, kot so anksioznost, nevroticizem, negativni afekt in vedenjska inhibicija, ter njihovi

precejšnji genetski podlagi. Po mnenju avtorja modela navedene osebnostne poteze verjetno

predstavljajo zgolj variacije na isto temo, to je biološko ranljivost za razvoj emocionalnih

motenj  v  splošnem.  Ugotovljeno je  bilo,  da  so  poteze,  kot  sta  nevroticizem in  negativna

afektivnost,  pozitivno povezane z  anksioznostjo  in  anksioznimi motnjami.  Obstaja  močno

soglasje, da imajo anksiozne in podobne čustvene motnje, kot npr. depresija, skupno genetsko

podlago, in da lahko specifične razlike med temi motnjami najbolje razložimo z okoljskimi

dejavniki. Poleg tega zaenkrat ni nobenega sprejemljivega dokaza, ki bi potrjeval obstoj t. i.

anksioznega gena,  temveč kaže,  da gre za šibke posamezne doprinose številnih genov na

različnih kromosomih (poligenski model), ki skupaj prispevajo k splošni biološki ranljivosti

za anksioznost. V odsotnosti sočasnih psiholoških diatez posameznik z opisano nespecifično

biološko ranljivostjo v življenju predvidoma ne bo razvil pretirane anksioznosti ali sorodnih

negativnih afektivnih stanj, ampak bo izražal težnje k emocionalnosti ali pretirani odzivnosti
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na stres, ki bodo znotraj normalnih okvirov. Za aktivacijo patološke anksioznosti naj bi bile

poleg opisane normalne osebnostne poteze potrebne določene zgodnje izkušnje.

Splošna psihološka ranljivost – Iz raziskav na živalih je že dolgo časa poznana povezava

med  neobvladljivostjo  in  razvojem  »nevrotskih«  stanj.  Novejše  raziskave,  opravljene  z

ljudmi,  kažejo,  da  lahko  določeni  stili  starševstva  razvijajo  občutek  neobvladljivosti  pri

otrocih. Občutje nepredvidljivosti in neobvladljivosti naj bi bilo v samem bistvu anksioznosti.

Če zgodnji razvoj zaznamujejo tovrstna občutja (pri tem je pomemben predvsem, vendar ne

izključno,  odnos  s  starši  oz.  skrbniki),  naj  bi  se  v  posamezniku  oblikovala  določena

psihološka matrica oz. predloga. Sčasoma naj bi ta psihološka dimenzija, občutek kontrole,

postala  razmeroma  fiksirana  in  diatetična  ter  naj  bi  delovala  kot  mediator  med  stresno

situacijo in anksioznostjo. Nasprotno starši, ki se na otroka odzivajo pogosteje in ustrezneje

(tj.  v  skladu z  njegovimi  potrebami),  omogočajo  v  njem razvoj  občutka  nadzora.  Otroku

nudijo več priložnosti (na konsistenten in predvidljiv način), da izvaja kontrolo nad svojim

okoljem z vplivanjem na vedênje staršev, posebno na dajanje pozornosti, hrane in podobnega.

Poleg tega starši, ki so manj intruzivni in zaščitniški ter omogočajo otroku več priložnosti za

raziskovanje sveta in za razvoj novih spretnosti za spoprijemanje z nepričakovanimi dogodki

v okolju, v posamezniku prav tako spodbujajo zdrav občutek kontrole. Osebe, ki trpijo za

anksioznostjo, procesirajo neuspehe in zaznane deficite kot znake svoje kronične nezmožnosti

za spoprijemanje s (po njihovem) nepredvidljivimi, neobvladljivimi, negativnimi dogodki, in

ta občutek neobvladljivosti je povezan z negativno obarvanim emocionalnim odzivanjem.

Specifična psihološka ranljivost – Ta ranljivost, ki je prav tako posledica zgodnjega učenja,

je relevantna v primerih (npr. pri določenih anksioznih motnjah), ko je anksioznost fokusirana

na specifične potencialno nevarne objekte ali dogodke. Denimo specifična ranljivost, prisotna

pri osebah s panično motnjo, nastane, ko se posameznik od staršev nauči, s posnemanjem ali

kako drugače, da so nepojasnjeni telesni občutki nevarni in lahko sporočajo bolezen ali smrt.

Pri  specifičnih  fobijah  specifična  psihološka  ranljivost  v  veliki  meri  določa  objekt  ali

situacijo, kamor se bo strah usmeril. Za socialno fobijo pa je raziskovanje pokazalo, da so bili

posamezniki  s  to  motnjo  izpostavljeni  zgodnjim  izkušnjam,  v  katerih  so  starši,  drugi

pomembni skrbniki ali prijatelji jasno sporočali potencialno nevarnost socialne evaluacije.
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1.1.6 Anksiozne motnje in njihovo zdravljenje

Glavni  in  najočitnejši  simptom  anksioznih  motenj  je  nerealističen,  iracionalen  strah  ali

anksioznost, ki je povezan(a) bodisi s stisko bodisi z oviranim funkcioniranjem (Zinbarg in

Mineka, 2001). Iz klasifikacij duševnih bolezni ICD-10 (World Health Organization, 1994) in

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) ter druge literature lahko izluščimo

naslednje glavne anksiozne motnje:

Panična motnja – Glavni simptom panične motnje je napad panike, to je preplavljajoč strah,

med katerim posameznik doživlja močne psihofiziološke simptome, kot npr. razbijanje srca,

potenje, tresenje, omotičnost, odrevenelost, strah pred izgubo kontrole, strah pred tem, da bi

se mu zmešalo ali pred tem, da bi umrl (American Psychiatric Association, 1999).

Fobije – Zanje je značilen močan, iracionalen in vztrajen strah pred določenim predmetom,

situacijo ali dejavnostjo. Oseba tega strahu ne more nadzorovati. Tri osnovne vrste fobij so (i)

specifična  fobija (pretiran  strah  pred  nekim  predmetom  ali  situacijo,  ki  običajno  nista

škodljiva), (ii) socialna fobija (oseba se boji, da bi prišla v zadrego ali da bi bila ponižana v

socialnih  situacijah  oz.  na  javnem  nastopu)  in  (iii)  agorafobija (American  Psychiatric

Association, 1999). Za agorafobijo je značilen strah pred odprtimi prostori, pred prisotnostjo

večjega števila ljudi in pred tem, da bi bilo težko hitro pobegniti na varno, običajno domov

(World Health Organization, 1994). Agorafobija je opredeljena tudi kot posameznikov strah

pred tem, da bi doživel napad panike v situacijah, iz katerih bi bilo težko uiti oz. v katerih bi

panični napad povzročil zadrego (American Psychiatric Association, 1999).

Obsesivno-kompulzivna motnja – Značilno je pogosto pojavljanje obsesij, to je iracionalnih

misli, ki povzročijo močno anksioznost, vendar jih ni mogoče kontrolirati s sklepanjem oz.

dokazovanjem. Tipične obsesije vključujejo preokupacijo z umazanijo ali mikrobi, nadležne

dvome (npr. »Ali sem izklopil štedilnik?«, »Ali sem zaklenila hišo?«) in potrebo po tem, da so

stvari  urejene  v  točno  določenem  redu.  Osebe  z  obsesivno-kompulzivno  motnjo  skušajo

zmanjšati  anksioznost,  ki  jo  povzročajo  obsesije,  z  izvajanjem  kompulzij  (npr.  pogosto

umivanje  rok,  da  bi  preprečili  okužbo,  stalno  preverjanje,  ali  je  štedilnik  izklopljen,  hiša

zaklenjena  ipd.,  sledenje  togim  pravilom  pri  izvajanju  dejavnosti)  (American  Psychiatric

Association, 1999).
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Potravmatska stresna motnja – Pojavlja se pri osebah, ki so doživele močno travmo, kot so

vojaški  spopad,  nasilen  osebni  napad  (npr.  posilstvo),  naravne  katastrofe  (npr.  potres),

tragedije (npr. letalska nesreča), fizična ali spolna zloraba v otroštvu ali prisostvovanje pri

hudi poškodbi druge osebe.  Osebe s to motnjo pogosto podoživljajo grozljivo doživetje v

obliki  spominov  na  dogodek  in  nočnih  mor.  V situacijah,  ki  jih  spominjajo  na  travmo,

občutijo močno duševno in telesno stisko (American Psychiatric Association, 1999).

Generalizirana anksiozna motnja – Za osebe z generalizirano anksiozno motnjo sta značilni

pretirana napetost, ki ovira njihovo vsakdanje delovanje, in stalna zaskrbljenost, tudi če za

skrb ni nobenega očitnega razloga. Skrbi se lahko nanašajo na zdravje, družino, delo ali denar.

Poleg tega se te osebe niso zmožne sprostiti, se hitro utrudijo, so razdražljive in imajo težave s

koncentracijo.  Motnja  lahko  vključuje  tudi  težave  s  spanjem,  tresenje,  mišično  napetost,

utrujenost in glavobole (American Psychiatric Association, 1999).

Anksiozne  motnje  so  bolezenska  stanja,  ki  se  močno  razlikujejo  od  normalnih  občutij

anksioznosti. Simptomi teh motenj niso adaptivni in lahko celo najenostavnejša življenjska

opravila napravijo za vir skoraj neznosne stiske (American Psychiatric Association, 1999).

Med  anksioznimi  motnjami  obstaja  precejšnja  komorbidnost,  kar  pa  ne  preseneča,  saj  je

veliko  simptomov  skupnih  več  anksioznim motnjam (Zuckerman,  1999).  Še  več,  analize

kažejo  na  skupni  faktor  anksioznih  motenj,  ki  ustreza  konceptu  nevroticizma  (glej  tudi

poglavje o strukturi anksioznosti).

Za patološko anksioznost je značilno, da je pretirana in disfunkcionalna. Kljub temu naj bi se

razvila  neposredno  iz  prilagoditvenih  odzivov  strahu  in  anksioznosti.  Med  normalno

anksioznostjo dejavnost anksioznostnih možganskih vezij naraste, a tudi upade, ko nevarnost

preneha.  Vendar  pa  so  lahko  ta  vezja  med  psihosocialnim  stresom in  po  njem pretirano

aktivirana – kombinacija vedenjskih in bioloških procesov povzroči, da postanejo vezja, ki so

podlaga  anksioznosti  in  strahu,  pretirano vzdražljiva.  Z  drugimi  besedami,  zaradi  močnih

in/ali ponavljajočih se anksioznih odzivov normalna anksioznost preide v patološko. Pretirano

vzdražljiva  (hiperekscitabilna)  anksioznostna  vezja  so  bolj  občutljiva  in  imajo  nižji  prag

aktivacije, zato se lažje sprožijo nadaljnji anksiozni odzivi. Razumevanje razvoja patološke

anksioznosti torej izhaja iz poznavanja psiholoških in nevroanatomskih substratov normalne

anksioznosti in strahu (Rosen in Schulkin, 1998).
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Potrebno je omeniti dilemo glede obstoja kontinuuma anksioznosti od normalne do patološke,

v nasprotju s kvalitativno različnostjo normalne anksioznosti in anksioznih motenj (Endler in

Kocovski,  2001).  Slednja  avtorja  zagovarjata  hipotezo  kontinuiranosti  in  pojmujeta

anksioznost  kot  kontinuum  od  nizke  stopnje  emocije  na  enem  koncu  do  visoke  stopnje

anksioznosti  (oz.  anksioznih  motenj)  na  drugem  koncu  kontinuuma.  Takšno  pojmovanje

potrjujejo raziskave, ki so ugotovile kontinuiteto porazdelitve med osebnostnimi potezami,

osebnostnimi motnjami in kliničnimi anksioznimi motnjami (Zuckerman, 1999). Študije, ki

temeljijo  na  diagnostičnem  oz.  kategoričnem  pristopu,  pa  umetno  ločijo  prisotnost  in

odsotnost  anksiozne  motnje  in  tako  ne  upoštevajo  celotnega  razpona  spremenljivke

anksioznosti (Brown idr., 1998).

Kot navaja Cuthbert (2005), se vsi glavni problemi, ki zadevajo diagnostični sistem duševnih

motenj DSM-IV, na takšen ali drugačen način vrtijo okrog niza diagnostičnih kategorij. Že

pred  časom  je  bilo  ugotovoljeno,  da  bi  se  lahko  pristop,  ki  bi  motnje  opredeljeval  s

psihopatološkimi dimenzijami, izkazal za boljšega od trenutnega kategorialnega sistema, in

sicer tako pri raziskovanju kot pri klinični uporabi.  Omenjeni avtor zaključuje,  da obstaja

močna podpora za dimenzionalni pristop k širokemu spektru psihopatologije, vključujoč tako

sindrome internalizacije  (kamor lahko uvrstimo tudi  težave  s pretirano anksioznostjo)  kot

sindrome eksternalizacije.

Eden  od  argumentov,  ki  govorijo  v  prid  dimenzionalnemu  pristopu  k  psihopatologiji,  je

precejšnja  komorbidnost  duševnih  motenj.  Komorbidnost  je  pravzaprav  prej  pravilo  kot

izjema (Widiger  in  Samuel,  2005).  Pojavlja  se  precej  bolj  pogosto,  kot  bi  pričakovali  ob

naključnem  sopojavljanju  neodvisnih  motenj.  Poleg  tega  so  prisotne  težave  zaradi

medsebojnega prekrivanja duševnih motenj in razmejevanja med njimi, teh problemov pa ne

bi smelo biti, če bi bile duševne motnje resnično ločene entitete. Nadalje Clark (2005) navaja

precejšnja  prekrivanja  med  strukturo  normalne  osebnosti  in  psihopatologijo.  Trdi,  da  so

omenjena  prekrivanja  posledica  osnovnih  faktorjev  temperamenta,  ki  naj  bi  predstavljali

skupno podlago za normalne in  patološke značilnosti  osebnosti.  Dodam lahko še,  da tudi

raziskave  možganov  potrjujejo  povezanost  med  normalnimi  osebnostnimi  potezami  in

psihopatologijo, saj naj bi bile pri obeh vrstah pojavov udeležene iste možganske strukture, s

to  razliko,  da  naj  bi  bilo  pri  psihopatoloških  procesih  delovanje  teh  struktur  abnormalno

(Cuthbert, 2005).
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Obstaja  mnenje,  da  bodo  prihodnji  nozološki  sistemi  (npr.  DSM-V)  anksiozne  motnje

predvidoma bolje reprezentirali v dimenzionalnem okviru. Vendar pa dilema dimenzionalnosti

anksioznih motenj še ni povsem razrešena. Po mnenju Clarka (2004) so na voljo pomembni

empirični dokazi, da anksiozne motnje ležijo na kontinuumu. Na eni strani tega kontinuuma

naj bi bila blažja anksiozna stanja v neklinični, splošni populaciji, na drugem koncu pa težje,

klinične oblike anksioznosti.  Poleg tega raziskave kažejo,  da so simptomi,  kot so panični

napadi, socialna anksioznost in specifični strahovi, jasno zaznavni tudi v nekliničnih vzorcih.

Obenem pa  obstaja  skupina  prav  tako  uglednih  raziskovalcev,  ki  trdijo,  da  so  anksiozne

motnje  kvalitativno  različne  in  ločene  od  subkliničnih  variant  teh  motenj  v  neklinični

populaciji.

Kljub  temu,  da  vprašanje  dimenzionalnosti  anksioznih  motenj  deloma  še  ostaja  odprto,

menim, da je med normalno anksioznostjo in anksioznimi motnjami precej podobnosti in da

je temeljna razlika med adaptivno in neadaptivno anksioznostjo v njeni intenziteti. V okviru

posamezne  anksiozne  motnje  se  seveda  razvijejo  specifične  značilnosti,  po  katerih  se  ta

motnja razlikuje od normalne anksioznosti in tudi od drugih anksioznih motenj. Po mojem

mnenju  sta  na  neki  način  pravilna  oba  pogleda  na  anksiozne  motnje,  dimenzionalni  in

kategorialni, saj lahko, izhajajoč iz konekcionističnega pristopa v kognitivni nevroznanosti

(npr. McLeod, Plunkett in Rolls, 1998), te motnje pojmujemo kot atraktorje, ki se oblikujejo v

nevronski mreži, ter tako funkcionirajo kot ločene, stabilne in razmeroma samostojne entitete.

Na  eni  strani  kontinuuma  anksioznosti  so  tako  atraktorji,  ki  predstavljajo  posamezne

anksiozne motnje,  na drugo stran kontinuuma pa bi  lahko umestili  t.  i.  atraktor  normalne

anksioznosti. Zaradi narave atraktorjev ni neupravičeno pričakovati, da se na srednjem delu

kontinuuma,  med  normalno  anksioznostjo  in  anksioznimi  motnjami,  nahaja  najmanj

posameznikov, saj nevronske mreže, kot vsi drugi sistemi, težijo k ustalitvi v točki, kjer je

energija sistema najmanjša in entropija največja (v atraktorjih).

Anksiozne motnje je možno zdraviti s psihoterapijo, farmakoterapijo in psihokirurgijo. Balon

(2004)  meni,  da  je  za  tretma  anksioznih  motenj  klinično  najustreznejša  kombinacija

preizkušenih oblik farmakoterapije in psihoterapije. Psihokirurgija (termokapsulotomija) pa

zaradi  precejšnjega  tveganja  motenega  delovanja  možganov  v  predelu  čelnega  režnja  kot

stranskega učinka pride v poštev le izjemoma, pri posameznih primerih težkih neobsesivnih

anksioznih motenj.
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Od psiholoških  oz.  psihoterapevtskih  intervenc  za  anksiozne  motnje  so  najbolj  raziskani

vedenjski in kognitivni pristopi (Barlow, 2004). Številne študije kažejo, da so te metode lahko

zelo učinkovite pri zmanjševanju simptomov (Deacon  in Abramowitz, 2004). Slednja avtorja

sta pregledala rezultate metaanalitičnih raziskav in zaključila, da je kombinacija kognitivnega

in  vedenjskega pristopa  učinkovita  pri  zdravljenju  anksioznih  motenj.  Tudi  uporaba  zgolj

vedenjskih metod je za nekatere anksiozne motnje (zlasti za obsesivno-kompulzivno motnjo

in  socialno  fobijo)  enako  učinkovita  kot  kombinirani  tretma;  za  zanesljivo  presojo

učinkovitosti  kognitivnih  metod  kot  samostojnega  pristopa  pa  je  bilo  izvedenih  premalo

raziskav.  Učinkovitost  zdravljenja  anksioznih  motenj  z  drugimi  (psihodinamskimi  in

humanističnimi) psihoterapevtskimi pristopi je sicer precej manj raziskana, vendar na podlagi

tega ne moremo sklepati, da ti pristopi niso učinkoviti. V literaturi lahko zasledimo, da so za

zdravljenje anksioznostnih težav primerne tudi na vpogled orientirane oblike psihoterapije,

skupinska psihoterapija, družinska terapija, interpersonalna psihoterapija in druge (npr. Poag,

2003; Lipsitz, Markowitz, Cherry in Fyer, 1999; American Psychological Association, 2004).

1.1.7 Anksioznostna občutljivost

V preteklih dveh desetletjih se je uveljavil koncept anksioznostne občutljivosti (ang. anxiety

sensitivity), ki je tesno povezan s konstruktom anksioznosti.  Anksioznostna občutljivost je,

preprosto povedano, averzija oz. bojazen pred anksioznostjo.

Potezna anksioznost in anksioznostna občutljivost sta konceptualno različna dispozicionalna

konstrukta (McNally, 1989): Potezna anksioznost je splošna nagnjenost k plašnemu odzivanju

na  stresorje,  medtem  ko  je  anksioznostna  občutljivost  specifična  tendenca  k  plašnemu

odzivanju  na  anksiozne  simptome.  Čeprav  se potezno anksiozni  posamezniki  odzivajo na

grozeče dražljaje s pretiranim strahom (oz.  anksioznostjo),  se naj ne bi plašno odzvali  na

anksiozne simptome, razen če jih ne dojemajo kot grozeče – z drugimi besedami, če nimajo

obenem tudi dovolj izražene anksioznostne občutljivosti.

Niz konfirmatornih faktorskih analiz,  ki so jih izvedli  Taylor,  Koch, McNally in Crockett

(1992), je pokazal, da naj bi imela anksioznostna občutljivost enofaktorsko sestavo. Taylor

(1995) po pregledu raziskav navedeni ugotovitvi pritrjuje, vendar dodaja, da je konstrukt na

nižji ravni morda večdimenzionalen. Poleg tega zaključuje, da anksioznostne občutljivosti in
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potezne anksioznosti sicer ne gre enačiti, vendar pa sta konstrukta hierarhično organizirana.

Anksioznostna občutljivost naj bi bila podfaktor potezne anksioznosti.

Podatki  raziskav  konsistentno  kažejo  na  to,  da  je  anksioznostna  občutljivost  pomembna

komponenta vseh anksioznih motenj, še zlasti pa je konstrukt relevanten za panično motnjo in

agorafobijo (Schoenberger, 1999).

1.2 Čuječnost

Ljudje bodo naredili kar koli, ne glede na to, kako absurdno je,
da se bodo izognili soočenju s svojo dušo.

Carl Gustav Jung (1952)

1.2.1 Opredelitev čuječnosti

Čuječnost (ang. mindfulness, nem. Achtsamkeit, fr. pleine conscience) je konstrukt, ki si je v

zadnjem desetletju in  pol utrl  pot iz  budistične psihologije na osrednje polje  zanimanja v

klinični in zdravstveni psihologiji. Do pred nedavnim konceptu še niso prisojali mesta znotraj

meja znanosti (Hayes in Feldman, 2004), zlasti v zadnjih letih pa je raziskovanje čuječnosti

zelo  naraslo  in  utrdilo  temelje  znanstveni  obravnavi  tematike,  najprej  z  ugotavljanjem

aplikativne vrednosti konstrukta in nato še z razjasnjevanjem njegove strukture. Vendar pa je

že pred tremi desetletji izšel članek o klinični uporabi čuječnostne meditacije v psihoterapiji

(Deatherage, 1975).

Kabat-Zinn  (1990)  opredeljuje  čuječnost  kot  nepresojajoče  zavedanje  sedanjega  trenutka.

Takšno zavedanje lahko vključuje tako notranje (npr. misli,  čustva) kot zunanje dogajanje

(npr.  zvoki  in  druge  zaznavne  kvalitete).  Avtor  navaja,  da  koncept  izhaja  iz  budistične

tradicije, vendar naj bi bilo možno čuječnost prakticirati neodvisno od njenega budističnega

izvora, saj gre za univerzalen fenomen. Kapaciteta za čuječnost naj bi bila splošna, inherentna

zmožnost človeškega organizma (Kabat-Zinn, 1990; Brown in Ryan, 2003, 2004). Čuječnost

v svojem bistvu predstavlja specifičen način usmerjanja pozornosti in ima številne ugodne

učinke  na  zdravje  in  blagostanje  (Kabat-Zinn,  1990),  ki  jih  predstavljam  v  posebnem

podpoglavju.  Za  čuječnost  je  značilno,  da se  posameznik s  sprejemanjem zaveda svojega

doživljanja, tudi negativnega, ne da bi se mu skušal izogniti ali mu ubežati. Poleg tega se
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vzdrži poskusov, da bi podaljšal svoja pozitivna, prijetna občutja. Kakršnega koli doživljanja,

ki  se  v  njem  pojavi  in  je  pogojeno  bodisi  z  zunanjimi  dražljaji  bodisi  z  njegovim

intrapsihičnim dogajanjem, se posameznik s sprejemanjem zaveda, takšnega, kakršno je.

Hayes  (2002)  meni,  da  bi  težko  našli  starejše  tehnike  za  spremembo  vedênja,  kot  sta

sprejemanje  in  čuječnost.  Cardaciotto  (2005)  podaja  zgodovinski  pregled  čuječnosti,  od

njenih  izvorov  v  budizmu  do  prehoda  koncepta  v  psihologijo  in  psihoterapijo.  Korenine

čuječnosti  pa  najdemo  tudi  v  zahodnem  izročilu,  v  krščanski  kontemplativni  tradiciji

(Dimidjian in Linehan, 2003; Jonas, 2006) in zahodni filozofiji (Schwartz, Gulliford, Stier in

Thienemann,  2005).  Razsvetljenski  filozof  Adam  Smith  (1759/1982),  denimo,  je  pisal  o

konceptu  nepristranskega  opazovalca,  ki  posamezniku  omogoča,  da  opazuje  svoje  misli,

čustva in vedenje kot nevpleteni, zunanji opazovalec. Zanimivo je tudi, da pri priljubljenem

ameriškem pesniku  19.  stoletja,  Henryju  Wadsworthu  Longfellowu,  najdemo  verz,  ki  na

poetičen  način  presenetljivo  dobro  ponazarja  čuječnost:  »...  sanjavo  sedeti  in  opazovati

spreminjajočo se barvo valov, ki se lomijo ob brezdelni obali uma« (Longfellow, 1856, str.

150).

V svoji analizi skladnosti čuječnosti s krščanstvom Liu (2005) meni, da vidik čuječnosti, ki se

nanaša na zavedanje oz. usmerjenost na dogajanje v sedanjem trenutku, sovpada s krščanskim

pojmovanjem.  Neskladje  s  krščanskimi  pogledi  pa  naj  bi  bilo  vsaj  delno  prisotno  pri

nepresojajoči drži, saj naj bi takšna drža predstavljala tveganje za posameznikov objektivni

pogled. V krščanstvu je pomembno presojanje po kriteriju dobrega, zavedanje brez presojanja

pa naj bi bilo temu v veliki meri nasprotno.

Sam  menim,  da  čuječnost  ni  v  nasprotju  z  moralnim  presojanjem  in/ali  moralnim

funkcioniranjem. Nepresojajoče zavedanje namreč pomeni zavedati se pojavov (npr. misli)

takšnih, kakršni so, vključno z njihovimi moralnimi vidiki. Če bi čuječnost zavirala moralne

presoje posameznika, že po definiciji ne bi bila čuječnost, saj bi takšna inhibicija pomenila

nesprejemanje določenega dela posameznikove osebnosti. Liu (2005) meni, da je čuječnost

vmesna stopnja med sprejemom in zavrnitvijo misli.  Medtem ko lahko posameznik teži k

takojšnjemu sprejemu ali zavrnitvi misli,  čuječnost omogoča potreben čas, da se na misel

osredotočimo,  si  jo  »ogledamo«.  Po  mojem  mnenju  lahko  zato  čuječnost  celo  poveča

skladnost posameznikovega vedênja z njegovimi moralnimi standardi, saj deluje kot vmesni

člen in možen prekurzor med dražljajem in reakcijo. Povečuje zavestno refleksijo in možnosti
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za  zavedanje  več  različnih  vidikov  pojava  ter  zmanjšuje  avtomatičnost  odzivanja.

Nepresojajoče, sprejemajoče zavedanje nekega fenomena ne pomeni, da se z njim strinjamo

ali  da o njem nimamo svojega mnenja ali  da se nismo pripravljeni angažirati  za  njegovo

spreminjanje,  marveč  gre  za  priznavanje  dejstva,  da  pojav  obstaja,  in  za  zaznavanje  oz.

dojemanje pojava  takšnega,  kakršen je.  Nepresojanje ne  pomeni  pasivnosti  ali  resignacije

(Segal,  Williams  in  Teasdale,  2002),  marveč  spodbuja  bolj  adaptivno  odzivanje  na

problematične situacije s tem, ko preprečuje avtomatična, impulzivna, neadaptivna vedenja

(Baer idr., 2004).

Čuječnost lahko pojmujemo kot spretnost, ki jo je možno razviti s prakso (Bishop idr., 2004).

Za razvoj čuječnosti se običajno uporablja določena vrsta meditacije, ki jo Miller, Fletcher in

Kabat-Zinn  (1995)  opredeljujejo  kot  prizadevanje  za  namerno  usmerjanje  pozornosti,  na

nepresojajoč način, na doživljanje v sedanjem trenutku ter vzdrževanje te pozornosti v času.

Cilj je kultiviranje stabilnega in nereaktivnega zavedanja sedanjega trenutka, kar se običajno

doseže z redno dnevno vadbo, ki vključuje tako formalno kot neformalno prakso čuječnosti.

Formalna praksa se nanaša na redno vsakodnevno meditacijo, neformalna praksa pa obsega

urjenje oz. uporabo čuječnosti v vsakdanjih življenjskih situacijah.

Da je z meditacijo dejansko možno povečati čuječnost, kažejo rezultati Baer in sodelavcev

(Baer idr., 2008). Navedeni avtorji so ugotovili povezanost med čuječnostjo kot osebnostno

potezo in izkušnjami z meditacijo, izraženimi v mesecih trajanja meditativne prakse. Podoben

rezultat so dobili Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht in Schmidt (2006). Carmody

in Baer (2008) poročata o povezanosti med količino časa, porabljenega doma za izvajanje

formalnih meditativnih vaj (pregled telesa, joga, meditativno sedenje) v okviru čuječnostnega

programa, in povečanjem večine facet (potezne) čuječnosti. Lau in sodelavci (Lau idr., 2006)

pa so odkrili, da je za osebe, ki imajo več izkušenj s čuječnostno meditacijo, značilna večja

čuječnost kot trenutno stanje. Poleg tega je ugotovljeno, da lahko udeležba v čuječnostnem

programu poveča tako potezno čuječnost (Nyklíček in Kuijpers, 2008) kakor tudi čuječnost

kot stanje (Lau idr., 2006).

Kabat-Zinn (1990) meni, da je pri prakticiranju čuječnosti bistvenega pomena tudi notranja

naravnanost posameznika, in navaja sedem elementov takšne drže: nepresojanje, potrpljenje,

»začetniški  um«  (ang.  beginner's  mind; doživljanje,  ki  ni  obremenjeno  s  pričakovanji  in
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predhodnimi  izkušnjami  posameznika;  dojemanje  stvari,  kot  bi  se  z  njimi  srečali  prvič),

zaupanje, neprizadevanje, sprejemanje in nenavezanost (ang. non-attachment oz. letting go).

Čuječnost  pa  ni  zgolj  tehnika,  ki  jo  po  potrebi  uporabimo.  Večji  učinek ima,  če  postane

splošen način posameznikovega delovanja oz. način življenja (Brantley, 2003). Čuječnost tudi

ni  samo produkt  meditacije  (npr.  Brown in  Ryan,  2003,  2004),  potencialno  jo  je  možno

razvijati tudi na druge načine, denimo z različnimi oblikami psihoterapije (Brown in Ryan,

2004). Posamezniki v splošni populaciji,  ki večinoma nimajo nobenih izkušenj s formalno

meditacijo, se razlikujejo v nagnjenosti k čuječnosti (Brown in Ryan, 2003).

Za angleško besedo »mindfulness« se je  pri  nas,  zlasti  v  kontekstu  budističnega  izročila,

uveljavil  prevod »čuječnost« (glej  npr.  Bennett-Goleman,  2004; Pass,  2002),  zato ta izraz

uporabljam tudi  v  pričujočem besedilu.  Veliki  angleško-slovenski  slovar  (Grad,  Škerlj  in

Vitorovič,  2000)  izraz  »mindfulness«  prevaja  kot  pozornost,  obzirnost  in  previdnost,  kar

ustreza pomenu slovenske besede »čuječnost«. Prevod »čuječnost« ustreza tudi angleškemu

izrazu »watchfulness«, ki ga je možno zaslediti kot sopomenko pojmu »mindfulness« (glej

Deatherage, 1975).

Potrebno  pa  je  pripomniti,  da  »čuječnost«  vsebinsko  morda  ni  najustreznejša  beseda  za

poimenovanje dotičnega koncepta,  tj.  nepresojajočega zavedanja.  Zato prevod »čuječnost«

uporabljam zgolj kot delovno, začasno poimenovanje, dokler ne bo na voljo ustreznejši izraz.

V slovenskem jeziku ima beseda »čuječnost« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1995) dva

pomena, in sicer (i)  pazljivost,  skrbnost in opreznost ter  (ii)  budnost (v smislu odsotnosti

spanja). Psihološki konstrukt »mindfulness« se le v manjši meri pokriva z enim ali drugim

pomenom. Epstein (2003a) ga med drugim opredeljuje kot neanksiozno prezenco, kar je celo

v nasprotju z napetostjo, ki jo povzročata pazljivost in opreznost. S tega vidika bi bil bolj

ustrezen slovenski prevod »zavedanje«, ki po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1995)

med drugim pomeni:  nahajanje v duševnem stanju,  v  katerem se neposredno ve za svoje

obstajanje in svoja duševna stanja, imeti v zavesti védenje o obstajanju koga ali česa ter imeti

v zavesti  védenje o čem. Angleški izraz »mindfulness« se pogosto uporablja sinonimno z

izrazom »awareness« (npr. Kabat-Zinn, 1990; Miller idr., 1995), ki ga lahko prevedemo kot

zavedanje. Vendar ima beseda zavedanje preširok pomen, da bi jo uporabljali kot termin, saj

bi se tako pojavil problem prevajanja izraza »awareness« v primerih, ko ne bi imeli v mislih

čuječnosti.
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Omeniti  pa  je  potrebno  še  nekoliko  drugačno  pojmovanje  čuječnosti,  ki  se  z  zgoraj

predstavljeno opredelitvijo le delno prekriva in ga srečamo v delih Langerjeve in sodelavcev.

Omenjena avtorica (Langer, 2000) čuječnost opisuje kot fleksibilno stanje uma, v katerem se

aktivno ukvarjamo s sedanjostjo, pri čemer opažamo nove stvari, aktivno ustvarjamo nove

distinkcije in smo občutljivi na kontekst. Temu nasprotno (ang. mindlessness) je delovanje, ko

se zanašamo na distinkcije in kategorije, ki smo jih ustvarili v preteklosti; ko smo ujeti v eni

sami perspektivi in prezremo alternativne perspektive, našemu vedênju pa vlada rutina. Ko

smo  čuječni,  pravila  in  rutina  sicer  lahko  usmerjajo  naše  vedenje,  vendar  ga  ne

predeterminirajo oz. vnaprej določajo. Tovrstno pojmovanje čuječnosti je bilo aplicirano na

številnih področjih, med katerimi so izobraževanje (Langer, 1993; Ritchhart in Perkins, 2000),

učenje  (Langer,  2000),  medosebna  komunikacija  (Burgoon,  Berger  in  Waldron,  2000),

predsodki  in  diskriminacija  (Langer,  Bashner  in  Chanowitz,  1985),  odklonskost  (Frable,

Blackstone in Scherbaum, 1990), duševna manjrazvitost (Reiss, 2000), turizem (Moscardo,

1996), trening kirurgov (Cauraugh, Martin in Komer Martin, 1999) in dolgoživost (Alexander,

Langer, Newman, Chandler in Davies, 1989).

Očitno je, da zanimanje za čuječnost in na čuječnosti osnovane intervence hitro narašča (npr.

Cardaciotto,  2005).  Ne  neupravičeno,  saj  že  sedaj,  ko  je  raziskovanje  konstrukta  še  v

razmeroma začetni fazi (npr. Shapiro, Carlson, Astin in Freedman, 2006), kaže, da bo imela

čuječnost v psihologiji in sorodnih vedah večjo vlogo, kot se je sprva zdelo. Po tem, ko so

raziskave v preteklih letih dale obetavne rezultate, kar zadeva praktično uporabo čuječnosti na

raznovrstnih  področjih,  je  raziskovanje  koncepta  trenutno v fazi,  ko sta  ključna  natančno

definiranje samega konstrukta in ugotavljanje njegove strukture.

Razvoj skupnega konsenza glede ključnih značilnosti ali komponent čuječnosti po mnenju

Dimidjianove  in  Linehanove  (2003)  predstavlja  enega  najbolj  kritičnih  korakov  pri

raziskovanju  klinične  uporabe  konstrukta.  Pomanjkanje  jasne  operacionalne  opredelitve

čuječnosti  je  namreč  povzročilo  precejšnje  nejasnosti,  kot  npr.  enačenje  čuječnostnih

intervenc  z  intervencami,  ki  temeljijo  na  sprejemanju,  enačenje  čuječnostnih  intervenc  z

meditacijo, zmedo pri ločevanju čuječnosti in relaksacije in podobno. Še več, pomanjkanje

širokega konsenza o tem problemu je oviralo napredek pri ugotavljanju aktivnih sestavin v

čuječnostnih  intervencah  ter  pri  ugotavljanju  čuječnostnih  mehanizmov  spremembe.  Tudi

Bishop (2002) trdi, da je odsotnost operacionalne definicije čuječnosti omejevala znanstveno

raziskovanje konstrukta, obenem pa meni, da je znanstvena opredelitev le-tega težavna.  V
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zadnjem  času  so  na  področju  raziskovanja  čuječnosti  dejansko  opazna  prizadevanja,

usmerjena  v  raziskovanje  konstrukta  čuječnosti  kot  takega.  Ugotovitve  teh  prizadevanj

predstavljam v naslednjem poglavju.

1.2.2 Struktura in merjenje čuječnosti

1.2.2.1 Struktura čuječnosti

Bishop  in  sodelavci  (2004)  so  predlagali  model  čuječnosti,  ki  vsebuje  dva  faktorja:

samoregulacijo pozornosti in usmerjenost na doživljanje. Pri prvem faktorju gre za ohranjanje

pozornosti na trenutnem doživljanju, kar omogoča povečano prepoznavo mentalnih dogodkov

(npr.  zaznav,  misli  in čustev),  ki  se v posamezniku odvijajo v sedanjem trenutku.  Gre za

občutek posameznika, da je v danem trenutku popolnoma prisoten in živ. Faktor naj bi bil

povezan s kognitivnimi procesi,  kot so vzdrževana pozornost, preusmerjanje pozornosti in

inhibicija  elaborativnega procesiranja.  Drugi faktor se nanaša na specifično orientacijo do

lastnega doživljanja v danem trenutku. Za to orientacijo so značilni radovednost, odprtost in

sprejemanje.  Gre  za  proces  odprtega  odnosa  do  lastnega  doživljanja,  za  neelaborativno

zavedanje doživljanja v sedanjem trenutku. Posameznik v čuječnosti privzame decentrirano

perspektivo do svojih misli in čustev, kar mu omogoča, da le-te doživi kot subjektivne (vs.

nujno  veljavne)  ter  prehodne  (vs.  permanentne).  Avtorji  opisanega  modela  menijo,  da  so

mnoge druge lastnosti čuječnosti, ki so navedene v literaturi in jih niso vključili v model,

dejansko šele posledica čuječnosti in ne del samega konstrukta. Primeri takšnih kvalitet so

potrpežljivost, zaupanje, nereaktivnost, modrost in sočutje.

Zanimivo  je,  da  sta  Brown  in  Ryan  (2004)  sprva  prav  tako  razvila  dvofaktorski  model

čuječnosti  (ta  je  vseboval  podobna  faktorja  prezenco  in  sprejemanje),  preučevanje

konvergentne,  diskriminativne  in  kriterijske  veljavnosti  modela  pa  je  pokazalo,  da  faktor

sprejemanje enofaktorski rešitvi ne doda nobene pojasnjevalne moči in je torej redundanten.

Po  mnenju  navedenih  avtorjev  faktor  prisotnosti  oz.  prezence,  tj.  zavedanje  trenutnega

dogajanja, že vsebuje tudi sprejemanje tega dogajanja. Temu, kar se godi v sedanjem trenutku,

naj bi lahko zares posvečali pozornost samo, če to obenem tudi sprejemamo in ne presojamo.

MacKillop  in  Anderson  (2007) sta  potrdila  enofaktorsko  strukturo  pogosto  uporabljane

Lestvice čuječne pozornosti in zavedanja (MAAS; Brown in Ryan, 2003) na velikem vzorcu

študentov. Do podobnih rezultatov so prišli Buchheld, Grossman in Walach (2001) na nemško
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govorečem vzorcu. Tudi njihova raziskava kaže na enodimenzionalnost konstrukta čuječnosti

in obstoj splošnega faktorja. Prav tako izhaja enofaktorska struktura čuječnosti iz rezultatov

analize  Freiburškega  vprašalnika  čuječnosti  (FMI),  ki  so  jo  opravili  Walach  in  sodelavci

(Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht in Schmidt, 2006).

Kljub  zgoraj  navedenim ugotovitvam o  enodimenzionalnosti  konstrukta  obstaja  kar  nekaj

argumentov,  ki  kažejo  na  to,  da  za  ustrezen  opis  čuječnosti  en  sam faktor  ne  zadostuje.

Določene  oblike  posameznikovega  usmerjanja  pozornosti  nase  ne  zmanjšujejo  stiske  in

psihopatologije,  temveč  ju  celo  povečujejo  (Bishop  idr.,  2004;  Cardaciotto,  2005).  Sama

pozornost,  menita Shapiro in Schwartz (2000), naj ne bi bila dovolj  za dosego pozitivnih

učinkov.  Pozornost,  ki  jo  spremljajo,  denimo,  perfekcionizem,  samokritika  in  frustracija,

najverjetneje  ne  bo  vodila  k  boljšemu zdravju.  Nasprotno pa utegne pozornost,  prežeta  s

kvalitetami, kot sta npr. nepresojanje in sprejemanje, zdravje izboljšati.

Po  mnenju  Wellsa  (2006)  čuječnost  ni  zgolj  stanje  samozavedanja  oz.  stanje,  v  katerem

posameznik usmerja pozornost nase. Prisotne so bolj specifične kognitivne operacije, ki so

zmožne  vplivati  na  stil  »on-line«  procesiranja.  Navedeni  avtor  opozarja,  da  lahko

samozavedanje poteka tudi na način, ki ne vključuje objektivne oz. decentrirane perspektive v

odnosu do lastnih misli. Meni, da obstaja veliko dokazov za to, da je samozavedanje kot táko

zanesljivo in pozitivno povezano z duševno patologijo.

Eden  od  tovrstnih  dokazov  je  raziskava  Cohena  in  Calamarija  (2004),  ki  je  preučevala

kognitivno samozavedanje, to je težnjo k usmerjanju pozornosti na lastne misli in k zavedanju

le-teh. Mera kognitivnega samozavedanja je pozitivno korelirala z obsesivno-kompulzivnimi

simptomi. Tudi po statistični kontroli potezne anksioznosti in interpretacije intruzivnih misli

je  kognitivno  samozavedanje  napovedovalo  obsesivno-kompulzivne  simptome.  Avtorja

zaključujeta,  da  je  kognitivno  samozavedanje  prepoznaven  del  obsesivno-kompulzivne

kognicije. Kot kaže, označuje splošno tendenco posameznika k pretiranemu zavedanju lastnih

misli in lahko igra pomembno vlogo v spreminjanju »normalnih obsesij« (kratkih vsiljivk, ki

v zavesti ne prevladajo) v abnormalne obsesije (tj. časovno potratne intruzije, ki dominirajo v

zavesti).  Kognitivno  samozavedanje  oz.  pretiran  fokus  posameznika  na  lastni  tok  zavesti

lahko poveča zavedanje misli in ovira opuščanje kognitivnih intruzij, ko se le-te pojavijo. Po

mnenju  avtorjev  raziskave  bi  lahko  imelo  kognitivno  samozavedanje  pomembno  vlogo  v

razvoju oz. ohranjanju obsesivno-kompulzivne motnje.
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Številne raziskave, ugotavljata Spurr in Stopa (2002), podpirajo trditev, da je posameznikova

nase  usmerjena  pozornost  (ang.  self-focused  attention)  povezana  s  povečanjem  socialne

anksioznosti,  manj  uspešnim  socialnim  vedenjem  ter  z  negativnimi  samoocenami  in

atribucijami. Nasprotno pa se po uspešnem zdravljenju socialne anksioznosti nase usmerjena

pozornost  zmanjša.  Navedeni  avtorici  zaključujeta,  da  obstaja  tehtna  količina  dokazov za

pomembno  vlogo  nase  usmerjene  pozornosti  pri  vzdrževanju  socialne  anksioznosti.  V

raziskavi Wellsa, Clarka in Ahmad (1998) so osebe s socialno fobijo pri imaginiranju podob

socialnih situacij pogosteje kot kontrolna skupina zavzele perspektivo opazovalca (tj. gledanje

sebe  iz  zunanjega  zornega  kota).  Po  svoji  perspektivi  pa  se  osebe  s  socialno  fobijo  od

kontrolne skupine niso razlikovale pri  imaginaciji  nesocialnih situacij,  kjer so v splošnem

zavzele terensko perspektivo (tj. gledanje nase skozi svoje lastne oči).

V  splošnem  je  povečana  nase  usmerjena  pozornost  značilna  za  veliko  kliničnih  motenj

(Ingram, 1990; Wells idr.,  1998).  Metaanaliza,  ki je združila več kot dvesto raziskovalnih

rezultatov o odnosu med nase usmerjeno pozornostjo in negativnim afektom (depresivnostjo,

anksioznostjo  in  negativnim  razpoloženjem;  Mor  in  Winquist,  2002),  je  pokazala,  da  je

tovrstna pozornost povezana z negativnim afektom, pri čemer je bila usmerjenost na zasebne

vidike jaza močneje povezana z depresivnosjo in generalizirano anksioznostjo, usmerjenost na

javne  vidike  jaza  pa  s  socialno  anksioznostjo.  Nase  usmerjena  pozornost  naj  bi  bila

nespecifični psihopatološki dejavnik (Ingram, 1990). Slednji avtor neadaptivno oz. patološko

obliko nase usmerjene pozornosti imenuje samoabsorpcija, za katero je značilna notranja, dalj

časa trajajoča in nefleksibilna pozornost.

Ker je večje samozavedanje povezano z natančnejšim in obsežnejšim védenjem o sebi (kar naj

bi bilo nadalje povezano z duševnim zdravjem), obenem pa tudi z višjo ravnijo psihološke

stiske (tj. s slabšo psihološko prilagojenostjo), Trapnell in Campbell (1999) govorita o t. i.

paradoksu  samoabsorpcije.  Čuječnost  po  mojem  mnenju  na  tem  področju  odpira  novo

poglavje.  Zanimivo  je,  da  sta  Brown  in  Ryan  (2003)  ugotovila  negativno  povezanost

čuječnosti z Lestvico samozavedanja (Fenigstein, Scheier in Buss, 1975; dotični vprašalnik je

največkrat uporabljena mera nase usmerjene pozornosti), in to kljub temu, da sta čuječnost

merila  z  že  omenjeno  lestvico  MAAS,  ki  vključuje  zgolj  faktor  zavedanja,  ne  pa  tudi

sprejemanja. Vendar avtorja MAAS, kot sem že napisal, čuječnost pojmujeta kot konstrukt, v

katerem je poleg zavedanja svojega doživljanja na impliciten način prisotno tudi sprejemanje

tega doživljanja.
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Vsekakor raziskave konstruktov, povezanih z nase usmerjeno pozornostjo, po mojem mnenju

kažejo na to, da zgolj zavedanje samega sebe oz. svojega doživljanja ni dovolj za razlago

številnih pozitivnih učinkov čuječnosti na področju psihološke prilagojenosti in duševnega

blagostanja.  Poleg zavedanja lastnih fenomenoloških vsebin je  potrebna še druga bistvena

komponenta čuječnosti – sprejemanje svojega doživljanja oz. določena kvaliteta pozornosti,

ki  omogoča  sproščeno,  dopuščajoče  in  fleksibilno  procesiranje.  Omenjena  kvaliteta

pozornosti  je bržkone bistvena za diferenciacijo čuječnosti od samozavedanja in podobnih

konceptov.  Poleg  tega  čuječna  pozornost,  v  nasprotju  s  samoabsorpcijo,  o  kateri  govori

Ingram  (1990),  ni  samo  notranja,  ni  dalj  časa  trajajoča  (v  smislu  perseveracije)  in  je

fleksibilna. Še več, na področju čuječnosti sta celo poudarjena »tekoča« narava doživljanja in

neovirano  opuščanje  (ang.  letting  go)  misli  in  čustev  v  skladu  z  načelom  naravnega

(neprisiljenega, spontanega) psihološkega procesiranja.

Trapnell  in  Campbell  (1999)  sta  podala  zanimivo  rešitev  paradoksa  samoabsorpcije.

Ugotovila sta, da podlestvica Lestvice samozavedanja (Fenigstein idr., 1975), ki se nanaša na

zavedanje  privatnih  vidikov  jaza,  sočasno  meri  dve  nepovezani,  motivacijsko  različni

lastnosti: ruminacijo (premlevanje) in refleksijo. Ruminacija v tem kontekstu pomeni pogosto

razmišljanje  o  sebi  zaradi  strahu  in  dvomov  o  sebi,  obsesivno  premlevanje  preteklih

dogodkov,  večjo  anksioznost  in  depresivnost  ter  pretirano pozornost  na grozeče dražljaje.

Refleksija  pa  predstavlja  pogosto  razmišljanje  o  sebi  zaradi  radovednosti  in  želje  po

spoznavanju  tako  pozitivnih  kot  negativnih  vidikov  sebe,  odprtost  za  nove  izkušnje  in

doživetja ter  nagnjenost k abstraktnemu in filozofskemu razmišljanju.  Zavedanje privatnih

vidikov  jaza  v  približno  enaki  meri  korelira  z  dvema  nepovezanima  osebnostnima

dimenzijama,  nevroticizmom  in  odprtostjo  za  izkušnje  (McCrae,  1993),  medtem  ko

ruminacija korelira predvsem z nevroticizmom, refleksija pa z odprtostjo za izkušnje. Zdi se,

da  motivacijsko  dvoumne  postavke  zavedanja  privatnih  vidikov  jaza  v  Lestvici

samozavedanja ne diferencirajo nevrotskih motivov za pozornost nase (npr. anksioznost) od

epistemičnih (npr. radovednost) in tako pomešajo medosebne razlike, povezane z odprtostjo

za izkušnje, s tistimi, ki se nanašajo na nevroticizem (Trapnell in Campbell, 1999).

Korelacije,  ki  sta  jih  Brown in  Ryan  (2003)  ugotovila  med  čuječnostjo  in  Vprašalnikom

refleksije  in  ruminacije,  se  skladajo  z  zgoraj  navedenim,  in  sicer  je  čuječnost  pozitivno

korelirala z refleksijo ter negativno z ruminacijo.
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Naj omenim še model  socialne fobije,  ki  sta  ga razvila  Herbert  in  Cardaciotto  (2005) in

temelji na sprejemanju doživljanja. V tem modelu sprejemanje nastopa kot ključni dejavnik,

ki odloča o izidu v situacijah, ko se v posamezniku vzbudijo z anksioznostjo povezana občutja

in misli ter pri njem povzročijo porast nase usmerjene pozornosti. V kontekstu sprejemanja,

kognitivnega in fiziološkega vzburjenja ne spremljajo poskusi kontrole, bega ali izogibanja in

posledično  je  vpliv  tega  vzburjenja  na  vedenje  minimalen.  Ob  nizkem  sprejemanju  pa

posameznik  aktivira  strategije  (npr.  racionalizacijo,  tehnike  distrakcije  in  supresijo  oz.

odrivanje  misli),  s  katerimi  skuša  nadzorovati  ali  spremeniti  obliko  in/ali  frekvenco

neprijetnih misli in občutij in katere v praksi pogosto odpovedo.

Nekateri  avtorji  pa  so  izdelali  modele  čuječnosti,  ki  vsebujejo  več  kot  dva  faktorja.  Na

podlagi pregleda čuječnostne literature so Baer in sodelavca (Baer idr., 2004) identificirali

štiri komponente konstrukta čuječnosti:

 Opazovanje – Opazovanje oz. usmerjanje pozornosti na različne dražljaje v zvezi z

notranjimi pojavi, kot so telesni občutki, kognicije in čustva, in zunanjimi pojavi,

kot so zvoki in vonji.

 Opisovanje –  Opisovanje  oz.  označevanje  opaženih  pojavov  z  besedami  (npr.

»žalost«,  »razmišljanje«),  izrazi  (npr.  »skrbi  glede  moje  službe«)  ali  stavki  (npr.

»Aha, jeza je tu!«) (Segal idr.,  2002). Gre za opisovanje brez presojanja in brez

konceptualne analize, zato naj bi se posameznik vzdržal sodb (npr. »takšen način

razmišljanja je neumen«) in razmišljanja o izvoru teh vzorcev.

 Delovanje  z  zavedanjem –  Popolna  udeleženost  oz.  prisotnost  pri  trenutni

dejavnosti  z  nedeljeno  pozornostjo,  oz.  osredotočanje  zavedanja  na  eno  stvar

naenkrat (Hanh, 1997), je osrednja sestavina mnogih opisov čuječnosti. Nasprotje

delovanja z zavedanjem je koncept  »avtomatskega pilota«,  ko se vedênje dogaja

brez zavedanja (Segal idr., 2002), ker je pozornost usmerjena drugam.

 Sprejemanje  (oz.  dopuščanje)  brez  presojanja –  Številni  avtorji  poudarjajo

sprejemanje,  dopuščanje,  nepresojajoč  oz.  neevalvirajoč  odnos  posameznika  do

svojega  trenutnega  doživljanja.  Sprejeti  brez  presojanja  pomeni  vzdržati  se

ocenjujočih oznak, kot so dober/slab, pravilen/napačen in vreden/nevreden (Marlatt

in Kristeller, 1999), ter dopustiti resničnost, kakršna je, brez poskusov, da bi se ji

izognili,  od  nje  zbežali  ali  jo  spremenili  (npr.  Dimidjian  in  Linehan,  2003).  V

klinični  praksi  se  pogosto  spodbuja  takšen  pristop,  ko  se  posameznik  sooča  z
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neželenim  doživljanjem,  kot  so  neprijetna  čustvena  stanja,  kognicije  in  telesni

občutki (Segal idr., 2002). Bistveno za komponento sprejemanja brez presojanja je

prepoznavanje in priznavanje prisotnosti teh pojavov ter dopuščanje, da so, kakršni

so, brez da jih takoj hitimo spreminjati ali odpravljati.

V zgornjem modelu Baer idr. (2004) čuječnost pojmujejo kot skupino spretnosti, ki se jih je

možno  naučiti  in  jih  uriti.  Faktorska  analiza,  ki  so  jo  izvedli,  je  potrdila  štirifaktorsko

strukturo.  Vendar  menim,  da  je  kljub  temu  potrebna  previdnost  pri  zaključevanju  o

komponentah čuječnosti, saj so avtorji pri oblikovanju postavk izhajali iz vnaprej postavljene

strukture. Z drugimi besedami, faktorska analiza je potrdila komponente, ki so jih oblikovali

na podlagi pregleda opisov čuječnosti v literaturi.

Kasneje je Baer s sodelavci (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer in Toney, 2006) na velikem

vzorcu faktorizirala postavke petih čuječnostnih vprašalnikov. Eksploratorna faktorska analiza

je pokazala pet faktorjev: opazovanje, opisovanje, delovanje z zavedanjem, nepresojanje in

nereaktivnost.  Faktorji  opazovanje,  opisovanje in  delovanje z zavedanjem ustrezajo enako

imenovanim komponentam v zgoraj predstavljenem modelu (Baer idr., 2004). Nepresojanje

označuje  nepresojanje  lastnega  doživljanja,  primera  (inverzno  točkovanih)  postavk  za  ta

faktor sta »Obsojam se za svoja neracionalna ali neprimerna čustva« in »Pravim si, da se ne bi

smel počutiti tako, kot se počutim«. Nereaktivnost pa se nanaša na nereaktivno oz. neodzivno

držo do notranjega doživljanja, npr. »Zaznavam svoje občutke in čustva, ne da bi moral na

njih  reagirati«  ali  »Ko imam neprijetne  misli  ali  predstave,  jih  običajno  zgolj  opazim in

pustim, da odidejo«. Kabat-Zinn (1990) ločuje med dvema vrstama odziva na dražljaj, med

reakcijo  (ang.  to  react)  in  odgovorom  (ang.  to  respond),  pri  čemer  naj  bi  bila  reakcija

impulzivna,  avtomatična  in  pogosto  neustrezna,  odgovor  pa  naj  bi  bil  ustreznejši  in  bolj

adaptiven.

Baer idr. (2008) so nato na neodvisnem vzorcu izvedli še konfirmatorno faktorsko analizo.

Model z enim samim, splošnim faktorjem čuječnosti se je izkazal kot neustrezen. Petfaktorski

model, predhodno dobljen z eksploratorno faktorsko analizo, se je podatkom dobro prilegal,

vendar ni bil ustrezen kot hierarhičen model, ko so bili faktorji strukturirani kot odraz enega

samega, splošnega faktorja (konstrukta) čuječnosti. Pokazalo se je, da je v splošni populaciji

hierarhični model z le štirimi faktorji (opisovanje, delovanje z zavedanjem, nepresojanje in

nereaktivnost) ustreznejši od hiearhičnega modela, ki je vključeval tudi opazovanje. Drugače
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je bilo na vzorcu oseb, ki so imele izkušnje z meditacijo, kjer se je hierarhični petfaktorski

model izkazal kot primeren. Opazovanje naj bi tako postalo faceta čuječnosti, ko se čuječnost

oz. čuječnostne spretnosti bolj razvijejo. Pri osebah z nizko izraženo čuječnostjo pa naj bi

opazovanje notranjih pojavov posledično pomenilo presojanje le-teh.4 Negativna korelacija

med  opazovanjem  in  nepresojanjem  naj  bi  pri  teh  osebah  onemogočala  obstoj  faktorja

opazovanje v strukturi  čuječnostnega konstrukta.  Avtorji zaključujejo, da splošni konstrukt

čuječnosti  vsebuje  vsaj  štiri  faktorje  oz.  facete,  ugotovitve  avtorjev  pa  naj  bi  potrdile

konceptualizacijo čuječnosti kot multifacetnega konstrukta.

Facete čuječnosti, ki so jih ugotovili Baer idr. (2006), so različno in na pričakovane načine

korelirale  z  drugimi  konstrukti.  Vse  facete  razen  opisovanja  so  imele  tudi  inkrementalno

veljavnost  pri  napovedovanju  psiholoških  simptomov.  Dodati  pa  je  potrebno  opozorilo

avtorjev  raziskave,  da  so  lahko  (vsaj  teoretično)  nekatere  od  facet,  ki  so  jih  ugotovili,

posledica čuječnosti in ne del samega konstrukta. Denimo Bishop idr. (2004) kot posledico in

ne del čuječnosti pojmujejo nereaktivnost, Brown in Ryan (2004) pa sprejemanje.

Raziskava  Baer  in  sodelavcev  (Baer  idr.,  2006)  ni  ugotovila  faktorja  sprejemanje.  S

sprejemanjem povezane postavke so v splošnem nasičevale več kot en faktor.  Kot možno

razlago  za  takšne  rezultate  avtorji  navajajo,  da  so  morda  nekateri  udeleženci  enačili

sprejemanje s strinjanjem z neželenim stanjem oz. s pasivno resignacijo. Dodajajo, da lahko

nereaktivnost in nepresojanje, ki sta se v njihovi raziskavi jasno izkazali za faceti čuječnosti,

pojmujemo kot operacionalizirano sprejemanje. Sprejemanje nekega doživljanja, na primer

tesnobe,  lahko pomeni,  da  se  vzdržimo sodb ali  samokritike  v  zvezi  s  tem doživljanjem

(nepresojanje)  ter  da  se  vzdržimo  impulzivnih  reakcij  na  doživljanje  (nereaktivnost).

Ugotovitve omenjenih avtorjev torej ne odpravljajo sprejemanja (v takšni ali drugačni obliki)

kot pomembne sestavine čuječnosti.

Omeniti velja še dva večfaktorska modela čuječnosti.  Feldman, Hayes, Kumar in Greeson

(2004,  cit.  po  Hayes  in  Feldman,  2004)  so  s  konfirmatorno  faktorsko  analizo  svojega

vprašalnika  čuječnosti  CAMS-R  (kratica  CAMS  predstavlja  ang.  Cognitive  Affective

Mindfulness Scale) na dveh velikih in etnično raznolikih vzorcih odkrili sledeče štiri faktorje:

pozornost,  zavedanje  notranjega  doživljanja,  sprejemanje  notranjega  doživljanja  in

4 Prim. razpravo o nase usmerjeni pozornosti, ki je v pričujočem besedilu podana nekaj strani nazaj, v okviru
predstavitve pomanjkljivosti enofaktorskega modela čuječnosti.
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usmerjenost  na  sedanjost.  Navedeni  štirje  faktorji  so  napovedovali  čuječnost  kot  variablo

drugega reda.

Po  mnenju  Shapiro  in  sodelavcev  (Shapiro  idr.,  2006)  pa  čuječnost  sestavljajo  sledeče

sestavine oz. mehanizmi: (i) intenca, (ii) pozornost in (iii) naravnanost (čuječnostne kvalitete).

Čuječnost naj bi bilo namerno (faktor intenca) posvečanje pozornosti (faktor pozornost), in

sicer na določen način (faktor naravnanost oz. čuječnostne kvalitete).

V opisanem modelu je eksplicitno vključen intencionalni vidik kot pomemben element, ki naj

bi se bil do neke mere izgubil, ko je zahodna psihologija skušala ekstrahirati bistvo čuječnosti

iz njenih religioznih oz. kulturnih korenin. Vključitev intence (tj. zakaj posameznik prakticira

nepresojajoče  zavedanje)  naj  bi  bila  ključna  za  celostno  razumevanje  procesa  izvajanja

čuječnosti.

Poleg tega naj bi bilo po mnenju navedenih avtorjev (Shapiro idr., 2006) bistveno tudi, kako

se nečesa zavedamo. Različni avtorji čuječnost pogosto povezujejo s čistim zavedanjem (ang.

bare awareness), ne da bi se eksplicitno ukvarjali s kvaliteto tega zavedanja. Kot velja za

intencionalni vidik čuječnosti,  naj bi  bilo pomembno v modelu čuječnosti  eksplicirati  tudi

vidik naravnanosti oz. kvaliteto pozornosti. Zgolj zavedanje brez ustrezne naravnanosti lahko

rezultira  v  obsojanju  ali  presojanju  doživljanja,  kar  lahko  povzroči  nasprotne  učinke  od

zaželenih,  na  primer  oblikovanje  vzorcev  presojanja  in  naprezanja  namesto  mirnosti  in

sprejemanja.  Avtorji  modela  opozarjajo,  da  je  označevanje  čuječnosti  v  japonski  pisavi

sestavljeno  iz  dveh  podob,  ki  sta  v  medsebojni  interakciji:  to  sta  podobi  uma  in  srca

(Santorelli,  1999,  cit.  po  Shapiro  idr.,  2006).  Po  njihovem mnenju  bi  tako bolj  natančen

prevod besede za čuječnost iz japonščine v angleščino namesto mindfulness morda bil heart-

mindfulness.

Zanimiv  dvodimenzionalni  model  čuječnosti  je  oblikovala Cardaciotto  (2005).  Po njenem

mnenju čuječnost sestavljata dve komponenti:  zavedanje sedanjega trenutka in  sprejemanje.

Prva sestavina, zavedanje, predstavlja posameznikovo kontinuirano spremljanje oz. zavedanje

svojega  trenutnega  notranjega  in  zunanjega  doživljanja.  Druga  sestavina,  sprejemanje,  pa

označuje  posameznikovo  nepresojajočo  držo  do  lastnega  doživljanja.  Za  visoko  stopnjo

sprejemanja je značilno doživljanje dogodkov v polnosti in brez obramb ter za nizko stopnjo

izogibanje  notranjemu doživljanju  in/ali  poskusi  kontroliranja  le-tega  (Hayes,  1994).  Obe

sestavini čuječnosti v modelu Cardaciotto (2005) nista neločljivo povezani. Visoka stopnja
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zavedanja  ne  pomeni  nujno  tudi  visoke  stopnje  sprejemanja  in  obratno.  Avtorica  modela

navaja,  da  je  panična  motnja  povezana  s  povečanim  zavedanjem  notranjih  fizioloških

dražljajev, vendar to zavedanje ni nepresojajoče. Po drugi strani lahko nekdo privzame zelo

sprejemajočo  držo,  ne  da  bi  se  nujno  tudi  v  dobršni  meri  zavedal svojega  trenutnega

doživljanja. S križanjem obeh dimenzij dobimo štiri psihološka stanja (Cardaciotto, 2005; glej

tudi sliko 5):

Čuječnost –  Prisotno  je  visoko  zavedanje  sedanjega  trenutka  ob  istočasnem  visokem

sprejemanju lastnega doživljanja. Med čuječnostjo posameznik opazuje svoje doživljanje brez

težnje, da bi ga nadzoroval ali se mu izogibal. Doživljanja ne ocenjuje, presoja ali verjame

njegovi  vsebini,  ampak  ga  samo  opazi  kot  mentalni  dogodek.  Čuječnost  se  odvija  brez

reference na jaz (self),  tj.  posameznik zaznave opazi kot zaznave, misli kot misli itd. Gre

preprosto za opazovanje dogajanja v sedanjem trenutku, za kontinuirano spremljanje razvoja

svojega doživljanja tukaj in zdaj

Tok – Visoko sprejemanje ob hkratnem nizkem zavedanju naj bi povzročilo stanje toka (ang.

flow). Za to duševno stanje (npr. Csikszentmihalyi, 2000) je značilna močna osredotočenost

na trenutno dejavnost, in sicer do te mere, da v zavesti niso prisotne vsebine, ki za dejavnost

niso relevantne. Spremeni se občutek za čas, tako da le-ta subjektivno mineva precej hitreje.

Odsotno je samozavedanje (Csikszentmihalyi in Rathunde, 1993, cit. po Cardaciotto, 2005).

Skratka, posameznikovo zavedanje je reducirano zgolj na določeno dejavnost. Visoka stopnja

sprejemanja  naj  bi  bila  za  tok  značilna  zato,  ker  takrat  niso  prisotni  eksplicitni  poskusi

posameznika, da bi reguliral irelevantne preokupacije in nelagodja (npr. lakoto ali utrujenost).

Pred njimi se ne skuša braniti, temveč dopušča pozornosti, da se usmerja na sedanji trenutek

in na trenutno dejavnost (Cardaciotto, 2005).

Neuspešno  izogibanje  doživljanju  in/ali  njegova  neuspešna  kontrola –  Nizka  stopnja

sprejemanja v kombinaciji z visoko stopnjo zavedanja sedanjega trenutka po mnenju avtorice

modela  (Cardaciotto,  2005)  rezultira  v  neuspešnem  izogibanju  doživljanju  (npr.  Hayes,

Wilson, Gifford, Follette in Strosahl, 1996), ki je značilno za različne oblike psihopatologije.

Kot je razvidno iz literature, namerni poskusi, da bi se izognili neprijetnemu doživljanju ali ga

kontrolirali, pogosto paradoksno povečajo jakost tega doživljanja. Osebe s panično motnjo, na

primer, imajo povečano avtonomno reaktivnost oz. občutljivost na notranje telesne dražljaje, s

čimer je povezana njihova pozornostna selektivnost na fiziološke občutke.  Ker že majhne
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spremembe fiziološkega stanja  interpretirajo  kot  katastrofične,  se  jim skušajo  izogniti  oz.

poskušajo  svoje  avtonomno  vzburjenje  kontrolirati.  Toda  pomanjkanje  sprejemanja

avtonomne aktivacije še okrepi fiziološke občutke, kar vodi v začarani krog strahu in telesnih

senzacij.  Tudi avtorica modela opozarja na ugotovitve iz literature o pozitivni povezanosti

med povečano pozornostjo nase in negativnimi razpoloženjskimi stanji  ter  celo kliničnimi

motnjami. Tudi ona ugotavlja, da ima torej tudi način, kako se nekdo nečesa zaveda, posledice

za  zdravje  in  blagostanje.  Način  oz.  kvaliteto  zavedanja  v  pričujočem modelu  čuječnosti

predstavlja  komponenta  sprejemanje,  ki  vpliva  na  to,  da  je  zavedanje  sedanjega  trenutka

nepresojajoče  in  da  ga  posameznik  izvaja  z  držo  sprejemanja  ali  sočutja  do  lastnega

doživljanja.

Uspešno izogibanje doživljanju in/ali uspešna kontrola le-tega – Stanje, ki ga sestavljata

nizka stopnja zavedanja skupaj z nizko stopnjo sprejemanja, avtorica modela imenuje uspešno

izogibanje  doživljanju  in/ali  uspešna  kontrola  le-tega.  Posameznik  svoje  neprijetno

doživljanje uspešno kontrolira oz. se mu izogne. V to kategorijo naj bi sodila tradicionalna

kognitivno-vedenjska  terapija,  ki  je  usmerjena  na  spremembo  doživljanja,  kar  dosega  z

metodami, kot sta sproščanje (relaksacija) in kognitivno preoblikovanje oz. prestrukturiranje.

V uspešno izogibanje oz. kontrolo doživljanja avtorica uvršča tudi pozornostni trening (Wells,

1990), ki skuša povečati posameznikovo usmerjanje pozornosti na zunanje dogodke, da bi se

zmanjšal njegov fokus nase. Wells (1990) je ugotovil, da lahko pozornostni trening zmanjša

panične napade in napetost. Avtorica modela pa opozarja, da imajo tovrstne metode omejitve,

saj  predstavljajo  tveganje  za  paradoksno  vzbujanje  dogodka,  ki  se  mu  izogibamo  ali  ga

kontroliramo, kar bi imelo za posledico neuspešno izogibanje doživljanju.

Model  avtorice  Cardaciotto  (2005)  je  zanimiv,  vendar  pa  je  vprašanje,  ali  res  lahko

tradicionalno kognitivno-vedenjsko terapijo in morebitne druge podobne terapevtske metode

opredelimo  kot  uspešno  kontrolo  doživljanja  z  značilnostima  nizko  zavedanje  in  nizko

sprejemanje. Drugačno pojmovanje zagovarja Martin (1997), ki meni, da je čuječnost skupni

faktor  vseh  psihoterapevtskih  orientacij,  vključno  s  kognitivno-vedenjsko  terapijo.  V

Cardaciottinem modelu pa je čuječnost predstavljena kot kombinacija visokega zavedanja in

visokega sprejemanja, kar je diametralno nasprotje uspešnega izogibanja doživljanju, kamor

avtorica uvršča kognitivno-vedenjsko terapijo.
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Slika 5. Štiri duševna stanja v dvodimenzionalnem modelu čuječnosti (Cardaciotto, 2005).

Strategiji tradicionalne kognitivno-vedenjske terapije in čuječnosti se v osnovi sicer dejansko

bistveno  razlikujeta.  Za  prvo  je  značilna  usmerjenost  v  spreminjanje,  za  čuječnost  pa

usmerjenost  v  sprejemanje  (glej  npr.  Lau  in  McMain,  2005).  Vendar  pa  je  kognitivno-

vedenjska terapija v zadnjem času v veliki meri in uspešno integrirala pristope, ki temeljijo na

čuječnosti  in  sprejemanju.  Hayes  (2002)  govori  celo  o  t.  i.  tretjem  obdobju  v  razvoju

kognitivno-vedenjske terapije.  V prvem obdobju je šlo za sistematično aplikacijo teorije in

principov učenja v razvoju specifičnih vedenjskih intervenc za čustvene motnje.  Za drugo

obdobje je bilo značilno vključevanje kognitivne terapije, ki je razširilo pojmovanje od zgolj

vedenjskih  modelov  psihopatologije  še  na  vlogo  pozornosti,  spomina  in  mentalnih

reprezentacij. Za tretje obdobje, ki je še v začetni fazi razvoja, pa so značilne intervence, ki

kombinirajo značilnosti prejšnjih dveh obdobij z elementi čuječnosti.

Teasdale (2003, cit. po Hayes, Luoma, Bond, Masuda in Lillis, 2006) meni, da se ti slednji

pristopi namesto na direktno spreminjanje psiholoških dogodkov osredotočajo na poskuse, da

bi  spremenili  funkcijo  teh  dogodkov in posameznikov odnos do njih.  Medtem ko je  bila

tradicionalna kognitivno-vedenjska terapija usmerjena v zmanjšanje pogostosti, jakosti, oblike
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ali situacijske občutljivosti negativnih misli, uporabljajo novejše oblike kognitivno-vedenjske

terapije  bolj  drugoreden,  kontekstualen  oz.  metakognitiven  pristop  h  kogniciji  (Masuda,

Hayes, Sackett in Twohig, 2004). Gre za oblike kognitivno-vedenjske terapije, ki v veliki meri

temeljijo na čuječnosti.

Če nekoliko posplošimo tezo Hofmanna in Asmundsona (2008), lahko tako tradicionalne kot

novejše  pristope  kognitivno-vedenjske  terapije  uvrstimo  v  širši  kontekst  emocionalne

regulacije. Uravnavanje čustev je možno bodisi s spremembo kognitivne ocene zunanjih ali

notranjih  čustvenih  dražljajev  (antecedentno  usmerjena  emocionalna  regulacija)  bodisi  s

spremembo  emocionalnih  odzivov  (na  odziv  usmerjena  emocionalna  regulacija).  Tako

tradicionalna kognitivno-vedenjska terapija kot na čuječnost in sprejemanje usmerjeni pristopi

spodbujajo adaptivne strategije uravnavanja čustev, toda ciljajo na različni fazi emocionalnega

procesa: Kognitivno-vedenjska terapija spodbuja antecedentno usmerjene strategije regulacije

emocij, medtem ko na čuječnost in sprejemanje orientirani pristopi zmanjšujejo neadaptivne

na odziv usmerjene strategije emocionalne regulacije, kot je supresija. Čeprav med obema

pristopoma obstajajo temeljne razlike v filozofski podlagi,  so na čuječnost in sprejemanje

usmerjene strategije popolnoma kompatibilne s kognitivno-vedenjsko terapijo in utegnejo v

splošnem prispevati dodano vrednost pri terapevtski obravnavi nekaterih motenj.

Kot je razvidno iz zgornjega pregleda dosedanjih ugotovitev o zgradbi konstrukta čuječnosti,

so na  dotičnem področju  potrebne še  nadaljnje  raziskave.  Zaenkrat  pa  kaže,  da  strukturo

čuječnosti bistveno opredeljujeta dve komponenti: zavedanje svojega doživljanja v sedanjem

trenutku  ter  sprejemanje  tega  doživljanja.  Druga  komponenta  se  lahko  izraža  tudi  kot

nepresojanje  ali  nereaktivnost.  Ker  gre  za  faceti  istega  konstrukta,  je  najustrezneje,  če

čuječnost  opredelimo  kot  posameznikovo  sprejemajoče,  nepresojajoče  zavedanje  svojega

doživljanja5 v sedanjem trenutku. Dvofaktorski model čuječnosti se zdi najbolj parsimoničen

in obsega elementa, ki sta za opis oz. opredelitev čuječnosti nepogrešljiva.

5 V navedeni opredelitvi  se beseda »doživljanje« nanaša na doživljanje tako notranjih kot zunanjih dražljajev.
Čeprav večina avtorjev pri definiranju čuječnosti navaja zgolj formulacijo »sprejemanje sedanjega trenutka«, se
mi zdi pomembno v opredelitev čuječnosti dodati besedo »doživljanje«, in sicer v izogib dvoumnosti. Čuječnost
namreč ne pomeni, da oseba pasivno sprejema vsakršno dogajanje v sebi in okrog sebe, ne da bi ga presojala v
luči svojih vrednostnih meril oz. usmeritev. Zavedanje brez presojanja se nanaša le na raven posameznikovega
doživljanja (tj. na njegove zaznave, misli in čustva), ki je kot posledica notranjih in/ali zunanjih dogodkov prisotno
v posamezniku v danem trenutku. Čuječnost tako ne izključuje konstruktivnega odzivanja v situacijah, ko oseba
presodi,  da je to potrebno. Celo nasprotno, verjetno je,  da bo odziv v stanju čuječnosti  optimalnejši  oz.  bolj
prilagojen situaciji, pa naj bo ta situacija zunanja (npr. pomoč pri naključni prometni nesreči) ali notranja (npr.
odločitev za ustrezno obliko počitka in sprostitve po napornem delovnem tednu).
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Cardaciotto  (2005)  meni,  da  sta  sprejemanje  in  na  sedanji  trenutek  usmerjeno  zavedanje

osrednji  komponenti  čuječnosti  in  da  večina  kliničnih  opredelitev  čuječnosti  eksplicitno

vključuje ta dva koncepta. Sillifant (2007) pa je preučil številne facete čuječnosti in zaključil,

da so pri nekaterih od teh strokovnjaki med seboj precej enotni, pri nekaterih pa se njihova

mnenja  dokaj  razhajajo;  za  faktorja  usmerjenost  na sedanjost  in  sprejemanje tako obstaja

soglasje  v  vseh  obravnavanih  pristopih.  Podobno  Breslin,  Zack  in  McMain  (2002)

ugotavljajo,  da vse na čuječnosti osnovane intervence poudarjajo zavedanje, usmerjeno na

sedanji  trenutek,  in  sprejemanje  kot  pomembna  vidika  čuječnostne  meditacije.  Dvodelna

opredelitev  čuječnosti  (zavedanje  dogajanja  v  sedanjem  trenutku  v  kombinaciji  s

sprejemajočim  odnosom  do  trenutnega  doživljanja)  je  skladna  tudi  s  pojmovanjem

Linehanove in sodelavcev (npr. Dimidjian in Linehan, 2003) o obstoju dveh vrst čuječnostnih

spretnosti.  V  prvi  skupini  so  spretnosti,  ki  določajo,  kaj oseba  počne  pri  prakticiranju

čuječnosti,  spretnosti  v drugi skupini pa se nanašajo na način,  kako posameznik izvaja  te

aktivnosti.

Po  mnenju  Cardaciotto  (2005)  je  možno in  tudi  smiselno  ločeno  obravnavati  čuječnostni

komponenti zavedanje in sprejemanje. Če tega ne storimo, ni mogoče odgovoriti na vprašanje,

ali  so  pozitivni  učinki  povečane  čuječnosti  posledica  povečanega  zavedanja,  povečanega

sprejemanja  ali  obojega.  V  teoretičnih  modelih  psihopatologije  neločevanje  med

komponentama  čuječnosti  povzroča  nejasnost  glede  specifičnih  učinkov  zavedanja  in

sprejemanja. Navedenemu v prid govorita dve ugotovitvi, do katerih je omenjena avtorica

prišla  s  primerjavo  izraženosti  čuječnosti  na  kliničnem  in  nekliničnem  vzorcu.  Prva

ugotovitev je, da je bila v nekliničnem vzorcu nizka stopnja depresivnosti in anksioznosti

povezana z višjo stopnjo sprejemanja, medtem ko zavedanje z depresivnostjo in anksioznostjo

ni bilo povezano. Druga ugotovitev se nanaša na razliko v zavedanju in sprejemanju med

obema vzorcema. Čeprav sta bila v nekliničnem vzorcu bolj izražena tako zavedanje kot tudi

sprejemanje,  je  bila  razlika  med  kliničnim  in  nekliničnim  vzorcem  večja  na  dimenziji

sprejemanja.

Kot so ugotovili Lau in sodelavci (Lau idr., 2006), je tudi za čuječnost kot stanje značilna

dvofaktorska  struktura.  Navedeni  avtorji  so s  Torontsko lestvico  čuječnosti  (ang.  Toronto

Mindfulness  Scale;  vprašalnik  je  predstavljen  v  naslednjem  podpoglavju)  ugotovili  dva

faktorja  čuječnosti  kot  stanja,  in  sicer  radovednost  ter  decentracija.  Slednji  faktor  je  pri
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udeležencih raziskave uspešno napovedoval klinično izboljšanje na področju psihopatologije

in subjektivnega stresa.

Kohls,  Sauer  in  Walach (2009) so želeli  ugotoviti,  ali  je  ustreznejši  eno-  ali  dvofaktorski

model čuječnosti. Identificirali so dva faktorja: prezenco (prisotnost v sedanjem trenutku) in

sprejemanje. Pokazalo se je, da je precejšnja negativna povezanost čuječnosti z anksioznostjo

in  depresivnostjo  v  celoti  posledica  faktorja  sprejemanje.  Avtorji  zaključujejo,  da  ima

dvofaktorski  model  čuječnosti  hevristično  vrednost,  za  praktične  namene  pa  naj  bi

zadostovalo obravnavanje čuječnosti kot enorazsežnostnega konstrukta.

Naj  omenim še  raziskavo Kollmana,  Browna  in  Barlowa (2008),  ki  kaže  na  konstruktno

veljavnost sprejemanja. Rezultati konfirmatorne faktorske analize so podprli konvergentno in

diskriminantno  veljavnost  sprejemanja  v  primerjavi  z  dvema  sorodnima  konstruktoma.

Ugotovitev je pomembna, ker kaže, da obstoječe empirične podpore ugotovitvam o klinični

uporabnosti  sprejemanja  ne  gre  pripisati  konceptualni  podobnosti  sprejemanja  z  drugimi

konstrukti. Avtorji menijo, da je konstrukt sprejemanja težko operacionalizirati, vendar ga ob

njegovi  uporabi  lahko  izkustveno  prepoznamo:  kot  aktiven  proces  dopuščanja  notranjih

dogodkov v odsotnosti poskusov kontrole, kot nekakšno odpiranje in opuščanje (ang. letting

go) obenem. Prej oviranemu emocionalnemu doživljanju je tako dovoljen prost potek, brez

izčrpavajočih, neučinkovitih in interferirajočih poskusov nadzorovanja njegove dinamike.

1.2.2.2 Merjenje čuječnosti

Čuječnost je možno zanesljivo in veljavno meriti (Brown in Ryan, 2003), za kar je bilo doslej

izdelanih že kar nekaj inštrumentov samoocenjevalnega tipa. V nadaljevanju bom na kratko

predstavil glavne čuječnostne vprašalnike.

Lestvica  čuječne  pozornosti  in  zavedanja (ang.  Mindful  Attention  Awareness  Scale –

MAAS; Brown in Ryan, 2003) – Lestvica obsega 15 postavk, ki se vse vrednotijo obrnjeno.

Lestvica namenoma meri le en faktor, in sicer na sedanjost usmerjeno pozornost/zavedanje.

Freiburški  vprašalnik  čuječnosti (ang.  Freiburg  Mindfulness  Inventory –  FMI oz.  nem.

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit – FFA; npr. Buchheld, Grossman in Walach, 2001) –

Vprašalnik vsebuje 30 postavk ter obstaja v nemški in angleški različici. Meri nepresojajoče

opazovanje dogajanja v sedanjem trenutku in odprtost za svoje negativno doživljanje. Kar se
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tiče  notranje  strukture  vprašalnika,  se  je  kot  najustreznejša  izkazala  enofaktorska  rešitev.

Vprašalnik je bil izdelan na vzorcu oseb, ki so prakticirale čuječnostno meditacijo, in avtorji

inštrumenta  opozarjajo,  da  je  primeren  le  za  udeležence,  ki  imajo  s  tovrstno  meditacijo

izkušnje.  Osebe,  ki  s  čuječnostno  meditacijo  nimajo  izkušenj,  bi  lahko  pomen  številnih

postavk napačno razumele. Drugače je s krajšo različico vprašalnika (Walach idr., 2006), ki

vsebuje 14 postavk in ga je možno uporabiti tudi pri osebah, ki nimajo izkušenj z meditacijo.

Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti (ang. Kentucky Inventory of Mindfulness

Skills – KIMS; Baer idr.,  2004) – Vprašalnik meri štiri  čuječnostne spretnosti,  ki  sem jih

podrobneje  opisal  v  poglavju  o  strukturi  čuječnosti:  opazovanje,  opisovanje,  delovanje  z

zavedanjem in sprejemanje brez presojanja. Vsebuje 39 postavk.

Kognitivno-afektivna  lestvica  čuječnosti (ang.  Cognitive  Affective  Mindfulness  Scale –

CAMS;  Hayes  in  Feldman,  2004)  –  Vprašalnik  obsega  18  postavk  ter  meri  zavedanje,

pozornost, usmerjenost na sedanjost in sprejemanje/nepresojanje. Postavke se ne nanašajo na

celotno  doživljanje  posameznika,  temveč  le  na  njegov  odnos  do  svojih  misli  in  čustev.

Izkušnje  z  meditacijo  pri  udeležencih  niso  potrebne,  saj  inštrument  meri  čuječnost,

pridobljeno  z  življenjskimi  izkušnjami,  verskimi  praksami,  (psiho)terapijami  in  treningi

spretnosti, ki ne učijo neposredno spretnosti čuječnostne meditacije. Vprašalnik je občutljiv

na spremembo čuječnosti tekom psihoterapije (Kumar, Feldman in Hayes, 2003, cit. po Hayes

in Feldman, 2004). Kasneje so lestvico še izboljšali in nastala je različica z 12 postavkami

(CAMS-R; Feldman, Hayes, Kumar in Greeson, 2003, 2004, cit. po Hayes in Feldman, 2004).

Filadelfijska  lestvica  čuječnosti (ang.  Philadelphia  Mindfulness  Scale –  PHLMS;

Cardaciotto,  2005;  Cardaciotto,  Herbert,  Forman,  Moitra  in  Farrow,  2008)  –  Merski

pripomoček  vsebuje  dve  podlestvici,  zavedanje  sedanjega  trenutka  in  sprejemanje,  kot

osrednji komponenti čuječnosti. Podlestvici medsebojno ne korelirata. Vsaka podlestvica je v

vprašalniku zastopana z 10 postavkami, skupno torej inštrument obsega 20 postavk.

Vprašalnik čuječnosti (ang.  Mindfulness Questionnaire – MQ; Chadwick, Hember, Mead,

Lilley in Dagnan, 2005, cit. po Baer idr., 2006) – Vprašalnik meri čuječnostni pristop do misli

in podob, ki  vzbujajo stisko. Vseh 16 postavk se začne z »Ko imam misli  ali  podobe, ki

vzbujajo stisko, običajno« in nadaljuje z odzivom, ki je povezan s čuječnostjo,  npr.  »sem

zmožen zgolj opaziti jih, ne da bi reagiral«. Avtorji lestvice menijo, da postavke odslikavajo

štiri vidike čuječnosti, in sicer čuječno opazovanje, opuščanje (ang. letting go), neaverzijo in
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nepresojanje,  vendar  pa  se  je  kot  najustreznejša  izkazala  enodimenzionalna  struktura

vprašalnika.

Petfacetni vprašalnik čuječnosti (ang. Five Facet Mindfulness Questionnaire – FFMQ; Baer

idr.,  2006) – Vprašalnik je  nastal  s faktorizacijo postavk petih že omenjenih čuječnostnih

vprašalnikov (MAAS,  FMI,  KIMS, CAMS in  MQ),  kar  je  dalo  rešitev  s  petimi  faktorji:

opazovanje,  opisovanje,  delovanje  z  zavedanjem,  nepresojanje  notranjega  doživljanja  in

nereaktivnost  na  notranje  doživljanje.  Z  izborom  sedmih  ali  osmih  postavk  z  največjo

nasičenostjo  na  posameznem faktorju  (in  nizko  nasičenostjo  na  vseh  ostalih  faktorjih)  je

nastal vprašalnik, ki vsebuje 39 postavk.

Torontska lestvica čuječnosti (ang.  Toronto Mindfulness Scale – TMS; Bishop idr., 2004;

Lau idr., 2006) je doslej edina lestvica za merjenje čuječnega stanja. Namenjena je uporabi pri

osebah, ki so tik pred tem meditirale. Vprašalnik naj bi vseboval le en faktor, ki naj bi se

nanašal  na  stanje  povečanega  zavedanja  telesnih  občutkov,  misli  in  čustev,  kot  tudi  na

opazovalno držo, za katero so značilni radovednost, sprejemanje in odprtost za doživljanje.

Vendar pa so Lau idr. (2006), kot sem že omenil, odkrili, da merski pripomoček vsebuje dva

faktorja,  radovednost  in  decentracijo.  Lestvica  ima  10  postavk  in  je  primerna  tako  za

posameznike s predhodnimi izkušnjami s čuječnostno meditacijo kakor tudi za osebe brez

tovrstnih izkušenj.

1.2.3 Značilnosti čuječnosti in mehanizmi delovanja

1.2.3.1 Povezanost potezne čuječnosti z drugimi konstrukti

Čuječnost kot osebnostna poteza pozitivno korelira z odprtostjo za izkušnje po modelu velikih

pet  faktorjev  osebnosti,  pa  tudi  s  samospoštovanjem,  optimizmom,  pozitivnim  afektom,

zadovoljstvom z življenjem, vitalnostjo, samoaktualizacijo ter z avtonomijo in povezanostjo

(ang.  relatedness)  (Brown  in  Ryan,  2003).  Negativno  pa  potezna  čuječnost  korelira  s

faktorjem nevroticizma po  modelu  velikih  pet  in  nadalje  z  depresivnostjo,  anksioznostjo,

negativnim afektom, somatizacijo, fizičnimi simptomi (o katerih so osebe same poročale) ter

absorpcijo  (Brown  in  Ryan,  2003).  Poleg  tega  slednja  avtorja  menita,  da  je  čuječnost

povezana s  čustveno inteligentnostjo,  opredelila  pa sta  tudi  odnos čuječnosti  z  različnimi

konstrukti  samozavedanja. Ti naj bi se od čuječnosti  razlikovali po tem, da se v glavnem
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nanašajo na refleksivno zavedanje, medtem ko ima čuječnost bolj perceptivni, predrefleksivni

značaj.

Thompson in Waltz (2007) sta, prav tako po modelu velikih pet faktorjev osebnosti, ugotovila

pozitivno  povezanost  čuječnosti  kot  osebnostne  poteze  s  prijetnostjo  in  vestnostjo  ter

negativno  povezanost  z  nevroticizmom.  Čuječnost  tudi  (pozitivno)  korelira  s  srečo  in

kvaliteto  življenja  (Cardaciotto  idr.,  2008).  V  primerjavi  z  nekliničnimi  vzorci  je  za

psihiatrične  populacije  značilna  nižja  raven  potezne  čuječnosti,  npr.  pri  osebah  z  mejno

osebnostno  motnjo  (Baer  idr.,  2004)  ter  pri  osebah  z  motnjami  hranjenja  in  v  splošnem

psihiatričnem vzorcu (Cardaciotto idr., 2008).

1.2.3.2 Fiziološki korelati čuječnosti

Čuječnost se odraža tudi na fiziološki ravni. Davidson in sodelavci (2003) so pri osebah, ki so

se udeležile programa pomoči s čuječnostjo, po zaključku le-tega ugotovili levo anteriorno

povečanje EEG funkcije,  tj.  vzorec, ki je povezan s pozitivnim afektom. Za čuječnost oz.

povišano zavedanje  naj  bi  bili  značilni  hitri  teta  možganski  valovi,  medtem ko naj  bi  se

povečana  internalizirana  pozornost  odražala  v  obliki  počasnih  alfa  valov  (Takahashi  idr.,

2005).  Aftanas  in  Golocheikine  (2001)  sta  ugotovila  pozitivno  korelacijo  med

introspektivnimi pokazatelji čuječnosti pri meditaciji in teta valovi.

Za čuječnostno meditacijo je značilna tudi povišana raven melatonina, hormona, ki je povezan

z  različnimi  biološkimi  funkcijami,  pomembnimi  za  ohranjanje  zdravja  in  preprečevanje

bolezni, vključno z rakom (Massion, Teas, Hebert, Wertheimer in Kabat-Zinn, 1995).

Newberg  in  Iversen  (2003)  v  svojem  pregledu  nevroznanstvenih  vidikov  meditacije

zaključujeta, da nevrofiziološki učinki,  ki se pojavijo med meditacijo,  tvorijo konsistenten

vzorec  sprememb.  Le-te  vključujejo  določene  ključne  možganske  strukture  v  povezavi  z

avtonomnimi  in  hormonalnimi  spremembami.  Odražajo  se  tudi  v  nevrokemičnih

spremembah, ki obsegajo sisteme endogenih opiatov, GABA, norepinefrin in serotonergični

sistem.

Do zanimivih  ugotovitev  sta  prišla  Cahn in Polich  (v tisku),  ki  sta  preučevala  evocirane

potenciale  pri  izkušenih  čuječnostnih meditatorjih.  Med meditacijo  je  bila,  v  primerjavi  s

kontrolnim  mentalnim  stanjem,  znižana  amplituda  možganskih  valov  N1,  P2  in  P3a.
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Zmanjšanje amplitude vala P3a med meditacijo je bilo največje pri udeležencih, ki so navajali

večjo količino dnevne meditativne prakse, in se ni pojavilo pri udeležencih, ki so poročali o

zaspanosti  med  eksperimentalno  meditativno  seanso.  Navedeni  rezultati  kažejo,  da  lahko

meditativno stanje zmanjša amplitudo nevrofizioloških procesov, ki so podlaga usmerjanja oz.

osredotočanja  pozornosti  na  distrakcijske  dražljaje.  Skladno  z  namenom  čuječnostne

meditacije (tj. zmanjšanje kognitivne in emocionalne reaktivnosti), omenjeni upad amplitude

vala  P3a  ob  distrakcijskih  dražljajih  po  mnenju  avtorjev  raziskave  odraža  zmanjšano

avtomatsko  reaktivnost  in  manjše  evaluativno  procesiranje  nerelevantnih,  pozornostno

zahtevnih dražljajev.

Omeniti  velja  še  hipotezo  o  nevrobiološki  podlagi  kontinuuma  čuječnost–disociacija

(Corrigan,  2002).  Za  stanje  čuječnosti,  v  katerem  je  afekt  dobro  uravnavan,  naj  bi  bila

značilna obojestranska (bilateralna) aktiviranost kognitivnega dela anteriorne cingulne skorje,

medtem  ko  je  za  hipnotsko  disociacijo  in  potravmatske  sindrome  značilna  enostranska

dejavnost  desnega  anteriornega  cingulnega  korteksa.  Ob  peritravmatski  disociaciji  naj  bi

nastopila  prekinitev  vzajemnega  odnosa  med kognitivnim in  afektivnim delom anteriorne

cingulne skorje; aktivnost afektivnega dela naj bi tako ostala visoka, toda brez zavedanja. Z

zmanjšanjem stiske in reprocesiranjem oz. predelavo travme naj bi se dejavnost afektivnega

dela zmanjšala, aktivnost kognitivnega dela anteriorne cingulne skorje pa povečala in tako naj

bi  se  med  obema  področjema  ponovno  vzpostavil  recipročni  odnos.  Obojestranska

aktiviranost kognitivnega dela naj bi preprečevala interferenco s strani neželenih negativnih

afektov in kognicij.

1.2.3.3 Čuječnostni mehanizmi spremembe

Kateri  so  mehanizmi  oz.  »aktivne  učinkovine«,  s  katerimi  lahko  na  čuječnosti  temelječe

oblike pomoči dosežejo spremembe? Kot ugotavlja Martin (1997), čuječnost integrira vsebine

iz kognitivnih, vedenjskih, izkustvenih in psihodinamskih teorij. Poleg tega čuječnost cilja na

procese,  ki  so skupni  različnim patologijam (Teasdale,  Segal  in  Williams,  2003),  s  čimer

lahko razložimo njeno učinkovitost na širokem spektru različnih motenj in problemov.

Baer (2003) meni, da je temeljni vidik čuječnostnih oblik pomoči nepresojajoča, sprejemajoča

drža do notranjega doživljanja. Čuječnostni programi vključujejo sprejemanje misli, čustev,

impulzov, bolečine in drugih kognitivnih, čustvenih in telesnih pojavov brez poskusov, da bi
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jih  spremenili,  jim  ubežali  ali  se  jim  izognili.  Poleg  mehanizma  sprejemanje  omenjena

avtorica  navaja  še  sledeče  mehanizme spremembe:  izpostavitev  (ang.  exposure;  čuječnost

lahko  izboljša  zmožnost  posameznika  za  toleriranje  negativnih  emocionalnih  stanj),

kognitivna  sprememba  (čuječnost  lahko  vodi  do  sprememb  v  vzorcih  mišljenja  ali  v

posameznikovem odnosu do svojih misli), self-management (izboljšano samoopazovanje, ki

je posledica treninga čuječnosti,  omogoča uporabo različnih spretnosti za spoprijemanje in

prepoznavo zgodnjih znakov problemov) ter relaksacija.

Hayes in Feldman (2004) pa sta zapisala, da čuječnost predstavlja čustveno ravnotežje, ki

vključuje sprejemanje notranjega doživljanja, afektivno jasnost, zmožnost uravnavanja emocij

in razpoloženj, kognitivno prožnost in zdrav pristop k problemom. Poleg tega lahko čuječnost

po mnenju Borkovca (2002) zaradi usmerjanja pozornosti na sedanjost vodi v osredotočanje

na proces ali na intrinzične kvalitete dejavnosti,  kar lahko posledično poveča zadovoljstvo

posameznika ob izvajanju aktivnosti in zmanjša njegovo negativno čustveno doživljanje ob

morebitnem neuspehu (tj.  če  ne bi  dosegel  ekstrinzičnega cilja).  Čuječnost  vpliva tudi  na

zmanjšanje  premlevajočega  mišljenja  (ruminacije).  V  raziskavi,  kjer  so  Ramel,  Goldin,

Carmona in McQuaid (2004) ugotavljali vpliv čuječnosti na afektivne simptome (depresivnost

in  anksioznost),  disfunkcionalna  prepričanja  in  premlevanje,  se  je  učinek  čuječnosti  na

ruminativno  mišljenje  ohranil  tudi  po  kontroli  vpliva  na  afektivne  simptome  in

disfunkcionalna prepričanja.

Zanimivi so rezultati raziskave Mooree in Malinowskega (2009), ki so pokazali,  da sta za

višjo raven čuječnosti značilni bolj učinkovita pozornost in večja kognitivna fleksibilnost. Po

mnenju  omenjenih  avtorjev  njune  ugotovitve  kažejo  na  povezavo  med  čuječnostjo  in

izboljšanjem  pozornostnih  funkcij  ter  povečanjem  kognitivne  prožnosti,  kar  naj  bi  bilo

relevantno za duševno ravnotežje in blagostanje.

Omeniti velja še, da naj bi bila čuječnostna meditacija povezana s premikom k primarnemu

procesu mišljenja (Kutz, Borysenko in Benson, 1985). Posameznik to v meditaciji doživi kot

intenzivno perceptualno zavedanje: objekte in njihove reprezentacije doživlja bolj živo, bolj

se zaveda njihovih primarnih kvalitet,  kot  sta  npr.  oblika in  barva.  Poveča se zaznavanje

objektov v njihovih prvotnih značilnostih, takšnih, kakršni so, in ne zgolj v funkciji, ki jo

predstavljajo. Takšno primarno doživljanje naj bi povzročilo večjo konceptualno fleksibilnost.
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V modelu  Shapiro  in  sodelavcev  (Shapiro  idr.,  2006),  ki  sem ga  že  omenil,  kot  glavni

mehanizmi čuječnosti nastopajo intenca, pozornost in naravnanost. Navedeni mehanizmi se

združujejo v metamehanizem, ki ga avtorji imenujejo repercepcija (ang. reperceiving). Gre za

pomemben premik v perspektivi, ki nastane, ko je posameznik namenoma pozoren, in sicer z

odprtostjo  in  nepresojanjem.  V  procesu  čuječnosti  se  je  oseba  zmožna  razistovetiti

(deidentificirati) od vsebine zavesti (tj. svojih misli) in videti svoje doživljanje, ki se odvija od

trenutka do trenutka, z večjo jasnostjo in objektivnostjo. Koncept pozaznavanje je podoben

decentraciji. Lahko vodi k dodatnim mehanizmom, povzročiteljem spremembe in pozitivnih

rezultatov  čuječnosti.  Avtorji  modela  izpostavljajo  štiri  takšne  dodatne  mehanizme:  (i)

samouravnavanje  (samoregulacija),  (ii)  razjasnitev  vrednot,  (iii)  kognitivna,  čustvena  in

vedenjska prožnost ter (iv) izpostavitev. V navedenih mehanizmih naj bi bile inherentne tri

osnovne komponente čuječnosti, intenca, pozornost in naravnanost.

Pomemben delež učinkovanja čuječnosti izhaja iz njene komponente sprejemanje. Čuječnost

je postopek aktivnega sprejemanja psiholoških vsebin,  saj preko nje posameznik prihaja v

neposreden stik z dogodki v svoji duševnosti (Hayes, 2001). Kot taka je čuječnost nasprotna

izogibanju  doživljanju  (ang.  experiential  avoidance;  Hayes,  Wilson,  Gifford,  Follette  in

Strosahl,  1996),  ki  naj  bi  bilo  funkcijska  dimenzija,  udeležena  v  mnogih  oblikah

psihopatologije:  veliko  duševnih  motenj  lahko  razumemo  kot  nezdravo  prizadevanje

posameznika, da bi ubežal ali se izognil določenim čustvom, mislim, spominom in drugim

notranjim doživetjem. Hayes (1994) navaja, da bi bila lahko npr. fobija rezultat bežanja pred

strahom, depresija  način izogibanja bolečini,  tesnobi  in jezi,  zloraba drog pa produciranje

določene emocije namesto neke druge. Poskus, da bi se izognili doživljanju kakega čustva,

meni omenjeni avtor, lahko jakost prav tega čustva še poveča.

Neučinkovito je tudi izogibanje neželenim mislim. Marcks in Woods (2005) ugotavljata, da

raziskave kažejo na neučinkovitost supresije (odrivanja iz zavesti, op. M. Č.). Ta naj bi vodila

k še večji pogostosti misli, katerim se posameznik skuša izogniti, ter k večji čustveni stiski.

Avtorja sta izvedla raziskavo, v kateri sta primerjala supresijo in sprejemanje kot dva načina

odzivanja na vsiljive misli.  Poskusi  supresije  so povzročili  povečanje emocionalne stiske,

medtem ko je v skupini, ki je uporabljala sprejemanje, čustvena stiska (ne pa tudi frekvenca

intruzivnih misli) upadla.
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Za Hayesa (2001) namenoma sprejeti težavno psihološko vsebino pomeni spremeniti njeno

funkcijo:  Dogodek,  ki  bi  sicer  lahko  povzročil  izogibanje,  tako  povzroči  opazovanje  in

odprtost. Ko posameznik opusti poskuse, da bi se spremenil, takoj postane drugačen na zelo

globok, temeljit način. Aktivno sprejemanje naj bi bilo tako ena najbolj radikalnih strategij za

spreminjanje  na  področju  psiholoških  oblik  pomoči  in  je  zlasti  uporabno  pri  težavnih,

kroničnih in na terapijo rezistentnih problemih (Hayes, 2001).

Sprejemanje  lahko  pojmujemo  tudi  kot  obliko  prikrite  desenzitizacije  in  kot  proces

dekondicionalizacije  oz.  odpogojevanja  (Breslin  idr.,  2002)  ali  kot  pristop,  ki  temelji  na

izpostavitvi  (Hayes in  Feldman,  2004).  Za slednjega se zdi,  da je  prestal  preizkus časa –

različne teoretske usmeritve se strinjajo, da so izpostavitev vsebinam, ki se jim posameznik

izogiba,  afektivno  vzburjenje  in  emocionalna  toleranca  pomembni  elementi  procesa

spreminjanja v psihoterapiji (Hayes in Feldman, 2004). Kar se tiče dekondicionalizacije, pa

Breslin  idr.  (2002)  v  čuječnosti  vidijo  možnost  za  urjenje  novega  pogojnega  odziva  (tj.

nepresojajočega zavedanja sedanjega trenutka) na dražljaje, povezane z negativnim notranjim

doživljanjem, kar naj bi omogočalo ugašanje starega pogojnega odziva (izogibanja).

Učinki čuječnosti v veliki meri izhajajo tudi iz decentrirane perspektive (Teasdale, Segal in

Williams,  1995)  oz.  opazovanja  zunanjih  in  notranjih  dogodkov na  način  nepristranskega

opazovalca, priče. Marlatt in Kristeller (1999) menita, da je morda najpomembnejša klinična

aplikacija  čuječnosti  zmožnost  postaviti  se  v  t.  i.  opazujoči  jaz  (Deikman,  1982,  cit.  po

Marlatt  in  Kristeller,  1999),  tj.  posvečati  pozornost  mislim in  čustvom,  ki  se  dogajajo  v

sedanjem trenutku.

Po mnenju Teasdalea in sodelavcev (Teasdale idr.,  2000) je zmožnost zavzeti decentrirano

perspektivo  do  lastnega  notranjega  doživljanja  ključna  za  preprečevanje  eskalacije

disfunkcionalnih misli  in  zmanjševanje izogibanja emocijam. Decentrirana perspektiva oz.

koncept  opazujočega  jaza  predstavljata  povezavo  čuječnostne  meditacije  z  vedenjskimi

tehnikami,  kot  je  spremljanje  (ang.  monitoring),  in  kognitivnimi  tehnikami,  v  katerih  se

sistematično  ugotavlja  popačene  ali  disfunkcionalne  misli  (Marlatt  in  Kristeller,  1999).

Sklepamo lahko, da ima čuječen posameznik večjo zmožnost videti povezave med mislimi,

čustvi in dejanji ter večjo kapaciteto za prepoznavo pomenov in vzrokov svojega doživljanja

in vedenja (Bishop idr., 2004).

91



Čuječnost, trdita Marlatt in Kristeller (1999), zmanjšuje pretirano istovetenje posameznika z

njegovimi mislimi ter mu omogoča, da vidi le-te kot zgolj misli in ne kot osebne direktive,

katerim  mora  slediti.  Podobno  lahko  zapišem  za  čustva.  Kutz  idr.  (1985)  navajajo,  da

posameznik  emocije  v  čuječnostni  meditaciji  nepristransko  opazuje,  kar  vodi  v  postopno

spoznanje, da je posamezno čustvo (npr. jeza ali strah) njegovo lastno občutje, ki se nahaja

znotraj  njega  in  se  pojavlja  v  različnih  transformacijah.  Oseba  tako  čedalje  bolj  razume

proces, s katerim lahko zunanji dogodki postanejo racionalizacija njene lastne emocije.

Čuječnost  je  lahko  tudi  oblika  substitucije  odziva.  Novi  odziv,  tj.  pristop  k  situaciji  z

objektivnim  zavedanjem,  lahko  povzroči  posameznikovo  ugotovitev,  da  situacija  nima

inherentne vrednosti, kar vodi v zmanjšano emocionalno reaktivnost (Bishop, 2002).

Potrebno  pa  je  opozoriti,  da  nepristransko opazovanje,  ki  je  značilno  za  čuječnost,  ni  le

nepristransko, temveč je  tudi  vključujoče (Teasdale,  1999b) in  sprejemajoče,  po čemer se

čuječnost  razlikuje  od  obrambnih  mehanizmov,  kot  je  npr.  intelektualizacija.  Pri

intelektualizaciji se posameznik postavi v položaj objektivnega opazovalca in misleca, s čimer

se izogne emocijam in pritiskom teženj (Praper, 1999), medtem ko je čuječnost naravnana na

zavedanje  in sprejemanje  vseh  vidikov  doživljanja  v  sedanjem trenutku.  Germer  (2005b)

meni, da pri izvajanju čuječnosti pravzaprav ne opazujemo svojega doživljanja na objektiven

način  kot  nečesa  ločenega  od  nas,  temveč  se  mirno  sprijaznimo z  njim  kot  udeleženi

opazovalci.

Wells  (2002)  učinek  čuječnosti  na  informacijsko  procesiranje  v  čustveni  motnji  vidi  v

aktivaciji  metakognitivnega  načina  procesiranja.  Za  razliko  od  objektnega  načina

procesiranja,  ki misli  obravnava kot odraz realnosti  in zahtevo po dejanju, metakognitivni

način obravnava misli kot mentalne dogodke, za katere ni nujno, da odražajo resničnost. V

kontekstu  generalizirane  anksiozne  motnje,  na  primer,  strategije  objektnega  načina

procesiranja vključujejo presojo grožnje in izvedbo vedenj, ki grožnjo zmanjšujejo (npr. skrb

in pretirana pozornost na dražljaje v zvezi z morebitno nevarnostjo). Metakognitivni način

procesiranja pa vključuje presojo misli in izvedbo vedenj kognitivne kontrole (npr. prekinitev

skrbi, preusmeritev pozornosti). Verjetni rezultat objektnega načina procesiranja je okrepitev

neadaptivnih prepričanj, medtem ko metakognitivni način predvidoma vodi v preoblikovanje

prepričanj  in  razvoj  novih  planov.  Učinkovita  kognitivna  terapija  naj  bi  temeljila  na
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vzpostavitvi metakognitivnega načina procesiranja, ki odpravi ovire za spremembo kognicije,

ki so nastale kot posledica neadaptivnega procesiranja.

Kognitivnopsihološke  raziskave  so  podale  zanimive  ugotovitve,  ki  potrjujejo  pomen

decentrirane perspektive pri uravnavanju emocij. Sheppard in Teasdale (2000) sta odkrila, da

je  za  depresivne  osebe  značilen  deficit  v  kontroliranem  procesiranju,  natančneje  v

metakognitivnem spremljanju (ang. metacognitive monitoring). Pomanjkljivo metakognitivno

spremljanje,  v  povezavi  s  produkti  disfunkcionalnih  shem,  naj  bi  bilo  podlaga

disfunkcionalnega mišljenja pri  depresiji.  V neki drugi raziskavi sta Sheppard in Teasdale

(2004) ugotovila, da je bilo zmanjšanje disfunkcionalnega mišljenja pri depresivnih osebah, ki

so  bile  v  delni  remisiji,  povezano  predvsem s  povečanim metakognitivnim spremljanjem

disfunkcionalnih  kognitivnih  produktov,  ne  pa  tudi  z  zmanjšanim  dostopom  do

disfunkcionalnih shem.

Teasdale in sodelavci (Teasdale idr., 2002) so uvedli koncept metakognitivnega zavedanja in

ga opredelili kot kognitivni set, v katerem posameznik negativne misli in čustva doživlja kot

mentalne  dogodke in  ne  kot  del  sebstva  (selfa).  Menijo,  da  je  metakognitivno  zavedanje

povezano z ranljivostjo za depresijo. Pri rezidualno depresivnih osebah so ugotovili manjšo

dostopnost  metakognitivnih  setov  v  primerjavi  s  kontrolno  skupino  oseb  brez  depresije.

Dostopnost metakognitivnih setov je pri rezidualno depresivnih pacientih predicirala ponovni

izbruh bolezni. Tako kognitivna terapija kot kombinacija čuječnosti in kognitivne terapije sta

pri  osebah,  pri  katerih  sta  zmanjšali  tveganje  za  ponovno  depresivno  epizodo,  povečali

dostopnost metakognitivnih setov.

Z decentrirano perspektivo je povezan koncept kognitivne defuzije, ki se pojavi kot posledica

čuječnosti  (Hayes,  2002).  Kognitivna  defuzija  pomeni,  da  se  posameznik  namenoma

razistoveti  (deidentificira) od svojih misli  (Hayes, Strosahl in Wilson, 1999, cit.  po  Mace,

2007).  Tehnike  kognitivne  defuzije  niso  usmerjene  v  spreminjanje  oblike  ali  pogostosti

(negativnih) misli in drugih intrapsihičnih dogodkov, temveč skušajo spremeniti funkcijo teh

dogodkov. Z drugimi besedami, cilj je sprememba posameznikovega odnosa do navedenih

pojavov.  Primeri  tehnik  kognitivne  defuzije  so,  denimo,  da  oseba  svojo  negativno  misel

mirno,  hladnokrvno  opazuje,  jo  glasno  ponavlja,  dokler  ne  ostane  le  njen  zvok,  ali  jo

obravnava kot zunanji dogodek, ki ga je možno opazovati, in ji dá obliko, velikost, barvo ali

hitrost. Ena od možnosti je tudi, da se zahvali svojemu umu za tako zanimivo misel. Takšni
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postopki skušajo zmanjšati dobesedno kvaliteto misli z zmanjšanjem težnje posameznika, da

bi misel obravnaval kot nekaj, na kar se le-ta nanaša (npr. »Nisem kaj prida«), in ne kot nekaj,

kar on neposredno doživlja (npr. misel »Nisem kaj prida«). Običajno je rezultat defuzije, da

posameznik manj verjame takšnim mislim ali da postane nanje manj navezan, in ne takojšnja

sprememba v pogostosti pojavljanja misli (Hayes idr., 2006).

Kot pomemben mehanizem čuječnosti velja izpostaviti še samoregulacijo. Le-to omogočajo

kibernetske povratne zanke, ki se vzpostavijo, ko se posameznik zaveda svojega vedênja in

duševnih vsebin. Na ta način čuječnost omogoča identifikacijo problemov, zaradi decentrirane

perspektive pa tudi olajšuje ugotavljanje alternativnih načinov njihovega reševanja (Černetič,

2005a).  Shapiro  idr.  (1998)  menijo,  da  je  samoregulacija  bistven  mehanizem,  s  katerim

čuječnostne  intervence  dosegajo  spremembe  na  področju  duševnega  in  telesnega  zdravja.

Shapiro in Schwartz (2000) sta celo razvila model samoregulacije, ki temelji na čuječnosti,

imenovan  intencionalna  sistemska  čuječnost.  Pomen  čuječnosti  za  samouravnavanje  je

razumljiv,  saj  kot  navajata  Brown in  Ryan (2003),  je  po  kibernetičnih  teorijah  pozornost

ključna za procese komunikacije in kontrole, na katerih temelji regulacija vedenja.

Eden  od  mehanizmov delovanja  čuječnosti  je  po  mojem mnenju  tudi  sprememba  fokusa

pozornosti. Posameznik v stanju čuječnosti opazi oz. zazna širši nabor dražljajev.  Kontekst

vsakega posameznika v vsakem trenutku sestavlja več kot le (aktualne) težave; z drugimi

besedami, realnost je vedno širša od svojega problematičnega dela. Vsebuje tudi pozitivne

vidike, ki jih brez čuječnosti oseba morda ne bi opazila oz. se jih zavedla. Tako ima čuječen

posameznik po mojem mnenju več možnosti za doživljanje pozitivnih čustev, slednja pa niso

kompatibilna z negativnimi čustvi (Fredrickson, 2000).

Zanimiva je povezanost čuječnosti s področjem psihoterapije kot takim. Za Martina (1997) je

čuječnost  eden od skupnih  faktorjev,  ki  so  prisotni  v  vseh  psihoterapevtskih  orientacijah.

Čeprav koncept izhaja iz vzhodne psihologije in meditativne prakse, naj bi bila čuječnost,

četudi prikrito, že ves čas prisotna tudi v zahodnih psihoterapijah. Omenjeni avtor opredeljuje

čuječnost kot stanje psihološke svobode, ki se pojavi, ko pozornost ostane mirna in prožna,

brez navezanosti na katero koli gledišče. Na primer pri prostem asociiranju, ki ga uporablja

psihodinamična orientacija, posameznik govori o svojih mislih, čustvih in podobah, medtem

ko  njegova  pozornost  prosto  drsi  po  mentalni  pokrajini.  Takšna  prostolebdeča  pozornost

omogoča identifikacijo nezavednih konfliktov.

94



V podobnem  stanju  odprte  pozornosti,  še  navaja  Martin  (1997),  se  medtem  nahaja  tudi

terapevt, ki klienta sprejemajoče posluša in se pri tem vzdrži sodbe. Speeth (1982) trdi, da

obstaja  podobnost  med čuječnostjo  in priporočenim duševnim stanjem psihoanalitika med

terapijo. Po Freudu (1912/2001) naj se terapevt ne bi trudil osredotočati pozornosti na nobeno

posamezno vsebino v klientovem pripovedovanju, temveč naj bi ohranjal do vsega, kar sliši,

enako mero t. i. prostolebdeče pozornosti. Podobno Grepmair, Mitterlehner, Loew, Bachler,

Rother  in  Nickel  (2007)  menijo,  da  vsi  terapevti  med izvajanjem psihoterapije  usmerjajo

svojo pozornost na takšen ali  drugačen način, in priporočajo čuječnostni način usmerjanja

pozornosti.

Prav tako je koristno, da psihoterapevti tudi izven terapije prakticirajo čuječnost. Glede na

ugotovitve dveh eksperimentalnih raziskav (Grepmair, Mitterlehner, Loew in Nickel, 2007;

Grepmair  idr.,  2007),  čuječnostna meditacija psihoterapevtov pozitivno vpliva na potek in

rezultate terapije, ki jo ti izvajajo s klienti. Višja raven čuječnosti pa koristi tudi terapevtom

samim,  v  smislu  njihovega  večjega  psihičnega  blagostanja  in  zadovoljstva  z  delom  ter

manjšega izgorevanja (May in O'Donovan, 2007).

1.2.4 Dosedanje aplikacije in rezultati čuječnosti

V psihologiji in medicini je v zadnjem času interes za vključevanje čuječnosti v klinično delo

s klienti strmo naraščal (Bishop, 2002; Kabat-Zinn, 2003; Krasner, 2004).

Od  oblik  psihosocialne  pomoči,  ki  kot  glavno  ali  vsaj  eno  od  pomembnejših  sestavin

vključujejo čuječnost, je najpogostejši na čuječnosti temelječ program za zmanjševanje stresa

(ang.  mindfulness-based stress reduction – MBSR). Gre za strukturiran,  8- do 10-tedenski

skupinski program, v katerem udeleženci z različnimi oblikami meditacije postopno razvijajo

čuječnost (npr. Grossman, Niemann, Schmidt in Walach, 2004; Kabat-Zinn, 1990). Glede na

probleme udeležencev so lahko skupine heterogene ali homogene. Srečanja potekajo enkrat

tedensko in trajajo običajno dve uri in pol, del programa pa je tudi eno celodnevno srečanje.

Ker  se  predpostavlja,  da  se  čuječnost  razvija  z  redno  prakso,  se  udeleženci  na  začetku

obvežejo, da bodo meditirali tudi doma, po 45 minut dnevno (formalna praksa), čuječnost pa

naj bi razvijali tudi v vsakdanjem življenju (neformalna praksa). Poleg meditacije program

vsebuje  še  psihoedukacijo  s  področja  stresa  in  emocij.  Cilj  postopkov,  uporabljenih  v

programu, je učiti udeležence, da bi se bolj zavedali svojih misli in čustev ter spremenili svoj

95



odnos do njih. Z vajo naj bi razvili zmožnost, da se v stresnih situacijah mirno odmaknejo od

svojih misli in čustev, namesto da bi zapadli v anksiozno skrb ali druge vzorce negativnega

mišljenja, ki bi lahko povečali stres in čustveno stisko (Bishop, 2002). Program podrobno

predstavlja njegov avtor Kabat-Zinn (1990).

Program MBSR je  bil  apliciran  že  na številna  področja  in  probleme.  Ugotovljeni  so  bili

njegovi ugodni učinki na količino simptomov, blagostanje in kakovost življenja v heterogeni

populaciji  pacientov (Majumdar,  Grossman,  Dietz-Waschkowski,  Kersig  in  Walach,  2002;

Reibel, Greeson, Brainard in Rosenzweig, 2001), pri pacientih po presaditvi organov (Gross,

Kreitzer,  Russas,  Treesak,  Frazier  in  Hertz,  2004)  ter  pri  osebah po travmatski  poškodbi

možganov, pri katerih so bile ostale možnosti pomoči že izčrpane (Bédard idr., 2003).

Program se je izkazal kot učinkovit tudi pri premagovanju stresa. Dve raziskavi (Rosenzweig,

Reibel, Greeson, Brainard in Hojat, 2003; Shapiro, Schwartz in Bonner, 1998) sta ugotovili

njegovo učinkovitost pri zmanjševanju stresa študentov medicine.  Poleg tega je bil program

uspešen pri obvladovanju stresa in težav z razpoloženjem staršev otrok s posebnimi potrebami

in različnimi kroničnimi motnjami (Minor, Carlson, Mackenzie, Zernicke in Jones, 2006). V

slednjem primeru so starši (v raziskavo so bile večinoma vključene matere) pred pričetkom

programa  poročali  o  zelo  visoki  ravni  stresa  in  razpoloženjskih  težav,  kar  je  tekom

osemtedenskega programa bistveno upadlo.

Intervenca MBSR je lahko učinkovita tudi pri premagovanju stresa in povečevanju kvalitete

življenja  pri  strokovnjakih  v  zdravstvu  (Shapiro,  Astin,  Bishop  in  Cordova,  2005).

Osemtedenski program čuječnostne meditacije,  podoben MBSR, je imel prav tako ugodne

učinke  pri  odpravljanju  stresa  zdravstvenih  strokovnjakov,  in  sicer  se  je  po  izvedenem

programu  izboljšalo  razpoloženje  udeležencev,  njihova  emocionalna  izčrpanost  pa  se  je

zmanjšala (Galantino, Baime, Maguire, Szapary in Farrar, 2005).

V eksperimentu Nyklíčka in Kuijpers (2008) sta bila pri udeležencih, ki so zaključili program

MBSR,  v  primerjavi  s  kontrolno  skupino prisotna  večji  upad zaznanega stresa  in  vitalne

izčrpanosti ter večji porast pozitivnega afekta in kvalitete življenja. Carmody in Baer (2008)

poročata  o  povezanosti  med  količino  časa,  porabljenega  doma  za  izvajanje  formalnih

meditativnih  vaj  v  okviru  MBSR,  in  izboljšanjem na  področjih  psihološkega blagostanja,

zaznanega stresa in psiholoških simptomov. Chang idr. (2004) pa navajajo, da se je tekom

programa MBSR pri udeležencih znižala raven stresa, povečali pa so se pozitivna duševna
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stanja (npr. usmerjena pozornost,  produktivnost,  ugodje) ter čuječnostna samoučinkovitost.

Slednji koncept predstavlja vidik samoučinkovitosti, ki se nanaša na posameznikovo gotovost

vase, da bo lahko v  težavnih, stresnih situacijah (npr. ko pomembni drugi kritizira njegovo

slabo navado ali ko je utrujen, lačen, občuti bolečino) ohranil čuječno stanje oz. nepresojajoče

zavedanje.

V raziskavi bolnikov z luskavico (Kabat-Zinn, 2003), kožno boleznijo, ki naj bi bila precej

povezana s stresom, so udeleženci ob običajni terapiji (obsevanje z ultravijolično svetlobo)

trikrat  tedensko  po navodilih  z  avdio  kasete  izvajali  čuječnostno  meditacijo.  Rezultati  so

pokazali,  da se  je  njihova koža celila  štirikrat  hitreje  kot  pri  kontrolni  skupini,  ki  je  bila

deležna le običajne obravnave.

Precejšnja  vrednost  MBSR  se  je  pokazala  pri  pomoči  bolnikom  z  rakom,  zlasti  za

zmanjševanje  simptomov  stresa  in  negativnega  afekta  (Bishop,  2002;  Carlson,  Ursuliak,

Goodey, Angen in Speca, 2001; Speca, Carlson, Goodey in Angen, 2000). Tacónova (2003) je

ugotovila, da čuječnostna meditacija pri bolnikih z rakom povečuje občutek kontrole, ki je

pomemben prediktor poteka te bolezni. Poleg tega meni, da čuječnost zmanjšuje zanikanje in

potlačevanje negativnih čustev in doživetij, kar naj bi bilo prav tako precej povezano z rakom.

Pri ženskah z rakom na dojki so Tacón, Caldera in Ronaghan (2004) kot posledico udeležbe v

programu MBSR poleg zmanjšanja stresa ugotovile tudi boljšo psihično adaptacijo na njihovo

bolezen in ugodnejši zdravstveni lokus kontrole.

Metaanaliza,  ki  sta jo opravila Ledesma in Kumano (2008), je pokazala,  da lahko MBSR

dejansko pripomore k duševnemu zdravju bolnikov z rakom in izboljša njihovo psihosocialno

prilagoditev na bolezen. Pripomore lahko celo k njihovemu telesnemu zdravju, vendar pa je

velikost učinka za telesno zdravje majhna in za prepričljive dokaze tovrstnega učinkovanja bi

bile potrebne dodatne raziskave.

Posebno  zanimivi  so  učinki  MBSR na  imunski  sistem:  Davidson  in  sodelavci  (2003)  so

udeležence raziskave cepili proti gripi. Pri osebah, ki so pred tem opravile MBSR, so izmerili

večjo količino protiteles proti gripi v primerjavi s kontrolno skupino. Podobno je MBSR, v

primerjavi s kontrolno skupino, povzročil povečano dejavnost in število naravnih celic ubijalk

pri osebah, okuženih z virusom HIV (Robinson, Mathews in Witek-Janusek, 2003).
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Čuječnostne strategije so obetavna oblika pomoči tudi na področju psihiatričnih motenj. Poleg

učinkov  čuječnosti  na  anksioznost  in  anksiozne  motnje,  čemur  v  nadaljevanju  posvečam

posebno poglavje, bi na tem mestu omenil učinke čuječnosti na depresijo. Segal, Williams in

Teasdale (2002) so za namen preprečevanja ponovnega nastopa bolezni pri osebah z depresijo

integrirali kognitivno-vedenjsko terapijo za depresijo (npr. Butler in Beck, 1995) z elementi

MBSR v pristop, imenovan čuječnostna kognitivna terapija (ang. mindfulness-based cognitive

therapy – MBCT), ki  je pri  zmanjševanju verjetnosti  ponovnega izbruha depresije izkazal

pozitivne rezultate (npr. Ma in Teasdale, 2004; Teasdale idr., 2000).

MBCT temelji  na  treningu kontrole  pozornosti,  ki  je  značilen  za  čuječnostno meditacijo,

vključuje pa tudi implicitno modifikacijo z afektom povezanih shematskih mentalnih modelov

(Teasdale,  1999a;  Teasdale  idr.,  1995).  Posameznika  usposobi,  da  se  zave  potencialno

depresogenih  misli,  čustev  in  telesnih  občutkov,  ki  lahko  vodijo  v  ponovitev  depresivne

epizode,  ter  dovolj  zgodaj  prekine  ta  proces  z  zmanjšanjem  disfunkcionalnega,

premlevajočega  oz.  ruminativnega  procesiranja  (Teasdale,  1999a).  V  primerjavi  s

tradicionalno kognitivno terapijo se MBCT namesto na spreminjanje vsebine disfunkcionalnih

misli osredotoča na povečanje metakognitivnega odnosa do tovrstnih misli (Teasdale, 1999b).

Teasdale, Segal in Williams (1995) menijo, da lahko s pristopom, ki ga uporablja MBCT, pri

preventivi ponovnega nastopa depresije dosežemo podobne učinke kot s kognitivno terapijo.

Čuječnostni pristop pa naj bi imel tudi svoje prednosti, saj je časovno bolj ekonomičen in je

funkcionalen tudi takrat, ko je posameznik v remisiji, medtem ko kognitivna terapija cilja na

specifične misli in vedenja, povezane z depresijo, ti pa so v evtimičnem stanju precej redki.

Posebno zanimivi so rezultati raziskave Kennyja in Williamsa (2007), ki so pokazali ugodne

učinke MBCT celo pri  trenutno aktivno depresivnih osebah,  pri  katerih predhodne oblike

zdravljenja  (medikamentozna  terapija  ali/in  standardna  individualna  kognitivno-vedenjska

terapija) niso povzročile zadostnega učinka.

Čuječnost,  bodisi  kot  samostojna  oblika  pomoči  bodisi  kot  pomembna  sestavina  drugih

programov, je izkazala  obetavne rezultate  tudi  na področju zlorabe substanc in  odvisnosti

(Bowen  in  Marlatt,  2009;  Breslin  idr.,  2002;  Kavanagh,  Andrade  in  May,  2004),  v

psihoterapiji oseb s kompleksnimi problemi (Herbert, 2002), pri kompulzivnem prenajedanju

(Telch,  Agras  in  Linehan,  2001),  pri  odraslih  z  motnjo  pomanjkljive  pozornosti  in

hiperaktivnosti  (v  tem  primeru  je  bila  posledica  izboljšanje  simptomatike,  izmerjeno  s
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psihometričnimi  in  nevropsihološkimi  testi;  Hesslinger  idr.,  2002),  pri  mladostnikih  z

motnjami pozunanjanja (npr.  z vedenjsko motnjo ali  z  motnjo pomanjkljive pozornosti  in

hiperaktivnosti; Bögels, Hoogstad, van Dun, de Schutter in Restifo, 2008) in v psihoterapiji

mejne osebnostne motnje (npr. Simpson idr., 1998; Bohus idr., 2000).  Poleg tega je potezna

čuječnost  negativno  korelirala  s  patološkim  hazardiranjem,  tudi  po  statistični  kontroli

pogostosti hazardiranja in potezne samokontrole (Lakey, Campbell, Brown in Goodie, 2007).

Ugodni  učinki  čuječnosti  so  se  pokazali  celo  pri  psihozah.  Dobro  kontrolirana  raziskava

Bachove in Hayesa (2002) je ugotavljala učinkovitost terapije sprejemanja in predanosti (ang.

acceptance and commitment therapy – ACT; Hayes, Strosahl in Wilson, 2003) pri osebah s

psihozo (največ udeležencev je imelo diagnozo shizofrenije). ACT je terapija, v kateri eno

glavnih  sestavin  predstavljajo  čuječnostni  elementi.  V eksperimentalni  skupini,  ki  je  bila

poleg običajnega zdravljenja deležna tudi ACT, je bil  odstotek ponovno hospitaliziranih v

štirih mesecih po končani terapiji pol manjši kot v kontrolni skupini, česar ni bilo mogoče

pripisati  jemanju  zdravil,  upadu  čustvene  stiske  ali  zmanjšanju  pogostosti  pojavljanja

simptomov (blodenj in halucinacij). Količina simptomov, o katerih so poročali udeleženci, je

bila v eksperimentalni skupini celo večja, vendar pa so ti pacienti svoje simptome ocenjevali

kot manj resnične oz. manj verjetne.

V  razširitvi  pravkar  opisane  raziskave  (Gaudiano  in  Herbert,  2006)  so  bili  udeleženci,

hospitalizirani pacienti s psihotičnimi simptomi, v eksperimentalni skupini prav tako deležni

terapije  sprejemanja  in  predanosti  (ACT).  Kontrolna  skupina  je  bila  deležna  običajnega

zdravljenja, poleg tega pa še dodatne obravnave, s čimer je bil kontroliran morebiten učinek

dodatne pozornosti,  ki  bi jo bila sicer dobila eksperimentalna skupina.  Udeleženci v obeh

skupinah so tako prejeli, časovno gledano, enako količino terapevtske obravnave. V skupini

ACT se je  pokazalo izboljšanje  afektivnih simptomov,  izboljšanje  na socialnem področju,

splošno  izboljšanje  ter  zmanjšanje  stiske,  povezane  s  halucinacijami.  Ob  odpustu  iz

psihiatrične ustanove je več udeležencev v eksperimentalni kot v kontrolni skupini izkazovalo

klinično pomembno izboljšanje simptomov. Verjetje udeležencev v svoje halucinacije pa se je

zmanjšalo samo v ACT skupini.

V  literaturi  lahko  zasledimo  še  sledeče  ugodne  učinke  čuječnostnih  pristopov:  pri

izboljševanju partnerskih odnosov (Carson, Carson, Gil in Baucom, 2004), pri otrocih (Ott,

2002)  in  starostnikih  (McBee,  2003),  pri  delu  učiteljev  (Gold  idr.,  2010;  Napoli,  2004),
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zdravnikov  (Epstein,  2003a,  2003b)  in  psihoterapevtov  (May  in  O'Donovan,  2007),  v

poslovnem okolju (Fiol in O'Connor, 2003), v pravni praksi in vrhunskem športu (Keeva,

2004),  pri  osebah  z  multiplo  sklerozo  (v  smislu  zmanjšanja  simptomov  in  izboljšanja

ravnotežja;  Mills  in  Allen,  2000)  ter  pri  obravnavi  vedenjskih  problemov  oseb  z  blago

duševno manjrazvitostjo (Singh,  Wahler,  Adkins in Myers,  2003).  Poleg tega je  čuječnost

pozitivno povezana s študijsko uspešnostjo študentov (Shao in Skarlicki, 2009).

Čuječnost  je  bila  aplicirana  tudi  na  področju  starševstva.  Dumas  (2005)  opisuje  svoj  na

čuječnosti temelječ model usposabljanja staršev za ravnanje z motečimi otroki. Čuječnostni

pristop naj bi vodil v spremembo rigidnih vzorcev vedenja, ki v družinah z motečimi otroki

povzročajo  konflikte.  V že  omenjeni  raziskavi  (Minor  idr.,  2006) pa  je  program  MBSR

bistveno pripomogel k zmanjšanju stresa in težav z razpoloženjem staršev otrok s posebnimi

potrebami in različnimi kroničnimi motnjami.

Omeniti velja še, da je bil program MBSR integriran z nekaterimi drugimi oblikami pomoči

in tako so nastale čuječnostna realitetna terapija (ang.  mindfulness-based reality therapy –

MBRT; Pierce, 2003), čuječnostna umetnostna terapija (ang. mindfulness-based art therapy –

MBAT; Monti  in  Peterson,  2004)  in  čuječnostna  transakcijska  analiza  (ang.  mindfulness-

based transactional analysis; Žvelc, Černetič in Košak, v tisku).

Kot  je  razvidno iz  zgornjega pregleda,  je  bila  čuječnost  aplicirana na številnih področjih.

Večina  avtorjev se strinja,  da so čuječnostni  pristopi  tudi  dejansko učinkoviti  na širokem

spektru kliničnih in nekliničnih problemov. Metaanalitične študije (Baer, 2003; Grossman idr.,

2004; Proulx, 2003) takšno oceno potrjujejo.

Leskowitz (2004) je zapisal, da se je uporaba meditacije v zdravstvu razvila do stopnje, ko ni

več  pojmovana  kot  oblika  alternativne  medicine.  Čeravno  so  za  udeležence  programi,  ki

temeljijo na čuječnosti, s svojo zahtevo po redni in časovno dokaj obsežni meditaciji precej

zahtevni, jih velik delež te programe tudi zaključi ter nadaljuje z izvajanjem čuječnosti še

dolgo po zaključku programa (Baer, 2003).

Vendar pa različni avtorji opozarjajo, da so za dokončno oceno uporabnosti in učinkovitosti

čuječnostnih oblik pomoči potrebne še nadaljnje raziskave (npr. Breslin idr., 2002; Proulx,

2003) in da številne obstoječe študije vsebujejo metodološke pomanjkljivosti  (Baer,  2003;

Bishop, 2002). Poleg tega Teasdale idr. (2003) svarijo pred tem, da bi čuječnost uporabljali
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kot generično tehniko in jo aplicirali na različne vrste problemov brez predhodne razjasnitve

vloge, ki  naj bi  jo imel tovrstni pristop pri  posamezni motnji.  V določenih primerih se je

namreč čuječnost izkazala kot neučinkovita. Poleg tega je trening čuječnosti večplasten, zato

navedeni avtorji opozarjajo, da je potrebno njegove posamezne komponente uskladiti s ciljno

psihopatologijo.

1.2.5 Problemi in odprta vprašanja

Ker je raziskovanje čuječnosti še v razmeroma zgodnji fazi razvoja (Brown in Ryan, 2003,

2004;  Shapiro  idr.,  2006),  je  potrebna,  zlasti  kar  zadeva  uporabno  vrednost  konstrukta,

določena previdnost pri zaključevanju. Veliko avtorjev navaja (npr. Baer, 2003; Bishop, 2002;

Dimidjian in Linehan, 2003), da so na čuječnosti temelječi pristopi sicer obetajoči, vendar je

precej  raziskav  nekontroliranih  ali  imajo  druge  metodološke  omejitve.  Potrebne  bi  bile

dodatne raziskave,  ki  bi  dosedanje rezultate  poglobile  in  po potrebi  preverile,  in  sicer  na

področju klinične učinkovitosti čuječnostnih oblik pomoči kakor tudi na področju njihovih

mehanizmov delovanja.  Ker  prakticiranje  čuječnosti  vključuje  več  glavnih  komponent,  je

potrebno ugotoviti, ali so nujne vse sestavine ali so morda nekatere izmed njih pomembnejše

za doseganje kliničnih rezultatov (Dimidjian in Linehan, 2003). Potrebno je tudi primerjanje

pristopov,  ki  temeljijo  na  čuječnosti,  z  drugimi  vrstami  pomoči,  zaradi  ugotavljanja

specifičnih učinkov čuječnosti (Dimidjian in Linehan, 2003; Shapiro idr., 1998).

Bishop  (2002)  v  kontekstu  programa  MBSR  opozarja,  da  mora  biti  učinkovitost

čuječnostnega  programa,  če  naj  bo  njegova  uporaba  smiselna,  vsaj  enaka  ali  večja  od

učinkovitosti  drugih  validiranih  tretmajev.  Izpostavlja  še  vprašanje  o  morebitnem  vplivu

osebnostnih značilnosti na učinkovitost pomoči s čuječnostjo, ki je še zlasti relevantno, ker

gre, denimo, pri MBSR in MBCT za dokaj zahtevna programa. Poleg tega bi lahko razlike

med  posamezniki  v  zmožnosti  kontrole  pozornosti  po  njegovem  mnenju  vplivale  na

učinkovitost meditacije pri razvijanju čuječnosti.

Novejše raziskave že nekoliko odgovarjajo na zgornje dileme. Denimo Nyklíčka in Kuijpers

(2008) je zanimalo, ali lahko pozitivne učinke programa MBSR na psihološko blagostanje in

kakovost življenja dejansko pripišemo povečani čuječnosti.  Po zaključku MBSR so se pri

udeležencih  njune  raziskave  pojavili  predvideni  učinki  (zmanjšanje  stresa  in  vitalne

izčrpanosti, povečanje pozitivnega afekta in kvalitete življenja, povečanje čuječnosti). Ko je
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bila čuječnost vključena v multiplo analizo kovariance kot kovariat, se je učinek programa

MBSR na stres in kvaliteto življenja zmanjšal do statistične nepomembnosti, kar kaže na to,

da  povečana  čuječnost  vsaj  delno  nastopa  kot  mediator  pri  pozitivnih  učinkih  MBSR.

Podobno sta Carmody in Baer (2008) odkrila, da je bilo pri udeležencih programa MBSR

povečanje  potezne  čuječnosti  posredujoča  spremenljivka  pri  povezanosti  med  formalno

čuječnostno prakso in izboljšanjem psihološkega funkcioniranja. Ugotovitev kaže na to, da

prakticiranje čuječnostne meditacije vodi v povečanje čuječnosti, čemur nato sledi zmanjšanje

simptomov in porast blagostanja. V raziskavi Cardaciotto idr. (2008) pa se je pokazalo, da je

sprejemanje  svojega  doživljanja,  ki  je  faceta  konstrukta  čuječnosti,  statistično pomembno

napovedovalo izraženost duševne bolezni.

Na  čuječnosti  osnovani  pristopi  imajo  tudi  svoje  pomanjkljivosti.  V  kontekstu

psihoterapevtskega procesa Frank (2002) opozarja na nevarnost posameznikovega usmerjanja

pozornosti  zgolj  na  svoje  sedanje,  notranje  doživljanje,  kar  lahko  vodi  v  zanemarjanje

preteklosti  oz.  zgodovinskih  pomenov.  Meni,  da je  samoopazovanje  koristno pojmovati  v

širšem kontekstu, ki vključuje tudi opazovanje načinov, kako in zakaj preteklost živi naprej v

sedanjosti.  Nadalje  Wells  (2002)  navaja,  da  čuječno  stanje  samo  po  sebi  ne  vsebuje

informacij,  ki  bi  lahko  nedvoumno  ovrgle  vsebino  posameznikovih  disfunkcionalnih

prepričanj  in  kognitivnih  ocen,  kljub  dejstvu,  da  lahko  čuječnost  zmanjša  perseverativno

procesiranje.  Poleg  tega  je  lahko  čuječnost  neproduktivna,  če  jo  posameznik  uporablja  v

objektnem načinu procesiranja kot način kontroliranja ali bežanja od neobstoječe grožnje. V

tem primeru bo oseba dejstvo,  da se katastrofa,  katere se boji,  ni  zgodila,  lahko pripisala

uporabi čuječnosti in ne dejstvu, da se sploh ne bi zgodila (Wells, 2002).

Kot pri drugih oblikah pomoči, je tudi pri čuječnosti potrebno upoštevati možnost neugodnih

stranskih  učinkov  in  morebitne  kontraindikacije,  kar  je  v  novejši  literaturi  o  čuječnosti

premalo poudarjeno. Miller (1993) meni, da obstaja subpopulacija posameznikov, pri katerih

se  bodo  ob  meditativni  praksi  s  precejšnjo  verjetnostjo  pojavili  pomembni  psihološki

simptomi. Opisuje primer ženske, pri kateri so se kot posledica čuječnostne meditacije obudili

potlačeni  spomini  in  močna,  boleča  čustva,  povezani  s  spolno zlorabo iz  otroštva,  kar  je

rezultiralo v izbruhu panične motnje z močno agorafobijo, zaradi katere oseba tri mesece ni

mogla  iti  od  doma.  Po uspešnem zdravljenju,  ki  je  trajalo  tri  leta  in  je  vključevalo  tako

farmakoterapijo  kot  individualno  psihoterapijo,  je  gospa  prisostvovala  v  čuječnostnem
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programu  brez  povratka  simptomov.  Podobno  Epstein  (1990)  opisuje  psihodinamiko

meditacije z vidika njenih potencialnih neugodnih učinkov.

Tekom prakticiranja čuječnostne meditacije, meni Miller (1993), se posameznik sreča s široko

paleto  psiholoških  stanj,  tako  prijetnih  kot  neprijetnih.  Pogosto  pridejo  nerazrešene  ali

potlačene  vsebine  iz  preteklosti  v  zavest  v  svoji  prvotni  intenzivnosti.  Pojav  bolečih

psiholoških  vsebin  kot  posledico  meditacije  lahko  pričakujemo  predvsem  pri  osebah  z

zgodovino psihoze, pri posameznikih s težkimi osebnostnimi motnjami, pomembno nedavno

izgubo, težko depresijo, zgodovino fizične ali  spolne zlorabe ter  pri osebah, pri  katerih je

prisotna  aktivna  zloraba  substanc.  Teh  posameznikov  ni  potrebno  nujno  izključiti  iz

meditativne prakse, treba pa jih je jasno informirati o pričakovanem dvigu bolečih vsebin v

zavest tekom izvajanja meditacije.

Ob  pojavu  težavnih  vsebin  iz  preteklosti  pod  vplivom  meditacije  oz.  čuječnosti  naj  bi

posameznik ohranil nepresojajoče zavedanje tega materiala; opazoval naj bi proces uma in ne

toliko specifične vsebine dogajanja (npr. Kabat-Zinn, 1994). Ko se čuječnost okrepi, se je

meditirajoči vse bolj zmožen mirno in ravnodušno soočiti s čedalje težavnejšimi vsebinami

(Miller, 1993). Podobno, kot se pogosto zgodi v procesu psihoterapije, prej potlačene vsebine

prihajajo na površje, ko meditirajoči postaja bolj vešč delati z njimi. Kakšen odnos bo imel

posameznik do težavnih psiholoških vsebin, ki bodo nastopile kot posledica meditacije, in

kako bo z  njimi  delal,  je  odvisno od mnogih dejavnikov,  vključno z  njegovo osebnostno

strukturo,  psihološko  zrelostjo,  izkušnjami  z  meditacijo,  socialno  podporo,  sedanjo  ali

preteklo psihoterapijo in odnosom do meditativne prakse. Ob pojavu travmatskih spominov

ali čustev med meditativno prakso bo ustrezna terapevtska intervenca odvisna predvsem od

posameznikovega funkcioniranja in njegove zmožnosti za zavestno integracijo vsebin, ki so

se pojavile (Miller, 1993).

Kapaciteto  čuječnosti  za  povečano  zaznavanje  in  ozaveščanje  različnih  vsebin  pa  bi  bilo

možno  tudi  koristno  uporabiti  za  doseganje  večje  ekonomičnosti  tradicionalne

psihoterapevtske  obravnave.  Ob  integraciji  redne  meditativne  prakse  v  psihoterapevtski

proces bi namreč zadostovala manj pogosta terapevtska srečanja (Miller, 1993).

Kot odprto vprašanje, ki še čaka na odgovor, velja omeniti povezanost čuječnosti z duhovnimi

tradicijami, iz katerih ta izvira. Vključitev tehnologij iz duhovnega in religioznega izročila v

empirično klinično psihologijo Hayes (2002) pojmuje kot pozitiven korak naprej, vendar je po
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njegovem mnenju potrebno poleg tehnologije razvijati tudi ustrezno teoretsko podlago, kar

terja odprt prostor za teoretsko interpretacijo in preoblikovanje čuječnostnih tehnik, ne da bi

bili omejeni z njihovo religiozno in duhovno preteklostjo. Po drugi strani pa Dimidjian in

Linehan (2003) navajata, da je bila čuječnost ob integraciji v različne oblike klinične pomoči

večinoma sekularizirana,  in  opozarjata  na možnost,  da  se  pri  ločitvi  čuječnosti  od njenih

duhovnih izvorov nekatere njene pomembne prvine izgubijo.

Na tovrstne dileme deloma odgovarja eksperimentalna raziskava,  ki sta jo izvedli  Arch in

Craske (2006). Avtorici sta predvidevali, da bo osredotočanje pozornosti na dihanje (kar je

osnovna  vaja  v  čuječnostni  meditaciji)  pri  udeležencih  zmanjšalo  jakost  in  negativnost

emocionalnih odzivov na slike s čustveno vsebino in povečalo pripravljenost ostati v stiku z

neprijetnimi slikami. V prvi skupini so imeli udeleženci nalogo, da usmerjajo pozornost in

zavedanje na svoje dihanje, v drugi skupini udeleženci pozornosti niso fokusirali (razmišljali

so lahko o čemer  koli,  kar  jim je  prišlo  na  misel,  ne da  bi  se  skušali  na kaj  posebnega

osredotočati), v tretji skupini pa so sodelujočim z ustreznimi navodili oz. dražljaji inducirali

skrb.  Učinki  eksperimentalne  manipulacije  v  prvi  skupini  naj  bi  se  od  drugih  dveh

raziskovalnih pogojev razlikovali po usmerjenosti udeležencev na sedanjost in po namernem

opuščanju (ang. letting go) vsiljivih misli.

Kakšni so bili  rezultati  dotične raziskave? Pri  ogledu slik s  čustveno vsebino, ki  je sledil

eksperimentalni  manipulaciji  (indukciji  na  dihanje  osredotočene  pozornosti,  nefokusirane

pozornosti ali skrbi), sta bila za skupino, ki je usmerjala pozornost na dihanje, značilna manjši

negativni afekt in nižja splošna emocionalna volatilnost v primerjavi s skupino, v kateri je bila

inducirana skrb. Značilna je bila tudi večja pripravljenost gledati slike z močno negativno

valenco v primerjavi s skupino neosredotočene pozornosti. Posledica fokusiranja na dihanje je

bilo  torej  bolj  adaptivno  odzivanje  na  negativne  dražljaje,  kar  govori  v  prid

predpostavljenemu vplivu čuječnosti na uravnavanje emocij (Arch in Craske, 2006). Opisana

raziskava tako predstavlja podporo tezi, da je čuječnost možno obravnavati kot samostojen

psihološki konstrukt, neodvisno od duhovno-religioznega izročila.

Koristno bi bilo nadaljnje raziskovanje obstoja čuječnosti v drugih, nebudističnih religioznih

in duhovnih ter filozofskih tradicijah ter v različnih (tradicionalnih) terapevtskih usmeritvah.

Marlatt in Kristeller (1999) menita, da je zelo pomembno prepoznati univerzalnost čuječnosti

(čuječnostne  meditacije).  Kot  trdi  Kabat-Zinn  (2003),  naj  bi  bila  čuječnost  zaradi  svoje
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povezave s pozornostjo nujno univerzalna. V njej naj ne bi bilo nič posebno budističnega,

vsak človek je po njegovem mnenju čuječen do te ali one stopnje, saj naj bi bila čuječnost

inherentna človeška zmožnost. Prispevek budističnih tradicij je bil deloma le v poudarjanju

preprostih  in  učinkovitih  načinov  za  kultivacijo  te  zmožnosti  in  njeno  uporabo  na  vseh

življenjskih področjih. Esenca čuječnosti pa naj bi obstajala tudi v jedru drugih tradicij in

naukov, tako starodavnih kot sodobnih.

In nenazadnje Dimidjian in Linehan (2003) opozarjata na povezanost čuječnosti s koncepti,

kot sta modrost in sočutje,  pa tudi s pozitivno psihologijo.  Menita,  da bi lahko čuječnost

pomagala nadoknaditi precej tega, kar je klinična psihologija do nedavnega zanemarjala.

1.3 Odnos med anksioznostjo in čuječnostjo

Mirnost je najredkejša kvaliteta v človeškem življenju.

Wilhelm Jordan (1900)

Obstoj povezanosti med anksioznostjo in čuječnostjo so doslej ugotovile številne raziskave.

Prav tako je bilo izvedenih tudi precej raziskav, katerih izsledki so lahko v pomoč pri razlagi

odnosa  med  dotičnima  konstruktoma.  V  pričujočem  poglavju  najprej  podajam  pregled

ugotovitev o sami povezanosti med anksioznostjo in čuječnostjo, nato pa navajam različne

mehanizme delovanja čuječnosti  na anksioznost.  Upoštevajoč glavni faceti  čuječnosti  sem

mehanizme  delovanja  razdelil  v  dve  osnovni  skupini,  na  tiste,  ki  se  nanašajo  na

posameznikovo zavedanje svojega doživljanja, ter one, ki se nanašajo na sprejemanje lastnega

doživljanja.

1.3.1 Povezanost čuječnosti in anksioznosti

1.3.1.1 Meditacija in anksioznost

Poglavje  o  povezanosti  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  pričenjam  s  poročanjem  o

raziskavah učinkov meditacije na anksioznost, saj je znanstveno preučevanje čuječnosti izšlo

iz  raziskav  meditacije.  Izsledki  s  področja  povezanosti  meditacije  in  anksioznosti  tako

predstavljajo  najzgodnejše,  obenem  pa  tudi  najbolj  indirektne  ugotovitve  o  odnosu  med

105



anksioznostjo in čuječnostjo. Pri interpretaciji ugotovitev je potrebno upoštevati, da obstajajo

različne oblike meditacije, ki čuječnostnih prvin ne vsebujejo vse v enaki meri.

Že pred polčetrtim desetletjem je Girodo (1974) pri osebah z diagnozo anksiozne nevroze, ki

so  prakticirale  transcendentalni  meditaciji  podobno  meditativno  tehniko,  eksperimentalno

ugotovil pomembno izboljšanje. Pozitivni učinek meditacije se je pojavil pri posameznikih s

kratko zgodovino bolezni, ne pa tudi pri osebah, ki so imele navedeno diagnozo že dalj časa.

Goleman in Schwartz (1976) sta primerjala odziv na laboratorijsko grozečo situacijo (stresni

film) pri osebah, izkušenih v transcendentalni meditaciji, ter udeležencih v kontrolni skupini,

in  sicer  v  dveh  pogojih:  meditacija  in  relaksacija.  V  skupini  izkušenih  meditatorjev  sta

ugotovila manjše anksiozno stanje pred ogledom stresnega filma in tudi po njem ter nižjo

potezno anksioznost  in  nižji  nevroticizem.  Za skupino izkušenih  meditatorjev  kot  tudi  za

meditativni  eksperimentalni  pogoj  je  bila  značilna  hitrejša  habituacija  srčnega  utripa  in

fazične prevodnosti kože na stresor. Avtorja sta zapisala, da lahko meditacija povzroči takšno

psihofiziološko konfiguracijo v stresnih situacijah, ki je nasprotna konfiguraciji, značilni za s

stresom  povezane  sindrome.  V  treh  eksperimentalnih  študijah,  v  katerih  je  raziskovalno

obdobje trajalo od šestih mesecev do enega leta, pa sta So in Orme-Johnson (2001) ugotovila,

da je bila transcendentalna meditacija učinkovita v zniževanju potezne anksioznosti.

V raziskavi Gillanija in Smitha (2001) so osebe z vsaj šestimi leti izkušenj z zazen meditacijo

(ta  je  zelo  podobna  čuječnostni  meditaciji)  imele  v  primerjavi  s  kontrolno  skupino  bolj

izraženi  značilnosti  mentalna  umirjenost  in  mentalna  sproščenost.  Hood  (1998)  pa  je  pri

osebah, ki so izvajale čuječnostno (vipasana) meditacijo (v povprečju so imele z meditiranjem

10 let izkušenj), v primerjavi z nemeditirajočimi udeleženci odkril manjšo amplitudo (ne pa

tudi krajše latence) očesnega utripa v okviru avditornega orientacijskega refleksa, kar naj bi

podpiralo ugotovitev, da so osebe, ki meditirajo, manj anksiozne od tistih, ki tega ne počnejo.

Za višjo raven anksioznosti sta namreč pri avditornem orientacijskem refleksu značilni večja

amplituda in krajša latenca očesnega utripa (Grillon in Davis, 1995).

Tudi  dve  pregledni  študiji,  ki  sta  preučili  raziskave  o  učinkih  meditacije,  kažeta,  da  je

meditiranje povezano z zmanjšanjem anksioznosti in nevroticizma ter s povečanjem občutij

sproščenosti (West, 1980; Delmonte, 1985).

Primerjava med štirimi skupinami oseb, ki so se razlikovale v obsegu prakticiranja meditacije,

je  pokazala,  da  je  bila  potezna  anksioznost  progresivno  nižja  v  odvisnosti  od  količine

106



meditacije (Davidson, 1976).  Raziskave,  ki  so primerjale primerljive skupine meditatorjev

začetnikov, izkušenih meditatorjev in oseb, ki niso meditirale, so ugotovile, da so izkušeni

meditatorji  bistveno  manj  anksiozni  kot  pripadniki  drugih  dveh  skupin  in  da  se  pri

meditatorjih začetnikih pojavi pomembno znižanje anksioznosti, ko v svoje življenje uvedejo

meditacijo  (West,  1980).  Prisotna je  tudi  povezava v obratni  smeri,  in  sicer  visoka raven

anksioznosti napoveduje kasnejšo nizko frekvenco prakticiranja meditacije (Delmonte, 1985).

Obenem  pa  so  raziskave  pokazale,  da  so  osebe,  ki  jih  pritegne  meditacija,  v  izhodišču

pomembno  bolj  anksiozne  in  nevrotične  v  primerjavi  z  običajno  populacijo  (West,  1980;

Delmonte, 1985).

1.3.1.2 Učinki čuječnostnih intervenc na anksioznost in anksiozne motnje

Raziskave že omenjenega programa MBSR (Kabat-Zinn, 1990) so pokazale, da lahko le-ta

zmanjša  anksioznost.  V vzorcu  bolnikov  z  rakom,  ki  so  bili  po  naključju  razporejeni  v

eksperimentalno in kontrolno skupino – pri  čemer je bila prva skupina deležna intevence,

modelirane po programu MBSR, druga skupina pa je predstavljala čakalno listo –, je bila v

eksperimentalni  skupini  bistveno  nižja  raven  anksioznosti,  pa  tudi  depresivnosti,  jeze  in

zmedenosti (Speca idr., 2000). V vzorcu žensk s kardiovaskularno motnjo, ki so bile prav tako

naključno razdeljene v eksperimentalno (MBSR) in kontrolno (čakalna lista) skupino, je bila

ob  koncu  programa  MBSR  v  eksperimentalni  skupini  raven  anksioznosti  kot  stanja

pomembno nižja, medtem ko v kontrolni skupini do spremembe anksioznosti ni prišlo (Tacón,

McComb, Caldera in Randolph, 2003).

V heterogeni skupini pacientov z različnimi medicinskimi diagnozami je bila pri udeležencih

ob koncu programa MBSR splošna psihološka stiska v povprečju za 38 odstotkov manjša, za

44 odstotkov se je zmanjšala anksioznost in za 34 odstotkov depresivnost (Reibel idr., 2001).

Shapiro in sodelavca (Shapiro idr., 1998) so pri študentih, ki so se udeležili MBSR, ugotovili

pomembno  zmanjšanje  potezne  anksioznosti  in  anksioznega  stanja.  Podobno  so  tudi

Rosenzweig idr. (2003) pri študentih po intervenci MBSR odkrili zmanjšanje anksioznosti in

napetosti. Pri osebah, ki so v preteklosti imele depresijo, pa je bila po udeležbi v programu

MBSR nižja potezna anksioznost, zmanjšala se je tudi depresivnost (Ramel idr., 2004).
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Beauchemin,  Hutchins  in  Patterson  (2008)  so  pri  mladostnikih  z  učnimi  težavami  po  5-

tedenskem programu čuječnostne meditacije med drugim ugotovili tudi zmanjšanje potezne

anksioznosti in anksioznega stanja.

Zanimivo  je,  da  sta  Goldin  in  Gross  (2010)  pri  udeležencih  programa  MBSR  z

magnetnoresonančnim slikanjem zaznala  zmanjšano  aktivnost  amigdale  med  reguliranjem

negativnih čustev s čuječnostno tehniko osredotočanja pozornosti na dihanje.

Čuječnostne  intervence  so  izkazale  tudi  pozitivne  učinke  na  same  anksiozne  motnje.  V

skupini  oseb  s  tovrstno  motnjo  (natančneje,  udeleženci  so  imeli  diagnozo  generalizirane

anksiozne  motnje  ali  diagnozo  panične  motnje  z  ali  brez  agorafobije),  ki  se  je  udeležila

MBSR, se je po končanem programu pokazalo statistično in klinično pomembno izboljšanje

simptomatike, ki  se je ohranilo še po treh letih (Kabat-Zinn idr.,  1992;  Miller idr.,  1995).

Izboljšanje ni bilo odvisno od tega, ali so udeleženci jemali anksiolitična zdravila ali ne. Pri

osebah z različnimi psihiatričnimi motnjami – med njimi so bile tudi anksiozne motnje –, ki

so  prejele  osem  tednov  trajajočo  čuječnostno  kognitivno-vedenjsko  terapijo  (ang.

mindfulness-based cognitive-behaviour therapy – MCBT; Cayoun, 2004, november), pa so

bile  ob  koncu  programa  pomembno  nižje  vrednosti  na  lestvicah  anksioznosti,  fobične

anksioznosti  in  obsesivno-kompulzivne  simptomatike  (Cayoun,  2004).  Nadalje,

metakognitivno usmerjena terapija, ki je vsebovala tudi elemente čuječnosti, je bila uspešna

pri  osebah  s  potravmatsko  stresno motnjo  srednje  in  močne  intenzitete  (Wells  in  Sembi,

2004).

Kot  navajajo  Gratz,  Tull  in  Wagner  (2005),  so  po  prelomu  tisočletja  različni  avtorji  za

posamezne  anksiozne  motnje  (generalizirano  anksiozno  motnjo,  panično  motnjo,

potravmatsko  stresno  motnjo  in  obsesivno-kompulzivno  motnjo)  razvili  inovativne

kognitivno-vedenjske intervence,  ki  temeljijo  na čuječnosti  in  sprejemanju.  Podpora za te

tretmaje izhaja iz preliminarnih raziskav o njihovi učinkovitosti, pa tudi iz temeljnih raziskav

o potencialni koristnosti sprejemanja emocij.

Za  generalizirano  anksiozno  motnjo  sta  Roemer  in  Orsillo  (2005)  razvili  na  sprejemanju

temelječo  vedenjsko  terapijo,  ki  se  izvaja  individualno  in  traja  16  srečanj.  Pri  osebah  z

generalizirano  anksiozno  motnjo,  ki  so  bile  deležne  te  intervence,  so  bili  po  končanem

tretmaju manjši težavnost motnje po oceni terapevta, anksiozni in depresivni simptomi, strah

ter izogibanje notranjemu doživljanju, kvaliteta življenja pa je bila večja (Roemer in Orsillo,
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2007).  V neki  drugi  raziskavi  (Roemer,  Orsillo  in  Salters-Pedneault,  2008)  je  omenjena

intervenca  vodila  v  pomembno  zmanjšanje  simptomov  generalizirane  anksiozne  motnje,

ocenjenih  s  strani  terapevta,  kot  tudi  simptomov,  samoocenjenih  s  strani  udeležencev.

Zmanjšanje je  bilo  prisotno še pri  spremljanju po treh in  devetih mesecih.  Po terapiji  77

odstotkov udeležencev ni več ustrezalo kriterijem za generalizirano anksiozno motnjo in 75

odstotkov jih  je  izkazovalo  visoko raven funkcioniranja.  Kot  je  bilo  pričakovano,  je  bila

intervenca povezana z upadom izogibanja doživljanju in s povečanjem čuječnosti.

Evans in sodelavci (Evans idr., 2007, 2008) so za obravnavo generalizirane anksiozne motnje

uporabili že opisani program MBCT (Segal idr., 2002) in od začetka do konca terapije se je

pri udeležencih pojavilo pomembno zmanjšanje anksioznih in depresivnih simptomov. Avtorji

študije menijo, da je MBCT sprejemljiva in potencialno učinkovita intervenca za zmanjšanje

anksioznosti in razpoloženjskih simptomov pri osebah z generalizirano anksiozno motnjo.

Omeniti velja še, da je bila na obsežnem vzorcu študentov čuječnost negativno povezana s

težavnostjo  simptomov  generalizirane  anksiozne  motnje  (Roemer  idr.,  2009).  Osebe  z

diagnozo generalizirane anksiozne motnje pa so imele v primerjavi s kontrolno skupino nižjo

raven čuječnosti (Roemer idr., 2009).

Kot kaže, je čuječnostni pristop uspešen tudi pri obravnavi obsesivno-kompulzivne motnje.

Schwartz  idr.  (2005)  opisujejo  čuječnostno  obravnavo  te  motnje  in  predstavljajo  primer

ženske,  pri  kateri  se  je  s  pomočjo  čuječnosti  pojavilo  izboljšanje  obsesivno-kompulzivne

motnje. Podobno Patel,  Carmody in Simpson (2007) predstavljajo študijo primera osebe z

enako diagnozo, ki je odklonila zdravljenje z zdravili kakor tudi z metodo izpostavitve in

preprečitve odziva in je bila obravnavana z uporabo prirejenega programa MBSR. Ob koncu

osemtedenskega  programa  je  zaključna  evalvacija  pokazala  klinično  pomemben  upad

obsesivno-kompulzivnih  simptomov  kakor  tudi  povečano  kapaciteto  za  priklic  čuječnega

stanja. Fisher in Wells (2008) pa opisujeta učinkovitost metakognitivne terapije za obsesivno-

kompulzivno  motnjo.  Po  obravnavi,  ki  je  vsebovala  tudi  elemente  čuječnosti,  je  bilo  pri

udeležencih prisotno klinično pomembno izboljšanje, ki se je večidel ohranilo do ponovnega

preverjanja po šestih mesecih.

Z  metaanalitično  študijo  so  Hofmann,  Sawyer,  Witt  in  Oh  (2010)  ugotovili,  da  so  na

čuječnosti temelječi terapevtski pristopi učinkoviti za zmanjševanje anksioznih simptomov.
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Navedeni avtorji še navajajo, da je velikost učinka, ki so jo izračunali, robustna, terapevtski

rezultati pa so prisotni tudi še pri kasnejšem ponovnem preverjanju (ang. follow-up).

1.3.1.3 Povezanost čuječnosti in anksioznosti kot konstruktov

Izsledke o povezanosti konstruktov čuječnosti in anksioznosti najdemo v številnih raziskavah.

V nadaljevanju povzemam tovrstne ugotovitve, na podlagi katerih je mogoče zaključiti, da

med konstruktoma obstaja negativna povezanost, predstavljam pa tudi ugotovitve o negativni

korelaciji  čuječnosti  z  nevroticizmom  in  različnimi  drugimi  z  anksioznostjo  povezanimi

fenomeni.

V raziskavi  Browna in  Ryana  (2003)  so  vse  štiri  lestvice  anksioznosti,  ki  sta  jih  avtorja

uporabila, na različnih vzorcih negativno korelirale z lestvico čuječnosti MAAS6. Negativna

korelacija anksioznosti z MAAS se je izrazila tudi v študiji  Roemer in sodelavcev (Roemer

idr.,  2009).  Prav tako je  s  (potezno) anksioznostjo negativno korelirala skrajšana različica

vprašalnika  čuječnosti  FMI,  tj.  FMI-14  (Kohls  idr.,  2009).  Tudi  Walsh,  Balint,  Smolira,

Kamstrup  Fredericksen  in  Madsen  (2009)  so  med  čuječnostjo  in  potezno  anksioznostjo

ugotovili inverzen odnos, in sicer tako z uporabo vprašalnika MAAS kot s FMI-14. Slednji

avtorji menijo, da sta anksioznost in čuječnost antagonistična. Zanimivo je, da so v odnosu

med anksioznostjo in čuječnostjo odkrili delen mediacijski učinek pozornostne kontrole.

Tudi  podlestvica  sprejemanje  vprašalnika  čuječnosti  PHLMS  je  negativno  korelirala  z

anksioznostjo  na  nekliničnem  vzorcu  študentov,  na  vzorcu  študentov,  ki  so  iskali

psihoterapevtsko  pomoč,  in  v  splošnem psihiatričnem vzorcu  (Cardaciotto  idr.,  2008).  V

slednjem  vzorcu  je  bila  na  ravni  trenda  prisotna  še  povezanost  anksioznosti  z  drugo

podlestvico istega merskega pripomočka, imenovano zavedanje sedanjega trenutka.

Čuječnost je povezana tudi z nevroticizmom. Brown in Ryan (2003) sta ugotovila inverzen

odnos med dotičnima konstruktoma z MAAS, Baer in sodelavci (Baer idr., 2006) pa s kar

petimi čuječnostnimi vprašalniki (MAAS, FMI, KIMS, CAMS in MQ). V raziskavi Baer idr.

(2004) je  nevroticizem negativno koreliral  z  vprašalnikom KIMS, natančneje z njegovimi

lestvicami opisovanje, delovanje z zavedanjem in sprejemanje brez presojanja. Podobno je v

študiji Fettermana, Robinsona, Odeja in Gordon (2010) nevroticizem nastopal kot inverzni

6 Za opis čuječnostnih vprašalnikov glej poglavje o merjenju čuječnosti.
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prediktor čuječnosti. Še pomembnejša pa je v tej raziskavi ugotovitev, da čuječnost deluje kot

mediator  med  nevroticizmom in  disregulacijo  vedenja,  natančneje  med  impulzivnostjo  in

samokontrolo,  kar  pomeni,  da  lahko  sprejemajoče  zavedanje  ublaži  negativne  posledice

nevroticizma.

Omeniti  velja  še  negativno povezanost  čuječnosti  z  negativnim afektom in depresivnostjo

(Brown  in  Ryan,  2003),  z  izogibanjem  doživljanju,  lestvico  psiholoških  simptomov  in

disociativnimi izkušnjami (Baer idr., 2004) ter s supresijo (odrivanjem) misli, premlevanjem

(ruminacijo), skrbjo in širjenjem aktivacije od negativnega dogodka do negativnega občutka

sebe,  tj.  s  pretiranim posploševanjem (Feldman,  Hayes,  Kumar  in  Greeson,  2003,  cit.  po

Hayes  in  Feldman,  2004).  Prav  tako  obstaja  negativna  korelacija  med  čuječnostjo  kot

kognitivnim  stilom  in  nagnjenostjo  k  skrbi  (Sugiura,  2004).  Pozitivno  pa  je  čuječnost

povezana  z  emocionalno  inteligentnostjo  (Baer  idr.,  2004),  zadovoljstvom  z  življenjem

(Brown  in  Ryan,  2003;  Baer  idr.,  2004),  kognitivno  fleksibilnostjo  ter  posameznikovo

zmožnostjo poprave (reparacije) svojega razpoloženja (Feldman idr., 2003, cit. po Hayes in

Feldman, 2004).

1.3.2 Zavedanje svojega doživljanja in anksioznost

1.3.2.1 Decentrirana perspektiva

V psihologiji  obstaja  mnenje,  da je  pozornost  ključna za proces  zdravljenja  (Shapiro idr.,

2006). Utemeljitelj geštalt terapije Fritz Perls (1971) je menil, da je pozornost že sama po sebi

zdravilna.

Za čuječnost ima pozornost osrednji pomen, pri čemer je bistvena kvaliteta pozornosti to, kar

so Teasdale in sodelavca (Teasdale idr., 1995) imenovali decentrirana perspektiva. Čuječnost

posamezniku omogoča, da prekine svoje istovetenje z vsebino zavesti (npr. s svojimi mislimi)

in  gleda  na  lastno  doživljanje  z  večjo  jasnostjo  in  objektivnostjo.  Shapiro  in  sodelavci

(Shapiro idr., 2006), kot že omenjeno, to imenujejo repercepcija (ang. reperceiving), ker gre

za  temeljno  spremembo v  perspektivi.  Namesto  da  bi  bil  posameznik  potopljen  v  dramo

svojega osebnega narativa oz. svoje zgodbe, je zmožen stopiti na stran in le opazovati.  V

njegovi zavesti pride do obrata: kar je bilo prej subjekt, postane objekt.
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Razvojni psihologi so takšen premik perspektive označili za ključen dejavnik razvoja in rasti

tekom  celotnega  življenja  (Kegan,  1982).  Klasičen  primer  naravnega  procesa  postopne

decentracije otroka v njegovem razvoju je materin rojstni dan, ob katerem npr. osemletni sin

svoji mami podari rože, triletni pa svojo priljubljeno igračo (Shapiro idr., 2006). Triletnik je,

kar  je  zanj  sicer  razvojno  ustrezno,  v  osnovi  omejen  s  svojo  egocentrično,  narcisistično

perspektivo, v kateri je osredotočen nase. Zanj je svet še vedno večinoma subjektiven oz.

podaljšek njegovega sebstva in posledično otrok ne more jasno ločevati med svojimi lastnimi

željami in željami drugih. Vendar pa se z razvojem čedalje bolj povečuje njegova kapaciteta

za zavzemanje perspektive drugega. Ker je tudi za čuječnost značilna zmožnost zavzemanja

drugačne, decentrirane perspektive, tj. zmožnost repercepcije, Shapiro in sodelavci (Shapiro

idr.,  2006)  menijo,  da  je  prakticiranje  čuječnosti  nadaljevanje  človekovega  naravnega

razvojnega procesa, v katerem posameznik pridobiva čedalje večjo kapaciteto za objektivnost

v odnosu do svojega notranjega doživljanja. V tem smislu je po mojem mnenju čuječnost

pomembno povezana z osebnostnim razvojem posameznika, saj doprinaša k razvoju modrosti

ter empatije do sebe in drugih.

Na  intrapsihičnem  področju  ima  decentrirana  perspektiva  dva  pomembna,  medsebojno

povezana  učinka,  in  sicer  zmanjšanje  avtomatičnosti  reagiranja  ter  večjo  objektivnost  v

odnosu do svojega doživljanja (npr. misli in čustev). Oboje ima implikacije za anksioznost.

1.3.2.1.1 Zmanjšanje avtomatičnosti reagiranja

V enem od predhodnih  poglavij  sem že  omenil  razliko  med  (bolj  ali  manj)  avtomatično

reakcijo in zavestnim odgovorom na dražljaj oz. situacijo (Kabat-Zinn, 1990). Slednji avtor

meni, da lahko čuječen pristop posameznika k svojemu trenutnemu doživljanju zmanjša ali

prekine odziv boj/beg, značilen za simpatični živčni sistem, zlasti v stresnih ali anksioznost

vzbujajočih  situacijah,  kjer  je  takšna  reakcija  neadaptivna.  Čuječnost  in  z  njo  povezane

značilnosti mirnost, jasnost in stabilnost uma posamezniku omogočijo, da se na potencialne

anksioznost vzbujajoče situacije odzove bolj učinkovito, namesto da bi reagiral z naraščajočo

paniko ali strahom, ki ojačujeta občutja izgube kontrole. Sklicujoč se na anekdotska poročila

tisočev  oseb,  ki  so  se  v  obdobju  poldrugega  desetletja  udeležili  enega  od  čuječnostnih

programov (gre za sedanji MBSR), Miller in sodelavca (Miller idr., 1995) dodajajo, da bolj

kot posameznik prakticira čuječnost v obliki formalnih vaj doma, v času nizkega stresa, bolj

verjeten je transfer na in vivo situacije z visokim stresnim potencialom.
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Zavedanje  lastnega  doživljanja  v  sedanjem  trenutku  in  pozornost  na  dražljaje,  odzive  in

okoliščine  v  sedanjosti  lahko  posamezniku  omogočita  nadomeščanje  habitualnih  vzorcev

reagiranja z namernimi (intencionalnimi), prožnimi načini odzivanja, ki so izbrani namesto

avtomatični (Roemer in Orsillo, 2002). Dejansko si lahko tehnike beleženja (ang. monitoring),

ki so pogoste v kognitivno-vedenjskih tretmajih, predstavljamo kot tip čuječnostne vaje, ki

služi  (med  drugim)  prav  temu  namenu  (npr.  Martin,  1997).  S  pomočjo  čuječnosti  lahko

posameznik  prestreže  in  odpravi  neželene  besede  in  dejanja,  preden se  ti  manifestirajo  v

vedenju, kar je v klinični praksi uporabno za mnoge paciente, saj postavlja kontrolo njihovega

vedenja nazaj na zavestno raven (Deatherage, 1975). Z nevropsihološkega vidika čuječnost v

možganih deluje kot proces od zgoraj navzdol (ang. top-down) in na ta način lahko spreminja

neustrezne vzorce, ki se jih je oseba naučila v preteklosti (Siegel, 2007).

Čuječnost omogoča samoregulacijo posameznika. Zavestna sprememba česar koli je možna

šele, ko se oseba tega zave. Tako lahko posameznik, ko opazi, da je napet oz. tesnoben, izvrši

neko dejanje iz svojega vedenjskega repertoarja, da se pomiri. Pri nekaterih ljudeh je nabor

orodij za samopomirjanje večji, pri drugih manjši; pri nekaterih so tovrstna vedenja bolj in pri

drugih manj adaptivna. Vsekakor čuječnost omogoča tudi evalvacijo tovrstnega vedenjskega

repertoarja oz. sredstev za samoregulacijo, ki jih ima oseba na razpolago, in posledično se

lahko posameznik odloči za pridobitev dodatnih spretnosti ali tehnik za uravnavanje svoje

anksioznosti.  Vendar  pa  samouravnavanja  oz.  samoregulacije  ne  bi  smeli  zamenjevati  s

samokontrolo. Čuječnost ni usmerjena v nadzor oz. aktivno kontrolo doživljanja, temveč k

sprejemanju le-tega. Regulacija doživljanja (kontrola v širšem pomenu) nastopi šele posredno;

gre torej za kontrolo preko sprejemanja, kar navidez predstavlja paradoks.

Pretirano anksioznost, konkretno generalizirano anksiozno motnjo, lahko pojmujemo tudi kot

posledico pomanjkljive emocionalne regulacije (Mennin,  Heimberg,  Turk in Fresco, 2002,

2005;  Mennin,  2004).  Čuječnost  pa  med  drugim  poveča  posameznikovo  zmožnost

uravnavanja svojih čustev in razpoloženj (Hayes in Feldman, 2004). Omogoča tudi detekcijo

avtomatičnih  misli,  ki  nastopajo  kot  predhodnik  neadaptivnih  odzivov,  in  s  tem zgodnjo

prepoznavo  teh  reakcij  v  fazi,  ko  je  neprijetno  doživljanje  še  v  območju,  kjer  je  možna

določena stopnja inhibitorne kontrole nad habitualnimi odzivi (Cayoun, 2004).

Za  osebe  z  obsesivno-kompulzivno  motnjo,  denimo,  je  značilno,  da  je  prizadeta  oz.

zmanjšana inhibicija ponavljajočih se misli in vedênja, in ta inhibitorni primanjkljaj je opazen
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tudi  pri  slikanju  možganov  v  obliki  zmanjšane  frontalne  aktivnosti  (Herrmann,  Jacob,

Unterecker  in  Fallgatter,  2003).  V slednji  raziskavi,  v  kateri  je  bila  uporabljena  metoda

evociranih potencialov, je dejavnost frontalnega dela možganov celo stopenjsko korelirala z

obsesivno-kompulzivno simptomatiko, in sicer pri bolj izraženi simptomatiki je bila frontalna

aktivnost manjša. Nasprotno pa je za čuječnost (npr. Davidson idr., 2003) značilna povečana

dejavnost v frontalnem delu možganov.

Po mnenju Siegla (2005, cit. po Ryback, 2006) imajo izvajanje čuječnosti, globoke, negujoče

medosebne  vezi  ter  učinkovita  psihoterapija  enake  posledice.  Vse  navedeno  modificira

možgane  z  izgradnjo  močnejših  integrativnih  povezav,  kar  rezultira  v  bolj  uravnoteženih

čustvenih  stanjih,  medtem  ko  zlorabljajoči  odnosi  te  povezave  uničujejo.  S  krepitvijo

omenjenih integrativnih povezav naj bi se povečalo ravnotežje med frontalnim delom desne in

leve (poenostavljeno povedano, emocionalne in logične) kortikalne poloble, iz česar naj bi

izhajali  večje čustveno ravnotežje,  večja prožnost odzivov (več adaptivnih izbir)  ter  večja

kapaciteta za empatijo in samozavedanje. Negujoči, afektivni odnosi ter čuječnost in dobra

psihoterapija, trdi omenjeni avtor, negujejo amigdalo in posamezniku pomagajo pri odpravi

neustreznih strahov. To je sicer intuitivno precej očitno, podporo pa ima tudi v raziskavah

možganov. Z boljšim ravnotežjem med frontalnima kortikalnima hemisferama nastopi tudi

povečana zmožnost  za  intuicijo.  Posameznik bolje  uporablja  povezave med prefrontalnim

korteksom in amigdalo, pa tudi cerebralno-gastrointestinalno povezavo (drugače povedano,

občutek v trebuhu, ang. gut feel)7.

Čuječnost spodbuja nereaktivnost oz. decentrirano opazovanje (in po potrebi zavesten odziv)

namesto avtomatskih reakcij. Toda posameznik, ki se udeleži čuječnostnega programa, lahko

paradoksno  postane  sprva  navidezno  bolj  reaktiven,  preden  je  zmožen  sprejeti  svoje

doživljanje (Cayoun, 2004, november). Reakcije posameznika v tem primeru postanejo bolj

zavestne in eksternalizirane, ker je oseba zmožna opustiti t. i. reakcijo prvega reda (supresijo

oz. odrivanje čustev) in je tako soočena s t. i. reakcijo drugega reda (s pojavom, kateremu se

je  skušala  izogniti,  kot  je  npr.  strah).  Vendar  ugotovitve  številnih  raziskav  na  področju

anksioznih  motenj  kažejo,  da  je  dolgoročna  sprememba  možna  le,  ko  so  nevtralizirani

mehanizmi izogibanja in se posameznik sooči z doživljanjem, kateremu se izogiba.

7 Za več informacij o t. i. »trebušnih možganih« glej Luczak (2008).
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1.3.2.1.2 Misli niso dejstva: Večja objektivnost v odnosu do svojega doživljanja

Poleg tega, da decentrirana perspektiva zmanjšuje (emocionalno) reaktivnost posameznika na

notranje in zunanje dražljaje, omogoča tudi pogled na te dražljaje z zdrave distance. Čuječnost

in  kognitivna  terapija  se  stikata  v  pojmovanju,  da  zaznavanje  in  mišljenje  vplivata  na

čustvovanje in vedenje ter da če posameznik spremeni svoj odnos do misli, lahko na ta način

modificira svoje globoko ukoreninjene samouničevalne (samodestruktivne) oz. neadaptivne

vzorce vedenja. Vendar pa čuječnostni pristop ne skuša nadomeščati enega vzorca mišljenja z

drugim, temveč temelji na neposrednem zaznavanju netočnosti, omejene narave in intrinzične

nestalnosti misli na splošno ter še zlasti misli, povezanih z anksioznostjo (Miller idr., 1995). V

čuječnostnem pristopu k obravnavi anksioznosti se zmanjša posameznikova identifikacija z

njegovimi mislimi.  Ko se misel pojavi,  jo oseba preprosto opazi kot mentalni dogodek, s

sprejemanjem.  Proces  zavedanja,  ki  poteka  iz  trenutka  v  trenutek,  razstavi  strah  z

razlikovanjem med golimi dejstvi v doživljanju in strašljivimi zaključki, ki jih posameznik

kmalu zatem naredi (Germer, 2005a).

Na  večjo  objektivnost  v  odnosu  do  lastnega  doživljanja,  povezano  s  čuječnostjo,  kaže

raziskava, ki sta jo izvedli Sears in Kraus (2009). Čuječnostna meditacija je pri udeležencih

zmanjšala  anksioznost  in  negativni  afekt,  pri  čemer  so  kot  mediator  med  uporabljeno

intervenco in navedenima učinkoma nastopale spremembe kognitivnih distorzij oz. popačenj.

Z decentracijo, ko posameznik v nekem smislu izstopi iz svojega trenutnega doživljanja, se

spremeni sama narava tega doživljanja (Safran in Segal, 1990, cit.  po Shapiro idr.,  2006).

Čustva in misli, ki jih oseba poimenuje in objektivno opazuje, izgubijo veliko svoje moči za

povzročanje neugodja in  zmede (Deatherage,  1975).  Slednji  avtor  opisuje  primer 23-letne

ženske,  pri  kateri  so  misli  na  dogajanje  v  preteklosti  sprožale  depresivno  ter  precejšnjo

anksiozno simptomatiko. Klientka se je naučila opazovati te misli s čuječnostnimi tehnikami

in jih pričela poimenovati. Po nekaj dneh je poročala, da pogostost misli o preteklosti sicer ni

pomembno upadla, pojavila pa se je sprememba v vplivu, ki so ga imele nanjo omenjene

misli. Proces poimenovanja je pomagal prekiniti vzročni odnos med mislimi o preteklosti in

depresivno ter anksiozno simptomatiko in tako omogočil, da so simptomi postopoma izginili.

Avtor še omenja, da je možno opazovanje misli in čustev dokaj učinkovito izvajati (celo že od

samega začetka) izven meditacije, med običajnimi vsakdanjimi aktivnostmi.
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Decentrirana perspektiva po mojem mnenju znižuje verjetnost, da se bo posameznik zapletel v

nezdravo procesiranje (npr. v obliki skrbi) dražljajev, ki v njem vzbujajo anksioznost. Pojav t.

i.  začaranega  kroga  anksioznosti  je  manj  verjeten,  poveča  pa  se  možnost,  da  bo  oseba

problematični  dražljaj  bolj  zdravo  sprocesirala,  z  uporabo  naravnih  procesov  predelave

težavnih vsebin. Dogajanje, ki je nasprotno slednjemu načinu spoprijemanja z anksioznostjo,

lahko opišemo z metaforo živega peska,  v katerem hitri  in nepremišljeni gibi oz. krčeviti

poskusi posameznika, da bi se rešil, povzročijo, da se le še bolj pogrezne. Druga metafora,

uporabljajo jo v že omenjeni terapiji sprejemanja in predanosti (ACT), pa je hranjenje tigra –

pretirano ukvarjanje posameznika s svojimi negativnimi mislimi učinkuje kot hranjenje zveri,

kar dela slednjo še močnejšo.

Frewen, Evans, Maraj, Dozois in Partridge (2008) so empirično raziskovali povezanost med

čuječnostjo in zmožnostjo opuščanja (ang. letting go) negativnih misli. Mere dispozicionalne

čuječnosti  so  na  obeh  preučevanih  vzorcih  študentov  negativno  korelirale  s  pogostostjo

negativnih  misli  ter  z  zaznavami  svoje  zmožnosti  opuščanja  takšnih  misli.  Poleg  tega  so

rezultati raziskave pokazali, da je bila udeležba v čuječnostnem programu povezana z upadom

pogostosti  negativnih  avtomatskih  misli  kakor  tudi  z  zmanjšanjem  težavnosti  opuščanja

takšnih misli. Avtorji menijo, da lahko izvajanje čuječnosti razvije zmožnost posameznika za

decentracijo od svojih mentalnih procesov ter, preko povečane kapacitete za opuščanje misli,

tudi zmožnost manjše navezanosti na negativne misli.

Vredno je omeniti še eksperimentalno raziskavo, ki se je ukvarjala s spremembo prepričanj pri

osebah  z  obsesivno-kompulzivno  motnjo  z  uporabo  čuječnosti  kot  dodatka  k  tehniki

izpostavitve in preprečitve odziva (Fisher in Wells, 2005). Udeleženci so bili izpostavljeni

svojim obsesivnim mislim,  posnetim na  traku,  pred  tem pa  so  dobili  določeno  razlago  z

navodilom, naj jo imajo v mislih med izpostavitvijo. V eni skupini se je razlaga nanašala na

habituacijo, v drugi pa na čuječnost.  Pri udeležencih s čuječnostno razlago je anksioznost

pomembno  bolj  upadla  kot  pri  pripadnikih  druge  skupine.  Enako  velja  za  zmanjšanje

negativnih prepričanj in zmanjšanje teženj po nevtralizaciji. Navedenega rezultata po mojem

mnenju  ni  težko  razumeti,  saj  naj  bi  bile  obsesije  posledica  napačne  oz.  katastrofične

intrerpretacije pomena vsiljivih misli  (oz.  podob, impulzov; Rachman, 1997),  decentrirana

perspektiva,  ki  je značilna za čuječnost,  pa predstavlja temu nasprotno držo.  Ne le,  da se

mislim  ne  pripisuje  katastrofičnega  pomena,  marveč  so  misli  obravnavane  kot  zgolj  oz.

predvsem mentalni dogodki.
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Kot navajata Hayes in Feldman (2004) v kontekstu emocionalne regulacije, čuječnost ni samo

nasprotje strategiji izogibanja duševnim vsebinam, temveč tudi nasprotje strategiji pretiranega

ukvarjanja s temi vsebinami, kamor lahko prištevamo obsesije, pa tudi kompulzivno vedenje,

skrb  in  premlevanje.  Čuječnost  po  mojem  mnenju  zmanjšuje  tovrstno  perseverativnost.

Pomembno  vlogo  pri  tem  imata  decentrirano  opazovanje  intrapsihičnega  dogajanja  ter

psihološko  ostajanje  posameznika  v  tukaj-in-zdaj,  torej  v  toku  stalno  spreminjajoče  se

sedanjosti. Kot sem že navedel v enem od prejšnjih poglavij, Martin (1997) definira čuječnost

kot  stanje  psihološke svobode,  za  katero je  značilna  fleksibilna pozornost.  Ponovno velja

omeniti  tudi  opuščanje  misli  in  drugih  duševnih  vsebin  (npr.  Kabat-Zinn,  1990),  ki  je

pomemben koncept na področju čuječnosti. V čuječnostni meditaciji se zmožnost opuščanja

(distraktorjev)  krepi,  ko  oseba  kontinuirano  vrača  svojo  (begajočo)  pozornost  na  izbrani

objekt zavedanja (npr. na dihanje ali telesne občutke).

Verbalno premlevanje oz. skrb je v raziskavi, ki sta jo izvedla Wells in Papageorgiou (1995),

povečalo  pogostost  kasnejšega  pojavljanja  vsiljivih  mentalnih  podob.  Avtorja  govorita  o

inkubacijskem  učinku  skrbi.  Menita,  da  se  v  tem procesu  z  reprezentacijami  stresorja  v

spominu povežejo še druge vsebine,  tako da se poveča obseg materiala,  ki  lahko prikliče

intruzivne podobe. Priporočljive in najmanj problematične naj bi bile strategije procesiranja,

ki omogočajo, da se po stresnem dogodku travmatske vsebine v zavesti razgradijo same od

sebe,  perseverativno in  aktivno  zavestno  procesiranje  stresorja  ali  vsiljivk  pa  naj  bi  bila,

nasprotno, disfunkcionalna strategija (Wells in Matthews, 1994). Glede na to lahko čuječnost

oz.  decentrirano  zavedanje  intrapsihičnih  vsebin  in  procesov  gotovo  prištevamo  med

priporočljive strategije.

Z decentrirano perspektivo je močno povezan pojem kognitivne defuzije, ki sem ga že na

kratko predstavil v poglavju o čuječnosti. V že omenjeni terapiji sprejemanja in predanosti

(ACT) kognitivna defuzija nastopa kot ena od štirih t. i. čuječnostnih funkcij in je pričakovan

izid niza vaj, ki se osredotočajo neposredno na posameznikov odnos do njegovih misli (Hayes

idr., 1999; cit. po Mace, 2007). Namen tehnik kognitivne defuzije je zmanjšanje funkcij misli

s  pomočjo  spremembe  konteksta,  v  katerem  se  misli  pojavljajo,  namesto  poskusov

spreminjanja oblike, frekvence ali situacijske občutljivosti misli kot takih (Masuda idr., 2004).

Slednji avtorji so preučevali vpliv ene tovrstnih tehnik, ki jo je prvi opisal Titchener (1916)

pred skoraj sto leti: hitro ponavljanje določene besede. Titchener je menil, da če nekaj časa

glasno ponavljamo neko besedo, se izgubi kontekst, ki je potreben za doživljanje njenega
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pomena.  V seriji  študij  primerov  so  Masuda  in  sodelavci  (Masuda  idr.,  2004)  primerjali

dotično  tehniko  z  nalogama  distrakcije  in  kontrole  misli.  Naloga  kognitivne  defuzije

(Titchenerjeva  tehnika)  je  v  primerjavi  z  drugima dvema nalogama ob negativnih  mislih,

relevantnih za udeležence, povzročila večji upad nelagodja ter verjetnosti teh misli.

Kognitivna defuzija je pojav,  nasproten kognitivni fuziji  oz. kognitivni zlitosti.  Slednja se

nanaša  na  pretirano  ali  neustrezno  regulacijo  vedenja  z  verbalnimi  procesi.  Posledica

kognitivne zlitosti je, da je posameznikovo vedenje bolj pod vplivom relativno nefleksibilnih

verbalnih mrež kot pa dejanskih okoliščin. Tako oseba simbole (npr. misel, da je življenje

brezupno) obravnava, kot bi obravnavala njihove referente (tj. dejansko brezupno življenje;

Hayes idr., 2006). Posledica kognitivne defuzije pa je zmanjšanje iluzije jezika. Ta iluzija je,

da s svetom ravnamo preko misli. V resnici s pomočjo misli aktivno strukturiramo svet. Iz

zornega kota mislečega je videti, da ima opraviti s strukturiranim svetom, in ne, da je on tisti,

ki strukturira. Funkcija dogodkov v svetu je izpeljana iz njihove relacije z drugimi dogodki.

Posledica čuječnosti je, da posameznik opaža proces takšnih relacijskih aktivnosti in ne zgolj

njihovih produktov (Hayes, 2002).

Čuječnost  naj  bi  bila  povezana  s  tem,  da  na  intrapsihičnem  področju  preneha  prevlada

vedênja, ki temelji na pravilih (Lynch idr., 2006). Na pravilih temelječe vedênje je tisto, ki se

pojavi kot odziv na verbalno določilo, ki opisuje odnos med vedenjem (npr. govor v javnosti)

in  posledico (npr.  posmehovanje in  ponižanje s  strani  poslušalcev).  Kot  kaže,  na pravilih

temelječe  vedenje  zmanjša  posameznikovo občutljivost  na  dejanske  kontingence  v  okolju

(Hayes,  Kohlenberg  in  Melancon,  1989,  cit.  po  Lynch  idr.,  2006).  Na  primer  socialno

anksiozna oseba, ki se izogiba govorjenja pred javnostjo zaradi verbalnega pravila (»Če bom

govoril/-a pred javnostjo, bom doživel/-a ponižanje«), se tako morda ne bo naučila (celo če bo

izvedla uspešen govor), da je javno govorjenje neogrožajoče.

Wells  (1997) navaja  tri  vrste  kognitivne  zlitosti  oz.  metakognitivnih prepričanj:  (i)  zlitost

misel-dejanje (ZMD; ang. thought-action fusion) oz. pomanjkljivo ločevanje med mislimi in

dejanji, (ii) zlitost misel-dogodek (ang. thought-event fusion) oz. prepričanje, da lahko misel

povzroči nek dogodek ali  je sama po sebi dokaz, da se je dogodek zgodil,  ter  (iii)  zlitost

misel-objekt (ang. thought-object fusion) oz. prepričanje, da so lahko misli, čustva in spomini

prenešeni v ljudi ali predmete. V pregledu literature na temo zlitosti misel-dejanje Berle in

Starcevic (2005) navajata, da gre za težnjo posameznika k predpostavljanju, da določene misli
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bodisi implicirajo njegovo značajsko nemoralnost bodisi povečajo verjetnost katastrofičnih

dogodkov.

Raziskave  so  ugotovile  povezanost  zlitosti  misel-dejanje  (ZMD)  z  anksioznostjo  in

anksioznimi motnjami, zlasti z obsesivno-kompulzivno motnjo. Denimo že omenjeni pregled

literature o ZMD (Berle in Starcevic, 2005) je pokazal, da je omenjena zlitost povezana s

tendencami v smeri obsesivno-kompulzivne motnje in lahko prispeva k njenim simptomom,

poleg  tega  je  prisotna  tudi  pri  drugih  anksioznih  motnjah.  Muris,  Meesters,  Rassin,

Merckelbach in Campbell (2001) so odkrili povezanost ZMD s potezno anksioznostjo ter s

simptomi različnih  anksioznih  motenj  na vzorcu  adolescentov.  Po kontroli  vpliva  potezne

anksioznosti se je ohranila povezanost ZMD s simptomi obsesivno-kompulzivne motnje in

generalizirane anksioznosti. Po mnenju avtorjev raziskave njihovi rezultati podpirajo tezo, da

je  ZMD  udeležena  v  širokem  spektru  anksioznih  motenj  in  še  zlasti  pri  obsesivno-

kompulzivni motnji.  Dalje, na velikem vzorcu študentov je bil ugotovljen pozitiven odnos

med ZMD in potezno patološko skrbjo  ter  simptomatiko generalizirane  anksiozne  motnje

(Hazlett-Stevens, Zucker in Craske, 2002). Shafran in sodelavca (Shafran idr., 1996) menijo,

da je za nekatere paciente psihološka zlitost misli in dejanj temeljni del katastrofične napačne

interpretacije.

Za obsesivne osebe je značilen višji rezultat na lestvici, ki meri ZMD (Shafran, Thordarson in

Rachman,  1996).  Pri  subjektih  z  obsesivno-kompulzivno  motnjo  je  ZMD  korelirala  s

težavnostjo psihopatologije in je pomembno upadla po psihoterapevtski obravnavi (Rassin,

Diepstraten,  Merckelbach  in  Muris,  2001).  Posamezniki  z  obsesivno-kompulzivnimi

simptomi so podali višje ocene verjetnosti za uresničitev negativnih dogodkov kot posledice

njihovih negativnih misli (Amir, Freshman, Ramsey, Neary in Brigidi, 2001). Poleg tega je

bila po mnenju teh oseb v primerjavi s posamezniki brez obsesivno-kompulzivnih simptomov

tudi večja verjetnost, da bodo s svojimi pozitivnimi mislimi škodo preprečili.

Rassin,  Merckelbach,  Muris  in  Spaan (1999)  so v udeležencih  raziskave  eksperimentalno

inducirali zlitost misel-dejanje. Njihovi rezultati kažejo, da ZMD predstavlja etiološki faktor

pri razvoju obsesivnih intruzij, saj povzroči večjo pogostost tovrstnih misli, večje nelagodje in

večjo rezistentnost. ZMD lahko načeloma prispeva k preoblikovanju normalnih vsiljivih misli

v obsesivne intruzije. Kot navajajo Zucker, Craske, Barrios in Holguin (2002), so obsesivne

misli  precej pogoste v splošni populaciji.  Vendar so ti  avtorji ugotovili,  da v primerjavi z
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neklinično  kontrolno  skupino  osebe  z  obsesivno-kompulzivno  motnjo  (OKM)  svojim

vsiljivim  mislim  pripisujejo  večjo  pomembnost.  Poleg  tega  se  osebe  z  OKM  skušajo

dejavneje upirati svojim intruzijam in v primerjavi z zdravimi posamezniki obsesivne misli

težje opustijo (Rachman in de Silva, 1978, cit. po Zucker idr., 2002). Rachman (1997) meni,

da  je  glavna  razlika  med  običajnimi  in  patološkimi  obsesijami  v  tem,  da  posameznik  z

nenormalnimi  obsesijami  zmotno  interpretira  svoje  misli  kot  zelo  pomembne,  osebno

relevantne ter  grozeče ali  katastrofične po naravi.  Takšna interpretacija  posledično vodi v

daljše, pogostejše in močnejše intruzivne misli, ki osebi povzročajo večjo stisko.

Kot najbolj  neposreden ter  najbolj  zadovoljiv  tretma obsesij  Rachman (1997) vidi  pomoč

posamezniku pri modifikaciji katastrofičnih interpretacij pomena njegovih vsiljivih misli. Če

popravimo napačne interpretacije,  naj  bi  se torej  obsesije zmanjšale.  Tudi Wellsov (1997)

metakognitivni model obsesivno-kompulzivne motnje poudarja (metakognitivna) prepričanja

o pomenu intruzivnih misli, pri čemer ZMD predstavlja eno od metakognitivnih prepričanj o

vsiljivih  mislih.  Ob  tem  naj  izpostavim,  da  v  čuječnem  stanju,  nasprotno  od  ZMD,

posameznik svoje misli dojema kot zgolj misli in ne kot nekaj, kar ima nujno korelacijo v

realnosti.

Kot sem že omenil v poglavju o čuječnosti (glej stran 92), Wells (2002) učinek čuječnostnih

strategij  na  procesiranje  informacij  v  čustveni  motnji  konceptualizira  v  metakognitivnih

okvirih kot aktivacijo metakognitivnega načina procesiranja, v nasprotju z objektnim načinom

procesiranja. Metakognitivni način procesiranja naj bi predstavljal splošno uporabni vir,  ki

omogoča  kognitivno  prestrukturiranje.  Poleg  tega  naj  bi  čuječnost  prekinila  vpliv

neadaptivnih  oz.  škodljivih  metakognitivnih  prepričanj  na  procesiranje,  kar  pomeni,  da

posamezniku  omogoči  zavedati  se  notranjih  oz.  zunanjih  groženj  brez  aktivacije

kontraproduktivnih stilov mišljenja, tj. skrbi ali premlevanja. Veščino čuječnega procesiranja

naj bi bilo možno uporabljati kot splošni vir za odpravljanje skrbi in premlevanja kot reakcij

na negativne miselne intruzije. Čuječnost po mnenju navedenega avtorja tudi okrepi prožno

odzivanje na grožnjo ter metakognitivne plane za kontrolo kognicije. Čuječnostni postopki naj

bi bili uporabni kot začetne tehnike pri odpravljanju perseverativnega procesiranja.

Po teoriji  samoregulacijske izvršilne funkcije  (ang.  self-regulatory executive function –  S-

REF;  Wells  in  Matthews,  1994;  Wells,  2006)  naj  bi  bila  različnim psihološkim motnjam

skupna  aktivacija  fiksnega  in  perseverativnega  disfunkcionalnega  vzorca  kognicije,
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imenovanega kognitivni  pozornostni  sindrom (ang.  cognitive  attentional  syndrome).  Ta  je

sestavljen iz nefleksibilne, nase usmerjene pozornosti, perseverativnih miselnih stilov (skrb,

premlevanje), pozornostnih strategij iskanja znakov groženj ter takšnih vedenj spoprijemanja,

pri katerih ne pride do spremembe napačnih prepričanj. Kognitivni pozornostni sindrom je v

mnogih pogledih antitetičen čuječnosti in je z njo nekompatibilen. Zato naj bi bila čuječnost

želeno stanje za osebe, ki so v psihološkem zdravljenju. V tabeli 2 je podana primerjava med

značilnostmi kognitivnega pozornostnega sindroma in značilnostmi čuječnosti.  Postopki, ki

inducirajo  čuječnost,  naj  bi  posamezniku  omogočili  bolj  fleksibilno  kontrolo  nad  izbiro

različnih miselnih in vedenjskih strategij. Poleg tega naj bi uporaba čuječnosti okrepila nove

plane za reguliranje kognitivne aktivnosti ter sprostila vire za diskonfirmatorno procesiranje8

in  spremembo  prepričanj.  Omogočila  naj  bi  prekinitev  (ali  preprečitev  polne  aktivacije)

kognitivnega pozornostnega sindroma kot odziva na različne sprožilce.

Dojemanje težavnih misli in čustev kot (zgolj) mentalnih dogodkov, ki ne ustrezajo nujno

resničnosti, je negativno povezano z za anksioznost značilno interpretativno pristranostjo, ki

se izraža kot interpretacija dražljajev kot grozečih (Gratz idr., 2005). Decentracija po mojem

mnenju odpre možnosti za drugačne interpretacije.

Ena od čuječnostnih spretnosti, opisovanje svojega doživljanja (npr. zaskrbljeni posameznik

poimenuje, kar se trenutno v njem dogaja: »Skrbi«), po mnenju Gratz in sodelavcev (Gratz

idr., 2005) anksioznim osebam pomaga dojemati svoje doživljanje kot zgolj doživljanje in ne

kot  nekaj,  kar  je  nujno  resnično.  Doprinos  te  tehnike  je  še  toliko  večji  glede  na  to,  da

tolmačenje  določenega intrapsihičnega dogajanja  kot  nevarnega ali  ogrožajočega  motivira

posameznikove poskuse kontrolirati to doživljanje ali se mu izogibati, kar lahko paradoksno

poveča pogostost in težavnost doživljanja (o tem je več govora v nadaljevanju, v poglavju o

sprejemanju).  Uporaba  tehnike  opisovanja  tako  lahko  zmanjša  dojemanje  določenega

doživljanja kot grožnje, ko posameznik razvije razumevanje, da to doživljanje ni inherentno

škodljivo  (npr.  povišan  srčni  utrip  pri  panični  motnji  ali  vsiljive  misli  pri  obsesivno-

kompulzivni motnji).

8 Procesiranje, pri katerem se obstoječa prepričanja posameznika izkažejo kot neveljavna.
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Tabela 2. Primerjava značilnosti čuječnosti in kognitivnega pozornostnega sindroma (prirejeno po
Wells, 2006).

Čuječnost Kognitivni pozornostni sindrom

visoko metazavedanje
(zavedanje misli)

nizko metazavedanje

kognitivna decentracija
(dojemanje misli kot mentalnih 
dogodkov in ne dejstev)

kognitivna centracija

pozornostna nenavezanost (ang. 
attentional detachment)
(pozornost je prožna in ni zasidrana 
pri katerem koli dogodku)

pozornostna navezanost (ang. 
attentional attachment)

nizko konceptualno procesiranje
(malo analitičnih in na pomenu 
temelječih kognitivnih ocen, tj. 
malo notranjega dialoga)

visoko konceptualno procesiranje

nizko k cilju usmerjeno 
spoprijemanje
(cilji po odstranitvi grožnje ali po 
izogibanju le-tej niso močno 
izraženi)

visoko k cilju usmerjeno 
spoprijemanje

Kognitivno decentracijo, ki je značilna za čuječnost, lahko dobro povežemo s tristopenjskim

modelom anksioznosti, ki sta ga predstavila Beck in Clark (1997). Prva stopnja v tem modelu

ustreza začetni registraciji grozečega dražljaja. V naslednji fazi pride do aktivacije prvinskega

načina spoprijemanja z grožnjo, ki obsega primitivne in neposredne kognitivne,  afektivne,

vedenjske in fiziološke vzorce, katerih cilj je maksimizirati varnost in minimizirati nevarnost.

Ker  so  ti  prvinski  vzorci,  razviti  tekom  evolucije,  usmerjeni  na  temeljno  zagotavljanje

preživetja, so rigidni, nefleksibilni in v veliki meri avtomatični. Ko se aktivirajo, zavzamejo

precej pozornostnih virov in s tem zmanjšajo ali onemogočijo kapaciteto za bolj reflektivno,

sekundarno  informacijsko  procesiranje.  Med  omenjenimi  prvinskimi  odzivi  so,  denimo,

avtonomno  vzburjenje,  vedenjska  mobilizacija  in  inhibicija  (beg  in  izogibanje)  ter

hipervigilnost  za  grozeče  dražljaje.  Tretja  stopnja  v  opisovanem  modelu  pa  vsebuje

sekundarno aktivacijo bolj elaborativnih in reflektivnih načinov mišljenja.

Pri  zdravljenju  anksioznosti  je  po mnenju  Becka in  Clarka (1997) cilj  deaktivacija  dokaj

avtomatičnega prvinskega načina spoprijemanja z grožnjo ter  krepitev bolj  konstruktivnih,

reflektivnih  načinov  odzivanja.  Menim,  da  čuječnost  zaradi  decentrirane  perspektive,
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natančneje npr. zaradi manj avtomatičnega reagiranja ter boljšega ločevanja med mislimi in

dejstvi, dosega oboje, tako zmanjšanje pogosto neadaptivne oz. pretirane prvinske reakcije na

(vsaj navidez) grozeči dražljaj kakor tudi krepitev bolj objektivnega pogleda posameznika na

situacijo. Že opisano razliko med večidel avtomatsko reakcijo in zavestnim, voljnim odzivom

lahko  tako  vzporedimo  z  drugo  (prvinsko,  avtomatično)  in  tretjo  (bolj  konstruktivno  in

premišljeno) stopnjo v modelu Becka in Clarka (1997).

Raziskave že dolgo časa kažejo, da lahko različne kognitivne ocene konsistentno vplivajo na

doživljajske, fiziološke in izrazne vidike emocionalnega odzivanja (Gross, 1998). Možno pa

je tudi delovanje v obratni smeri, v tem smislu, da sprememba s čustvom povezanih odzivnih

teženj spremeni sámo čustvo in pripadajoče kognitivne ocene (Lynch, Chapman, Rosenthal,

Kuo in Linehan, 2006). Natančneje,  ko posameznik opazuje in opisuje svoje emocionalno

doživljanje in je v njem udeležen, ne da bi nanj odreagiral, naj bi se spremenile avtomatske

odzivne težnje. S tem naj bi čuječnost poleg vedenjskih odzivov na čustva spreminjala tudi s

čustvi  povezane  misli,  podobe  in/ali  spomine.  S  spremembo  odzivne  težnje  v  zgolj

opazovanje naj bi  čuječnost avtomatično preoblikovala pomen dogodka (tj.  od slabega ali

dobrega  v  »pač  takega«),  brez  potrebe  po  direktnem  prestrukturiranju,  preokviranju  ali

modifikaciji kognitivne ocene.

1.3.2.2 Sprememba fokusa pozornosti

Čuječnost  in  anksioznost  sta  nekompatibilni  duševni  stanji.  Za  anksioznost  je  značilna

usmerjenost  na  potencialne  negativne  dogodke  v  prihodnosti,  čuječnost  pa  obsega

usmerjenost na dogajanje v sedanjosti (Roemer in Orsillo, 2002). Čuječnost tako predstavlja

protiutež anksioznosti oz. pretirani orientaciji posameznika na morebitne bodoče nevarnosti.

Bistvene lastnosti anksioznosti, kot so pozornostna in interpretativna pristranost, premlevanje

in  pretirana  občutljivost,  so  v  nasprotju  z  značilnostmi  čuječnosti,  kot  so  pozornost  na

sedanjost ter drža odprtosti in sprejemanja (Walsh idr., 2009).

Omenil sem že, da bi lahko bila za antagonistični odnos med čuječnostjo in anksioznostjo

deloma odgovorna  kontrola  pozornostnih virov (Walsh idr.,  2009).  Po mojem mnenju  sta

konstrukta čuječnost in anksioznost vzročno negativno povezana v obe smeri: Višja čuječnost

preko  različnih  mehanizmov  povzroči  upad  anksioznosti,  obratno  pa  manjša  anksioznost

zaradi drugačne pozornostne orientacije (usmerjenost v sedanjost) poveča čuječnost.
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Carbonell (2005) je v kontekstu panične motnje zapisal, da ljudje običajno niso panični, če so

prisotni v sedanjosti; takrat mirno opravljajo svoje dejavnosti. Premik pozornosti v prihodnost

ali preteklost pa lahko povzroči paniko. Takrat se začnejo pojavljati misli »kaj, če...?«. Ljudje

po njegovem mnenju niso panični  zaradi  tega,  kar  se  dogaja  neposredno v tem trenutku,

temveč  mora  biti  vsebina  doživljanja  panike  vsaj  nekoliko  odmaknjena  v  času,  npr.  v

prihodnosti čez 30 sekund. Zato kot en način, kako prebroditi napad panike, dotični avtor

priporoča, da posameznik premakne pozornost nazaj v sedanjost. To pomeni, da se ukvarja s

tem, kar je konkretno prisotno tukaj in zdaj.  Denimo med nakupovanjem v trgovini bi  to

pomenilo obrniti pozornost na prodajne artikle, brezplačne degustacijske vzorce, potiskanje

vozička med policami, zastavljanje vprašanj prodajalcem itd. Pomeni pa tudi zavestno opaziti

misli tipa »kaj, če...?«. Ko oseba opazi takšno misel, lahko prepozna »povabilo«, ki ga je

pravkar prejela, da bi se osredotočila na prihodnost ali preteklost, in ga zavrne.

Ker je za anksioznost značilno zoženje pozornosti,  predvsem na potencialno nevarnost (tj.

pozornostna pristranost), lahko anksiozni posameznik zgreši druge, pomembne informacije v

okolju, vključno z informacijami, ki so lahko protiargumenti proti zaznavam grožnje (Gratz

idr., 2005). Zato je lahko za osebe z anksioznimi motnjami koristno, če jih učimo razširiti

zavedanje, da vanj vključijo vse vidike svojega notranjega in zunanjega okolja, grozeče in

negrozeče.  Opazovanje  pojavov,  ki  so  bili  prej  izven  njihovega  zavedanja,  lahko  pri

omenjenih osebah poveča potencial  za učinkovito in  fleksibilno odzivanje,  še posebno ob

srečanjih z dražljaji, ki so povezani z grožnjo. Na primer socialno anksiozna oseba, ki ima

govor pred občinstvom, se lahko svoji  težnji  po fokusiranju pozornosti  na kritične obraze

zoperstavlja z razširitvijo zavedanja. Opazuje lahko vse vidike zunanjega okolja (vse navzoče

v občinstvu – vključno s tistimi, ki se odzivajo pozitivno) in vse vidike svojega notranjega

čustvenega odziva na situacijo (poleg strahu tudi npr. prijetno vznemirjenje in ponos).

Čuječen posameznik bolj celostno zaznava situacijo in tako čuječnost zmanjšuje pozornostno

pristranost (oz. selektivno usmerjanje pozornosti) na grozeče dražljaje, ki je eden od bistvenih

dejavnikov anksioznosti.  Če posameznik zrahlja oz. zmanjša osredotočenost pozornosti  na

nevarnost,  naj  bi  se  tako  zmanjšala  tudi  anksioznost.  Čuječnost  lahko  tako  prekine  t.  i.

začarani krog anksioznosti oz. anksiozno spiralo, v kateri medsebojno sovplivanje kognitivnih

in emocionalnih elementov vodi v čedalje močnejšo anksioznost. Poleg tega se lahko oseba,

če se v neki  situaciji  ne ukvarja  pretirano s  svojim negativnim doživljanjem le-te  (npr.  z

anksioznostjo),  lahko  bolj  posveti  reševanju  problema  oz.  spoprijemanju  z  nastalimi
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okoliščinami in je pri tem uspešnejša. Pozitivno napredovanje pri premagovanju problema pa

zmanjša sámo negativno doživljanje, ki je s težavo povezano.

Kot sem že omenil, je za anksioznost značilna usmerjenost na prihodnost. S tem ko anksiozni

posameznik preosredotoči svojo pozornost na sedanji trenutek (ta vidik je prisoten v vseh

pristopih k čuječnosti) in jo kontinuirano vrača nazaj na svoje trenutno doživljanje in okolje

okrog  sebe,  premaguje  negativne  posledice,  povezane  s  togo  v  prihodnost  usmerjeno

pozornostno orientacijo (Gratz idr., 2005). Ko se, denimo, pojavi skrb, naj bi jo posameznik

opazil ter nato preusmeril pozornost nazaj na sedanjost in na dejavnost, s katero se trenutno

ukvarja. To naj bi povečalo občutljivost oz. dovzetnost osebe za kontingence v okolju ter za

pozitivne posledice participacije v dejavnostih, ki so za njeno življenje pomembne. Okrepilo

naj bi torej posameznikovo neizogibanje in aktivno participacijo v lastnem življenju.

Nekatere vedenjske in kognitivne strategije spoprijemanja so po Wellsovem (1997) mnenju

problematične,  ker preprečujejo izpostavitev posameznika izkušnjam, ki lahko razveljavijo

(diskonfirmirajo) njegova disfunkcionalna prepričanja, ali vplivajo na sisteme procesiranja na

takšen način, da vzdržujejo neadaptivne načine procesiranja. Na primer uporaba premlevanja

ali  aktivne  skrbi  kot  spoprijemalne  strategije  lahko  potroši  pozornost,  ki  je  potrebna  za

procesiranje  diskonfirmatornih  informacij,  in  vzdržuje  preokupacijo  z  grožnjo  ali  poveča

pozornostno pristranost nanjo. Verbalno premlevanje lahko odkrene pozornost od procesiranja

emocionalnih informacij (intruzivnih podob), tako da je tovrstno procesiranje upočasnjeno in

se množijo simptomi njegovih neuspelih izidov, kot so vsiljive misli o stresu. Modifikacija

pozornosti  v  terapiji  pa  predstavlja  osrednje  sredstvo  za  prekinitev  disfunkcionalnega

perseverativnega procesiranja, povečanje prožne kontrole nad procesiranjem in omogočanje

razvoja alternativnih procesiranjskih rutin.

Podobno tudi Borkovec in Costello (1993) menita, da lahko pozornostna kontrola zmanjša

kronično skrb oz. premlevanje, značilno za generalizirano anksiozno motnjo. Čuječnost naj bi

bila zelo učinkovit način za prekinitev miselnih tokov, ki niso povezani s sedanjim trenutkom

(Teasdale idr., 1995). Povečala naj bi zmožnost posameznika, da preusmeri svojo pozornost

na to, na kar se želi osredotočiti, in opusti tiste vsebine, katerim ne želi posvečati pozornosti.

Omeniti velja še, da lahko čuječnost prispeva k manjši anksioznosti tudi preko pozitivnega

emocionalnega doživljanja. Ker je čuječen posameznik zaradi širšega oz. manj pristranega

(manj selektivnega) obsega procesiranja informacij  bolj  odprt  za pozitivne dražljaje,  ki  so
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poleg negativnih prisotni v dani situaciji, lahko čuječnost po mojem mnenju poveča pozitivno

čustveno doživljanje9. Pozitivna čustva pa na negativna, torej tudi na anksioznost, delujejo

antagonistično (Fredrickson, 2000) in jih tako zmanjšujejo.

Eden prvih, ki so pisali o antagonističnem delovanju na tesnobo, je bil Wolpe (1959). Menil

je, da če se v prisotnosti anksioznost vzbujajočega dražljaja pojavi odziv, ki je nekompatibilen

z anksioznostjo, bo posledično slabela povezava med tem dražljajem in tesnobnim odzivom (z

drugimi  besedami,  dražljaj  bo  izgubljal  svoj  anksiogeni  potencial),  kar  navedeni  avtor

označuje  z  izrazom  recipročna  inhibicija.  Ta  princip  naj  bi  veljal  tudi  za  čustva,  ki  so

neskladna  z  anksioznostjo.  Namen  recipročne  inhibicije  je  tako  oponirati  (nasprotovati)

anksioznosti  z  drugimi  čustvenimi  stanji,  ki  z  anksioznostjo  niso  kompatibilna.  Kot

najpogostejše tesnobo zavirajoče odzive Wolpe omenja asertivni odziv, seksualni odziv (ta se

nanaša na odpravljanje spolnih motenj, povezanih z anksioznostjo) in relaksacijske odzive

(npr. sistematična desenzitizacija, ki temelji na sproščanju). Na nekem drugem mestu Wolpe

(1995) meni, da recipročna inhibicija igra določeno vlogo v veliki večini metod, ki so bile

uspešno uporabljene za zmanjševanje anksioznosti oz. strahu, ter da ima vsaj trenutno dotični

mehanizem mesto najboljšega znanega dejavnika za premagovanje neadaptivne anksioznosti.

Podobno Greenberg in Pascual-Leone (2006) govorita o spreminjanju emocije z emocijo. Po

tem načelu lahko neadaptivno čustveno stanje najbolje spremenimo tako, da ga nadomestimo

z drugim, bolj adaptivnim čustvom. Sčasoma součinkovanje (koaktivacija) adaptivne emocije

skupaj z ali v odziv na neadaptivno emocijo pomaga preoblikovati strukturo neprilagojenega

čustva. Doživljanje veselja in zadovoljstva, denimo, je v raziskavi, ki sta jo izvedli Tugade in

Fredrickson  (2000,  cit.  po  Greenberg  in  Pascual-Leone,  2006),  povzročilo  hitrejše

kardiovaskularno okrevanje  od  negativnih  emocij  kot  nevtralno  doživljanje.  Raziskave so

pokazale, da so glavne komponente pozitivnih čustev nekompatibilne z negativnimi čustvi

(Greenberg in Pascual-Leone, 2006).

9 Zanimivo je, da so opisi čuječnosti močno podobni kognitivnim komponentam zadovoljstva (Fredrickson, 2000).
Slednje producira vedenjsko pasivnost (nenaprezanje), ki jo spremlja težnja po okušanju sedanjega trenutka, po
integriranju trenutnega doživljanja in po utiranju novih povezav. Po mnenju navedene avtorice naj bi čuječnost
ustvarjala pogoje za razvoj zadovoljstva.
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1.3.3 Sprejemanje svojega doživljanja in anksioznost

1.3.3.1 Sprejemanje svojega doživljanja v zgodovini zahodne psihologije in 

psihoterapije

Koncept  sprejemanja  lastnega  doživljanja  je  v  zadnjem  desetletju  izrazito  prisoten  v

čuječnostnih intervencah in programih. Vendar pa se v zahodni psihologiji in psihoterapiji ni

pojavil nenadoma, temveč je v omenjenih disciplinah do neke mere obstajal že prej.

O tem, da je izogibanje povezano z razvojem in ohranjanjem anksioznih motenj, so že dolgo

razmišljali  različni  teoretiki,  od  Breuerja  in  Freuda  do  fenomenoloških  in  kognitivno-

vedenjskih pristopov (Salters-Pedneault, Tull in Roemer, 2004). Breuer in Freud (1895/1957)

sta  prva  predlagala,  da  izogibanje  notranjemu  doživljanju  interferira  s  posameznikovo

zmožnostjo procesiranja in okrevanja od grozečega oz. emocionalnega dogodka.

Zatem so vedenjski  modeli  anksioznosti  eksplicitno  pokazali  na  vlogo,  ki  jo  ima aktivno

vedenjsko izogibanje anksioznost  vzbujajočim dražljajem (kakor tudi  izogibanje notranjim

dražljajem, povezanim s tesnobo, vključno z mislimi in čustvi) pri podaljšanju anksioznega

odziva,  in sicer zaradi oviranega ugašanja naučenih reakcij.  O tej  temi je napisane veliko

teoretične  in  empirične  literature,  vključno  s  teorijami  afekta  in  njegove  regulacije,

raziskavami o supresiji emocionalnih misli in odzivov ter ugotovitvami, ki se nanašajo na

posledice anksioznih motenj (Salters-Pedneault idr., 2004).

Mowrer (1960, cit. po Salters-Pedneault idr., 2004) je postavil dvofaktorsko teorijo pridobitve

in vzdrževanja strahu10, v kateri se en faktor nanaša na klasično pogojevanje strahu, drugi

faktor  pa  predstavlja  habitualno  komponento,  s  katero  se  ta  strah  vzdržuje,  in  sicer  z

negativnim  okrepljevanjem  ob  izogibanju.  Trdil  je,  da  ko  je  enkrat  strah  pridobljen  (s

klasičnim pogojevanjem), osebek organsko producira odziv bega ali izogibanja, ko je soočen

z  dražljajem,  ki  se  ga  boji.  Posledično  se  doživljanje  strahu  zmanjša,  kar  je  intrinzično

nagrajujoče in zato negativno okrepljeno. Težava s strahom pri posamezniku nastane (in to je

glavni  dejavnik  ohranjanja  reakcije  strahu),  ker  ta  ne  pristopi,  se  ne  približa  pogojnemu

10 Navedeno teorijo predstavljam kljub temu, da se nanaša na strah in ne neposredno na anksioznost, saj menim,
da  je  relevantna  tudi  za  slednjo.  Poleg  tega  je  zaradi  že  omenjenega  pojmovnega  prekrivanja  strahu  in
anksioznosti, ki je prisotno v literaturi, pogosto že v izhodišču nejasno (ne glede na uporabljene izraze), ali se
določena teorija oz. teza nanaša specifično na strah, specifično na anksioznost ali na oboje.
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dražljaju,  zato  ne  pride  do  novega  učenja  o  izvorni  povezavi  s  strahom in  do  ugašanja

(ekstinkcije) odziva.

Model  Foa  in  Kozaka  (1986)  je  vključil  še  kognitivno-emocionalne  vidike  pogojevanja

strahu,  ki  jih  je  Mowrerjeva  (1960,  cit.  po Salters-Pedneault  idr.,  2004)  teorija,  katera se

osredotoča  na  vlogo  vedenjskega  izogibanja  zunanjim  strah  producirajočim  dražljajem,

spregledala.  Avtorja  modela  menita,  da  lahko  z  novim  učenjem  interferira  izogibanje

kateremu koli  vidiku mreže informacij,  ki  so povezane s čustvom: dražljaju,  odzivu (npr.

vedenjskemu, fizološkemu ali subjektivnemu), drugim karakteristikam odziva, kontekstu itd.

V modelu je tako z oviranim učenjem ugašanja in z ohranjanjem odziva strahu povezano tudi

izogibanje  subjektivnemu in fiziološkemu doživljanju,  vedenjski  ekspresiji  in  kognitivnim

elementom.

V zadnjem času  so  teoretiki  iz  vedenjskoanalitične  usmeritve  predstavili  razširjeni  model

vloge izogibanja čustvom na področju psihopatologije  (Salters-Pedneault  idr.,  2004).  Tako

Hayes idr. (1996) menijo, da lahko fenomen izogibanja doživljanju oz. nepripravljenost na

doživljanje notranjih odzivov, kot so občutki, čustva in misli, prispeva k razvoju mnogih oblik

duševne patologije.

Dryden in Still  (2006) v svojem zgodovinskem pregledu opozorita še na temelj,  ki  je  bil

položen  s  konceptom  nepresojajočega  sprejemanja  ljudi  in  simptomov  v  humanističnih

psihoterapevtskih  pristopih  ter  s  čedalje  večjo  asimilacijo  budističnih  idej  v  zahodno

psihologijo in psihoterapijo.

Frankl  (1967)  je  opisal  spiralo,  ki  ponazarja  nastanek  močne  anksioznosti  in  drugih

simptomov, ter predstavil, kako nasprotna namera (paradoksna intenca) to spiralo prekine z

uporabo kapacitete za odmik od sebe in za humor, ki je lastna le človeku. »...  [P]aradoksna

intenca ... temelji na dejstvu, da je določena količina patogeneze pri fobijah in obsesivno-

kompulzivni  nevrozi  posledica  povečanja  anksioznosti  in  kompulzij,  povzročenega  s

poskusom izogibanja le-tem in borbe proti njim. Paradoksna intenca vsebuje obrat pacientove

naravnanosti  v  smeri  k  njegovemu  simptomu  in  mu  omogoča,  da  se  odmakne  od  svoje

nevroze« (Frankl, 1967, str. 155).

Nekaj  let  kasneje  je  geštaltistični  psihoterapevt  Beisser  objavil  svojo  paradoksno  teorijo

spremembe (Beisser, 1972), po kateri se sprememba v posamezniku zgodi, ko slednji postane,
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kar je, in ne, ko poskuša postati, kar ni. Oseba, ki se poskuša spremeniti, se konstantno giblje

med tem, kar »naj bi bila«, in tem, kar misli, da je, pri tem pa se nikoli v polnosti ne poistoveti

ne z enim in ne z drugim. V geštalt terapiji je posameznik povabljen, da se v polnosti vključi v

svoje  vloge,  eno  za  drugo.  Vedenjskoterapevtski  pristop  nagradi  ali  kaznuje  vedenje  z

namenom, da bi se le-to spremenilo, medtem ko geštaltterapevtski pristop spodbudi klienta,

da  vstopi  v  oz.  postane  to,  kar  koli  v  tem trenutku  doživlja.  To  vključuje  zavedanje  in

sprejemanje,  opustitev  posameznikove  sodbe  o  tem,  kar  je,  o  svojih  občutjih  in  mislih

(Dryden in Still, 2006).

Omeniti  velja  še  delo  Karen  Horney,  katero  predstavlja  enega  pomembnih  mejnikov

humanističnega gibanja v psihoterapiji. S svojim odkritjem tako imenovane »tiranije moram«

(ang.  the tyranny of  the should;  Horney,  1950) je  omenjena  avtorica  predvidela  temeljno

podmeno  racionalne  psihoterapevtske  orientacije,  in  sicer,  da  so  disfunkcionalna  čustva

posledica disfunkcionalnih (»moram« oz. »naj bi«) prepričanj (Dryden in Still, 2006).

Kljub mnogim razlikam imajo zgoraj opisani pristopi, zraven pa tudi sodobne čuječnostne

metode pomoči,  pomembno skupno značilnost:  Namesto napadanja simptomov kot nečesa

negativnega in neželenega je poudarek na mirnem zavedanju in nepresojajočem sprejemanju

le-teh ter na usmerjenosti na bolj pozitivne alternative. Podoben vzorec, brez poudarka na

čuječnosti kot taki, se je v zadnjem času pojavil tudi pri številnih drugih strokovnjakih na

področju  znanstvene  psihološke  terapije.  Zdi  se,  da  je  popularnost  čuječnosti  tako  del

splošnega gibanja v znanstveno utemeljeni psihoterapiji. Sprejemajoča drža do doživljanja se

razlikuje od tradicionalne medicinske drže, ki že v začetku vidi simptome kot bolezen, ki jo je

treba odstraniti (Dryden in Still, 2006).

Vendar  pa  sprejemanje  svojega  doživljanja  ni  isto  kot  resignacija,  temveč  je  predhodnik

spremembe (Dryden  in  Still,  2006).  Menim,  da  med  psihološkim  sprejemanjem,  tj.

sprejemanjem  lastnega  notranjega  doživljanja,  in  sprejemanjem  (zunanjih)  dogodkov,

okoliščin itd. obstaja pomembna razlika. Če posameznik sprejema svoje notranje doživljanje,

še ne pomeni, da ne ukrepa, ko je potrebno spremeniti (in ne sprejeti) določeno situacijo.

Ravno  nasprotno,  umirjenost  in  uravnotežena  presoja,  ki  nastopita  kot  posledica

sprejemajočega zavedanja, posamezniku omogočata učinkovitejši odziv v primerjavi z bolj

impulzivno, fragmentirano reakcijo na dražljaj iz okolja.
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Psihološkemu  sprejemanju  v  prid  govorijo  tudi  rezultati  eksperimentalnih  raziskav.  Na

podlagi svojega pregleda glavnih eksperimentalnih študij psihološkega sprejemanja Barnes-

Holmes,  Cochrane,  Barnes-Holmes,  Stewart  in  McHugh  (2004)  ugotavljajo,  da  imajo

intervence sprejemanja potencialne prednosti pred bolj tradicionalnimi metodami, temelječimi

na kontroli ali distrakciji. Obstajali naj bi eksperimentalni dokazi, ki kažejo na povezanost

izogibanja  svojemu  doživljanju  (tj.  pomanjkanja  psihološkega  sprejemanja)  s  številnimi

psihološkimi problemi. Po mnenju omenjenih avtorjev eksperimentalne študije konsistentno

kažejo na to, da more strategija psihološkega sprejemanja povečati posameznikovo toleranco

za fizične in emocionalne stresorje.

1.3.3.2 Supresija misli in mentalna (samo)kontrola

Nasprotje  sprejemanju  lastnega  doživljanja  je  supresija  (ang.  suppression)  oz.  odrivanje11

misli  in drugih mentalnih pojavov.  Na področju sodobnega raziskovanja supresije  je,  vsaj

izvorno  gledano,  osrednja  figura  Daniel  Wegner.  V enem svojih  prvih  eksperimentov  na

področju  odrivanja  (Wegner,  Schneider,  Carter  in  White,  1987)  je  s  sodelavci  subjektom

naročil,  naj  na glas verbalizirajo svoje misli,  medtem pa naj  skušajo ne misliti  na belega

medveda.  Pokazalo  se  je,  da  udeleženci  niso  mogli  izpolniti  naloge,  tj.  odriniti  misli  na

medveda.  Ko  so  jim  nato  po  opisani  nalogi  naročili,  naj  mislijo  na  belega  medveda,  so

udeleženci, ki so prej skušali misel nanj odriniti, na belega medveda pomislili pogosteje kot

udeleženci,  katerim je  bilo  že  v  začetku  narečeno,  naj  mislijo  nanj.  Avtorji  raziskave  so

zaključili, da ima poskus supresije misli kot strategija samokontrole paradoksalni učinek in

morda celo producira obsesijo oz. preokupacijo, proti kateri je uperjen. V nadaljnjih letih so

udeleženci tovrstnih raziskav poročali, da so v času supresije čutili neobičajno občutljivost za

neželeno  misel  (Wegner,  1994).  Preokupacija  z  odrinjeno mislijo  je  bila  potrjena  tudi  na

psihofiziološkem nivoju (Wegner, Shortt, Blake in Page, 1990).

Kot  kaže,  poskusi  posameznika,  da  bi  kontroliral  svoja  mentalna  stanja,  povzročijo  tako

hotene učinke kakor tudi učinke,  ki  so nasprotni od želenih, kar Wegner (1994) razlaga s

svojo teorijo ironičnega procesiranja. Po le-tej poskus samokontrole uma sproži dva procesa:

(i)  operativni  proces,  ki  pospešuje  nameravano  spremembo z  iskanjem mentalnih  vsebin,

11 Z izrazom  odrivanje označujem supresijo, za razliko od izraza  potlačevanje, ki predstavlja represijo. Razliko
med supresijo in potlačevanjem podrobneje predstavljam v nadaljevanju.
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skladnih z želenim stanjem, ter (ii) proces spremljanja (ang. monitoring process), ki preverja

potrebnost  operativnega  procesa  z  iskanjem mentalnih  vsebin,  ki  niso  skladne  z  želenim

stanjem. Pri poskusih mentalne kontrole ta drugi proces običajno poteka na nezavedni ravni.

Operativni  proces  zahteva  večji  del  kognitivne  kapacitete  in  ima  običajno  bolj  izražene

kognitivne učinke kot proces spremljanja,  zato skupno delovanje obeh procesov omogoča

želeno stopnjo mentalne kontrole. V pogojih, ki znižajo mentalno kapaciteto, pa lahko proces

spremljanja nadkrili operativni proces in tako  poveča prisotnost neželenih duševnih vsebin,

kar predstavlja ironično nasprotje želenemu mentalnemu stanju (Wegner, 1994).

Ironični  vidik  je  v  tem,  da  proces,  ki  je  usmerjen  v  spremljanje  uspeha  supresije  misli,

povzroča njen neuspeh (Wegner,  Erber  in  Zanakos,  1993).  Čeravno je  proces  spremljanja

običajno  zgolj  v  funkciji  aktivacije  operativnega  procesa,  lahko  ob  stresu,  distrakciji,

časovnem  pritisku,  alkoholiziranosti  ali  drugi  mentalni  obremenitvi  oz.  zmanjšani

učinkovitosti procesiranja učinki procesa spremljanja nadkrilijo učinke operativnega procesa

in  povzročijo  prav  tisto  stanje  uma,  ki  je  najmanj  zaželeno.  Posameznikovi  poskusi  za

pridobitev nadzora nad svojim umom lahko tako privedejo do neželenih mentalnih stanj, ki

naj bi jih odpravili (Wegner, 1997). Strategije mentalne kontrole, ki jih ljudje uporabljajo v

svojih  poskusih,  da  bi  premagali  določena  duševna stanja,  lahko  povzročijo  visoke  ravni

avtomatske aktivacije prav teh stanj (Wegner, 1994).

Depresivna oseba, na primer, ki se močno trudi premagati žalost, lahko nehote sproži proces

spremljanja  in nato trpi  zaradi tega procesa,  ki  dela  depresivne misli  in občutja  dostopna

zavesti.  Povedano  bolj  splošno,  stresi,  ki  v  življenju  pogosto  povzročajo  kognitivno

obremenitev,  lahko  spremenijo  posameznikov  boj  proti  neželenim  mentalnim  stanjem  v

povabilo  tem  stanjem,  da  človeka  preplavijo.  Po  številnih  neprespanih  nočeh  lahko

posameznik, ki ga je želja po spanju prignala do nespečnosti, najde rešitev v odločitvi, da ne

bo poskušal zaspati.  Podobno bi lahko ljudem, katerih strahovi pred žalostjo,  sovraštvom,

določenim prepričanjem, anksioznostjo ali željo po redilni hrani so povzročili, da obsesivno

spremljajo ta stanja in jim kasneje ironično podležejo, svetovali, da sprostijo svoje poskuse

mentalne kontrole (Wegner, 1994).

Teorija ironičnega procesiranja je bila preizkušena na različnih področjih mentalne kontrole in

raziskave so splošno predikcijo potrdile (Wegner, 1997): (i) namerna supresija misli v pogojih

mentalne obremenitve ustvari povečano kognitivno dosegljivost odrinjene misli, (ii) namerna

131



koncentracija  ob  mentalni  obremenitvi  poveča  dosegljivost  distraktorjev,  (iii)  namerna

kontrola razpoloženja ob obremenitvi vodi v večjo dosegljivost misli, povezanih z neželenim

afektom, in k nasprotnemu razpoloženju od želenega, (iv) namerna relaksacija ob obremenitvi

poveča  vzburjenje,  (v)  namerno  spanje  v  pogojih  obremenitve  povzroči  budnost,  (vi)

posledica namernega pozabljanja ob obremenitvi je spominjanje, (vii) namerna imobilizacija

ročnega nihala ob obremenitvi poveča gibanje nihala in (viii) namerno izogibanje premočnim

udarcem žogice za golf privede do prav takšnih udarcev.

Pregled  raziskav,  ki  sta  ga  opravila  Wenzlaff  in  Wegner  (2000),  kaže,  da  se  okrepitev

odrivanih  misli  pojavi  v  dveh vrstah  situacij:  med samo supresijo,  ko le-to  onemogočajo

dodatne kognitivne zahteve (v odsotnosti mentalne obremenitve do okrepitve odrivanih misli

v večini raziskav ni prišlo), ter po njej, ko posameznik z odrivanjem zavestno preneha (gre za

pojav vrnitve odrivanih misli po supresiji). Metaanaliza kontroliranih raziskav, ki so jo izvedli

Abramowitz, Tolin in Street (2001), je potrdila učinek vrnitve odrinjenega po supresiji misli,

pri  čemer  subjekti  s  kliničnimi  diagnozami  niso  izkazovali  večjega  učinka  kot  ostali

udeleženci raziskav.

V  svoji  eksperimentalni  študiji  sta  Schmidt  in  Gendolla  (2008)  predpostavila,  da  bo

zmanjšanje pozornostne kontrole ob prehodu v spanje, torej v stanju hipnagoške mentacije,

vodilo do vrnitve odrinjene misli. Rezultati raziskave so se ujemali s hipotezo in so pokazali

obrat pogostosti tarčne misli ob začetku spanja: Udeleženci, ki so dobili navodilo za supresijo,

so pred spanjem, v budnem stanju, v primerjavi s kontrolno skupino poročali o manj tarčnih

mislih,  zatem, ob prehodu v spanje,  pa o več tovrstnih mislih.  V eksperimentu  Wegnerja,

Wenzlaffa in Kozak (2004) pa so udeleženci doma pred spanjem zapisovali tok svojih misli,

pri čemer so bili razdeljeni v tri skupine: Pripadniki prve so skušali ne misliti na tarčno osebo,

v drugi so se med pisanjem na to osebo osredotočali, v tretji pa so le zapisali začetnice tarčne

osebe, nato so lahko mislili na karkoli. V noči zatem je bilo, zanimivo, pri članih skupine

supresije najbolj prisotno sanjanje o tarčni osebi.

Supresija  poveča  dosegljivost  vsebine,  ki  jo  posameznik  skuša  odriniti.  Natančneje,

avtomatsko iskanje tarče supresije naj bi  povečalo dosegljivost te tarče (Wegner in Erber,

1992).  V  eksperimentu  slednjih  avtorjev  so  udeleženci  podajali  asociacije  na  besedne

dražljaje, in sicer prva skupina je odrivala tarčno besedo (npr. hiša), druga skupina pa se je na

to besedo osredotočala. Zelo zanimivo je, da so ob kognitivni obremenitvi v obliki časovnega
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pritiska udeleženci na dražljaj, ki je bil povezan s tarčo (npr. dom), tarčno besedo (npr. hiša)

podajali bolj pogosto v pogoju odrivanja kot v pogoju osredotočanja na to besedo.

Najmi in Wegner (2008) sta za supresijo ugotovila neobičajen, asimetrični učinek pomenske

priprave (ang.  semantic priming). V pogoju kognitivne obremenitve je bil učinek pomenske

priprave prisoten v smeri od povezanih oz. sorodnih besed k odrivanim besedam, v obratni

smeri  pa  ne.  V pogoju  brez  kognitivne  obremenitve  pa  je  bil  učinek  pomenske  priprave

simetričen.  Avtorja  dobljene  rezultate  razlagata  tako,  da  naj  bi  imele  odrinjene  misli

precejšnjo mentalno gravitacijo. Delovale naj bi podobno kot v vesolju črna luknja, ki ima

veliko privlačno moč, od nje pa je težko (mentalno) pobegniti oz. se oddaljiti. Supresirana

misel  naj  bi  predstavljala  nekakšno  idée  fixe,  stalno  naj  bi  vračala  miselni  tok  nase  in

preprečevala  ostalim  mislim,  da  vstopijo  v  zavedanje.  Ob  tem avtorja  tudi  opozorita  na

zgodnje teorije psihopatologije iz konca 19. stoletja, v katerih je fenomen fiksne ideje (tj.

misli, ki se ponavljajoče se vsiljuje v zavest in jo je težko kontrolirati) pojmovan kot bistvena

značilnost duševnih motenj.

Doslej  sem  predstavil  ironični  učinek  odrivanja  na  posameznikove  misli.  Kako  pa  je  s

supresijo čustev? Salters-Pedneault idr. (2004) na podlagi pregleda literature zaključujejo, da

tudi izogibanje emocijam lahko vodi v paradoksno povečanje čustvenega doživljanja. Menijo,

da obstajajo jasni  paradoksni  učinki  supresije  emocij  na aktivacijo  simpatičnega živčnega

sistema. Omenjeni avtorji iz literature povzemajo še nekatere druge učinke, ki jih lahko ima

prikrivanje emocij ali izogibanje čustvenemu materialu, npr. zmanjšan spomin za informacije,

prezentirane med prikrivanjem emocij, in zmanjšano učinkovitost na kognitivnih nalogah med

supresijo vedenjskih in subjektivnih emocionalnih odzivov.

Tovrstne  posledice  prikrivanja  čustev  lahko  po  mnenju  Salters-Pedneault  idr.  (2004)

interferirajo  s  posameznikovo  zmožnostjo  adaptivnega  angažiranja  v  njegovem  okolju.

Ovirajo lahko učenje o obstoju negrozečih (nenevarnih) povezav in tako še bolj  povečajo

stisko. Poleg tega se je v raziskavah pokazalo, še navajajo Salters-Pedneault idr. (2004), da je

odrivanje emocij povezano s hitrejšim prenehanjem opravljanja nalog, ki so frustrirajoče ali

povzročajo stisko. Navodilo posamezniku, naj odriva ali sprejema čustva, lahko tudi vpliva na

to,  koliko  je  voljan  približati  se  emocionalnim  situacijam  v  prihodnosti,  pri  čemer  je

sprejemanje povezano z večjo pripravljenostjo na udeležbo v čustveno evokativnih nalogah.

Odpor do udeležbe v emocionalnih situacijah oz. nepripravljenost na približevanje le-tem pa
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lahko zmanjšuje priložnosti posameznika za učenje novih, drugačnih povezav, in tako nadalje

vzdržuje njegove neadaptivne čustvene odzive.

Supresija  emocij  lahko,  trdijo  Salters-Pedneault  idr.  (2004),  vpliva  tudi  na  funkcionalnost

čustev.  Pri  tem je  možnih  več  poti.  Če  je  izogibanje  čustvom kratkoročno učinkovito,  je

posameznik prikrajšan za številne informacije, ki mu jih lahko posreduje emocionalni odziv:

prekinjena  je  vedenjska  težnja,  povezana  z  emocijo,  izgubljena  je  vrednost  čustva  za

delovanje na medosebnem področju, pa tudi morebiten doprinos emocije k procesu odločanja

ni  upoštevan.  Skratka,  posameznikovo uspešno izogibanje čustvu povzroči,  da je  njegovo

vedenje  v  interakciji  z  okoljem  manj  adaptivno,  kar  lahko  poveča  količino  njegove

emocionalne  stiske.  Poleg  tega  zaradi  paradoksnega  učinka  supresije  naposled  pride  do

povečanja čustvenega odziva in takšna emocionalna intenzifikacija je lahko za posameznika

vir netočnih oz. izkrivljenih informacij. Na primer okrepitev anksioznega odziva lahko osebi

»sporoča«, da je dražljaj, ki v resnici vzbuja blago anksioznost, pravzaprav ekstremno grozeč.

Izogibanje čustvu lahko tudi prikrije izvor emocionalnega odziva in tako vodi v neučinkovito

izvedbo vedenjskega dejanja. Na primer če je posameznik odrinil jezo, ki se je pojavila v

interakciji s sodelavcem, se svoje čustvene reakcije verjetno ne zaveda in bo namesto tega

doživljal manj diferencirano emocijo brez jasnega oz. neposrednega izvora, kar lahko vodi v

napačen  vedenjski  odziv  (npr.  izražanje  jeze  do  svojega  partnerja).  Izogibanje  čustvenim

vsebinam lahko torej okrni adaptivnost emocionalnega odziva, kar vodi v končni fazi do manj

učinkovitega vedenja in  posledično do večje  čustvene stiske.  V tem procesu pa postajajo

emocionalni odzivi domnevno čedalje bolj intenzivni, averzivni in zmedeni.

Po mnenju Wegnerja (1997) bi morali mentalno (samo)kontrolo uporabljati pazljivo. Z njo naj

se ne bi trudili,  ko je prisotna mentalna obremenitev,  saj s tem tvegamo ironično napako.

Takšno  početje  lahko  celo  ustvarja  psihopatologijo  preko  ciklov  pretiravanja,  v  katerih

posameznikova neuspešna strategija mentalnega nadzora vodi v upad mentalne kapacitete, ki

nato  povzroči  nadaljnjo  neuspešnost  mentalne  kontrole  (Wegner,  1994).  »Ni  si  težko

predstavljati, kako lahko oseba, ki se skuša izogniti paničnemu napadu, sčasoma in po več

ponovitvah napadov zaide v spiralo takšne preokupacije s paniko, da mentalna obremenitev,

ki jo predstavlja sámo razmišljanje o problemu, spodkoplje vsakršne operativne procese, ki

naj  bi  privedli  do  s  paniko  nepovezanih  mentalnih  vsebin.«  (Wegner,  1997,  str.  149).

Ugotovitev,  da  so  osebe  s  panično  motnjo  posebno  nagnjene  k  napadom,  ko  se  skušajo

sprostiti (Adler, Kraske in Barlow, 1987, cit. po Wegner, 1997), je skladna s to možnostjo
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(Wegner,  1997).  Za  osebe,  ki  jih  pestijo  neželene  misli,  Wenzlaff  in  Wegner  (2000)

priporočata opustitev supresije misli v prid alternativnih, bolj učinkovitih metod mentalnega

nadzora. Raziskovalci, navajata, so predlagali številne možnosti, vključno z osredotočanjem

na želene cilje, učenjem uporabe učinkovitejših distraktorjev ter sprejemanjem in izražanjem

neželenih misli.

Eksperimentalne ugotovitve kažejo, da supresija pospešuje razvoj simptomov, pri čemer naj bi

šlo za vzročno povezanost. V nekaterih primerih se morda tudi razvijejo sistemi, v katerih

supresija in simptomi ciklično napajajo drug drugega (Wenzlaff in Wegner, 2000). Raziskava

žrtev  poplave  v  Perthu  je  odkrila,  da  je  bilo  odrivanje  misli  eden najboljših  prediktorjev

težavnosti  simptomov,  celo  po  statistični  kontroli  emocionalne  intenzitete  specifičnih

okoliščin (Morgan, Matthews in Winton, 1995, cit. po Wenzlaff in Wegner, 2000). V vzdolžni

raziskavi žrtev prometnih nesreč pa se je izkazalo, da je bila težnja po odrivanju z nesrečo

povezanih misli pri treh mesecih po nesreči pomemben napovednik simptomov potravmatske

stresne motnje leto kasneje (Ehlers, Mayou in Bryant, 1998). Večina raziskav, ki je variirala

čustveno  valenco  tarč  supresije,  je  ugotovila,  da  ko  so  ostale  spremenljivke  enake,  je

emocionalni material težje odriniti kot nevtralne vsebine (Wenzlaff in Wegner, 2000).

Supresije (odrivanja) ne gre enačiti z represijo (potlačevanjem). Obstaja pojmovanje, da se

proces represije dogaja na nezavednem nivoju, supresija pa je zavestno izrinjanje vsebin iz

zavesti  (Wegner  in  Schneider,  1989).  Z drugimi besedami,  izraz represija  se uporablja  za

nenamerno, nezavedno pozabljanje, medtem ko je supresija pojmovana kot namerna, zavestna

odstranitev  misli  iz  nadaljnje  zavestne pozornosti  (Wegner,  1992).  Slednji  avtor  meni,  da

represija in supresija nista medsebojno izključujoči ali protislovni. Zanimiva pa je ugotovitev

Wegnerja in Zanakos (1994), da konstrukt supresije misli negativno korelira z represijo, kot

le-to  meri  Lestvica  represije  in  senzitizacije (ang.  Repression-Sensitization  Scale;  Byrne,

1961), kar dodatno kaže na to, da gre za dva različna konstrukta. Poleg tega je korelacija med

supresijo  in  senzitizacijo  skladna  s  tezo,  da  je  odrivanje  misli  povezano  z  negativno

afektivnostjo, glede na to, da senzitizacija zelo korelira z merami negativnega afekta (Wegner

in Zanakos, 1994).

Običajno  uporabljena  mera  supresije  je  samoocenjevalna  lestvica,  imenovana  Vprašalnik

supresije  belih  medvedov  (ang.  White  Bear  Suppression  Inventory –  WBSI;  Wegner  in

Zanakos,  1994).  Höping  in  de  Jong-Meyer  (2003)  sta  odkrila,  da  omenjena  lestvica  ni
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enodimenzionalna, temveč jo sestavljata dva faktorja. Faktor neželenih intruzivnih misli je

zmerno koreliral z merami psihopatologije, medtem ko faktor supresije misli s temi merami ni

bil povezan. Zato sta avtorja predlagala ločevanje med zmožnostjo odrivanja (supresije) misli

in težnjo po supresiji. Sama avtorja WBSI, Wegner in Zanakos (1994), pa sta o vprašalniku že

pred  tem  zapisala,  da  ne  gre  za  mero  neuspešne  (ali  uspešne)  supresije,  temveč  za

pripomoček,  ki  meri  zavestno  željo  po  odrivanju  misli.  V  tem  smislu  je  WBSI  mera

motivacije ali truda in ne učinkovitosti oz. zmožnosti. Za ljudi, ki poročajo o supresiji misli,

ne vemo a priori, kako dobri so v odrivanju misli, čeprav glede na zgoraj omenjeno močno

negativno korelacijo med WBSI in represijo kaže, da so osebe, ki skušajo odriniti svoje misli,

pri tem dejansko precej neuspešne (Wegner in Zanakos, 1994).

Če  povzamem,  supresija  ni  zgolj  neučinkovita  taktika  mentalne  kontrole,  ki  bi  tovrstno

kontrolo onemogočila, temveč je celo kontraproduktivna, saj napravi tarčni material še bolj

dosegljiv in vpliven, kot bi ta bil brez odrivanja (Wenzlaff in Wegner, 2000). Ustvarja prav

takšno stanje uma, kot se mu je posameznik želel izogniti. Problem supresije misli povečujeta

njena intuitivna privlačnost in navidezna preprostost, ki zakrivata neresničnost obetov tega

pristopa (Wenzlaff in Wegner, 2000).

1.3.3.3 Supresija in anksioznost

Ni presenetljivo, da je supresija pozitivno povezana z anksioznostjo.  Medosebne razlike v

supresiji  misli  precej  korelirajo  s  samoocenjevalnimi  merami  anksioznosti  in  sorodnih

konceptov (Muris, Merckelbach in Horselenberg, 1996; Wegner in Zanakos, 1994). Pretirani

poskusi odrivanja misli so, kot menijo Tolin, Abramowitz, Przeworski in Foa (2002), splošna

značilnost anksioznih motenj. Mnogi avtorji so v svoje teorije anksioznostne psihopatologije

vgradili  učinke  supresije  misli  na  vsiljivke  oz.  na  dostopnost  z  anksioznostjo  povezanih

vsebin (Salters-Pedneault idr., 2004). Odrivanje misli je bilo implicirano kot etiološki in/ali

ohranjevalni  dejavnik  pri  generalizirani  anksiozni  motnji,  specifični  fobiji,  potravmatski

stresni  motnji  in  obsesivno-kompulzivni  motnji  ter  pri  depresiji  (Purdon,  1999).

Posameznikova želja po tem, da ne bi bil tesnoben, utegne biti podlaga za poskuse odrivanja z

anksioznostjo povezanih misli, in intruzivni povratek takšnih misli utegne napajati obnovljeno

anksioznost (Wegner, Broome in Blumberg, 1997; Wegner idr.,  1990). Težnja po izognitvi

razmišljanju o travmatskih ali anksioznost vzbujajočih temah lahko v umu povzroči povratek
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teh tem in tako aktivira cikel, ki lahko vzdržuje anksiozne motnje. Poleg navedenega supresija

misli  korelira  tudi  z anksioznostno občutljivostjo,  tj.  nagnjenostjo  k vznemirjenosti  zaradi

anksioznih simptomov (Wegner in Zanakos, 1994).

V raziskavi, ki so jo izvedli Becker, Rinck, Roth in Margraf (1998), udeleženci z uporabo

supresije niso mogli zmanjšati trajanja misli, povezanih s svojo glavno skrbjo, kar je veljalo

tako  za  udeležence  z  generalizirano  anksiozno  motnjo  in  udeležence  s  fobijo  pred

govorjenjem v javnosti kakor tudi za neanksiozne udeležence, člane kontrolne skupine.

Tudi za anksioznost in vzburjenje je bil ugotovljen pojav vrnitve odrinjenega po supresiji, in

sicer v primerih, ko so osebe uporabile supresijo misli kot strategijo za kontrolo fobičnih ali

anksioznih odzivov (Wegner,  1992).  Na primer Borkovec (1974, cit.  po Wegner,  1992) je

opazil, da so osebe s fobijo pred kačami, ki so mentalno vadile, kako se obrnejo in zbežijo od

kače, kasneje izkazovale močnejše odzive srčnega utripa na misli o kačah. Tudi drugi avtorji

so  opisali  številne  podobne demonstracije  povečanja  akutne  anksioznosti  in/ali  strahu kot

posledice poskusov vedenjskega ali kognitivnega izogibanja (Wegner, 1992).

Denimo  Roemer  in  Borkovec  (1994)  sta  eksperimentalno  ugotovila,  da  je  navodilo

udeležencem, naj skušajo ne misliti na tarčno, z anksioznostjo povezano situacijo, vodilo v

povečano tesnobo ob koncu raziskovalne seanse. Navodilo udeležencem, naj mislijo na tarčno

situacijo, pa je vodilo v zmanjšano anksioznost. Velja dodati, da je bila na začetku v skupini,

ki je bila spodbujena k mišljenju o tarčni situaciji, tesnoba večja kot v skupini, ki je misli o

anksioznost  vzbujajoči  situaciji  odrivala,  vendar  je  po  mnenju  avtorjev  raziskave  v  prvi

skupini nato prišlo do habituacije in na koncu sta bila nivoja anksioznosti med skupinama

obrnjena.

V nekem drugem eksperimentu (Campbell-Sills,  Barlow,  Brown in Hofmann,  2006) so si

udeleženci z anksioznimi motnjami ali motnjami razpoloženja ogledali čustveno evoaktiven

film. Bili so naključno razporejeni v dve skupini. Ena skupina je dobila navodilo, naj svoja

čustva  odrine  (skupina  supresije),  druga  skupina  pa,  naj  jih  poskuša  sprejeti  (skupina

sprejemanja).  Merjeni  so  bili  samoocenjevalni  in  fiziološki  parametri.  Obe  skupini  sta

poročali  o podobni ravni stiske  med filmom, vendar pa je skupina sprejemanja  po ogledu

filma doživljala manj negativnega afekta. Poleg tega so imeli udeleženci v skupini supresije

višjo srčno frekvenco v odziv na film v primerjavi s skupino sprejemanja. Avtorji raziskave

menijo, da njihova študija kaže na nezmožnost supresije emocij za zmanjšanje subjektivne
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stiske pri  osebah z anksioznimi in  razpoloženjskimi motnjami,  torej  pri  osebah,  za katere

utegne biti odrivanje čustev že vnaprejšnja (ang. default) strategija.

Omenim naj še eksperimentalno raziskavo, ki se je ukvarjala z odrivanjem anksioznih misli v

povezavi  z  bolečimi  elektrošoki  (Koster,  Rassin,  Crombez  in  Näring,  2003).  Udeleženci

raziskave v skupini,  ki je dobila navodilo odrivanja,  so po supresiji  poročali  o višji  ravni

tesnobe ter o večji pogostosti anksioznih misli v primerjavi z udeleženci iz kontrolne skupine.

Supresija ima pomembno vlogo v potravmatski stresni motnji. Kot navajajo Salters-Pedneault

idr.  (2004),  izogibanje  emocionalnemu  materialu  velja  za  osrednji  dejavnik  pri  razvoju

negativnih  potravmatskih  izidov,  kot  sta  potravmatska  stresna  motnja  in  akutna  stresna

motnja.  Glavne  kognitivno-vedenjske  teorije  potravmatske  stresne  motnje  po  mnenju

omenjenih avtorjev kažejo na pomembno vlogo, ki jo imata pri  razvoju in ohranjanju teh

motenj vedenjsko izogibanje s travmo povezanih dražljajev kakor tudi aktivno izogibanje s

travmo povezanemu notranjemu doživljanju, kot so misli in čustva. Fenomeni, značilni za

potravmatsko  stresno  motnjo,  se  ujemajo  z  učinki  supresije  misli,  vključno  s  povečanim

vsiljevanjem  odrinjenega  materiala  in  povečano  dostopnostjo  le-tega  ter  povečano

anksioznostjo in stisko.

Povezanost  med  odrivanjem  travmatskega  materiala  in  potravmatsko  stresno  motnjo

podpirajo  tudi  empirične  raziskave.  Če  povzamem  po  Salters-Pedneault  idr.  (2004),

ugotovljena je bila povezanost samoocenjene težnje k supresiji misli s povečano dostopnostjo

in  intruzijami  težavnih  vsebin,  pa  tudi  z  diagnozo  potravmatske  stresne  motnje  ter  s

težavnostjo in vztrajnostjo simptomov. Pri osebah z navedeno motnjo je tudi bolj verjetno (v

primerjavi z osebami, ki imajo depresijo), da bodo svoje kognicije ocenile kot nesprejemljive.

Poleg  tega  negativna  interpretacija  vsiljivih  spominov  predstavlja  faktor,  povezan  z

ohranjanjem  simptomov  potravmatske  stresne  motnje.  Tudi  eksperimentalne  raziskave

kliničnih  in  analognih  populacij  na  področju  potravmatske  ter  akutne  stresne  motnje  so

pokazale  obstoj  odnosa med supresijo  in  intruzijami  travmatskih  oz.  stisko povzročajočih

vsebin. Zelo obsežna literatura o študijah, ki so uporabile samoocenjevalno metodo, podpira

povezanost  med  izogibanjem  stisko  povzročajočim  emocijam  in  razvojem  potravmatske

simptomatologije. Obstajajo tudi dokazi, kot še navajajo Salters-Pedneault idr. (2004), da je

za  nagnjenost  posameznika  k  dojemanju  svojih  emocionalnih  odzivov  kot  grozečih  (kar

bržkone  motivira  poskuse  izogibanja  čustvom)  značilna  slabša  potravmatska  prilagoditev.
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Približanje emocionalnemu materialu in angažma s čustvenimi vsebinami pa sta povezana s

pozitivnejšimi potravmatskimi izidi.

Koncept supresije je posebno pomemben za obsesivno-kompulzivno motnjo. Že iz razlag te

motnje,  ki  so  nastale  v  klasični  psihoanalizi,  izhaja,  da  je  pri  anankastični  problematiki

ključna  težava  pravzaprav  posameznikovo  nesprejemanje  svojega  doživljanja.  Obsesivno-

kompulzivna dinamika je  bila  v  klasični  psihoanalizi  konceptualizirana kot  obramba pred

sovražnimi  ali  seksualnimi  impulzi  (Schuman,  2006).  Širše  gledano,  lahko  razumemo

obsesivnost kot obrambo pred zavedanjem čustev, pred mislimi, ki povzročajo sram, izgubo

ponosa ali statusa, pred občutji šibkosti ali pomanjkljivosti (Salzman, 1980, cit. po Schuman,

2006).  Preprosto  povedano,  obsesije  predstavljajo  prizadevanje  posameznika,  da  bi

emocionalni problem rešil z mišljenjem, pri čemer je misel nadomestek za čustva, ki jih v

subjektivnosti posameznika ni varno doživljati (Schuman, 2006).

Empirično je  bilo  ugotovljeno,  da supresija  korelira  z  mero  obsesivnega mišljenja  ter  pri

osebah, nagnjenih k tovrstnemu mišljenju,  napoveduje znake klinične obsesije (Wegner in

Zanakos, 1994). Slednja avtorja navajata, da se po različnih teoretskih pogledih na obsesivno-

kompulzivno  motnjo  prisilna  vedenja  razvijejo  kot  aktivne  strategije  za  izogibanje

anksioznost  vzbujajočim  mislim.  Kognitivno-vedenjski  modeli  obsesivno-kompulzivne

motnje  predpostavljajo,  da  imajo  obsesije  izvor  v  normalnih  vsiljivih  mislih  (Marcks  in

Woods,  2007).  Določena  prepričanja  (npr.  zlitost  misli  in  dejanj)  naj  bi  v  kombinaciji  z

neučinkovitimi strategijami spoprijemanja (npr. supresijo misli) vodila v razvoj obsesivno-

kompulzivne motnje.  Raziskava z nekliničnimi udeleženci  je  pokazala,  da odrivanje misli

nastopa kot mediatorska spremenljivka v odnosu med konstruktom zlitosti misli in dejanj ter

obsesivno-kompulzivnimi  simptomi,  in  nakazala,  da  je  supresija  misli  povezana  z  večjo

količino vsiljivk in višjim nivojem anksioznosti, kakor tudi, da lahko pristop, ki temelji na

sprejemanju,  predstavlja  uporabno  alternativo  (Marcks  in  Woods,  2007).  Naj  dodam,  da

čuječnost  s  svojima dvema ključnima komponentama po mojem mnenju učinkuje  na oba

fenomena,  ki  sta  ju  izpostavila  omenjena  avtorja,  in  sicer  tako  na  zlitost  misli  in  dejanj

(komponenta zavedanje) kot tudi na supresijo misli (komponenta sprejemanje).

V dveh drugih študijah (Lynch, Schneider, Rosenthal in Cheavens, 2007), izvedenih prav tako

z nekliničnimi udeleženci, se je supresija misli kot osebnostna poteza izkazala kot popolni

mediator  v  odnosu  med  negativnim  afektom  in  pogostostjo  vsiljivih  misli.  Odrivanje

139



obsesivnih misli je pri nekliničnih udeležencih tudi povezano s kasnejšim večjim nelagodjem

in bolj negativnim razpoloženjem v primerjavi z odrivanjem pozitivnih in nevtralnih misli

(Purdon in Clark, 2001). Rassin idr. (2001) so ugotovili, da supresija korelira s težavnostjo

obsesivno-kompulzivne simptomatike. Poleg tega pa se je odrivanje misli zmanjšalo tekom

psihoterapevtske obravnave.

V  dveh  eksperimentih,  ki  so  jih  izvedli  Tolin  idr.  (2002)  –  pri  čemer  so  v  vsakem

eksperimentu uporabili  drugo raziskovalno paradigmo –, se je paradoksni učinek supresije

pojavil  samo  pri  udeležencih  z  obsesivno-kompulzivno  motnjo,  v  kontrolni  skupini

»neanksioznih« kakor  tudi  pri  udeležencih  z  generalizirano socialno fobijo  pa ne.  Avtorji

raziskave menijo, da utegne biti podlaga intruzivni, repetitivni naravi kliničnih obsesij deficit

kognitivnih inhibitornih procesov, torej  pomanjkljiva supresija misli.  Naj pripomnim, da je

treba po mojem mnenju v tem primeru pomanjkljivo supresijo razumeti kot neuspešno oz.

manj uspešno odrivanje in ne kot manjšo prisotnost (poskusov) supresije, zato rezultati Tolina

idr. (2002) niso v nasprotju z (že opisanimi) ugotovitvami drugih raziskav na tem področju.

Supresija  je  prisotna  tudi  pri  socialni  anksiozni  motnji.  Omenim naj  raziskavo  Fehm in

Margrafa  (2002),  ki  sta  ugotovila,  da  osebe  s  to  motnjo  izkazujejo  splošno  tendenco  k

odrivanju neželenih negativnih misli,  ne glede na vsebino (torej ne glede na to, ali gre za

misli, ki se nanašajo na socialni kontekst ali ne).

Izmed številnih spremenljivk,  ki  so teoretično ali  empirično povezane z odrivanjem misli,

uporabo supresije  najbolje  napovedujeta  potezna  anksioznost  in  premlevanje  (ruminacija),

tako pri mlajših kot starejših odraslih osebah (Erskine, Kvavilashvili in Kornbrot, 2007). Tako

lahko po mojem mnenju glede na vse zgoraj napisano domnevamo, da anksioznost pripomore

k večji supresiji, slednja pa, kot sem že navedel zgoraj, zaradi učinka vrnitve odrivanih vsebin

poveča anksioznost, in tako imenovani začarani krog je sklenjen.

Zanimivo je, da obstaja tudi povezanost med supresijo in pozornostno pristranostjo na grozeče

dražljaje. Denimo udeleženci raziskave (Fawzy, Hecker in Clark, 2006), ki so dobili navodilo,

naj odrinejo misli v zvezi s kačami, so imeli bolj izraženo pozornostno pristranost v smeri k

besedam,  povezanim  s  temi  plazilci.  Isti  udeleženci  pa  niso  izkazovali  pozornostne

pristranosti  na splošne emocionalne ali  nevtralne besede.  Avtorji  raziskave svoje rezultate

interpretirajo  kot  podporo  vzročnemu  odnosu  med  supresijo  misli  in  pozornostno

pristranostjo.  Naj pripomnim, da je povezanost med supresijo in selektivnim usmerjanjem
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pozornosti na grozeče dražljaje na prvi pogled paradoksna – oseba budno spremlja, ali kje

obstaja  kakšna  nevarnost,  obenem pa  bi  se  rada  nevarnosti  izognila.  Vendar  podrobnejši

pogled na supresijo razkrije, da že le-ta sama v sebi vključuje omenjeni konflikt, ki se izraža v

nasprotju  med  operativnim  procesom  in  procesom  spremljanja.  Povezanost  supresije  s

pozornostno  pristranostjo  je  tako  po  mojem mnenju  le  še  en  vidik  konfliktnosti  in  celo

ironičnosti pretirane težnje po (samo)zaščiti, ki je tako značilna za neadaptivno anksioznost.

Raziskava, ki so jo izvedli Koster, Crombez, Verschuere, van Damme in Wiersema (2006), je

glede  tega  podala  zanimiv  vpogled  v dinamiko pozornosti  pri  visoko potezno anksioznih

osebah. Ob prezentaciji grozečih slikovnih dražljajev so udeleženci z močno izraženo potezno

anksioznostjo kmalu po prikazu dražljajev (pri 100 milisekundah) nanje močneje usmerjali

svojo pozornost in jo od njih tudi težje odmaknili v primerjavi z nizko potezno anksioznimi

posamezniki. Toda nekoliko kasneje (200 in 500 milisekund po prezentaciji dražljaja) je ista

skupina  udeležencev  izražala  nasprotno,  in  sicer  težnjo  po  pozornostnem  izogibanju

prikazanim grozečim dražljajem. V neki drugi raziskavi (Koster, Verschuere, Crombez in van

Damme, 2005) so tako visoko kot nizko potezno anksiozni udeleženci pri 100 milisekundah

usmerjali svojo pozornost k močno grozečim slikovnim dražljajem. Pri 500 milisekundah je

bilo  selektivno  usmerjanje  pozornosti  na  blago  grozeče  dražljaje  prisotno  le  pri  visoko

potezno anksioznih. Pri 1250 milisekundah po prikazu dražljaja pa so ti udeleženci usmerjali

pozornost stran od močno in blago grozečih slik.

Omeniti velja še odnos med supresijo in spominsko pristranostjo. V eksperimentu, ki so ga

izvedli  Kircanski,  Craske in  Bjork  (2008),  so udeleženci  z  visoko potezno anksioznostjo,

naključno uvrščeni v skupino odrivanja misli, v primerjavi s kontrolnima skupinama izražali

večjo spominsko pristranost na grozeče besede.

1.3.3.4 Izogibanje doživljanju in anksioznost

Fenomen odrivanja lahko označimo kot eno od oblik izogibanja doživljanju (ang. experiential

avoidance), ki supresiji predstavlja nadredni oz. širši pojem. Po avtorjih Chawla in Ostafinu

(2007) izogibanje doživljanju predstavlja nepripravljenost posameznika, da bi ostal v stiku s

svojim notranjim doživljanjem, kot so boleče misli in čustva, in je pogosto pojmovano kot

kritično za razvoj in ohranjanje psihopatologije. Vendar pa omenjena avtorja tudi opozarjata,

da  na  tem  področju  primanjkuje  teoretične  integracije  in  izdelanosti  v  smislu
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operacionalizacije in merjenja izogibanja doživljanju. Po mojem mnenju je pojem izogibanja

doživljanju  še  posebno močno povezan z  anksioznostjo,  saj  je  izogibanje  ena  od  glavnih

značilnosti  te  emocije.  Po  Wellsu  (2003)  je  izogibanje  tipični  način  spoprijemanja  pri

anksioznih motnjah in se lahko manifestira na tri načine: kot izogibanje situacijam, vedênjem

in  notranjim dogodkom.  Slednje  (izogibanje  notranjim dogodkom) pravzaprav  predstavlja

omenjeni koncept izogibanja doživljanju.

Izogibanje čustvenemu materialu lahko, kot sem že opisal za supresijo, paradoksno povzroči

celo  povečanje  anksioznega  odzivanja  na  grozeče  dražljaje  (Salters-Pedneault  idr.,  2004).

Slednji avtorji so zapisali, da se kopičijo empirični dokazi o povezanosti med izogibanjem

čustvenemu materialu in anksioznostjo,  in to pri  različnih anksioznih motnjah. Ugotovitve

raziskav  na  tem  področju  kažejo,  da  so  individualne  razlike  v  negativni  reaktivnosti  na

emocije  in  čustveni  material  (kar  je  po  mnenju  navedenih  avtorjev  verjetni  prekurzor  za

izogibanje čustvom) ter težnja k izogibanju emocijam in emocionalnemu materialu povezani z

veliko  oblik  psihopatologije.  Poleg  tega  naraščajoče  število  eksperimentalnih  raziskav,

izvedenih na kliničnih in analognih populacijah, kaže, da utegne imeti izogibanje emocijam

vzročno vlogo v razvoju simptomov anksioznosti. Omenjeni avtorji zaključujejo, da obstajajo

obetavni  teoretični  in  empirični  dokazi  o  povezanosti  med  držo  izogibanja  čustvom  in

doživljanjem klinične anksioznosti. Zanimivo je, da bi lahko bila klinična anksioznost, kot

nakazujejo študije, povezana ne le z izogibanjem tesnobi in strahu, temveč s supresijo širše

palete emocionalnih odzivov (Salters-Pedneault idr., 2004).

V dveh raziskavah so Kashdan, Barrios, Forsyth in Steger (2006) ugotovili močan odnos med

izogibanjem doživljanju  in  z  anksioznostjo  povezano  patologijo.  Zanimivo  je,  da  so  bile

povezave  načina  spoprijemanja,  stilov  emocionalnega  odzivanja  in  strategij  uravnavanja

čustev  z  anksioznostno  patologijo  minimalne  ali  so  povsem  izginile,  ko  so  statistično

kontrolirali  učinek izogibanja doživljanju.  Preoblikovanje kognitivne ocene,  ključni proces

tradicionalne kognitivno-vedenjske terapije,  je bilo v primerjavi z izogibanjem doživljanju

precej  šibkejši  prediktor  kvalitete  psihološkega doživljanja  in  dogodkov v  vsakodnevnem

življenju.  Avtorji  menijo,  da njihovi  raziskavi  podpirata  modele,  ki  izogibanje doživljanju

vidijo  kot  pomemben  faktor  pri  etiologiji  in  vzdrževanju  anksioznih  motenj.  Izogibanje

doživljanju pojmujejo kot splošno diatezo in toksični proces na področju anksioznih motenj,

pa tudi kar zadeva človeško trpljenje nasploh.
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V eksperimentu, v katerem so sodelovali udeleženci z visoko in nizko izraženim izogibanjem

čustvom, so se prvi v primerjavi z drugimi na indukcijo z anksioznostjo povezanega stresa (s

pomočjo  inhalacije  z  ogljikovim  dioksidom  obogatenega  zraka)  odzvali  z  večjo  stopnjo

anksioznosti  in čustvene stiske.  Poleg tega so udeleženci  z visoko izraženim izogibanjem

čustvom ob supresiji induciranega averzivnega emocionalnega stanja poročali o večji tesnobi

kot nizko izogibajoči se udeleženci v enakem eksperimentalnem pogoju (Feldner, Zvolensky,

Eifert in Spira, 2003).

Zanimivo  je,  da  je  tudi  tendenca  k  izogibanju  emocionalni  ekspresiji  povezana  z  večjo

čustveno vzburjenostjo. V raziskavi Notariusa in Levensona (1979) je takšna težnja sovpadala

z višjo stopnjo fiziološkega vzburjenja ob izpostavljenosti grožnji električnega šoka.

Po modelu Hayesa idr. (2003) različne oblike izogibanja v okviru anksioznih motenj, vključno

z vedenjskim izogibanjem, kompulzijami, iskanjem pomiritve (ang. reassurance), zanašanjem

na znake varnosti (ang.  safety signals), odlašanjem, skrbjo in samomedikacijo z različnimi

substancami, predstavljajo poskuse kontroliranja averzivnega notranjega doživljanja strahu in

tesnobe. Po drugi strani so ti poskusi glavni vir psihološke disfunkcije. Kot primera avtorji

navajajo panično motnjo in obsesivno-kompulzivno motnjo. V obeh primerih na premik iz

nekliničnega  stanja  občasnih  epizod  stiske  (npr.  redki  panični  napadi  ali  občasne  vsiljive

misli)  v stanje motnje verjetno vplivajo posameznikove reakcije na takšne epizode akutne

stiske, zlasti reakcije, oblikovane za odrivanje ali kontrolo njihovega pojavljanja.

Ugotovljeno je, denimo, da je za nevtralizacijske odzive na intruzivne misli, v primerjavi z

odzivom distrakcije, značilno več stiske in več teženj po nevtralizaciji ob ponovni izpostavitvi

takšnim mislim (Salkovskis,  Westbrook,  Davis,  Jeavons  in  Gledhill,  1997).  V neki  drugi

raziskavi so bili poskusi spoprijemanja z vsiljivimi mislimi na način bežanja pred njimi ali

izogibanja povezani z več stiske v splošnem in z več težavami pri odstranjevanju intruzij v

primerjavi z minimalnimi reakcijami na vsiljivke oz. reakcijami,  ki  niso vključevale truda

(Freeston, Ladouceur, Thibodeau in Gagnon, 1991). (Več o izogibanju doživljanju v povezavi

z obsesivno-kompulzivno motnjo je predstavljeno v nadaljevanju.) Izogibanje notranji stiski

naj  bi  bila  tako  po  mnenju  Hayesa  idr.  (2003)  tipična  značilnost  in  dejavnik  vseh  oblik

anksioznostne  psihopatologije  in  zato  bi  utegnili  biti  terapevtski  pristopi,  ki  temeljijo  na

sprejemanju, primerni za vse anksiozne motnje.
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Kronična skrb, ki je značilna za generalizirano anksiozno motnjo, naj bi bila (kakor tudi sama

generalizirana  anksiozna  motnja)  povezana  z  nesprejemanjem  emocij  (Salters-Pedneault,

Roemer, Tull, Rucker in Mennin, 2006). Skrb naj bi imela funkcijo izogibanja čustvom; na

osnovi empiričnih dokazov o zmanjšanju fiziološkega vzburjenja ob skrbi (Borkovec in Hu,

1990, cit. po Salters-Pedneault idr., 2004) so Borkovec, Alcaine in Behar (2004) predlagali, da

je  skrb  kognitivna  dejavnost,  ki  je  negativno  okrepljena  z  zmanjšano  čustveno  stisko  in

zmanjšanim vzburjenjem. Izogibalni model skrbi so podprle številne raziskave, ki kažejo na

to, da je skrb dejansko povezana z zmanjšanim emocionalnim odzivanjem (Salters-Pedneault

idr.,  2004).  Denimo  Wells  in  Papageorgiou  (1995)  sta  odkrila  povezanost  med  skrbjo  in

zmanjšanim subjektivnim doživljanjem emocije.

Po omenjeni izogibalni teoriji skrbi naj bi bila z vidika procesiranja emocij razkrivanje čustev

in skrb antitetična procesa (Greenberg in Pascual-Leone, 2006). Skrb naj bi bil kognitivni

odziv,  ki  usmeri  posameznika h grožnji  in  obenem izolira  verbalno-lingvistični  proces od

neposrednosti čustvenega doživljanja. Ko gre za neadaptivno čustveno doživljanje (kot npr. v

generalizirani anksiozni motnji), je skrb izogibalno vedenje, ki sicer obravnava emocionalni

material,  vendar  le  na  izolirani,  konceptualni  ravni.  Skrb  tako  blokira  naravni  potek

procesiranja emocij.

Zmanjšano čustveno doživljanje kot posledica skrbi je torej lahko dejavnik, ki skrb motivira

(Salters-Pedneault idr., 2004). Takšno zmanjšano doživljanje stiske ima lahko sicer pozitivne

kratkoročne  učinke,  vendar  bazične  raziskave  kažejo,  da  lahko  izogibanje  čustvenemu

materialu in čustvenim odzivom z uporabo skrbi dolgoročno povzroči negativne posledice,

zlasti  pri  osebah,  ki  to  strategijo  izogibanja  uporabljajo  kronično.  Skrb  lahko,  kot  so

predlagali  Borkovec  idr.  (2004),  zmanjša  »koristno«  oz.  funkcionalno  izpostavitev

posameznika grozečemu materialu in interferira z emocionalnim procesiranjem (glej tudi Foa

in Kozak, 1986) ter tako vzdržuje povezave, ki se nanašajo na grozeči material, kar lahko

razloži  razvoj  cikla  skrbi  in  obstojnost  generalizirane anksiozne motnje (Salters-Pedneault

idr.,  2004).  Slednji  avtorji  zaključujejo,  da  lahko  uporaba  skrbi  za  odrivanje  s  stisko

povezanih misli in čustev paradoksno intenzivira emocionalno doživljanje in vodi v povečanje

intruzije  čustvenega  materiala.  Poleg  tega  lahko  interferira  s  praktično  vrednostjo

emocionalnega odziva, kar vodi v manj adaptivno funkcioniranje in sčasoma v večjo stisko.

Obstajali  naj  bi  konsistentni  dokazi  za  povečano  dostopnost  grozečega  materiala  pri

generalizirani anksiozni motnji, in osebe z močno izraženo skrbjo poročajo, da svojo kronično
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skrb  doživljajo  kot  intruzivno  in  neobvladljivo.  Skrb  je  po  mnenju  Salters-Pedneault  idr.

(2004) vir izogibanja v generalizirani anksiozni motnji.

Osebe  z  generalizirano anksiozno motnjo  naj  bi  se  strateško in/ali  avtomatično  izogibale

neprijetnemu notranjemu doživljanju s skrbjo o različnih prihodnjih dogodkih. Ironično je, da

nato skrb sama postane neželeno notranje doživljanje in spodbuja poskuse posameznika, da bi

se ji izognil, kar lahko paradoksno poveča njeno pogostost. Tako so osebe z generalizirano

anksiozno motnjo ujete v krogu izogibanja doživljanju, in s svojimi poskusi, da bi negativno

notranje  doživljanje  odpravile,  le-tega  ohranjajo  (Roemer  in  Orsillo,  2002).  Na  velikem

vzorcu študentov je izogibanje doživljanju napovedovalo težavnost generalizirane anksiozne

motnje (Roemer, Salters, Raffa in Orsillo, 2005).

Še beseda o izogibanju doživljanju pri obsesivno-kompulzivni motnji (OKM). Teorije razvoja

in ohranjanja te motnje kažejo, da imajo kompulzivna vedenja in/ali mentalne dejavnosti, ki

so  prisotne  pri  OKM,  funkcijo  izogibanja.  Vsaj  na  kratek  rok  zmanjšujejo  napetost  in

anksioznost, vendar naposled prispevajo k ohranjanju tesnobe in obsesivnih misli (American

Psychiatric  Association,  1994).  Kognitivno-vedenjske  konceptualizacije  OKM  kažejo,  da

lahko načini,  kako se  osebe  s  to  motnjo  odzivajo  na svoje  obsesivne  misli,  prispevajo  k

ohranjanju obsesij. Negativno ocenjevanje obsesivnih misli vodi v povečano motivacijo za

poskuse kontrole oz. izogibanja tovrstnim mislim. Vendar ti poskusi naposled spodletijo in

prispevajo k okrepitvi in pogostejšemu pojavljanju obsesij. Posameznik nato vsiljivost svojih

obsesij  zaznava  kot  dokaz  njihove  pomembnosti,  pa  tudi  kot  pokazatelja  nezmožnosti

spoprijemanja  z  njimi,  kar  rezultira  v  še  večji  motivaciji  za  odrivanje  in  tako  vodi  v

nadaljevanje začaranega kroga (Salters-Pedneault idr., 2004). Dejansko je bilo ugotovljeno, da

težnja  k  pretirani  oceni  pomena  in  posledic  intruzivnih  misli  (tj.  zlitost  misli  in  dejanj)

povzroča  poskuse  supresije  misli  in  posledično  povečanje  obsesivno-kompulzivnih

simptomov (Rassin, Muris, Schmidt in Merckelbach, 2000).

Izogibanje doživljanju je prisotno tudi pri panični motnji. Kot povzemajo Salters-Pedneault

idr. (2004), je panična motnja močno povezana z rigidnimi poskusi pobegniti pred, izogniti se

ali kontrolirati anksioznost in s paniko povezano doživljanje. Osebe iz splošne populacije, ki

so v zadnjem letu doživele vsaj en spontani panični napad, so poročale o večjem izogibanju

doživljanju, manjšem sprejemanju čustev in manjši jasnosti emocij v primerjavi z osebami

brez zgodovine paničnih napadov (Tull in Roemer, 2007). Poleg tega so osebe iz prve skupine
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poročale tudi o večji uporabi regulacijskih strategij izogibanja emocijam ob ogledu čustveno

evokativnih  pozitivnih  in  negativnih  video  posnetkov,  kljub  primerljivi  ravni  stiske  in

fiziološkega vzburjenja med skupinama12.

Doživljanje paničnih napadov lahko vodi v regulacijske strategije, ki vključujejo izogibanje

emocijam  (Salters-Pedneault  idr.,  2004).  Obenem  pa,  menijo  slednji  avtorji,  obstaja  tudi

čedalje  več  eksperimentalnih  dokazov  za  to,  da  lahko  poskusi  izogibanja  ali  kontrole

notranjega  doživljanja  povečajo  panikogeno  odzivanje  pri  osebah  s  panično  motnjo  ali  z

ranljivostjo za doživljanje paničnih napadov. Ugotovitve raziskav naj bi kazale na potencialne

paradoksne učinke izogibanja čustev pri paniki. Poleg tega rezultati raziskav ponujajo dokaze

za  ugodne  učinke  sprejemanja  notranjega  doživljanja  v  kontekstu  paničnega  napada.

Strategije sprejemanja lahko olajšajo ali zmanjšajo veliko simptomov, povezanih z napadom

panike, in/ali zmanjšajo obseg, do katerega se boječe odzivanje na notranje občutke ohranja.

Na koncu poglavja se velja nekoliko zadržati še pri potravmatski stresni motnji. Izogibalne

reakcije na travmo veljajo za enega najmočnejših napovednikov razvoja te motnje (Hayes idr.,

2003). Omenim naj raziskavo Kangas, Henry in Bryanta (2005), ki so preučevali prediktorje

potravmatske stresne motnje po postavljeni diagnozi raka. Izmed večjega števila v raziskavo

vključenih napovednikov so bili disociativni simptomi v času, ko so osebe prejele diagnozo

raka, edini prediktor težavnosti potravmatskega stresa šest mesecev kasneje. Pojav motnje kot

take v istem času pa so najbolje napovedovali povečani disociativni simptomi ter večja stiska

v tednih po diagnozi. Naj dodam, da disociacija predstavlja pojav, ki je nasproten čuječnosti

oz. sprejemajočemu zavedanju svojega doživljanja in za katerega bi lahko rekli, da je ena od

oblik izogibanja doživljanju. Kangas idr. (2005) kot eno od razlag za rezultate svoje raziskave

navajajo tezo van der Kolka in van der Harta (1989), da potravmatska disociacija ovira priklic

travmatskih  spominov,  s  tem  pa  ovira  tudi  posameznikovo  procesiranje  emocionalnih

informacij in predelavo travmatskega doživetja.

1.3.3.5 Anksioznost in sprejemanje svojega doživljanja

Nasprotje  izogibanja doživljanju je  sprejemanje svojega doživljanja,  ki  predstavlja  eno od

dveh glavnih komponent čuječnosti. Podlestvica sprejemanje brez presojanja v že omenjenem

12 Poudaril bi podatek o primerljivi ravni stiske med skupinama, saj bi lahko bila večja stiska v eni od skupin
potencialni razlog za uporabo drugačnih (v tem primeru izogibalnih) strategij uravnavanja čustev.
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Kentuckyskem  vprašalniku  čuječnostnih  spretnosti  (KIMS),  denimo,  negativno  korelira  z

izogibanjem doživljanju (Baer idr., 2004). V raziskavi Freiburškega vprašalnika čuječnosti, v

kateri  je  bila  ugotovljena  dvofaktorska  struktura  čuječnosti  s  faktorjema  prezenco  in

sprejemanjem,  je  precejšnja  negativna  povezanost  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  celo

izhajala  izključno  iz  faktorja  sprejemanje  (Kohls  idr.,  2009).  Antitetičen  odnos  med

izogibanjem doživljanju in  sprejemanjem je  podprl  tudi  eksperiment,  v katerem je  šlo  za

indukcijo emocij in kjer je bilo manjše sprejemanje čustev (oz. manjša zaznana sprejemljivost

emocij) povezano z večjim odrivanjem le-teh (Campbell-Sills, Barlow, Brown in Hofmann,

2004).

Na področju regulacije emocij se vse bolj uveljavlja pojmovanje, da optimalno uravnavanje

čustev vključuje tudi dopuščanje in včasih celo spodbujanje le-teh (Mennin, 2005). Tudi po

mnenju  Greenberga  in  Pascual-Leoneja  (2006)  so  priznavanje,  dopuščanje  in  toleriranje

emocij pomembni vidiki regulacije le-teh. Čeravno ne omenja čuječnosti, Greenbergov (2002)

opis  zdravega  pristopa  k  čustvom  vsebuje  bistvo  čuječnosti:  pozornost  na  emocije  in

zavedanje le-teh, usmerjenost na sedanjost in nepresojajoča drža.

V različnih teoretičnih orientacijah je postalo jasno, da so afektivno vzburjenje, emocionalna

toleranca in izpostavitev vsebinam, ki se jim posameznik izogiba, pomembne komponente

procesa  spreminjanja  v  terapiji  (Hayes  in  Feldman,  2004).  Kot  opozarjata  Foa  in  Kozak

(1986),  je  za  terapevtsko spremembo temeljnega  pomena procesiranje  celotne  asociativne

mreže, ki je shranjena v spominu in definira psihološki pomen emocionalne teme. Navedeno

pojmovanje  po  mnenju  omenjenih  avtorjev  na  področju  anksioznih  motenj  podpira  tudi

empirično raziskovanje.

Če  oseba  procesira  emocionalne  teme  samo  na  abstraktni,  konceptualni  ravni  (primer

takšnega procesiranja je skrb, pri kateri gre za verbalno-lingvistično supresijo podob, afekta in

čustvenega  procesiranja),  lahko  s  tem  obide  druge  procese,  ki  so  potrebni  za  razrešitev

disfunkcionalnih čustev, povezanih s temi temami, in posledično pride le do majhne ali sploh

nikakršne  spremembe  ravni  emocionalne  stiske  (Borkovec,  Roemer  in  Kinyon,  1995).

Konceptualna  prevlada  v  procesiranju  prepreči  pojav  mentalnih  podob  ter  sicer  močnega

negativnega afektivnega doživljanja, povezanega s čustvenim materialom. Toda kratkoročna

fenomenološka korist, ki jo le-to prinese, ima visoko ceno v ohranjanju izvorne emocionalne

težave.
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Naj  dodam,  da  Greenberg  in  Pascual-Leone  (2006)  opozarjata  na  razliko  med  jakostjo

emocije in globino procesiranja le-te. Kar je po njunem mnenju zdravilno v psihoterapiji, ni

prvo, temveč drugo.

Teasdale (2006) se sprašuje, kako je možno integrirati dejstvo, da je selektivna pozornost na

negativne vsebine del psihopatologije čustvenih motenj, z ugotovitvijo, da se usposabljanje

klientov za zavedanje neprijetnih informacij v na čuječnosti temelječih kliničnih programih

kaže kot nekaj, kar jim je v pomoč. Če usmerimo analizo na raven vsebine, procesirane v

specifičnih  kognitivnih  operacijah,  sta  omenjeni  dejstvi  po  njegovem  mnenju  dejansko

nezdružljivi.  Vendar  pa  problem  razreši  analiza  na  ravni  načinov,  tj.  širših  konfiguracij

kognitivnega procesiranja. Iz te perspektive so učinki specifičnih delov informacij odvisni od

tega,  kako je  informacija  procesirana  znotraj  takšne  širše  konfiguracije.  Da  bi  razumeli

posledice  oz.  rezultate  usmeritve  pozornosti  na  določeno vsebino,  moramo upoštevati,  da

pozornost  ni  nikoli  usmerjena  v  izolaciji,  temveč  vedno  kot  del  širše  konfiguracije

procesiranja. V odvisnosti od splošnega načina kognitivnega procesiranja, znotraj katerega je

pozornost na nekaj usmerjena, lahko učinki zavedanja istih vsebin segajo od neadaptivnih do

adaptivnih.  Bistvena  razlika  v  usmerjanju  pozornosti  na  neprijetne  vsebine  med  čustveno

motnjo in čuječnostnim treningom je, da je v čustveni motnji pozornost usmerjena v okviru

širšega načina kognitivnega procesiranja, ki vključuje motivacijo izogibanja. Nasprotno je v

čuječnosti  pozornost  usmerjena kot  del  širšega načina kognitivnega procesiranja,  katerega

podlaga je motivacija približevanja. Če naj bo čuječnost učinkovita, je po mnenju navedenega

avtorja ključno, da vključuje način kognitivnega procesiranja, ki ima za podlago motivacijo

približevanja. Naj še dodam, da čuječnostni treningi udeležence pogosto spodbujajo ne le k

sprejemanju lastnega doživljanja, temveč tudi k raziskovanju ter radovednosti in odprtosti do

le-tega.

Obenem Teasdale (2006) opozarja, da sprejemajoče zavedanje za osebe z emocionalno motnjo

ni nujno láhko, zlasti ker je veliko vsebin, ki naj bi se jih zavedali na takšen način, neprijetnih

in  nezaželenih.  Čeravno  se  radoveden  in  sprejemajoč  pristop  k  lastnemu  notranjemu

doživljanju, menita Hayes in Feldman (2004), sliši enostavno, zahteva ponavljajočo se vajo in

temeljni premik v načinu, kako gledamo na emocije. Osebe z depresijo ali mejno osebnostno

motnjo so lahko ob kontaktu in ostajanju z jedrnim negativnim pogledom nase, ter vsemi s

tem povezanimi čustvi, preplavljene in v njih se lahko sprožita močno izogibanje in odmik,

pri  čemer  sta  najresnejši  obliki  samopoškodovanje  in  samomor.  Ob aplikaciji  čuječnostne
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meditacije v psihoterapiji je zato po mnenju navedenih avtorjev potrebno ugotoviti klientove

zmožnosti za toleriranje negativnega materiala, s katerim se bo soočil brez svojih obstoječih

strategij spoprijemanja. Morda je to razlog, sta še zapisala  Hayes in Feldman (2004), da v

čuječnostnih in sprejemanjskih terapijah, oblikovanih za akutno fazo težav (v primerjavi s

fazo  preprečevanja  recidiva),  čuječnostne  strategije  predstavljajo  le  eno  sestavino  v

večkomponentnem paketu.

Zanimive so eksperimentalne raziskave, ki so primerjale učinke sprejemanja z učinki drugih

strategij  spoprijemanja  pri  pojavih,  povezanih z  anksioznostjo.  V eni  takšnih raziskav sta

Eifert in Heffner (2003) v kontekstu vdihovanja zraka s povečano koncentracijo ogljikovega

dioksida  preučevala  učinek  navodil  sprejemanja  nasproti  navodilom  kontrole  (izogibanja

anksioznostnemu odzivu z uporabo diafragmatskega dihanja). Udeleženke eksperimenta so

bile ženske z visoko izraženo anksioznostno občutljivostjo, slednja značilnost je raziskovalno

dobro podprt dejavnik tveganja za panikogeno odzivanje v takšni raziskovalni situaciji (glej

Zvolensky in Eifert, 2001). V skupini sprejemanja so udeleženke poročale o manj intenzivnih

kognitivnih  paničnih  simptomih  in  manjšem strahu kot  odzivu na  spremenjene  fiziološke

okoliščine v primerjavi s skupino kontroliranja. Poleg tega je skupina sprejemanje poročala o

manjši količini katastrofičnih misli v primerjavi s skupino kontroliranja in kontrolno skupino

(v  slednji  udeleženke  niso  dobile  nobenih  navodil  za  ravnanje  s  svojimi  reakcijami  na

situacijo).

Podobno so Levitt, Brown, Orsillo in Barlow (2004) pri osebah z diagnozo panične motnje

primerjali učinek sprejemanja in supresije kot dveh različnih odzivov na situacijo, v kateri je

bila v zraku povečana koncentracija ogljikovega dioksida. Osebe, ki so dobile navodilo, naj

svoj  odziv na situacijo  sprejmejo,  so poročale  o manj  anksioznosti  kot  tiste,  ki  so dobile

navodilo, naj svojo reakcijo odrinejo. Skupina sprejemanja je imela manjšo anksioznost tudi v

primerjavi s kontrolno skupino, ki ni dobila nobenih navodil glede regulacije svojega odziva.

V  raziskavi  Blocka  in  Wulferta  (2002,  cit.  po  Salters-Pedneault  idr.,  2004)  je  bila  na

sprejemanju temelječa obravnava socialne anksioznosti (v primerjavi s skupinsko kognitivno-

vedenjsko terapijo ter kontrolno skupino brez obravnave) povezana z zmanjšanim vedenjskim

izogibanjem med nalogo izpostavitve (ang. exposure) po koncu obravnave.

Zanimiv je tudi eksperiment, ki so ga že pred časom izvedli Rachman, de Silva in Röper

(1976) in v katerem so preučevali spontano pojemanje kompulzivnih teženj pri obsesivnih
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pacientih, ki so imeli rituale kompulzivnega preverjanja. Udeležence so izpostavili situaciji, ki

je povzročila precejšnjo anksioznost oz. nelagodje in močne težnje po preverjanju. Sledilo je

triurno  obdobje  preprečevanja  odziva  (ang.  response  prevention),  med  katerim  so  pri

udeležencih  spontano  upadli  anksioznost  oz.  nelagodje  ter  težnje  po  preverjanju.  Večina

nelagodja se je zmanjšala že v prvi uri, v opazovanem triurnem obdobju pa je bilo zaznati le

malo ponovnih povečanj nelagodja in teženj po preverjanju. Poleg tega je bilo pri udeležencih

opaziti  le  malo  nadomestnega  preverjanja  na  drugih  področjih.  Menim,  da  ti  rezultati

podpirajo pristope k anksioznosti,  ki temeljijo na sprejemanju, in kažejo, da za učinkovito

zmanjšanje  tesnobe  (vsaj  v  določenih  okoliščinah)  ni  potrebno  z  le-to  (ali  z  njenimi

kognitivnimi  povzročitelji)  ničesar  aktivno13 »početi«,  kot  je  to  običajno  v  tradicionalni

paradigmi kognitivne terapije.

Glede  na  dokaze  izogibanja  emocijam  v  anksioznosti  in  glede  na  posledice  izogibanja

čustvenemu materialu, ki jih izpostavljajo temeljne raziskave, bi po mnenju Salters-Pedneault

idr.  (2004) lahko bile metode,  ki  spodbujajo opazovanje in sprejemanje emocionalnega in

kognitivnega  doživljanja  ter  pristopanje  k  njemu,  uporabne  pri  osebah  z  anksioznimi

motnjami. Vendar pa omenjeni avtorji še navajajo, da nobena strategija regulacije čustev (npr.

supresija ali sprejemanje) ni nujno v splošnem bolj ali manj adaptivna kot katera koli druga.

Teoretični modeli morajo upoštevati dinamično naravo afektivnega sistema in uravnavanje

afekta  se  verjetno  dogaja  kot  del  sistema,  ki  se  fleksibilno  odziva  na  kontekstualne

spremembe,  odvijajoče  se  iz  trenutka  v  trenutek.  Tako je  lahko prožna uporaba  različnih

strategij,  vključno  s  supresijo  ali  izogibanjem,  bolj  adaptivna  kot  togo  ostajanje  pri

sprejemanjskih strategijah.

Optimalno  čustveno  procesiranje  naj  bi  vključevalo  integracijo  kognicije  in  afekta  (npr.

Greenberg  in  Pascual-Leone,  1995).  Ko  je  kontakt  z  emocionalnim  doživljanjem

vzpostavljen,  se  mora  posameznik  tudi  kognitivno  usmeriti  na  to  doživljanje  kot  na

informacijo ter ga raziskati, reflektirati in dojeti. Po mnenju Greenberga in Pascual-Leoneja

(2006) za emocionalno procesiranje ni dovolj  niti  samó čustveno vzburjenje (katarza) niti

zgolj sama refleksija (racionalno mišljenje), temveč naj bi bilo potrebno oboje. Ob tem naj

13 Seveda  to  ne  izključuje  morebitnih  adaptivnih  procesov  na  različnih  ravneh,  vključno  s  kognitivnim
procesiranjem, ki bi se tekom sprejemanja lastnega doživljanja v posamezniku odvijali (in se po vsej verjetnosti
tudi v resnici dogajajo) spontano. Podobno bi lahko rekli za dogajanje med aplikacijo pravkar opisane tehnike
izpostavitve in preprečitve odziva, kjer pa je stopnja učinkovitosti  domnevno odvisna od posameznikove drže
sprejemanja. Več o tem v naslednjem podpoglavju.
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dodam,  da  čuječnost  predstavlja  kombinacijo  obeh  navedenih  sestavin:  Čuječnostna

komponenta  zavedanje  svojega  doživljanja  se  povezuje  z  refleksijo,  sprejemanje  svojega

doživljanja (in s tem tudi čustev) pa omogoča, da brez ovir poteka emocionalno vzburjenje.

Tudi pri uporabi pristopov, ki na eksplicitni ravni vključujejo le sprejemanje doživljanja, je

najbrž  kognitivna  komponenta  adaptivnega  čustvenega  procesiranja  vsaj  v  določeni  meri

prisotna v spontani obliki.

1.3.3.6 Sprejemanje svojega doživljanja kot oblika izpostavitve za obravnavo 

anksioznosti

Kot sem že predstavil v razdelku o anksioznosti, je izpostavitev ključni element učinkovite

obravnave  pretirane  tesnobe.  Posameznikovo  sprejemanje  svoje  anksioznosti  pa  lahko

razumemo  tudi  kot  obliko  izpostavitve.  Če  se  namreč  oseba  čustvenemu  materialu,

povezanem s tesnobo, ne izogiba, temveč ga poskuša sprejemati, ga s tem tudi doživlja in se z

njim  sooča,  kar  velja  tako  na  ravni  zunanjih  dražljajev  in  vedênja  kakor  tudi  na  nivoju

notranjega doživljanja.

Deacon  in  Abramowitz  (2004)  v  svojem  pregledu  metaanalitičnih  študij  o  psihoterapiji

anksioznih motenj ugotavljata pomembno vlogo in učinkovitost, ki jo imajo na izpostavitvi

temelječi postopki pri zdravljenju tesnobnosti. Ključni element psihoterapije anksioznosti naj

bi bil povečanje izpostavitve dražljajem ali situacijam, ki vzbujajo anksioznost; brez tovrstne

terapevtske  pomoči  se  zaradi  tesnobe trpeči  posameznik  ponavadi  umakne iz  anksioznost

vzbujajočih situacij, s čimer nehote okrepi vedenje izogibanja oz. umika (United States Public

Health Service – Office of the Surgeon General idr., 1999).

Izpostavitev  (oz.  desenzitizacija,  dekondicionalizacija/odpogojevanje)  je  že  dolgo  časa

prisotna na področju obravnave anksioznosti in podobnih fenomenov. Že Cover Jones (1924)

je postopek uspešno uporabila pri obravnavi dve leti in deset mesecev starega fanta po imenu

Peter, ki se je bal bele podgane, njegov strah pa se je razširil še na zajca, krznen plašč, pero in

vato. Tekom postopne izpostavitve dečka objektu njegovega najmočnejšega strahu (izkazalo

se  je,  da  je  to  zajec)  se  je  pojavilo  kontinuirano  izboljšanje  od  skoraj  popolne  groze  ob

pogledu na zajca do povsem pozitivnega odziva brez kakršnih koli znakov motnje.

Kot naslednji primer uspešne uporabe izpostavitve pri obravnavi anksioznosti naj navedem

eksperiment  Salkovskisa  in  sodelavcev  (Salkovskis,  Clark,  Hackmann,  Wells  in  Gelder,
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1999), v katerem so sodelovale osebe z diagnozo panične motnje z agorafobijo. Prva skupina

udeležencev je dobila navodilo, naj skuša zmanjšati svoja »varovalna« vedenja (ang. safety-

seeking behaviours), ki so po njihovem mnenju preprečevala katastrofe, ki so se jih bali. Z

zmanjšanjem  omenjenih  vedenj  se  je  seveda  povečala  izpostavljenost  udeležencev

anksioznosti. Druga skupina pa je lahko ohranila svoja običajna varovalna vedenja. Subjekti

iz  prve skupine so pri  naknadnem testiranju v tesnobo vzbujajoči  situaciji  v  primerjavi  z

drugo skupino doživljali manj anksioznosti in so bili manj prepričani v uresničitev katastrof.

Kot so pokazali klinični vprašalniki, se je med eksperimentalnima skupinama pojavilo tudi

diferencialno klinično izboljšanje.

Učinek izpostavitve je tudi objektivno zaznaven na fiziološki ravni. Že pred več desetletji je

Edelman  (1971)  pri  potezno  anksioznih  študentih  ob  izpostavitvi  (v  obliki  zaporednih

prezentacij situacij, ki so se jih udeleženci bali, in vživljanja vanje) ugotovil habituacijo na

ravni avtonomnega živčnega sistema, natančneje spremembo prevodnosti kože.

Na kognitivni ravni pa izpostavitvena terapija spremeni (zmanjša) pričakovanje nevarnosti

(Hofmann, 2008). To je po mojem mnenju pri zmanjševanju anksioznosti eden od ključnih

vidikov,  glede  na  to,  da  je  preokupacija  posameznika  z  nevarnostjo  bistvena  značilnost

tesnobnosti.

Tudi  čuječnost  predstavlja  način  izpostavitve.  Z  uporabo  čuječnosti  dosežemo  učinek

desenzitizacije na misli in čustva (Beitman in Soth, 2006). S prakticiranjem nepresojajočega

zavedanja se po mnenju Hayesa (2002) posameznik skozi neposredno izpostavitev nauči, da

njegove notranje reakcije niso tako strašljive ter da so ob prisotnosti psiholoških vsebin, ki se

jim je prej izogibal, možni še različni alternativni odzivi. Izogibanje doživljanju postane manj

avtomatično in manj potrebno.

Izogibanje  anksioznosti  in  z  anksioznostjo  povezanih  dražljajev  predstavlja  osrednjo

značilnost anksioznih motenj (Barlow, 2004). Pri osebah s tovrstnimi motnjami je prisoten

tako imenovan proces »poišči, da se izogneš« (ang. seek to avoid; Williams,Watts, MacLeod

in Mathews, 1988, cit. po  Gratz idr., 2005), pri katerem posameznik najprej zazna grozeče

dražljaje in se jim nato poskuša izogniti oz. od njih zbežati. Posledično ne pride do celotnega

procesiranja z grožnjo povezanih dražljajev, kar ohranja odziv strahu (Foa in Kozak, 1986).
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Opažanje posameznih notranjih doživljajev, ko se ti pojavijo, brez poskusov, da bi jih potisnili

stran ali  se  jih  znebili,  lahko po mnenju  Gratza idr.  (2005) služi  kot  oblika  neokrepljene

izpostavitve  anksioznosti.  Podobno  lahko  opažanje  vseh  vidikov  zunanjega  doživljanja,

vključno z dražljaji, ki lahko vzbudijo anksioznost, deluje kot izpostavitev tem dražljajem.

Tako je lahko koristno že preprosto povečanje kontakta z (notranjimi in zunanjimi) dražljaji,

katerim se je posameznik prej izogibal. Najpomembnejši značilnosti anksioznih motenj, na

katere lahko ciljajo čuječnostne spretnosti, naj bi bili vedenjsko izogibanje in nefleksibilno

reagiranje. Posebno uporabne naj bi bile čuječnostne spretnosti za premagovanje vedenjskega

izogibanja, ki je tako značilno za anksiozne motnje (Gratz idr., 2005).

Čuječnost naj bi bila zelo koristna tudi za zmanjševanje izogibanja v terapiji (Follette, Palm in

Pearson,  2006).  Izboljšala  naj  bi  učinkovitost  izpostavitvenih  tretmajev  s  povečanjem

posameznikove zmožnosti za kontakt z bolečimi spomini, mislimi in občutji, ne da bi le-ta

posegel po strategijah izogibanja.

Salters-Pedneault  idr.  (2004)  prav  tako  menijo,  da  lahko  uporaba  čuječnosti  poveča

učinkovitost  tretmajev  za  anksioznost.  Navajajo,  da  so  konstrukt  izogibanja  več  kot  pol

stoletja poudarjali vedenjski modeli razvoja in ohranjanja tesnobnosti in za različne oblike

anksioznosti so bili razviti psihoterapevtski pristopi, ki vključujejo izpostavitev in približanje

k strah vzbujajočim dražljajem. Te terapije so poudarjale vedenjski pristop k dražljajem, ki

producirajo  strah,  in  so imele  desetletja  dobre rezultate.  Vendar  pa  se nekateri  klienti  na

omenjene  terapije  ne  odzivajo  v  zadostni  meri.  Vključitev  čuječnosti  naj  bi  povečala

učinkovitost  tovrstnih  pristopov,  saj  razširja  izpostavitev  z  vedenjskega  izogibanja  še  na

izogibanje doživljanju (npr.  mislim in čustvom).  Teorije  in raziskave kažejo,  da mora biti

posameznik pri učinkoviti izpostavitvi v stiku s čustvenimi mislimi ter odzivi, ki sestavljajo

njegovo mrežo strahu. Kronična uporaba izogibanja čustvom ali  strah pred emocionalnimi

odzivi  (kar  lahko  med  postopkom  izpostavitve  povzroči  izogibanje)  lahko  interferirata  s

posameznikovo  zmožnostjo,  biti  ustrezno  udeležen  v  emocionalnem  odzivu,  medtem  ko

sprejemanje oz. čuječnost deluje v obratni smeri, v smeri približevanja doživljanju.

V podporo zgornji tezi, da lahko čuječnost naredi izpostavitveni tretma še bolj učinkovit, naj

navedem eksperiment, ki so ga že pred časom izvedli Grayson, Foa in Steketee (1986). Avtorji

so v raziskavi z navzkrižnim dizajnom preučevali učinek izpostavitve  in vivo na obsesivno-

kompulzivne  osebe.  Po  tem,  ko  so  udeleženci  usmerjali  pozornost  na  svoje  obsesijske
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dražljaje  (z  opazovanjem le-teh  in  pogovorom o njih),  so  doživeli  manj  vrnitve  strahu v

primerjavi s pogojem distrakcije od teh dražljajev (igranje videoigrice). Frekvenca srčnega

utripa je v pogoju fokusiranja na dražljaje precej upadla, medtem ko je med distrakcijo ostala

povišana. Na ravni subjektivnega doživljanja anksioznosti pa se je pojavil večji upad v pogoju

distrakcije. Avtorji raziskave menijo, da je pozornost povečala učinek habituacije na nivoju

med izpostavitvenimi seansami, toda ne znotraj posamezne seanse, kar je po mojem mnenju

razumljivo,  saj  je  pozornost  po  vsej  verjetnosti  intenzivirala  emocionalno  doživljanje  ob

izpostavitvi grozečim dražljajem. Ker čuječnost omogoča posamezniku, da je še bolj pozoren

na  vsebine,  katerim  je  izpostavljen,  lahko  torej  sprejemajoče  zavedanje  poveča  učinek

izpostavitve.  Vprašanje  je  celo,  po  mojem  mnenju,  ali  lahko  o  distrakcijskem  pogoju

opisanega eksperimenta sploh govorimo kot  o  pravi  oz.  polni  izpostavitvi,  saj  udeleženci

grozečim  dražljajem,  gledano  fenomenološko,  niso  bili  v  polnosti  izpostavljeni,  vzorec

dobljenih rezultatov pa kaže na supresijo (nizka subjektivna anksioznost in visoka avtonomna

vzburjenost). Z drugimi besedami, v distrakcijskem pogoju udeleženci grozečih dražljajev, kot

kaže,  niso  procesirali  celostno,  na  vseh  potrebnih  ravneh,  zato  je  bil  tudi  končni  učinek

izpostavitve manjši.

Greenberg in Pascual-Leone (2006) poudarjata pomen dopuščanja vznemirjajočih čustev in

toleriranja  kontakta  z  njimi.  Menita,  da  terapevtsko  učinkovitost  dosežemo  s  tem,  ko

aktiviramo tarčno strukturo strahu (tj. asociativno mrežo neadaptivnega strahu, spominov in

prepričanj)  in  obenem  omogočimo  posamezniku  dostop  do  novih  informacij.  V  še  eni

raziskavi obsesivno-kompulzivne motnje (Kozak, Foa in Steketee, 1988) je bilo zdravljenje

uspešno v takšni meri, v kolikor je bila med izpostavitvijo in preprečitvijo odziva aktivirana

anksioznost,  ki  so jo avtorji  merili  samoocenjevalno ter  z elektrodermalnim in kardialnim

reagiranjem.  V  podobnem  tretmaju  potravmatske  stresne  motnje  je  bila  emocionalna

aktivacija merjena z obrazno ekspresijo klientov, ki so jih opazovali med pripovedovanjem

njihovih travmatskih zgodb (Foa, Riggs, Massie in Yarczower, 1995). Tudi v tem primeru so

rezultati  pokazali,  da  je  pogoj  za  emocionalno  procesiranje  aktivacija  strukture  strahu.

Aktivacija le-te je napovedovala terapevtske rezultate.

Če naj se zgodi kakršna koli pomembna terapevtska sprememba, moramo v polnosti dostopiti

do struktur strahu oz. tesnobe, trdi Barlow (2004). Z drugimi besedami, če hočemo spremeniti

strah ali anksioznost, mora oseba najprej postati prestrašena ali anksiozna. Osnovna strategija
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zdravljenja  anksioznosti  je  procesiranje  informacij,  ki  sestavljajo emocionalno podobo oz.

strukturo, pri čemer morajo biti za uspešno terapijo procesirani vsi vidiki tega vzorca.

Omeniti velja še vlogo skrbi v tem procesu. Čeprav lahko skrb zaradi izognitve grozečim

podobam  in  neprijetni  aktivaciji  avtonomnega  živčnega  sistema  povzroči  kratkoročno

olajšanje,  v  dolgoročnem  smislu  zavira  čustveno  procesiranje  in  vzdržuje  anksiogene

kognicije (Mathews, 1990, cit. po Brown, 1997). Skrb preprečuje polno aktivacijo struktur

strahu  v  spominu  (Brown,  1997),  torej  proces,  ki  je  potreben  za  trajno  zmanjšanje

anksioznosti (Foa in Kozak, 1986).

1.3.3.7 Anksioznostna občutljivost kot oblika nesprejemanja doživljanja

Koncept anksioznostne občutljivosti, ki sem ga predstavil v poglavju o anksioznosti, lahko

pojmujemo kot izraz posameznikovega pomanjkljivega sprejemanja svojega doživljanja oz.

kot koncept, povezan z izogibanjem doživljanju. Denimo Bernstein, Zvolensky, Vujanovic in

Moos (2008) navajajo prekrivanje konstrukta anksioznostne občutljivosti z drugimi konstrukti

emocionalne (ne)tolerance in občutljivosti.  Omenjeni avtorji  so empirično ugotovili,  da je

anksioznostna  občutljivost  ena  od  facet  nižjega  reda  v  odnosu  do  splošnejšega  faktorja,

imenovanega afektivna toleranca in občutljivost. Podobno sta Zvolensky in Forsyth (2002) na

nekliničnem vzorcu  izmerila  povezanost  med anksioznostno občutljivostjo  in  izogibanjem

čustvom (in poleg tega še precejšnjo povezanost izogibanja čustev s potezno anksioznostjo).

Za ljudi, ki doživljajo anksioznost glede anksioznosti, meni Ellis (2002), je njihovo tesnobno

občutje zelo neprijetno. Njihova želja oz. pritisk po zmanjšanju anksioznosti sta tako močna,

da posledično privedeta do povečanja tesnobe. Takšni ljudje naredijo sebe anksiozne glede

svoje anksioznosti, panične glede svoje panike.

Po  mojem  mnenju  ima  (ne)toleranca  za  anksioznost  pomembno  vlogo  med  drugim  pri

obsesivno-kompulzivni  motnji,  natančneje  v  odnosu  med  obsesijami  (vsiljivkami)  in

kompulzijami.  Glavna  funkcija  kompulzij  je  zmanjševanje  anksioznosti,  ki  jo  generirajo

obsesije. Ker kompulzije zmanjšujejo anksioznost, delujejo kot močan ojačevalec samih sebe.

Če  oseba  poveča  toleranco  za  tesnobo  (npr.  s  prakticiranjem  čuječnosti),  tako  obstaja

možnost, da bo izvajala manj kompulzij. V primeru nizke tolerance za tesnobo pa oseba čuti

nujo,  da  anksioznost  zmanjša  z  izvedbo  ritualov  oz.  kompulzij,  kar  dolgoročno  ohranja

obsesivno-kompulzivne simptome, vključno z anksioznostjo.
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Zanimivo  je,  da  interakcija  med  anksioznostno  občutljivostjo  in  čuječnostjo  napoveduje

simptome anksioznega vzburjenja (ter  agorafobične kognicije)  bolj  kot individualni učinki

omenjenih konstruktov (Vujanovic, Zvolensky, Bernstein, Feldner in McLeish, 2007). Ob tem

velja omeniti, da so avtorji te raziskave čuječnost merili z lestvico MAAS, ki vključuje le

faktor zavedanje, medtem ko je anksioznostna občutljivost še bolj povezana s čuječnostnim

faktorjem sprejemanje.

Na koncu razprave o odnosu med čuječnostjo in anksioznostjo naj namesto povzetka navedem

devet  vpogledov na to  temo,  ki  jih  je  zapisal  Germer (2005a).  Nanašajo se predvsem na

paniko, vendar veljajo za anksioznost v splošnem:

1. Anksioznost je življenjsko dejstvo. Ščiti nas pred nevarnostjo. Vgrajena je v živčni

sistem in je neizogibna.

2. Ne moremo natančno kontrolirati,  kdaj,  kje  in  kaj  čutimo ali  mislimo.  Mentalni

dogodki se zgodijo v možganih, pogosto še preden se jih zavemo.

3. Poskusi,  da bi  kontrolirali  svoje  doživljanje  ali  se  mu izognili,  so brez  pomena;

pogosto stvari še poslabšajo.

4. Možgani so zmotljivi. Ko smo panični, zaznavajo nevarnost, čeprav je ni.

5. Problemi  nastanejo,  ko  verjamemo reakcijam  telesa  na  zmotni  alarm,  ki  so  ga

sprožili možgani. Tedaj trpimo zaradi hude iluzije.

6. Panika ni nikoli večna. Ima začetek, sredino in konec.

7. Zdravljenje  je  postopni  proces  preusmerjanja  pozornosti  k  strahu,  podrobnega

raziskovanja strahu, ko se ta pojavi, in spoprijateljitve z njim.

8. Naš napredek se ne meri po tem, kako redko smo panični, temveč v kolikšni meri

sprejemamo svojo tesnobo.

9. Zdravljenje  vključuje  odpravo  iluzij  o  naših  strahovih.  Slednji  tako  postanejo

običajni mentalni dogodki, ki se dogajajo v možganih.

1.4 Raziskovalni problem

Pričujoča raziskava se je osredotočila na sledeče raziskovalno vprašanje:  Kakšen je odnos

med  anksioznostjo  in  čuječnostjo  kot  konstruktoma?  Ugotovitve  dosedanjih  študij,  kot  je

razvidno iz  zgornjega pregleda literature,  kažejo na negativno povezanost  med pojavoma.

Obstoječa  literatura  pa  se  usmerja  predvsem  na  anksiozne  motnje,  medtem  ko  je  na
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preučevanju povezanosti anksioznosti in čuječnosti kot konstruktov precej manjši poudarek.

Sodeč po podatkih iz bibliografske baze PsycINFO, so dosedanje raziskave takšno povezanost

ugotavljale  le  v  širšem sklopu,  skupaj  z  drugimi  pojavi  in  konstrukti,  nobena predhodna

študija pa se še ni osredotočila prav na to področje. Zato sem bil mnenja, da lahko pričujoča

raziskava,  ki  je  usmerjena  specifično  na  odnos  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  kot

psihološkima  konstruktoma,  predstavlja  edinstven  doprinos  na  področju  raziskovanja

anksioznosti in čuječnosti.

Moja raziskovalna hipoteza je bila, da med čuječnostjo in anksioznostjo kot konstruktoma

obstaja  dokajšnja  negativna  povezanost,  kar  sem v  predhodnem poglavju  (o  odnosu med

anksioznostjo in čuječnostjo) skušal utemeljiti s predstavitvijo psiholoških mehanizmov, ki

naj bi bili vključeni v ta odnos. Domneval sem tudi (vendar se na preverjanje te podmene v

raziskavi nisem usmeril), da je omenjeni odnos vzročne narave, pri čemer naj bi vzročnost

potekala v obeh smereh. Čuječnost naj bi tako zmanjševala anksioznost, in sicer na ravni stanj

kakor  tudi  osebnostnih  potez.  Poleg  tega  pa  naj  bi  manjša  anksioznost  doprinašala  k

povečanju  čuječnosti,  kar  dodatno teoretično  utemeljuje  hipotezo  o  negativni  povezanosti

obeh konstruktov. Kot menita Roemer in Orsillo (2002), je namreč za anksioznost značilna

usmerjenost na potencialne negativne dogodke v prihodnosti, medtem ko čuječnost obsega

usmerjenost na dogajanje v sedanjosti. Zmanjšana anksioznost tako po mojem mnenju sprosti

kapaciteto pozornosti (zaradi manj ukvarjanja s prihodnostjo) in s tem omogoči (potencialno)

usmeritev le-te na sedanjost, kar lahko poveča čuječnost.

Kot  del  raziskovalnega  problema  sem  poleg  stopnje  povezanosti  med  čuječnostjo  in

anksioznostjo želel raziskati tudi naravo tega odnosa, in sicer predvsem z vidika facet oz.

dimenzij konstrukta čuječnosti.

Za  preverjanje  raziskovalne  hipoteze  sem  kot  osrednjo  metodo  statistične  analize  izbral

analizo  kanonične  korelacije.  Le-ta  omogoča  modeliranje  na  ravni  (parov)  latentnih

konstruktov in je usmerjena v ugotavljanje maksimalne povezanosti (korelacije) med njimi. V

primerjavi s pristopom strukturnega modeliranja pri kanonični korelacijski analizi ni potrebno

vnaprej oz. a priori postaviti modela odnosov med spremenljivkami, zahteve glede velikosti

vzorca  pa  so  nekoliko  blažje.  Slednje  je  pomembno  predvsem  zato,  ker  so  v  raziskavo

vključeni tudi časovno zamudni implicitni merski pripomočki, kar je onemogočalo testiranje
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zelo velikega vzorca. Čuječnost in anksioznost sem meril s samoocenjevalnimi vprašalniki (tj.

eksplicitnimi merami), anksioznost pa tudi z implicitnimi merami.

Za vključitev implicitnih mer obstaja več razlogov. Prvič, s tem se poveča odstotek variance

anksioznosti, ki ga lahko pojasnimo (Egloff in Schmukle, 2002). Drugi razlog pa je, da lahko

(nizka)  čuječnost  po  mojem  mnenju  posredno  prispeva  dodaten  vir  napake  pri  merjenju

anksioznosti s samoocenjevalnimi merami. Ker se bolj čuječni posamezniki na splošno bolj

zavedajo  svojih  misli,  čustev,  občutkov  in  vedenja,  se  tudi  bolj  zavedajo  znakov  svoje

anksioznosti in posledično lahko na vprašalniku anksioznosti o njih poročajo v večji meri kot

enako  anksiozni,  a  manj  čuječni  posamezniki,  ki  so  manj  v  stiku  s  svojim duševnim in

fiziološkim dogajanjem. Posledica v opisanem primeru bi lahko bila nerealno nizka korelacija

med samoocenjevalnimi merami čuječnosti in anksioznosti, ki ne bi ustrezala stopnji dejanske

povezanosti med konstruktoma.

Z drugimi besedami, domneval sem, da omejitve, ki jih ima introspekcija (Greenwald idr.,

2002) in ki vplivajo na rezultate na samoocenjevalnih testih, niso v enaki meri prisotne na

celotnem  kontinuumu  čuječnosti,  zato  bi  lahko  raven  čuječnosti  korelirala  z  napako  pri

merjenju  anksioznosti.  V nasprotju  z  eksplicitnimi  merami,  ki  temeljijo  na introspektivno

dostopnih vsebinah, pa so implicitni testi usmerjeni na procese, ki delujejo izven zavesti in

niso dostopni introspekciji (Egloff, Wilhelm, Neubauer, Mauss in Gross, 2002). Uporaba zgolj

samoocenjevalnih  mer  anksioznosti  (zlasti  takšnih,  pri  katerih  sta  količina  običajno  ter

obrnjeno vrednotenih postavk oz. njihov vpliv na rezultat manj uravnotežena) bi zato lahko

pokazala zamegljeno sliko odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo. Vendar pa je bila kljub

opisanemu problemu (ta  se  nanaša  tudi  na  ugotavljanje  povezanosti  čuječnosti  z  drugimi

konstrukti, ne le z anksioznostjo) doslej na področju čuječnosti po mojem védenju izvedena le

ena raziskava, ki se je posvetila (tudi) temu vprašanju.

Tretji  razlog za implicitno merjenje anksioznosti  je obstoj osebnostne dimenzije represija-

senzitizacija  (npr.  Byrne,  1961),  ki  označuje  način  posameznikovega  habitualnega

spoprijemanja  z  grozečimi  dražljaji,  in  sicer  na  kontinuumu  od  približanja  k  tovrstnim

dražljajem (senzitizacija) do izogibanja le-tem (represija). Asendorpf in Scherer (1983) sta

med tako imenovanimi resnično nizko anksioznimi udeleženci (ti so imeli nizek rezultat tako

na lestvici potezne anksioznosti kot tudi na lestvici socialne zaželelnosti) in represorji (ti so

dosegli  nizek rezultat  na lestvici  anksioznosti,  hkrati  pa visok rezultat  na lestvici  socialne
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zaželenosti) odkrila razlike v reagiranju v situaciji, ki je vzbujala anksioznost. Pri represorjih

se  je  pojavilo  neskladje  med  (nizko)  samoocenjeno  anksioznostjo  ter  (precejšnjimi)

fiziološkimi znaki tesnobe (visok srčni utrip, visoko izražena anksioznost v obrazni mimiki).

Domneval  sem,  da  je  bolj  izražena  čuječnost  značilna  za  tako  imenovane  resnično

neanksiozne osebe, ne pa tudi za represorje, in glede na to, da je na samoocenjevalnih merah

anksioznosti pri obeh vrstah udeležencev pričakovati nizek rezultat,  naj bi implicitne mere

tesnobnosti  med  drugim  omogočile  diferenciacijo  med  nizko  anksioznimi  udeleženci  in

represorji.

Naj še omenim, da sem dopuščal možnost, da se od opisanih razlogov za uporabo implicitnih

mer anksioznosti drugi (posameznikovo nezavedanje znakov svoje tesnobe) in tretji razlog

(dimenzija  represija-senzitizacija)  vsaj  delno  prekrivata.  Zaradi  nejasnosti  konstrukta

represija-senzitizacija (Lamovec, 1994; glej tudi Černetič, 2003) pa stopnje tega prekrivanja

nisem mogel  natančneje oceniti  in  dotične osebnostne dimenzije  na ravni  merjenja  nisem

vključil v raziskavo.
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2.0 Metoda

2.1 Udeleženci

V  raziskavi  je  sodelovalo  115  udeležencev,  zbranih  na  način  priložnostnega  vzorčenja.

Moškega spola je bilo 16 (14 %) udeležencev. Povprečna starost v vzorcu je bila 22 let (2

udeleženca pa svoje starosti nista navedla). Vzorec so večinoma sestavljali študenti 1. in 2.

letnika psihologije, teh je bilo 95 (83 %).

Zaradi tehnične napake pri razmnoževanju vprašalnikov 21 udeležencev ni rešilo vprašalnika

KIMS. Poleg tega so manjkali ustrezni podatki za test selektivnega usmerjanja pozornosti na

grozeče dražljaje pri 13 in pri testu implicitnih asociacij za anksioznost pri 12 udeležencih.

Oseb, ki so ustrezno izpolnile vseh 7 v raziskavi uporabljenih mer, je bilo tako 78.

2.2 Pripomočki

2.2.1 Samoocenjevalne mere čuječnosti in anksioznosti

2.2.1.1 Čuječnost

2.2.1.1.1 Lestvica čuječne pozornosti in zavedanja (MAAS)

Lestvica čuječne pozornosti in zavedanja (MAAS; ang.  Mindful Attention Awareness Scale;

Brown  in  Ryan,  2003)  je  enofaktorski  vprašalnik  čuječnosti.  Meri  čuječno  zavedanje  v

vsakdanjih  doživetjih  kakor  tudi  zavedanje  notranjega  doživljanja,  vendar  ne  meri

posameznikovega  sprejemanja  svojega  doživljanja  in  nepresojajočega  vidika  čuječnosti.

Vsebuje 15 postavk.

2.2.1.1.2 Filadelfijska lestvica čuječnosti (PHLMS)

Filadelfijska lestvica čuječnosti (PHLMS; ang. Philadelphia Mindfulness Scale; Cardaciotto,

2005;  Cardaciotto idr., 2008) meri čuječnost po dvofaktorskem modelu in tako vsebuje dve

podlestvici: zavedanje (sedanjega trenutka) ter sprejemanje. Vsebuje 20 postavk, po 10 za

vsako podlestvico.
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2.2.1.1.3 Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti (KIMS)

Kentuckyjski  vprašalnik  čuječnostnih  spretnosti  (KIMS;  ang.  Kentucky  Inventory  of

Mindfulness  Skills;  Baer  idr.,  2004)  obsega  39  postavk.  Štiri  podlestvice,  ki  jih  vsebuje

vprašalnik, merijo čuječnostne spretnosti opazovanje, opisovanje, delovanje z zavedanjem in

sprejemanje brez presojanja.

2.2.1.2 Anksioznost

2.2.1.2.1 Lestvica anksioznosti (LA)

Vprašalnik sem oblikoval po vzoru  Egloffa in Schmukleja (2002), in sicer tako, da vsebuje

iste  dražljaje,  ki  so  vključeni  tudi  v  test  implicitnih  asociacij  za  anksioznost.  Tako  je

omogočena primerjava med rezultati implicitne mere anksioznosti (test implicitnih asociacij)

ter  eksplicitne mere (Lestvica anksioznosti).  Vprašalnik obsega 10 postavk, vsako od njih

predstavlja en pridevnik. Udeleženci so dobili sledeče navodilo: »Prosim, označite na lestvici

od 0 ('sploh nič') do 5 ('zelo močno'), v kolikšni meri sledeče lastnosti veljajo za vas«. Pet

pridevnikov  se  je  nanašalo  na  anksioznost  oz.  tesnobo  (živčen/živčna,  boječ/boječa,

plašen/plašna, tesnoben/tesnobna, negotov/negotova), pet pa na mirnost (spokojen/spokojna,

miren/mirna, sproščen/sproščena, uravnotežen/uravnotežena, neobremenjen/neobremenjena).

2.2.1.2.2 Vprašalnik anksioznosti kot stanja in poteze, potezna lestvica (STAI-X2)

Uporabil  sem  potezno  lestvico  znanega  in  v  raziskavah  zelo  pogosto  uporabljenega

Vprašalnika  anksioznosti  kot  stanja  in  poteze  (STAI;  ang.  State-Trait  Anxiety  Inventory;

slovenska priredba Lamovec, 1988), ki meri anksioznost kot osebnostno potezo. Uporabljena

lestvica vsebuje 20 postavk.

2.2.2 Implicitne mere anksioznosti

2.2.2.1.1 Test selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje

Kot sem predstavil v enem od predhodnih poglavij, je za anksioznost značilna pozornostna

pristranost, natančneje selektivno usmerjanje pozornosti na grozeče dražljaje, ki predstavlja

robusten  in  relativno  raziskan  pojav.  Najbolj  uveljavljen  pristop  za  merjenje  pozornostne

pristranosti na področju anksioznosti je t. i. naloga s piko (ang. dot probe task; MacLeod idr.,
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1986), omenjeno metodo pa je možno uporabiti tudi za merjenje potezne anksioznosti (Egloff

idr., 2002). V raziskavi, ki so jo izvedli slednji avtorji, je opisana implicitna mera celo bolje

napovedovala fiziološko reaktivnost udeležencev v stresni situaciji kot eksplicitni pripomoček

za merjenje anksioznosti. Na način, ki ga opisujejo Egloff idr. (2002), sem tudi sam pripravil

implicitno mero tesnobnosti, imenovano test selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče

dražljaje.

Naj na kratko obrazložim logiko tega testa. Računalnik udeležencem zaporedoma prikazuje

različne  besedne  pare,  vsak  od  parov  vsebuje  emocionalno  nevtralno  besedo  in  grozečo

besedo.  Prezentaciji  posameznega  para  besed  sledi  pika  (v  pričujoči  raziskavi  je  le-to

nadomeščal krogec), ki se lahko pojavi na eni od dveh lokacij, ki jo je pred tem zasedala ena

ali druga beseda iz para (zgoraj ali spodaj). Upoštevajoč čustveno valenco besed v paru ter

lokacijo pike so možni štirje eksperimentalni pogoji: (i) grozeča beseda zgoraj in pika zgoraj,

(ii) grozeča beseda spodaj in pika spodaj, (iii) grozeča beseda zgoraj in pika spodaj ter (iv)

grozeča beseda spodaj in pika zgoraj. Naloga udeleženca je podati odgovor o lokaciji pike. Pri

osebah, ki selektivno usmerjajo pozornost na grozeče dražljaje oz. besede (kar naj bi izražalo

večjo anksioznost), se v pogojih 3 in 4 pričakuje večja latenca odgovora (daljši reakcijski čas)

v primerjavi s pogojema 1 in 2, medtem ko lahko pri selektivnem usmerjanju pozornosti v

smeri stran od grožnje pričakujemo ravno obratno, tj. večjo latenco odgovora v pogojih 1 in 2.

(Za podrobnejši opis testa glej Egloff idr., 2002.)

Test je bilo potrebno prirediti za uporabo v slovensko govorečem okolju. Tako kot v originalni

raziskavi, so bili tudi v slovenski različici besedni dražljaji, ki sem jih izbral za vključitev v

test,  med kategorijama nevtralnih in grozečih besed izenačeni po dolžini ter po pogostosti

pojavljanja  v (slovenskem) jeziku.  V ta  namen sem opravil  analizo frekventnosti  besed  s

pomočjo korpusa slovenskih besedil FidaPLUS (glej Arhar, 2007).  FidaPLUS je referenčni

korpus  slovenskega  jezika  in  vsebuje  slovenska  pisna  besedila,  s  katerimi  se  govorci

slovenščine  najpogosteje  srečujejo,  natančneje  časopisno  in  revijalno  gradivo,  strokovno

literaturo in leposlovje, besedilni drobiž itd. Omogoča raziskovanje slovenskega jezika, saj

obsega okrog 600 milijonov besed in predstavlja reprezentativni vzorec sodobne slovenščine.

V  testu  selektivnega  usmerjanja  pozornosti  na  grozeče  dražljaje  je  bilo  uporabljenih  20

besednih parov, ki so prikazani v tabeli 3. Oblikovani so bili tako, da sta vsak par sestavljali

po ena nevtralna in ena grozeča beseda,  ki  se med seboj po številu črk ter  po pogostosti
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pojavljanja v slovenskem jeziku nista razlikovali za več kot 20 odstotkov. Pri oblikovanju

dražljajskih parov sem se za nevtralni del trudil poiskati takšne besede, ki bi bile emocionalno

čim bolj nevtralne, torej ne negativne ali pozitivne. Pazil pa sem tudi na to, da med nevtralno

in grozečo besedo znotraj istega para ne bi bila možna (ali vsaj ne očitna) kaka pomenska

povezava (v smislu »živa« + »groza = »živa groza«), saj bi to utegnilo interferirati z želenim

funkcioniranjem testa.

Tabela 3. Podatki o besednih parih, vključenih v test selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče
dražljaje.

Št.
para

Grozeči dražljaj Nevtralni dražljaj
Razlika med

besedama v %

beseda dolžina f beseda dolžina f dolžina f

1 usmrtitev 9 1.297 naročnina 9 1.503 0 15

2 zaskrbljen 10 3.124 nakupovanje 11 3.060 10 2

3 prestrašena 11 1.631 telovadnica 11 1.540 0 6

4 zadrega 7 1.223 ananas 6 1.376 15 12

5 nesreča 7 17.980 časopis 7 16.558 0 8

6 bolan 5 4.742 obroč 5 4.397 0 8

7 kazen 5 34.379 dekle 5 30.626 0 12

8 umor 4 17.430 konj 4 19.291 0 10

9 neuspeh 7 5.482 natakar 7 5.008 0 9

10 pištola 7 2.336 obrtnik 7 2.321 0 1

11 nasilje 7 14.332 resnica 7 14.115 0 2

12 posiljena 9 392 zdravilec 9 469 0 18

13 pretepen 8 304 biograf 7 260 13 16

14 nervozna 8 478 lestenec 8 405 0 17

15 posmeh 6 1.672 smreka 6 1.795 0 7

16 osramočen 9 218 beležnica 9 206 0 6

17 poškodba 8 5.172 žrebanje 8 5.864 0 13

18 zastrupitev 11 1.802 podmornica 10 1.715 10 5

19 kričanje 8 973 pesnitev 8 1.117 0 14

20 groza 5 3.291 risba 5 3.207 0 3

Legenda:
dolžina – število črk, ki jih vsebuje beseda; f – pogostost pojavljanja besede v slovenskem jeziku (število 
zadetkov v besedilnem korpusu FidaPLUS)
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Za prikaz  dražljajev  ter  zajem odgovorov in  reakcijskih  časov  sem uporabil  računalniški

program za psihološko raziskovanje PsychoPy (Peirce, 2007), ki omogoča časovno natančnost

na ravni milisekunde. Surove rezultate sem najprej prečistil,  kar je vključevalo izključitev

osamelcev (rezultatov, ki so od povprečja posameznega udeleženca odstopali za več kot 3

standardne deviacije) in odstranitev nepravilnih odgovorov. Med rezultati je bilo v povprečju

manj kot 2 odstotka osamelcev, prav tako pa tudi manj kot 2 odstotka napačnih odgovorov.

Distribucije (prečiščenih) reakcijskih časov posameznega udeleženca večinoma niso bistveno

odstopale od normalne porazdelitve.

Na podlagi prečiščenih rezultatov sem izračunal indeks implicitne anksioznosti  po sledeči

formuli (Egloff idr., 2002): [(grozeča beseda zgoraj in pika spodaj + grozeča beseda spodaj in

pika zgoraj) – (grozeča beseda zgoraj in pika zgoraj + grozeča beseda spodaj in pika spodaj)]/

2. Povprečna vrednost (aritmetična sredina) indeksa implicitne anksioznosti je v preučevanem

vzorcu znašala 1 ms (v povprečju je torej obstajala malenkostna nagnjenost udeležencev k

usmerjanju pozornosti v smeri proti grožnji), standardna deviacija pa 67 ms (N = 102).

2.2.2.1.2 Test implicitnih asociacij za anksioznost

Test  implicitnih  asociacij  za  anksioznost  (Egloff  in  Schmukle,  2002)  je  priredba  precej

poznanega testa implicitnih asociacij (Greenwald, McGhee in Schwartz, 1998) in omogoča

merjenje potezne anksioznosti. Retestna zanesljivost testa implicitnih asociacij za anksioznost

je  v  raziskavi  Egloffa  in  Schmukleja  (2002)  znašala  0,57,  notranja  konsistentnost

(Cronbachov alfa koeficient) pa 0,77 (ob prvem merjenju) ter 0,80 (ob drugem merjenju). V

omenjeni  študiji  se  je  torej  dotični  test  izkazal  kot  zanesljiva  mera,  ki  je  v  primerjavi  z

vprašalniškimi  merami  anksioznosti  in  socialne  zaželenosti  celo  bolje  napovedovala  v

raziskavi uporabljene kriterijske variable, npr. različne vedenjske pokazatelje anksioznosti v

stresni situaciji.

Podobno  kot  test  implicitnih  asociacij  v  splošnem,  tudi  test  implicitnih  asociacij  za

anksioznost  od udeleženca  zahteva,  da razvršča besede v določene kategorije.  Vzporedno

potekata dva procesa kategorizacije, v tem primeru razvrščanje besed v kategoriji »jaz« in

»drugi« ter uvrščanje (drugega niza) besed v kategoriji »tesnoba« in »mirnost«. Posameznik

oba  procesa  kategorizacije  opravlja  z  istim  parom  tipk,  in  sicer  tako,  da  v  enem  delu

preizkušnje podaja z isto tipko odgovore za kategoriji »jaz« ter »tesnoba«, v drugem delu pa

odgovore za kategoriji »jaz« ter »mirnost«. Kadar ista tipka predstavlja odgovor za kategoriji,
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ki  sta  implicitno  bolj  povezani  (npr.  »jaz«  in  »mirnost«  v  primeru  neanksioznega

posameznika), naj bi udeleženec lažje podajal odgovore in reakcijski časi naj bi bili krajši.

Zato  Egloff  in  Schmukle  (2002)  menita,  da  je  rezultat  testa  implicitnih  asociacij  za

anksioznost pokazatelj implicitnega koncepta sebe, kar zadeva tesnobo oz. tesnobnost.

Kot  pri  testu  selektivnega  usmerjanja  pozornosti  na  grozeče  dražljaje,  sem tudi  pri  testu

implicitnih asociacij za anksioznost za prikaz dražljajev ter zajem odgovorov in reakcijskih

časov uporabil računalniški program PsychoPy (Peirce, 2007). Preizkušnjo sem oblikoval v

skladu z opisom, ki sta ga podala Egloff in Schmukle (2002), podatke, ki v navedenem viru

niso zajeti (npr. navodila udeležencu, barva besedila, tipki za odgovore), pa sem prevzel po

enem  od  spletnih  testov  implicitnih  asociacij,  ki  so  jih  vzpostavili  avtor  dotične  testne

paradigme  A.  G.  Greenwald in  sodelavci;  test  je  bil  v  času,  ko  sem  izdeloval  tovrstno

preizkušnjo  za  svojo  raziskavo,  dosegljiv  za  izpolnjevanje  na  spletnem  mestu  ameriške

Univerze Harvard (IAT Corp., 2010).

Obdelava  surovih  rezultatov  in  izračun  relevantnih  testnih  parametrov  sta  se  nekoliko

razlikovala od raziskave Egloffa in Schmukleja (2002), saj so v času od omenjene raziskave

Greenwald,  Nosek in Banaji  (2003) objavili  izboljšan algoritem za vrednotenje rezultatov,

zato sem uporabil slednjega.

2.3 Postopek

2.3.1 Priprava merskih pripomočkov

Vprašalnike čuječnosti je bilo potrebno pred uporabo prirediti za slovensko okolje, kar sem

opravil  po  postopku  vzvratnega  prevajanja.  Najprej  sem  avtorje  vseh  treh  čuječnostnih

vprašalnikov zaprosil  za  dovoljenje  za  uporabo testov  v svoji  raziskavi  ter  za  originalne,

kompletne verzije le-teh. Za vprašalnika MAAS in PHLMS sem prejel odgovor, oba sta bila

pozitivna. Za vprašalnik KIMS pa nisem dobil nobenega odziva, vendar sem se po premisleku

odločil, da test kljub temu uporabim, glede na to, (i) da je bila njegova vsebina objavljena v

znanstveni reviji, (ii) da gre za uporabo v nepridobitne, znanstvenoraziskovalne namene in

(iii) da je dotični merski pripomoček zaradi svoje strukture in značilnosti posebno pomemben

za pričujočo raziskavo.
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Zatem sem postavke vseh treh vprašalnikov skrbno in natančno prevedel v slovenski jezik.

Tako nastale slovenske različice je univerzitetna diplomirana anglistka, ki je absolvirala tudi

študij  psihoterapije  in  ima  izkušnje  s  prevajanjem  besedil  na  področju  psihoterapije,

psihologije in sorodnih ved, prevedla nazaj v angleški jezik. Avtorjema MAAS in PHLMS

sem poslal vzvratni prevod njunih vprašalnikov in ju prosil za pregled izdelkov. Odgovorila je

avtorica  vprašalnika  PHLMS,  in  na  vzvratni  prevod  ni  imela  pripomb.  Primerjavo  med

izvirno, angleško različico in vzvratnim prevodom za vprašalnika MAAS in KIMS pa sem

spričo  opisanih  okoliščin  opravil  sam  in  posledično  nekoliko  izboljšal  slovenski  prevod

KIMS.

2.3.2 Zbiranje in analiza podatkov

Vsakega udeleženca sem pred sodelovanjem v raziskavi z le-to seznanil ter od njega v pisni

obliki pridobil informirano soglasje. Dejavnosti udeležencev v raziskavi so obsegale dva dela,

in  sicer  izpolnjevanje  svežnja  samoocenjevalnih  mer  tipa  papir-svinčnik  ter  izpolnjevanje

dveh  preizkušenj  (tj.  implicitnih  mer  anksioznosti)  na  računalniku.  Zbiranje  podatkov  je

potekalo v obdobju od januarja do marca 2011.

Zbrane  podatke  sem obdelal  in  analiziral  z  enim od  računalniških  programov  za  delo  z

elektronskimi preglednicami ter s statističnim paketom SPSS.
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3.0 Rezultati

V tem  poglavju  predstavljam rezultate  statističnih  analiz.  Na  začetku  se  osredotočim na

uporabljene merske pripomočke, sledijo analize, ki se nanašajo na odnos med čuječnostjo in

anksioznostjo (bivariatne korelacije, kanonične korelacije, analize variance). Vključeni so tudi

rezultati  ugotavljanja  vloge  čuječnosti  pri  merjenju  anksioznosti  s  samoocenjevanjem,

rezultati multidimenzionalnega skaliranja lestvic čuječnosti ter nekatere druge analize.

3.1 Analiza samoocenjevalnih merskih pripomočkov

Tabela 4. Nekatere značilnosti samoocenjevalnih mer anksioznosti in čuječnosti.

Lestvica/
podlestvica

Skupni skor
α αS n

Korelacije med postavkami
N

AS SD AS min. maks.

LA 18,69 6,62 0,81 0,80 10 0,29 -0,29 0,80 115

STAI 38,14 9,20 0,90 0,90 20 0,30 0,01 0,69 115

MAAS 60,73 9,25 0,76 0,78 15 0,19 -0,13 0,55 115

PHLMS 68,38 9,11 0,80 0,80 20 0,17 -0,27 0,69 115

PHLMSZ 36,52 5,18 0,74 0,75 10 0,23 0,02 0,53 115

PHLMSS 31,86 7,09 0,86 0,86 10 0,39 0,14 0,69 115

KIMS 129,79 16,76 0,88 0,89 39 0,17 -0,27 0,74 94

KIMSOPA 38,37 7,40 0,82 0,83 12 0,28 0,00 0,62 94

KIMSOPI 28,08 5,24 0,87 0,87 8 0,46 0,36 0,61 94

KIMSDZ 31,53 5,90 0,81 0,81 10 0,30 -0,04 0,74 94

KIMSSBP 31,81 6,52 0,87 0,87 9 0,43 0,19 0,71 94

Legenda:
AS – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; α – Cronbachov alfa koeficient, izračunan na podlagi 
kovariančne matrike; αS – Cronbachov alfa koeficient na osnovi standardiziranih postavk (izračunan na 
podlagi korelacijske matrike); n – število postavk lestvice oz. podlestvice; min. – najnižja korelacija med 
dvema postavkama; maks. – najvišja korelacija med dvema postavkama; N – število udeležencev; LA – 
Lestvica anksioznosti; STAI – Vprašalnik anksioznosti kot stanja in poteze, potezna lestvica; MAAS – 
Lestvica čuječne pozornosti in zavedanja; PHLMS – Filadelfijska lestvica čuječnosti, skupni rezultat; 
PHLMSZ – Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica zavedanje sedanjega trenutka; PHLMSS – Filadelfijska
lestvica čuječnosti, podlestvica sprejemanje; KIMS – Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, skupni 
rezultat; KIMSOPA – Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, podlestvica opazovanje; KIMSOPI – 
Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, podlestvica opisovanje; KIMSDZ – Kentuckyjski vprašalnik 
čuječnostnih spretnosti, podlestvica delovanje z zavedanjem; KIMSSBP – Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih 
spretnosti, podlestvica sprejemanje brez presojanja
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Tabela 4 prikazuje nekatere značilnosti uporabljenih samoocenjevalnih mer, med drugim tudi

podatke o zanesljivosti lestvic. Kot je razvidno iz preglednice, imajo vse uporabljene lestvice

in  podlestvice  dovolj  visoko  zanesljivost.  Ustrezne  so  tudi  korelacije  med  postavkami,  z

izjemo korelacije med (ustrezno obrnjenima) postavkama 2 in 6 Lestvice anksioznosti, ki je

proti pričakovanjem (nekoliko previsoko) negativna. Razpršitev skupnih skorov kakor tudi

višina  korelacij  med  postavkami  pa  kaže  na  to,  da  diskriminativnost  mer  najbrž  ni

problematična.

3.2 Analiza matrike bivariatnih korelacij

3.2.1 Merjenje anksioznosti

3.2.1.1 Implicitni meri

Kot  je  razvidno  iz  korelacijske  matrike,  prikazane  v  tabeli  5,  je  med  uporabljenima

implicitnima merama anksioznosti  na preučevanem vzorcu dobljena nizka povezanost,  pri

kateri  je  nakazana  statistična  pomembnost  (le-ta  je  na  nivoju  trenda).  Nekoliko  večja  in

statistično  pomembna,  vendar  še  vedno  nizka,  pa  je  korelacija  med  testom  selektivnega

usmerjanja  pozornosti  na  grozeče  dražljaje  ter  rezultati  testa  implicitnih  asociacij  za

anksioznost, pri katerih niso upoštevani poskusi za vajo.

Oba dela testa implicitnih asociacij za anksioznost (skor poskusov za vajo in skor brez teh

poskusov) med seboj le nizko korelirata.

3.2.1.2 Eksplicitni meri

Uporabljeni eksplicitni meri tesnobnosti, STAI in LA, med seboj močno korelirata.

3.2.1.3 Povezanost med implicitnim in eksplicitnim merjenjem anksioznosti

Iz korelacijske matrike je prav tako možno razbrati, da niti ena niti druga implicitna mera

anksioznosti ne korelira z nobeno od uporabljenih eksplicitnih mer tesnobnosti.
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3.2.2 Merjenje čuječnosti

Vprašalnik  MAAS  zmerno  pozitivno  korelira  z  vprašalnikom  PHLMS,  zlasti  z  njegovo

podlestvico sprejemanja in manj s podlestvico zavedanja. V podobni višini MAAS korelira

tudi z vprašalnikom KIMS, vendar je tukaj slika obrnjena, kar se tiče komponent čuječnosti,

saj od vseh podlestvic KIMS z MAAS v največji meri korelira podlestvica, ki meri zavedanje.

Vprašalnika  KIMS  in  PHLMS  korelirata  med  seboj  precej  močneje  kot  z  vprašalnikom

MAAS. Nadalje podlestvice KIMS s skupnim skorom PHLMS korelirajo manj kot skupni

skor KIMS, kar je razumljivo, saj sta oba vprašalnika večfaktorska. Skupni skor KIMS pa

nekoliko bolj korelira s podlestvico PHLMS zavedanje v primerjavi s podlestvico PHLMS

sprejemanje. Od podlestvic KIMS ima s podlestvico PHLMS sprejemanje najvišjo povezanost

podlestvica sprejemanje brez presojanja, pri čemer korelacija že meji na močno. Podlestvica

PHLMS  zavedanje  ima  precej  močno  povezanost  s  podlestvicama  KIMS  opazovanje  ter

opisovanje, medtem ko je korelacija s podlestvicama delovanje z zavedanjem ter sprejemanje

brez presojanja povsem zanemarljiva in statistično nepomembna.

Iz korelacijske matrike je še razvidno, da pri vprašalniku PHLMS podlestvica sprejemanje

nekoliko  več  doprinese  k  skupnemu  rezultatu  (tj.  s  skupnim  skorom  bolj  korelira)  kot

podlestvica zavedanje. Med obema podlestvicama ni korelacije.

Podlestvici  KIMS  opazovanje  ter  opisovanje  imata  precejšnjo  medsebojno  povezanost.

Korelacije obstajajo tudi pri skoraj vseh ostalih parih podlestvic vprašalnika KIMS.

3.2.3 Povezanost čuječnosti in anksioznosti

3.2.3.1 Povezanost mer čuječnosti z implicitnima merama anksioznosti

Tabela bivariatnih korelacij prikazuje nizko negativno povezanost med vprašalnikom MAAS

in  testom implicitnih  asociacij  za  anksioznost  (tako  skupnim rezultatom kot  skorom,  pri

katerem niso upoštevani poskusi za vajo), ki je statistično pomembna na ravni trenda.

Poleg  tega  je  prisotna  nizka  pozitivna  korelacija  med  testom  selektivnega  usmerjanja

pozornosti na grozeče dražljaje in podlestvico vprašalnika KIMS delovanje z zavedanjem, ki

je prav tako statistično pomembna na ravni trenda.
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Naj navedem še nekaj korelacij, pri katerih je verjetnost alfa napake nekoliko večja, vendar bi

pri  večjem  vzorcu  najbrž  dosegle  statistično  pomembnost.  Nizko  negativno,  torej  v

pričakovani  smeri,  korelirajo:  test  implicitnih  asociacij  za  anksioznost  (samo  poskusi  za

vajo14) s podlestvico KIMS delovanje z zavedanjem (r = -0,14, p = 0,20), podlestvico KIMS

sprejemanje brez presojanja (r = -0,14, p = 0,22) in vprašalnikom MAAS (r = -0,09, p = 0,34)

ter  test  selektivnega  usmerjanja  pozornosti  na  grozeče  dražljaje  s  podlestvico  PHLMS

sprejemanje (r = -0,11, p = 0,28). Nizko pozitivno, torej v nasprotni smeri od pričakovane, pa

je povezan test selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje s podlestvico PHLMS

zavedanje (r = 0,10, p = 0,33).

3.2.3.2 Povezanost mer čuječnosti z eksplicitnima merama anksioznosti

Samoocenjevalni  meri  anksioznosti  v  splošnem  zmerno  negativno  korelirata  z  merami

čuječnosti in njenih facet.

Med  Lestvico  anksioznosti  in  vprašalnikom  MAAS  obstaja  razmeroma  nizka  negativna

povezanost, med LA in PHLMS pa zmerna negativna povezanost, in sicer slednje predvsem

zaradi  podlestvice  sprejemanje,  ki  z  LA dokaj  visoko  korelira,  medtem  ko  podlestvica

zavedanje  korelira  le  nizko,  pa  še  ta  povezanost  je  statistično  pomembna  samo na  ravni

trenda. Še nekoliko bolj z LA korelira vprašalnik KIMS, in sicer prav tako predvsem zaradi

facete sprejemanja (podlestvica sprejemanje brez presojanja), nekoliko manj pa tudi zaradi

podlestvice delovanje z zavedanjem.

Podobna slika odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo se kaže pri korelacijah vprašalnika

STAI, s to razliko, da so tu korelacije konsistentno še nekoliko višje. Podlestvica opazovanje

vprašalnika KIMS je nizko negativno povezana s STAI, rezultat je statistično pomemben na

nivoju  trenda.  Ostale  podlestvice  vprašalnika  KIMS  bistveno  bolj  (zmerno  do  precej)

korelirajo s STAI, pri čemer so rezultati močno statistično pomembni. Podobno kot pri LA od

podlestvic  KIMS tudi  s STAI najmočneje korelira  podlestvica,  ki  meri sprejemanje.  Velik

pomen sprejemanja v odnosu med čuječnostjo in anksioznostjo se kaže tudi pri povezanosti

med  STAI  in  PHLMS,  kjer  podlestvica  sprejemanje  bistveno  bolj  korelira  s  STAI  kot

14 V navodilih udeležencem za reševanje testa ni navedeno, da gre za vadbene poskuse. Poleg tega so tudi ti
poskusi  po  aktualnem  algoritmu  za  izračun  rezultatov  testov  implicitne  anksioznosti  (Greenwald  idr.,  2003)
enakovredno vključeni v izračun končnega rezultata.
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podlestvica zavedanje. Podobno kot pri Lestvici anksioznosti, je tudi pri vprašalniku STAI

izmed vseh treh uporabljenih mer čuječnosti najšibkejša korelacija z MAAS.

3.3 Analiza modelov odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo s 

kanonično korelacijsko analizo

3.3.1 Izpolnjenost statističnih pogojev za izvedbo analize kanonične korelacije

Kot najsplošnejša izmed multivariatnih tehnik je analiza kanonične korelacije znana po tem,

da je razmeroma nezahtevna glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati podatki, katere želimo

analizirati.

Eden  od  pogojev  za  uporabo  kanonične  korelacijske  analize  je  multivariatna  normalna

porazdelitev  rezultatov.  Tovrstna  porazdelitev  je  običajna  in  pričakovana  pri  podatkih  iz

realnega sveta (AI Access, [2011]). Hair, Anderson, Tatham in Black (1998) menijo, da je

spričo pomanjkanja testov za testiranje multivariatne normalne porazdelitve zadovoljivo, če je

prisotna (univariatna) normalna porazdelitev pri posameznih spremenljivkah. Poleg tega so

navedeni avtorji zapisali, da je kanonična korelacijska analiza manj občutljiva na odstopanja

od normalne porazdelitve.

Izračun parametrov sploščenosti in simetričnosti za distribucije rezultatov uporabljenih mer

čuječnosti  in  anksioznosti  kakor  tudi  grafični  pregled  porazdelitev  rezultatov  (primerjava

histograma porazdelitve z vrisano Gaussovo krivuljo) sta pokazala, da so rezultati na vseh

merah približno normalno porazdeljeni, z izjemo testa selektivnega usmerjanja pozornosti na

grozeče dražljaje,  kjer  je  distribucija  leptokurtična.  Glede na vse navedeno menim, da so

podatki z vidika porazdelitve ustrezni za analizo z uporabo kanonične korelacije.

Dobljene  podatke  sem  pregledal  tudi  z  vidika  morebitne  heteroscedastičnosti.  Vizualni

pregled  razsevnih  diagramov  ni  pokazal  bistvenega  odstopanja  od  predpostavke

homoscedastičnosti.  Poleg tega je znano, da heteroscedastičnost sama po sebi ne povzroči

neveljavne analize podatkov, temveč jo (zaradi znižanja korelacije) oslabi oz. zmanjša njeno

moč. V tem pogledu so torej učinki, ki jih analiza vendarle pokaže, zanesljivi in na nek način

predstavljajo svojo spodnjo mejo.
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Pogoj  za  uspešno  izvedbo  kanonične  korelacijske  analize  je  še,  da  podatki  niso

multikolinearni, pri čemer je pogosto mišljena popolna multikolinearnost. Glede na to, da so v

pričujoči raziskavi tudi najvišje bivariatne korelacije med merskimi spremenljivkami daleč od

popolne  korelacije,  ocenjujem,  da  je  zadoščeno  tudi  temu pogoju.  V vsakem primeru  pa

morebitna multikolinearnost ne bi ogrozila veljavnosti analiziranih modelov v celoti, temveč

bi pod vprašaj postavila (le) zanesljivost strukturnih koeficientov, tj. prispevek posameznih

manifestnih  spremenljivk  k latentnim variablam.  Ob tem naj  omenim,  da  sem,  kjer  je  to

dopuščala velikost vzorca, model odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo testiral še na dveh

podvzorcih, naključno generiranih polovicah osnovnega vzorca.

3.3.2 Povezanost med čuječnostjo in anksioznostjo

Z  analizo  kanonične  korelacije  sem  analiziral  več  različnih  modelov  povezanosti  med

spremenljivkami  čuječnosti  in  anksioznosti.  Opisi  splošnih  modelov  kakor  tudi  njihove

značilnosti, pomembne za evalvacijo in medsebojno primerjavo modelov, so zbrani v tabeli 6,

vsebinsko pomembni rezultati omenjenih kanoničnih analiz (korelacijski koeficienti)  pa so

zaradi večje nazornosti prikazani na slikah (od št. 6 do št.  13). Način prezentacije podatkov,

uporabljen na slikah, je poenostavljena oblika prikaza, ki se uporablja v pristopu strukturnega

modeliranja.

Iz tabele  6 je razvidno,  da si  kanonična variata,  ki  ju lahko poimenujemo »čuječnost« in

»anksioznost«, delita precejšen del variance – v splošnem imata skoraj polovico variabilnosti

skupne,  kar  izraža  razmeroma  visoko  korelacijo  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  kot

konstruktoma. Kljub različnim modifikacijam osnovnega modela (tj.  modela številka 1) se

odstotek  skupne  variance  (oz.  kanonična  korelacija)  ter  druge  značilnosti  tako  nastalih

modelov niso bistveno spremenili, kar kaže na robustnost oz. dokajšnjo zunanjo veljavnost

dobljenih  ugotovitev.  V vseh  modelih  se  je  povezanost  med  konstruktoma  pokazala  kot

enodimenzionalna,  saj  v  nobenem  ni  bila  statistično  pomembna  več  kot  ena  kanonična

funkcija.  Odstotki varianc manifestnih spremenljivk,  ki  jih pojasnita kanonična variata,  so

ustrezni.  Kanonična  korelacija  je  v  vseh  testiranih  modelih  in  glede  na  vsakega  od  treh

multivariatnih testov statistične pomembnosti visoko statistično signifikantna.
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Tabela 6. Značilnosti z analizo kanonične korelacije analiziranih splošnih modelov odnosa med
čuječnostnimi in anksioznostnimi spremenljivkami.

Št.
m.

Sestava modela p

d.

% var.

N
ČS AS W H P KV

ČS AS

Č A A Č

1 MAAS, PHLMS, 
KIMS

IIA, D, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 47 71 33 44 21 78

2 MAAS, PHLMS IIA, D, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 35 72 25 44 16 96

3 MAAS, KIMS IIA, D, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 41 73 30 45 18 78

4 PHLMS, KIMS IIA, D, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 47 88 41 44 21 78

5 MAAS, PHLMS, 
KIMS

IIA, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 47 73 34 58 27 83

6 MAAS, PHLMS, 
KIMS

D, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 42 72 31 59 25 83

7 MAAS, PHLMS, 
KIMS

IIA, D, STAI 0,00 0,00 0,00 1 45 73 33 33 15 78

8 MAAS, PHLMS, 
KIMS

IIA, D, LA 0,00 0,00 0,00 1 40 67 27 32 13 78

Legenda:
št. m. – številka modela; ČS – čuječnostne (manifestne) spremenljivke; AS – anksioznostne (manifestne) 
spremenljivke; MAAS – Lestvica čuječne pozornosti in zavedanja; PHLMS – Filadelfijska lestvica čuječnosti, 
skupni rezultat; KIMS – Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, skupni rezultat; IIA – test 
selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje; D – test implicitnih asociacij za anksioznost; LA – 
Lestvica anksioznosti; STAI – Vprašalnik anksioznosti kot stanja in poteze, potezna lestvica; p – verjetnost alfa
napake pri testih statistične pomembnosti kanonične korelacije; W – Wilksov multivariatni test statistične 
pomembnosti; H – Hotellingov multivariatni test statistične pomembnosti; P – Pillaiev multivariatni test 
statistične pomembnosti; d. – število statistično pomembnih kanoničnih funkcij (dimenzij) v modelu (p ≤ 0,05);
% var. (KV) – odstotek skupne variance med kanoničnima variatoma; % var. (ČS) – odstotek variance 
čuječnostnih (manifestnih) spremenljivk, ki jo pojasnita kanonična variata »čuječnost« (Č) oz. »anksioznost« 
(A); % var. (AS) – odstotek variance anksioznostnih (manifestnih) spremenljivk, ki jo pojasnita kanonična 
variata »anksioznost« (A) oz. »čuječnost« (Č); N – velikost vzorca
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Slika 6. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 1 ter pripadajoče
kanonična korelacija in kanonične strukturne korelacije. (Za pomen kratic glej legendo tabele 6.)

Slika 7. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 2 ter pripadajoče
kanonična korelacija in kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene

spremenljivke, črtkana črta pa spremenljivko, ki je bila iz modela odstranjena v primerjavi s polnim
modelom (model št. 1). (Za pomen kratic glej legendo tabele 6.)
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MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

-0,01

-0,03

0,97

0,91

0,62

0,95

0,92

-0,68

MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

0,04

0,01

0,96

0,92

0,68

0,98

-0,60



Slika 8. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 3 ter pripadajoče
kanonična korelacija in kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene

spremenljivke, črtkana črta pa spremenljivko, ki je bila iz modela odstranjena v primerjavi s polnim
modelom (model št. 1). (Za pomen kratic glej legendo tabele 6.)

Slika 9. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 4 ter pripadajoče
kanonična korelacija in kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene

spremenljivke, črtkana črta pa spremenljivko, ki je bila iz modela odstranjena v primerjavi s polnim
modelom (model št. 1). (Za pomen kratic glej legendo tabele 6.)
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MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

-0,08

0,05

0,97

0,90

0,70

0,99

-0,64

MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

-0,01

-0,04

0,97

0,91
0,95

0,92

-0,68



Slika 10. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 5 ter pripadajoče
kanonična korelacija in kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene

spremenljivke, črtkana črta pa spremenljivko, ki je bila iz modela odstranjena v primerjavi s polnim
modelom (model št. 1). (Za pomen kratic glej legendo tabele 6.)

Slika 11. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 6 ter pripadajoče
kanonična korelacija in kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene

spremenljivke, črtkana črta pa spremenljivko, ki je bila iz modela odstranjena v primerjavi s polnim
modelom (model št. 1). (Za pomen kratic glej legendo tabele 6.)
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MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

-0,03

0,99

0,88

0,66

0,93

0,93

-0,69

MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

0,02

0,99

0,89

0,64

0,93

0,94

-0,65



Slika 12. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 7 ter pripadajoče
kanonična korelacija in kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene

spremenljivke, črtkana črta pa spremenljivko, ki je bila iz modela odstranjena v primerjavi s polnim
modelom (model št. 1). (Za pomen kratic glej legendo tabele 6.)

Slika 13. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 8 ter pripadajoče
kanonična korelacija in kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene

spremenljivke, črtkana črta pa spremenljivko, ki je bila iz modela odstranjena v primerjavi s polnim
modelom (model št. 1). (Za pomen kratic glej legendo tabele 6.)

Serija slik od št. 6 do št. 13 prikazuje s kanonično analizo izračunane korelacijske koeficiente

za osnovni model in za modifikacije le-tega (v vsakokratni modifikaciji  je bila iz modela

umaknjena  po  ena  od  manifestenih  spremenljivk).  Iz  slik  je  razvidno,  da  je  kanonična

korelacija med konstruktoma čuječnost  in anksioznost  v vseh modelih približno enaka,  in

sicer  negativna,  po velikosti  zmerna do visoka.  Omenjene variacije  osnovnega modela na

kanonično korelacijo niso bistveno vplivale. Prav tako modifikacije niso imele večjega vpliva

na  strukturne  koeficiente,  ki  razkrivajo,  da  ima od čuječnostnih  manifestnih  spremenljivk

najmanjši pomen vprašalnik MAAS, medtem ko sta KIMS in PHLMS po svojem doprinosu

približno izenačena, vendar rahlo prevladuje slednji. Od mer anksioznosti sta obe implicitni
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MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

-0,02

-0,02

0,99

0,66

0,95

0,92

-0,67

MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

0,00

-0,08

0,98

0,52

0,95

0,91

-0,63



meri,  sodeč po višini korelacijskih koeficientov,  bolj  ali  manj  redundantni,  zanemarljivost

njihove vloge pa je še dodatno podprta z dejstvom, da so se strukturni koeficienti teh mer med

različnimi testiranimi modeli najmanj ustalili. Od eksplicitnih mer tesnobnosti sta tako STAI

kot  tudi  LA  močno  povezana  s  svojim  kanoničnim  variatom  (latentno  spremenljivko

anksioznost), pri čemer je konsistentno izražena nekoliko večja vloga vprašalnika STAI.

Poleg navedenih modelov sem s kanonično analizo testiral tudi modifikacijo modela številka

1, pri kateri so bili namesto celotnih rezultatov testa implicitnih asociacij uporabljeni zgolj

dobljeni podatki dela tega testa, in sicer rezultati brez poskusov za vajo. Izsledki kanonične

analize pa so bili v tem primeru skoraj identični rezultatom nemodificiranega modela.

3.3.3 Vloga implicitnih mer anksioznosti

Za boljši vpogled v vlogo implicitnih mer anksioznosti in njihovo primerjavo z eksplicitnimi

merami sem z analizo kanonične korelacije preučil še dva dodatna modela, katerih značilnosti

so prikazane v tabeli  7. Zaradi preverjanja robustnosti sem oba modela testiral še na  dveh

podvzorcih (na naključno generiranih polovicah osnovnega vzorca).

V modelu, ki od mer anksioznosti vsebuje samo implicitne mere, kanonična korelacija med

čuječnostjo in anksioznostjo ni statistično pomembna, niti na celotnem vzorcu niti na eni ali

drugi  polovici  vzorca  (glej  tabelo  7).  Drugače  pa  je  z  modelom,  ki  od  mer  anksioznosti

vsebuje samo eksplicitne mere, tu je kanonična korelacija statistično močno pomembna. V

primerjavi s serijo modelov, ki poleg eksplicitnih vsebujejo tudi implicitne mere anksioznosti,

v tem modelu kanonični  variat,  ki  predstavlja  latentno spremenljivko anksioznost,  pojasni

bistveno  več  variance  v  z  anksioznostjo  povezanih  manifestnih  spremenljivkah.  Količina

variabilnosti, ki je skupna obema latentnima konstruktoma, pa je v modelu brez implicitnih

mer anksioznosti  približno enaka kot v modelu,  ki  vključuje tudi implicitne mere.  Tudi v

modelu, ki vključuje samo eksplicitne mere anksioznosti, je (v vseh treh testiranih variacijah)

statistično  pomembna  le  ena  kanonična  funkcija,  kar  podpira  zgoraj  že  omenjeno

enodimenzionalnost odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo.
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Tabela 7. Značilnosti z analizo kanonične korelacije analiziranih modelov odnosa med čuječnostnimi
in anksioznostnimi spremenljivkami – primerjava med modeli, ki vključujejo samo implicitne mere

anksioznosti, in modeli, ki vključujejo le eksplicitne mere.

Št.
m.

Sestava modela p

d.

% var.

N
ČS AS W H P KV

ČS AS

Č A A Č

9 MAAS, PHLMS, 
KIMS

IIA, D 0,46 0,46 0,46 0 7 / / / / 78

9A* MAAS, PHLMS, 
KIMS

IIA, D 0,46 0,46 0,46 0 13 / / / / 43

9B** MAAS, PHLMS, 
KIMS

IIA, D 0,46 0,46 0,45 0 15 / / / / 35

10 MAAS, PHLMS, 
KIMS

LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 43 73 31 85 36 94

10A* MAAS, PHLMS, 
KIMS

LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 40 71 29 72 29 50

10B** MAAS, PHLMS, 
KIMS

LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 49 74 36 91 45 44

Legenda:
št. m. – številka modela; * – analiza je izvedena na podvzorcu A, ki predstavlja eno polovico celotnega vzorca, 
pridobljeno z naključno razpolovitvijo; ** – analiza je izvedena na podvzorcu B, ki predstavlja drugo polovico 
celotnega vzorca, pridobljeno z naključno razpolovitvijo; ČS – čuječnostne (manifestne) spremenljivke; AS – 
anksioznostne (manifestne) spremenljivke; MAAS – Lestvica čuječne pozornosti in zavedanja; PHLMS – 
Filadelfijska lestvica čuječnosti, skupni rezultat; KIMS – Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, 
skupni rezultat; IIA – test selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje; D – test implicitnih 
asociacij za anksioznost; LA – Lestvica anksioznosti; STAI – Vprašalnik anksioznosti kot stanja in poteze, 
potezna lestvica; p – verjetnost alfa napake pri testih statistične pomembnosti kanonične korelacije; W – 
Wilksov multivariatni test statistične pomembnosti; H – Hotellingov multivariatni test statistične pomembnosti;
P – Pillaiev multivariatni test statistične pomembnosti; d. – število statistično pomembnih kanoničnih funkcij 
(dimenzij) v modelu (p ≤ 0,05); % var. (KV) – odstotek skupne variance med kanoničnima variatoma; % var. 
(ČS) – odstotek variance čuječnostnih (manifestnih) spremenljivk, ki jo pojasnita kanonična variata 
»čuječnost« (Č) oz. »anksioznost« (A); % var. (AS) – odstotek variance anksioznostnih (manifestnih) 
spremenljivk, ki jo pojasnita kanonična variata »anksioznost« (A) oz. »čuječnost« (Č); N – velikost vzorca ali 
podvzorca

Kot  prikazuje  slika  14,  je  bila  med  konstruktom  čuječnosti  in  implicitnimi  merami

anksioznosti s kanonično korelacijsko analizo ugotovljena nizka do zmerna korelacija, vendar

pa je le-ta daleč od statistične pomembnosti. Drugače je z modelom, ki vsebuje le eksplicitne

mere anksioznosti (slika 15), kjer je višina kanonične korelacije približno enaka kot v polnem

modelu (tj. modelu z implicitnimi in eksplicitnimi merami anksioznosti). Povedano drugače,

implicitne mere anksioznosti k višini korelacije med preučevanima konstruktoma tako rekoč

ničesar ne doprinesejo, kar je razvidno tudi iz zelo nizkih in nestalnih strukturnih korelacij (ki
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so pokazatelji nasičevanja) za tovrstne mere v polnem modelu. Tudi vzorec doprinosa vseh

ostalih  manifestnih  spremenljivk  (tako  čuječnosti  kot  anksioznosti)  je  v  modelu  brez

implicitnih mer anksioznosti tak kot v polnem modelu.

Slika 14. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 9 (povezanost med
čuječnostjo in implicitno merjeno anksioznostjo) ter pripadajoče kanonične korelacije in kanonične

strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene spremenljivke, črtkana črta pa
spremenljivki, ki sta bili iz modela odstranjeni v primerjavi s polnim modelom (model št. 1). Na sliki

so prikazani tudi podatki kanoničnih analiz, izvedenih na dveh podvzorcih (A in B), pridobljenih z
naključno razpolovitvijo osnovnega vzorca. (Za pomen kratic glej legendo tabele 7.)

Slika 15. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 10 (povezanost med
čuječnostjo in eksplicitno merjeno anksioznostjo) ter pripadajoče kanonične korelacije in kanonične

strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene spremenljivke, črtkana črta pa
spremenljivki, ki sta bili iz modela odstranjeni v primerjavi s polnim modelom (model št. 1). Na sliki

so prikazani tudi podatki kanoničnih analiz, izvedenih na dveh podvzorcih (A in B), pridobljenih z
naključno razpolovitvijo osnovnega vzorca. (Za pomen kratic glej legendo tabele 7.)

Potrebno pa je omeniti, da se je v modelu številka 2 tudi druga kanonična funkcija močno

približala  pragu  statistične  pomembnosti  (p =  0,07).  Kanonična  korelacija  v  tem  paru
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PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA-0,40
-0,89A

0,24B

0,84
0,24A

0,98B

0,67
0,95A

0,68B

-0,25
0,27A

-0,17B

0,12
0,54A

0,19B

-0,26
-0,36A

-0,38B

MAAS

PHLMS

KIMS

ČUJEČNOST ANKSIOZNOST

D

LA

STAI

IIA

1,00
1,00A

0,99B

0,84
0,67A

0,92B

0,70
0,81A

0,67B

0,89
0,77A

0,96B

0,95
0,94A

0,92B

-0,65
-0,64A

-0,70B



kanoničnih  variatov  znaša  -0,27.  Variat  čuječnosti  je  nasičen  predvsem  z  rezultatom

vprašalnika MAAS (strukturna korelacija znaša 0,73), variat anksioznosti pa nasičuje zlasti

implicitna mera test implicitnih asociacij (strukturna korelacija znaša 0,80). Podoben vzorec

je prisoten tudi v modelih 1, 3 in 6, pri čemer kanonične korelacije (KK) v drugi kanonični

funkciji in verjetnost alfa napake (p) za obstoj te kanonične funkcije znašajo KK = -0,30 in p

= 0,25 (model 1), KK = -0,26 in p = 0,17 (model 3) ter KK = -0,22 in p = 0,34 (model 6).

Naj omenim še presenetljiv vzorec povezanosti, nakazan v modelu številka 7. V tem modelu

je  kanonična  korelacija  med  konstruktoma  čuječnosti  in  anksioznosti  v  drugi  kanonični

funkciji  pozitivna in  znaša  0,26  (vrednost  alfa  napake  se  od  daleč  približuje  statistični

pomembnosti:  p =  0,23).  Strukturne  korelacije  razkrivajo  povezanost  anksioznostnega

kanoničnega  variata  predvsem  s  testom  selektivnega  usmerjanja  pozornosti  na  grozeče

dražljaje (nasičenost znaša 0,40) in povezanost čuječnostnega variata z vprašalnikom MAAS

(nasičenost znaša 0,68). Podoben vzorec je prisoten tudi v modelu 8. Poleg tega je v modelu

12, testiranem na podvzorcu A, v drugi kanonični funkciji (kanonična korelacija znaša 0,22 in

verjetnost  alfa  napake za obstoj  kanonične funkcije  je  0,30)  izražena  prav  tako  pozitivna

povezanost  med  testom  selektivnega  usmerjanja  pozornosti  na  grozeče  dražljaje  in

podlestvico zavedanje vprašalnika PHLMS.

3.3.4 Vloga posameznih facet čuječnosti

V tabeli 8 so predstavljene značilnosti modelov, ki sem jih analiziral z namenom, da bi dognal

vlogo, ki jo imajo v odnosu med čuječnostjo in anksioznostjo posamezne facete čuječnosti.

Kanonične  korelacije  v  vseh  testiranih  modelih,  prikazanih  v  tej  tabeli,  so  statistično

pomembne, vključno s testiranji modelov na podvzorcih. V vseh navedenih primerih je odnos

med čuječnostjo in anksioznostjo enodimenzionalen. Posebej izstopata modela 13 in 14, ki

vsebujeta  odnos  med  podlestvicami  vprašalnika  KIMS in  merami  anksioznosti  in  kjer  je

količina skupne variance med čuječnostjo in anksioznostjo konsistentno visoka, celo višja od

variance, ki je skupna kanoničnima variatoma v osnovnem modelu (model številka 1).
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Tabela 8. Značilnosti z analizo kanonične korelacije analiziranih modelov odnosa med čuječnostnimi
in anksioznostnimi spremenljivkami – analiza z vidika vloge posameznih facet čuječnosti.

Št.
m.

Sestava modela p

d.

% var.

N
ČS AS W H P KV

ČS AS

Č A A Č

11 PHLMSZ, PHLMSS IIA, D, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 38 55 21 43 17 96

12 PHLMSZ, PHLMSS IIA, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 38 55 21 57 22 102

12A* PHLMSZ, PHLMSS IIA, LA, STAI 0,03 0,02 0,03 1 22 50 11 54 12 53

12B** PHLMSZ, PHLMSS IIA, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 53 60 31 60 32 49

13 KIMSOPA, KIMSOPI, 
KIMSDZ, KIMSSBP

IIA, D, LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 60 39 23 45 27 78

14 KIMSOPA, KIMSOPI, 
KIMSDZ, KIMSSBP

LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 54 39 21 87 47 94

14A* KIMSOPA, KIMSOPI, 
KIMSDZ, KIMSSBP

LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 58 33 19 79 46 50

14B** KIMSOPA, KIMSOPI, 
KIMSDZ, KIMSSBP

LA, STAI 0,00 0,00 0,00 1 56 44 25 93 52 44

Legenda:
št. m. – številka modela; * – analiza je izvedena na podvzorcu A, ki predstavlja eno polovico celotnega vzorca, 
pridobljeno z naključno razpolovitvijo; ** – analiza je izvedena na podvzorcu B, ki predstavlja drugo polovico 
celotnega vzorca, pridobljeno z naključno razpolovitvijo; ČS – čuječnostne (manifestne) spremenljivke; AS – 
anksioznostne (manifestne) spremenljivke; MAAS – Lestvica čuječne pozornosti in zavedanja; PHLMS – 
Filadelfijska lestvica čuječnosti, skupni rezultat; PHLMSZ – Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica 
zavedanje sedanjega trenutka; PHLMSS – Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica sprejemanje; KIMS – 
Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, skupni rezultat; KIMSOPA – Kentuckyjski vprašalnik 
čuječnostnih spretnosti, podlestvica opazovanje; KIMSOPI – Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, 
podlestvica opisovanje; KIMSDZ – Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, podlestvica delovanje z 
zavedanjem; KIMSSBP – Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, podlestvica sprejemanje brez 
presojanja; IIA – test selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje; D – test implicitnih asociacij za 
anksioznost; LA – Lestvica anksioznosti; STAI – Vprašalnik anksioznosti kot stanja in poteze, potezna lestvica;
p – verjetnost alfa napake pri testih statistične pomembnosti kanonične korelacije; W – Wilksov multivariatni 
test statistične pomembnosti; H – Hotellingov multivariatni test statistične pomembnosti; P – Pillaiev 
multivariatni test statistične pomembnosti; d. – število statistično pomembnih kanoničnih funkcij (dimenzij) v 
modelu (p ≤ 0,05); % var. (KV) – odstotek skupne variance med kanoničnima variatoma; % var. (ČS) – 
odstotek variance čuječnostnih (manifestnih) spremenljivk, ki jo pojasnita kanonična variata »čuječnost« (Č) 
oz. »anksioznost« (A); % var. (AS) – odstotek variance anksioznostnih (manifestnih) spremenljivk, ki jo 
pojasnita kanonična variata »anksioznost« (A) oz. »čuječnost« (Č); N – velikost vzorca ali podvzorca
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Slika 16. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 11 (povezanost med
podlestvicama vprašalnika PHLMS in merami anksioznosti) ter pripadajoče kanonična korelacija in

kanonične strukturne korelacije. (Za pomen kratic glej legendo tabele 8.)

Slika 17. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 12 (povezanost med
podlestvicama vprašalnika PHLMS in merami anksioznosti) ter pripadajoče kanonične korelacije in

kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene spremenljivke, črtkana črta pa
spremenljivko, ki je bila iz modela odstranjena v primerjavi z modelom številka 11. Na sliki so
prikazani tudi podatki kanoničnih analiz, izvedenih na dveh podvzorcih (A in B), pridobljenih z

naključno razpolovitvijo osnovnega vzorca. (Za pomen kratic glej legendo tabele 8.)
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0,49B
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0,93A

0,98B

-0,62
-0,46A

-0,72B

0,13
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0,24B



Slika 18. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 13 (povezanost med
podlestvicami vprašalnika KIMS in merami anksioznosti) ter pripadajoče kanonična korelacija in

kanonične strukturne korelacije. (Za pomen kratic glej legendo tabele 8.)

Slika 19. Struktura modela odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo številka 14 (povezanost med
podlestvicami vprašalnika KIMS in merami anksioznosti) ter pripadajoče kanonične korelacije in

kanonične strukturne korelacije. Polna črta prikazuje v model vključene spremenljivke, črtkana črta pa
spremenljivki, ki sta bili iz modela odstranjeni v primerjavi z modelom številka 13. Na sliki so
prikazani tudi podatki kanoničnih analiz, izvedenih na dveh podvzorcih (A in B), pridobljenih z

naključno razpolovitvijo osnovnega vzorca. (Za pomen kratic glej legendo tabele 8.)

Na slikah od št. 16 do št. 19, ki prikazujejo vlogo, katero imajo v odnosu med čuječnostjo in

anksioznostjo  posamezne  čuječnostne  facete,  kanonične  strukturne  korelacije  konsistentno

kažejo na to,  da ima čuječnostna faceta sprejemanje v omenjenem odnosu bistveno večjo

vlogo od drugih facet oz. sestavin čuječnosti.  Navedena ugotovitev se potrjuje na različne

načine: (i) z različnimi modifikacijami modelov, (ii) na različnih podvzorcih, kot tudi (iii) pri

obeh uporabljenih večdimenzionalnih merah čuječnosti (PHLMS in KIMS). Iz tega sledi, da

lahko superiornost facete sprejemanja v odnosu med čuječnostjo in anksioznostjo pojmujemo

kot zelo robustno.
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Med ostalimi ugotovitvami kaže omeniti še, da tudi v modelih, ki se osredotočajo na vlogo

posameznih čuječnostnih facet, implicitne mere anksioznosti nimajo bistvene vloge. Vendar

pa je v tistih modelih, kjer nastopata podlestvici vprašalnika PHLMS, v primerjavi z drugimi

modeli opaziti večji pomen testa selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje.

Pri  eksplicitnih  merah  anksioznosti  se  tudi  v  modelih,  ki  vsebujejo  posamezne  facete

čuječnosti, ponovno replicira nekoliko večji pomen vprašalnika STAI v primerjavi z LA.

Posebno zanimiva pa je ugotovitev – in tudi ta se konsistentno izraža –, da se v modelih, kjer

od  čuječnostnih  manifestnih  spremenljivk  nastopajo  (le)  podlestvice  vprašalnika  KIMS,

pojavlja  bistveno  višja  kanonična  korelacija  v  primerjavi  z  drugimi  testiranimi  modeli,

vključno z osnovnim oz. polnim modelom (modelom št. 1).

3.4 Povezanost med anksioznostjo in čuječnostjo po 

dvodimenzionalnem modelu čuječnosti

3.4.1 Enosmerna analiza variance

S križanjem podlestvic vprašalnika PHLMS, zavedanje in sprejemanje, sem oblikoval štiri

skupine udeležencev v skladu in za primerjavo z modelom, ki ga navaja Cardaciotto (2005).

Nato sem med skupinami primerjal  rezultate  na eksplicitnih merah anksioznosti  (STAI in

LA). Rezultati so podani v tabeli 9.

Kljub  temu,  da  je  Levenov  test  v  obeh  analiziranih  primerih  pokazal,  da  variance  niso

homogene (p = 0,02 za STAI in p = 0,01 za LA), ocenjujem, da je vseeno možno upoštevati

rezultate  analize  variance.  Thiessen  (2006)  namreč  navaja,  da  je  analiza  variance  zelo

robustna  metoda,  nehomogenost  varianc  pa  naj  bi  bila  še  sprejemljiva,  kadar  so  hkrati

izpolnjeni sledeči pogoji: (i) gre za neponovljene meritve, (ii) med velikostmi skupin ni večjih

razlik in (iii) največja od varianc ne presega štirikratnika najmanjše variance. V konkretnih

obravnavanih primerih so navedeni pogoji izpolnjeni.
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Tabela 9. Anksioznost v štirih skupinah udeležencev glede na rezultat na podlestvicah PHLMS
zavedanje in sprejemanje.

Skupina
STAI LA

n AS SD n AS SD

Z-S- 32 43,33 9,06 32 22,66 5,94

Z+S+ 34 33,98 6,60 34 16,48 5,41

Z+S- 20 40,43 11,38 20 19,46 8,15

Z-S+ 29 35,72 7,26 29 16,38 5,51

Legenda:
PHLMS – Filadelfijska lestvica čuječnosti; Z- – rezultat na podlestvici 
zavedanje je manjši od aritmetične sredine; Z+ – rezultat na podlestvici 
zavedanje je enak ali večji od aritmetične sredine; S- – rezultat na 
podlestvici sprejemanje je manjši od aritmetične sredine; S+ – rezultat 
na podlestvici sprejemanje je enak ali večji od aritmetične sredine; STAI
– Vprašalnik anksioznosti kot stanja in poteze, potezna lestvica; LA – 
Lestvica anksioznosti; n – velikost skupine; AS – aritmetična sredina; 
SD – standardna deviacija

Tabela 10. Povzetek enosmerne analize variance za razlike med skupinami v anksioznosti, merjeni s
potezno lestvico Vprašalnika anksioznosti kot stanja in poteze (STAI).

Vir variabilnosti
Vsota

kvadratov
Stopnje
prostosti

Povprečje
vsote

kvadratov
F p

med skupinami 1.726,13 3 575,38 8,07 0,00

znotraj skupin 7.914,90 111 71,30

skupaj 9.641,03 114
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Tabela 11. Rezultati Schefféjevih post hoc testov za razlike med skupinami v anksioznosti, merjeni s
potezno lestvico Vprašalnika anksioznosti kot stanja in poteze (STAI).

Skupina Razlika v
aritmetičnih

sredinah med
A in B

Standardna
napaka

p
A B

Z-S- Z+S+ 9,35 2,08 0,00

  Z+S- 2,89 2,41 0,70

  Z-S+ 7,61 2,17 0,01

Z+S+ Z-S- -9,35 2,08 0,00

  Z+S- -6,46 2,38 0,07

  Z-S+ -1,75 2,13 0,88

Z+S- Z-S- -2,89 2,41 0,70

  Z+S+ 6,46 2,38 0,07

  Z-S+ 4,71 2,45 0,30

Z-S+ Z-S- -7,61 2,17 0,01

  Z+S+ 1,75 2,13 0,88

  Z+S- -4,71 2,45 0,30

Legenda:
Z- – rezultat na podlestvici zavedanje Filadelfijske lestvice čuječnosti je manjši od 
aritmetične sredine; Z+ – rezultat na podlestvici zavedanje Filadelfijske lestvice 
čuječnosti je enak ali večji od aritmetične sredine; S- – rezultat na podlestvici 
sprejemanje Filadelfijske lestvice čuječnosti je manjši od aritmetične sredine; S+ – 
rezultat na podlestvici sprejemanje Filadelfijske lestvice čuječnosti je enak ali večji od 
aritmetične sredine

Tabela 12. Povzetek enosmerne analize variance za razlike med skupinami v anksioznosti, merjeni z
Lestvico anksioznosti (LA).

Vir variabilnosti
Vsota

kvadratov
Stopnje
prostosti

Povprečje
vsote

kvadratov
F p

med skupinami 836,49 3 278,83 7,43 0,00

znotraj skupin 4.166,78 111 37,54

skupaj 5.003,27 114
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Tabela 13. Rezultati Schefféjevih post hoc testov za razlike med skupinami v anksioznosti, merjeni z
Lestvico anksioznosti (LA).

Skupina Razlika v
aritmetičnih

sredinah med
A in B

Standardna
napaka

p
A B

Z-S- Z+S+ 6,18 1,51 0,00

  Z+S- 3,20 1,75 0,35

  Z-S+ 6,28 1,57 0,00

Z+S+ Z-S- -6,18 1,51 0,00

  Z+S- -2,98 1,73 0,40

  Z-S+ 0,10 1,55 1,00

Z+S- Z-S- -3,20 1,75 0,35

  Z+S+ 2,98 1,73 0,40

  Z-S+ 3,08 1,78 0,40

Z-S+ Z-S- -6,28 1,57 0,00

  Z+S+ -0,10 1,55 1,00

  Z+S- -3,08 1,78 0,40

Legenda:
Z- – rezultat na podlestvici zavedanje Filadelfijske lestvice čuječnosti je manjši od 
aritmetične sredine; Z+ – rezultat na podlestvici zavedanje Filadelfijske lestvice 
čuječnosti je enak ali večji od aritmetične sredine; S- – rezultat na podlestvici 
sprejemanje Filadelfijske lestvice čuječnosti je manjši od aritmetične sredine; S+ – 
rezultat na podlestvici sprejemanje Filadelfijske lestvice čuječnosti je enak ali večji od 
aritmetične sredine

3.4.2 Dvosmerna analiza variance

Zaradi  preverjanja  interakcije  med  faktorjema  zavedanje  in  sprejemanje  sem  opravil  še

dvosmerno analizo variance, v katero so bili vključeni podlestvici PHLMS ter vprašalnika

anksioznosti  STAI  in  LA.  Kot  je  razvidno  iz  slik  20 in  21,  je  interakcija  izrazitejša  pri

rezultatih vprašalnika LA kot STAI. Pri LA je tudi statistično pomembna na ravni trenda (glej

tabelo 15), pri STAI pa interakcija ni statistično signifikantna (glej tabelo 14). Učinek faktorja

sprejemanje je statistično pomemben pri obeh vprašalnikih anksioznosti, učinek zavedanja pa

je v obeh primerih statistično pomemben na ravni trenda.
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Legenda:
PHLMS-z – Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica zavedanje; PHLMS-s – 
Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica sprejemanje; STAI – povprečni rezultat 
skupine na Vprašalniku anksioznosti kot stanja in poteze, potezna lestvica; nizko – merjena 
lastnost je manjša od aritmetične sredine; visoko – merjena lastnost je enaka ali večja od 
aritmetične sredine

Slika 20. Interakcija med faktorjema zavedanje in sprejemanje v odnosu med čuječnostjo in
anksioznostjo, merjeno s potezno lestvico Vprašalnika anksioznosti kot stanja in poteze (STAI).

Tabela 14. Povzetek dvosmerne analize variance za razlike v anksioznosti, merjeni s potezno lestvico
Vprašalnika anksioznosti kot stanja in poteze (STAI).

Vir variabilnosti
Vsota

kvadratov
Stopnje
prostosti

Povprečje
vsote

kvadratov
F p

PHLMS zavedanje 148,34 1 148,34 2,08 0,15

PHLMS sprejemanje 1.363,09 1 1.363,09 19,12 0,00

PHLMS zavedanje * 
PHLMS sprejemanje

9,10 1 9,10 0,13 0,72

 napaka 7.914,86 111 71,31

 skupaj 176.935,90 115
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Legenda:
PHLMS-z – Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica zavedanje; PHLMS-s – 
Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica sprejemanje; LA – povprečni rezultat skupine 
na Lestvici anksioznosti; nizko – merjena lastnost je manjša od aritmetične sredine; visoko 
– merjena lastnost je enaka ali večja od aritmetične sredine

Slika 21. Interakcija med faktorjema zavedanje in sprejemanje v odnosu med čuječnostjo in
anksioznostjo, merjeno z Lestvico anksioznosti (LA).

Tabela 15. Povzetek dvosmerne analize variance za razlike v anksioznosti, merjeni z Lestvico
anksioznosti (LA).

Vir variabilnosti
Vsota

kvadratov
Stopnje
prostosti

Povprečje
vsote

kvadratov
F p

PHLMS zavedanje 66,22 1 66,22 1,76 0,19

PHLMS sprejemanje 590,45 1 590,45 15,73 0,00

PHLMS zavedanje * 
PHLMS sprejemanje

74,87 1 74,87 1,99 0,16

 napaka 4.166,83 111 37,54

 skupaj 45.176,15 115
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3.5 Vloga čuječnosti pri merjenju anksioznosti s samoocenjevanjem

Opravil  sem analizo  ujemanja  med  rezultati  testa  implicitnih  asociacij  za  anksioznost  in

rezultati vprašalnika LA glede na bolj in manj izraženo potezno čuječnost. Navedeni meri

anksioznosti sta vsebinsko primerljivi, saj sta obe vključevali enake z anksioznostjo povezane

besedne dražljaje. Razlika med njima pa je v tem, da je en merski pripomoček impliciten in

drugi ekspliciten. Ker sem se za vključitev implicitnih mer anksioznosti v raziskavo odločil

med drugim tudi zaradi domneve, da zaradi manjšega (samo)zavedanja nižje potezno čuječnih

oseb prihaja do pristranosti  pri  izpolnjevanju samoocenjevalnih vprašalnikov, kar bi  lahko

popačilo rezultate analiz odnosa med čuječnostjo in anksioznostjo, sem primerjal ujemanje

med  navedenima implicitno  in  eksplicitno  mero  anksioznosti  pri  skupini  visoko  čuječnih

udeležencev  (rezultat  na  vprašalniku  MAAS je  za  več  kot  standardno  deviacijo  višji  od

aritmetične sredine) z ujemanjem pri skupini nizko čuječnih (rezultat na vprašalniku MAAS

je za več kot standardno deviacijo nižji od aritmetične sredine). V skupini nizko čuječnih je

korelacija med obema merama anksioznosti znašala  r = 0,05 (p = 0,82;  N = 19), v skupini

visoko čuječnih udeležencev pa r = 0,14 (p = 0,52; N = 22). Rezultat enosmernega testiranja

statistične pomembnosti razlike med korelacijskima koeficientoma z uporabo Fisherjeve r-v-z

transformacije znaša p = 0,40.

K preverjanju domneve o interferirajočem vplivu čuječnosti oz. njene dimenzije zavedanja

sem pristopil  tudi  z  izračuni  parcialnih  korelacij  med  merami  čuječnosti  in  eksplicitnima

merama anksioznosti, pri čemer sem kontroliral učinek, ki ga imata na ta odnos podlestvici

PHLMS zavedanje in KIMS opazovanje kot meri (samo)zavedanja. Rezultati so pokazali, da

kontroliranje učinka PHLMS zavedanje ni bistveno spremenilo bivariatnih korelacij, kar pa ne

velja za kontroliranje učinka KIMS opazovanje, saj je slednje povečalo korelacijo med KIMS

in STAI z -0,62 na -0,72 (za slednji koeficient  p = 0,00; za razliko med koeficientoma ob

enosmernem testiranju pa p = 0,04) in korelacijo med KIMS in LA z -0,53 na -0,62 (za slednji

koeficient p = 0,00; za razliko med koeficientoma ob enosmernem testiranju pa p = 0,10).
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3.6 Multidimenzionalno skaliranje lestvic čuječnosti

Z namenom ugotavljanja podobnosti in razlik med uporabljenimi (pod)lestvicami čuječnosti

in s tem med lastnostmi, ki jih le-te merijo, sem mere čuječnosti multidimenzionalno skaliral.

Rezultat analize prikazuje slika 22.

Legenda:
MAAS – Lestvica čuječne pozornosti in zavedanja; PHLMS – Filadelfijska lestvica 
čuječnosti, skupni rezultat; PHLMS-z – Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica 
zavedanje; PHLMS-s – Filadelfijska lestvica čuječnosti, podlestvica sprejemanje; KIMS – 
Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, skupni rezultat; KIMS-opa – Kentuckyjski
vprašalnik čuječnostnih spretnosti, podlestvica opazovanje; KIMS-opi – Kentuckyjski 
vprašalnik čuječnostnih spretnosti, podlestvica opisovanje; KIMS-dz – Kentuckyjski 
vprašalnik čuječnostnih spretnosti, podlestvica delovanje z zavedanjem; KIMS-sbp – 
Kentuckyjski vprašalnik čuječnostnih spretnosti, podlestvica sprejemanje brez presojanja

Slika 22. Rezultat multidimenzionalnega skaliranja mer čuječnosti (čuječnostnih vprašalnikov ter
njihovih podlestvic). Stres, izračunan po Kruskalovi formuli stresa št. 1, znaša 0,026; kvadrirana

korelacija (RSQ) znaša 0,999.

Rezultati multidimenzionalnega skaliranja kažejo, da se uporabljene lestvice in podlestvice

čuječnosti v dvodimenzionalnem prostoru združujejo v štiri ločene skupine (od teh ima ena

skupina zgolj enega predstavnika).
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3.7 Druge analize

Primerjal sem rezultat na testu selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje med

skupino udeležencev z  nizkim sprejemanjem (rezultat  podlestvice  PHLMS sprejemanje  je

manjši  od  aritmetične  sredine)  in  skupino  udeležencev  z  visokim sprejemanjem (rezultat

podlestvice PHLMS sprejemanje je enak ali večji od aritmetične sredine). Pokazalo se je, da

je  bila  pri  udeležencih  z  nizkim sprejemanjem v  povprečju  prisotna  majhna  pozornostna

pristranost na grozeče dražljaje (aritmetična sredina rezultata na testu znaša 4 ms), medtem ko

so udeleženci z visokim sprejemanjem usmerjali pozornost nekoliko v smeri stran od grozečih

dražljajev  (aritmetična  sredina  rezultata  na  testu  znaša  -3  ms).  Testiranje  s  t-testom  je

pokazalo približevanje razlike statistični pomembnosti (p = 0,24).

Izračunal  sem  tudi  kanonično  korelacijo  med  implicitnima  in  eksplicitnima  merama

anksioznosti.  Rezultat  je  bil  nizka  korelacija,  ki  je  bila  daleč  pod  pragom  statistične

pomembnosti.

Poleg v tem poglavju predstavljenih analiz sem izvedel še niz drugih, z namenom eksploracije

podatkov. A ker rezultati teh analiz po mojem mnenju ne doprinesejo bistveno k razumevanju

preučevanega področja, jih zaradi prostorske ekonomičnosti ne navajam.
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4.0 Razprava

4.1 Ugotovitve o odnosu med čuječnostjo in anksioznostjo

4.1.1 Povezanost med konstruktoma

Namen pričujoče raziskave je  bil  predvsem ugotoviti  stopnjo ter  naravo povezanosti  med

čuječnostjo  in  anksioznostjo  kot  psihološkima  konstruktoma.  Rezultati  potrjujejo  glavno

hipotezo, ki je bila, da med konstruktoma obstaja dokajšnja negativna povezanost. Slednjo

konsistentno odražajo bivariatne korelacije med merami čuječnosti in anksioznosti, prav tako

pa  tudi  zmerna  do  visoka  korelacija  med  latentnima  spremenljivkama  (kanoničnima

variatoma) v analizah kanonične korelacije. Kot izhaja iz teh rezultatov, si konstrukta delita

skoraj  polovico  svoje  variance,  v  idealnem primeru  popolne  zanesljivosti  mer  in  ničelne

napake merjenja pa bi bil ta odstotek predvidoma še višji. Rezultati so tudi pokazali, da je

odnos med čuječnostjo in anksioznostjo po vsej verjetnosti enodimenzionalen, saj je bila v

vseh analiziranih modelih tega odnosa statistično pomembna le ena kanonična funkcija.

Navedene  ugotovitve  so  se  izkazale  kot  stabilne,  saj  so  se  pojavile  v  osnovnem modelu

preučevanega  odnosa,  pa  tudi  v  različnih  modifikacijah  tega  modela  ter  v  analizah

podvzorcev.  Podobno  se  je  stabilnost  pokazala  tudi  pri  velikostih  kanoničnih  strukturnih

koeficientov ter pri podatkih o količini variance v manifestnih spremenljivkah, ki jo pojasni

posamezni kanonični variat (latentni konstrukt). Kot velja za katero koli drugo multivariatno

tehniko,  navajajo  Hair  idr.  (1998),  naj  bi  tudi  kanonično  korelacijsko  analizo  podvrgli

validacijskim metodam ter  tako  zmanjšali  možnost,  da  so  dobljeni  rezultati  specifični  za

preučevani vzorec in neposplošljivi na celotno populacijo. Po mnenju omenjenih avtorjev so

zlasti  kanonične  uteži,  do  katerih  pridemo  pri  izračunu  kanoničnih  funkcij,  podvržene

precejšnji  nestabilnosti.  Hair  idr.  (1998)  navajajo  dve  validacijski  metodi,  ki  ju  lahko

uporabimo pri analizi kanonične korelacije, in sicer sta to medsebojna primerjava značilnosti

modificiranih modelov (pri čemer modifikacija pomeni odvzem te ali one spremenljivke iz

modela) ter analiza preučevanega modela na posameznih delih vzorca in zatem medsebojna

primerjava  tako dobljenih ugotovitev.  Pri  analizi  podatkov sem, kjer  koli  je  to  dopuščala

velikost  vzorca,  uporabil  obe  validacijski  metodi.  Dejstvo,  da  so  vse  kanonične  analize

obsežne  serije  različnih  modelov,  ki  sem jih  testiral,  kakor  tudi  analize  teh  modelov  na
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podvzorcih, pokazale zelo podoben vzorec ugotovitev, kaže na precejšnjo robustnost in na

določeno  zunanjo  veljavnost  ugotovitev  o  odnosu  med  konstruktoma  čuječnosti  in

anksioznosti.

Izsledki  pričujoče raziskave o povezanosti  med preučevanima konstruktoma se skladajo z

ugotovitvami preliminarne raziskave (Černetič, 2005b), izvedene na vzorcu 50 študentov. V

omenjeni raziskavi sem uporabil štiri samoocenjevalne vprašalnike, od katerih sta dva merila

čuječnost in druga dva anksioznost. Vse korelacije med merama čuječnosti in anksioznosti so

kazale na negativno povezanost med konstruktoma; tri korelacije so bile statistično močno

pomembne (p < 0,01), ena korelacija pa je bila pomembna na nivoju trenda (p < 0,10). V

preliminarni študiji sem uporabil tudi po eno mero čuječnosti in anksioznosti,  ki nista bili

vključeni  v  pričujočo  raziskavo  (za  ugotavljanje  tesnobnosti  poleg  vprašalnika  STAI  še

vprašalnik  klinično  pomembnih  anksioznostnih  simptomov,  za  ugotavljanje  čuječnosti  pa

poleg lestvice MAAS še vprašalnik FMI, ki  se od slednjega dokaj razlikuje),  kar kaže na

konvergenco ugotovitev, pridobljenih z različnimi merskimi pripomočki.

Poleg  zanesljive,  stabilne  ugotovitve  o  obstoju  dokaj  močne  negativne  povezanosti  med

čuječnostjo in anksioznostjo, je zanimiva narava tega odnosa, ki jo med drugim razkrivajo

strukturni  koeficienti,  izračunani  s  kanoničnimi  analizami.  Kljub  različnim  variacijam

analiziranih  modelov se  je  konsistentno izražal  vzorec,  v  katerem je  imel  v  odnosu med

konstruktoma od čuječnostnih manifestnih spremenljivk najmanjši pomen vprašalnik MAAS,

KIMS  in  PHLMS pa  sta  bila  po  svojem doprinosu  približno  izenačena  (slednji  je  rahlo

prevladoval).  Od  mer  anksioznosti  sta  se  obe  implicitni  meri,  sodeč  po  višini  njunih

strukturnih  koeficientov,  v  kanoničnih  analizah  izkazali  kot  bolj  ali  manj  redundantni,

zanemarljivost njune vloge pa je še dodatno podprta z dejstvom, da so se strukturni koeficienti

teh mer med različnimi testiranimi modeli najmanj ustalili. Ob tem pa je potrebno poudariti,

da navedeno velja za kanonično korelacijsko analizo, saj analiza bivariatnih korelacij med

uporabljenimi merami kaže, da implicitne meritve tesnobnosti v odnosu med čuječnostjo in

anksioznostjo  le  niso  povsem  redundantne.  Drugačna  slika  je  pri  eksplicitnih  merah

anksioznosti;  tako  vprašalnik  STAI  kot  vprašalnik  LA  sta  močno  povezana  s  svojim

kanoničnim variatom, pri čemer je konsistentno opazna nekoliko višja vloga STAI.

Slednje  ni  presenetljivo,  saj  je  STAI  dokaj  raziskana,  močno  uveljavljena  in  široko

uporabljana  mera,  medtem ko je  šlo  pri  LA za  ad hoc sestavljen  merski  inštrument.  Kar
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zadeva mere čuječnosti, pa je možno po mojem mnenju manjšo vlogo MAAS v analiziranih

modelih pripisati enofaktorski strukturi te lestvice in s tem manjšemu obsegu variance, ki ga

le-ta lahko pojasni v primerjavi z drugima dvema uporabljenima merama čuječnosti, ki sta

obe večfaktorski (PHLMS vsebuje dve podlestvici in KIMS štiri podlestvice).

Posebno zanimiva je ugotovitev (in tudi ta se v analizah rezultatov konsistentno izraža), da se

v  modelih,  kjer  od  čuječnostnih  manifestnih  spremenljivk  nastopajo  (le)  podlestvice

vprašalnika  KIMS,  pojavlja  bistveno  višja  kanonična  korelacija  v  primerjavi  z  drugimi

testiranimi  modeli,  vključno  z  osnovnim  modelom,  ki  vključuje  rezultate  vseh  sedmih

merskih pripomočkov. Poleg dejstva, da v teh modelih nastopa več neodvisnih spremenljivk

kot  v  drugih  modelih,  kar  že  z  matematičnega  vidika  povečuje  manevrski  prostor  za

oblikovanje takšnega linearnega kompozita, ki bo imel z drugim linearnim kompozitom kar

največjo korelacijo, je opisani pojav možno razložiti z značilnostmi vprašalnika KIMS:

Iz  matrike  bivariatnih  korelacij  je  razvidno,  da  od  podlestvic  vprašalnika  KIMS (in  tudi

nasploh  od  vseh  uporabljenih  čuječnostnih  lestvic  ter  podlestvic)  z  vprašalnikoma

anksioznosti najbolj korelira podlestvica KIMS sprejemanje brez presojanja. Kot kaže, gre za

podlestvico, ki ji uspeva pojasniti precejšen del variance anksioznosti. Močna korelacija te

podlestvice  z  vprašalnikoma  anksioznosti  je  med  drugim  tudi  pokazatelj  konstruktne

veljavnosti te podlestvice.

Poleg tega je KIMS merski pripomoček, ki je osnovan na teoretičnih podmenah dialektične

vedenjske terapije  (Baer  idr.,  2004) in s svojim naborom podlestvic oz.  faktorjev pokriva

precej  široko  področje.  Zdi  se,  da  zato  pojasni  več  variance  konstrukta  anksioznosti,

vprašljivo  pa  je,  ali  je  celotno  področje,  ki  ga  pokrivajo  štiri  podlestvice  vprašalnika,  v

zadostni meri povezano s konstruktom čuječnosti. Primerjava odstotka variance čuječnostnih

manifestnih  spremenljivk,  ki  ga  pojasni  kanonični  variat  čuječnost,  med  modeli,  ki  od

čuječnostnih spremenljivk vsebujejo le podlestvice KIMS, in ostalimi modeli, kaže, da temu

najbrž  ni  tako.  Konkretno,  eden  od  faktorjev  KIMS,  opisovanje,  ima  bržkone  precejšen

pomen pri kliničnem delu z anksioznostjo, vendar pa je teoretično le v omejeni meri povezan

s konstruktom čuječnosti (postavka, tipična za to podlestvico, je »Dober/dobra sem pri iskanju

besed za opis  mojih občutij«).  Kot  že omenjeno,  rezultati  kanoničnih korelacijskih analiz

modelov, ki od čuječnostnih merskih spremenljivk vsebujejo le podlestvice KIMS, v pričujoči

raziskavi to trditev tudi empirično podpirajo.

197



Izbor  kanonične  korelacijske  analize  kot  osrednje  metode  statistične  analize  v  raziskavi

pridobljenih podatkov ocenjujem kot ustrezen. V raziskavi me je zanimala povezanost med

čuječnostjo in anksioznostjo kot konstruktoma, zato je bila potrebna statistična metoda, ki je

zmožna vključiti tudi latentne spremenljivke. Poleg tega analiza kanonične korelacije poišče

maksimalno povezanost med latentnima spremenljivkama, kar ima dve prednosti: (i) omogoča

veljavno oceno višine te povezanosti ter (ii) na podlagi kanoničnih strukturnih korelacij, ki so

izračunane v postopku maksimizacije korelacije med kanoničnima variatoma, lahko ocenimo,

v  kolikšni  meri  k  preučevanemu  odnosu  doprinesejo  posamezni  elementi  (manifestne

spremenljivke), ki jih vključimo v ta odnos15.

S kanonično korelacijsko analizo dobimo tudi podatek o dimenzionalnosti odnosa, zahteve

glede  velikosti  vzorca  in  drugi  pogoji  za  izvedbo  analize  pa  so  blažji  kot  pri  sorodnih

multivariatnih  tehnikah.  Zaradi  časovno zamudnega implicitnega  merjenja  anksioznosti  bi

bilo v pričujočo raziskavo zelo težko vključiti bistveno večji vzorec. Pomembno se mi zdi tudi

to,  da  pri  analizi  kanonične  korelacije  natančnega  modela  odnosa  med  latentnima

spremenljivkama ni potrebno postaviti vnaprej, kar po mojem mnenju zmanjšuje možnost za

sprejem  neustreznega  modela,  oblikovanega  na  osnovi  raziskovalčevih  neustreznih

vnaprejšnjih predpostavk.

Ker  je  možen  obstoj  relativno močne kanonične  korelacije  med  linearnima kompozitoma

(kanoničnima  variatoma)  kljub  temu,  da  le-ta  iz  svojih  pripadajočih  nizov  manifestnih

spremenljivk ekstrahirata le majhen del variance (Hair idr., 1998), sem bil pri interpretaciji

rezultatov kanoničnih analiz pozoren tudi na količine variance manifestnih spremenljivk, ki jo

pojasnita  njihova  kanonična  variata  (npr.  količino  variance  mer  čuječnosti,  ki  jo  pojasni

latentni  konstrukt  čuječnost),  in  ocenjujem,  da  so  te  količine  ustrezne.  Preučil  sem  tudi

vrednosti  indeksov  redundantnosti  (te  so  v  zbirnih  tabelah  kanoničnih  analiz  v  poglavju

Rezultati navedene kot odstotek variance manifestnih spremenljivk, ki ga pojasni nasprotni

kanonični variat), in te so po moji oceni prav tako ustrezne. Sploh glede na to, da implicitni

meri  anksioznosti  zaradi  svojega  izredno  majhnega  doprinosa  h  kanoničnim  funkcijam

vrednosti tega indeksa precej znižujeta in s tem zamegljujeta podobo odnosa med čuječnostjo

15 Kot sem že omenil, pa je pri tem zaradi nestabilnosti kanoničnih uteži potrebno dobljene rezultate podvreči
validacijskim metodam (Hair idr., 1998), kar sem storil tudi sam.
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in  anksioznostjo.  Več  o  vlogi,  ki  sta  jo  v  pričujoči  raziskavi  odigrali  implicitni  meri

anksioznosti, pa v naslednjem podpoglavju.

4.1.2 Vloga implicitnih mer anksioznosti

Pregled bivariatnih korelacij kaže, da implicitne mere anksioznosti z eksplicitnimi merami v

nobenem primeru ne korelirajo.  Enako je  pokazala  tudi  analiza kanonične korelacije  med

obema vrstama merjenja tesnobnosti. Implicitni meri anksioznosti pa med seboj nizko, vendar

pozitivno (tj. v pričakovani smeri) in statistično pomembno korelirata.

Odsotnost ugotovljene povezanosti med implicitno in eksplicitno merjeno anksioznostjo je po

eni strani presenetljiva, po drugi strani pa tudi pričakovana. Egloff idr. (2002) navajajo, da

implicitne  mere  z  eksplicitnimi  običajno  ne  korelirajo  ali  pa  med  njimi  obstaja  le  šibka

povezanost. Konkretno za test implicitnih asociacij Egloff in Schmukle (2002) navajata, da je

jakost povezanosti s paralelnimi eksplicitnimi merami odvisna od preučevanega konstrukta. V

svojem članku  o  spletnih  testih  implicitnih  asociacij  Nosek,  Banaji  in  Greenwald  (2002)

poročajo o obsegu korelacij med 0,08 in 0,52 s povprečjem 0,24. Kar zadeva povezavo med

implicitnim  in  eksplicitnim  samovrednotenjem,  so  Bosson,  Swann  in  Pennebaker  (2000)

ugotovili korelacijo v velikosti 0,21 ter Nosek idr. (2002) korelacijo v velikosti 0,17. V že

omenjeni  raziskavi  Egloffa  in  Schmukleja  (2002),  po  kateri  sem  povzel  test  implicitnih

asociacij  za  anksioznost  (kar  pomeni,  da  so  ugotovitve  te  študije  najprimernejše  za

primerjavo),  pa  implicitna  anksioznost  sploh  ni  pomembno  korelirala  z  eksplicitno

anksioznostjo, tako kot v pričujoči raziskavi.

Visokih  korelacij  med  implicitnimi  in  eksplicitnimi  merami  anksioznosti  niti  nisem

pričakoval,  saj  sem  implicitne  mere  v  raziskavo  vključil  kot  dopolnilo  eksplicitnemu

merjenju, z namenom, da pokrijejo tisti del variance anksioznosti, ki ga eksplicitne mere ne

zaobsežejo.  Čeravno  sem  sicer  domneval,  da  bo  (nizka)  korelacija  med  implicitnim  in

eksplicitnim  merjenjem anksioznosti  prisotna,  popolna  odsotnost  povezanosti  med  obema

vrstama mer po mojem mnenju vendarle ni bistveno problematična. Pomembnejše se mi zdi

vprašanje, ali implicitne mere anksioznosti korelirajo s čuječnostjo.

Kot že omenjeno, se v modelih, analiziranih s kanonično korelacijo, implicitni spremenljivki

zdita bolj ali manj redundantni. To je razvidno iz kanoničnih strukturnih korelacij kakor tudi
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iz modela, ki od anksioznostnih variabel vključuje le implicitne mere anksioznosti in ki ni v

nobenem  primeru  dosegel  statistične  pomembnosti.  Drugače  je  z  modelom,  ki  na  strani

anksioznosti  vsebuje  samo  eksplicitne  mere;  tu  je  kanonična  korelacija  precejšnja  in

statistično močno pomembna. V primerjavi z nizom modelov, ki poleg eksplicitnih vsebujejo

tudi  spremenljivke  implicitne  anksioznosti,  v  tem modelu  kanonični  variat,  ki  predstavlja

konstrukt  anksioznosti,  pojasni  bistveno  več  variance  v  s  tesnobo  povezanih  manifestnih

spremenljivkah, kar je še dodatni pokazatelj, da se implicitni meri anksioznosti, uporabljeni v

dotični raziskavi, očitno slabo vklapljata v odnos med preučevanima konstruktoma. Količina

variance, ki je skupna latentnima spremenljivkama, kakor seveda tudi kanonična korelacija

med njima, pa je v modelu brez implicitnih mer anksioznosti približno enaka kot v modelu, ki

vključuje tudi implicitne mere, in to kljub temu, da model brez implicitnih mer vsebuje le

polovico  (dve  od  štirih)  anksioznostnih  manifestnih  spremenljivk.  Povedano  drugače,  kot

kaže,  implicitno  merjenje  anksioznosti  k  višini  korelacije  med  kanoničnima  variatoma

čuječnost in anksioznost ni tako rekoč ničesar doprineslo.

Poleg tega, da so v opravljenih kanoničnih analizah strukturne korelacije implicitnih mer zelo

nizke, so tudi primerjalno med analiziranimi modeli precej nestalne, medtem ko je vzorec

relativnega  doprinosa  vseh  ostalih  manifestnih  spremenljivk  (vprašalnikov  čuječnosti  in

anksioznosti)  v  vseh  testiranih  modelih  približno  enak.  Tudi  v  analiziranih  kanoničnih

modelih,  ki  se  osredotočajo  na  vlogo  posameznih  čuječnostnih  facet,  implicitne  mere

anksioznosti ne igrajo pomembne vloge. Izjema pa so deloma kanonične analize, v katerih od

čuječnostnih  merskih spremenljivk  nastopata  le  podlestvici  vprašalnika PHLMS, tam je  v

primerjavi  z  drugimi  kanoničnimi  modeli  opaziti  določen  pomen  testa  selektivnega

usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje.

Še  nekoliko  bolj  pa  je  pomen  implicitnih  spremenljivk  v  odnosu  med  čuječnostjo  in

anksioznostjo izražen v matriki bivariatnih korelacij. Prisotnih je kar nekaj (več, kot lahko

pripišemo naključju) korelacij med merami čuječnosti in implicitnimi merami anksioznosti, ki

imajo  pričakovani  predznak,  a  so  obenem  nizke  in  se  zgolj  približujejo  statistični

pomembnosti (kar pomeni, da bi v primeru večjega vzorca utegnile doseči raven statistične

signifikantnosti).  Poleg  tega  pa  je  prisotna  tudi  povezanost  testa  selektivnega  usmerjanja

pozornosti  na  grozeče  dražljaje  z  dvema čuječnostnima podlestvicama,  ki  se  nanašata  na

čuječnostno faceto zavedanje; tu je korelacija prav tako nizka in se le približuje statistični

pomembnosti,  vendar  je  pozitivna,  kar  je  presenetljivo  in  kar  interpretiram v  naslednjem
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podpoglavju.  (Podoben vzorec  se  odraža  tudi  v  analizi  treh  kanoničnih  modelov,  v  drugi

kanonični  funkciji,  o  čemer  prav  tako  več  v  naslednjem  podpoglavju.)  Korelacije  med

implicitnimi merami anksioznosti in vprašalniki čuječnosti (čeravno so nizke in pod pragom

statistične pomembnosti) torej vendarle dovolj jasno kažejo na to, da vloga implicitnih mer

anksioznosti  v  odnosu  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  le  ni  povsem  zanemarljiva.

Dasiravno  v  pričujoči  raziskavi  ni  prispevala  k  višini  korelacije  med  preučevanima

konstruktoma, ima očitno določeno vlogo v strukturi te povezanosti.

Poleg  tega  se  je  v  analizah  kanonične  korelacije  na  štirih  modelih  pomenljivo  približala

statistični  pomembnosti  tudi  druga  kanonična  funkcija,  ki  izraža  zanimiv  vzorec,  in  sicer

predvsem  (nizko  do  zmerno)  negativno  povezanost  med  testom  implicitnih  asociacij  za

anksioznost in vprašalnikom MAAS. Ekvivalentna povezanost je (s statistično pomembnostjo

na ravni trenda) izražena, kot že omenjeno, tudi v matriki bivariatnih korelacij. Ob tem je

zanimivo, da je omenjena povezanost v kanoničnih modelih izražena šele v drugi kanonični

funkciji,  torej  na  drugi  dimenziji  odnosa  med  manifestnimi  spremenljivkami,  ki  s  prvo

dimenzijo ni združljiva, saj pojasnjuje preostali del variance, ki ga prva razsežnost (oz. prva

kanonična  funkcija)  ni  mogla  pojasniti.  Tako  se  zdi,  da  se  prva  kanonična  funkcija

analiziranih modelov nanaša predvsem na povezanost med čuječnostjo in eksplicitno merjeno

anksioznostjo, medtem ko se v drugi kanonični funkciji, tj. na drugi dimenziji odnosa med

konstruktoma, nakazuje povezanost med čuječnostjo in implicitno anksioznostjo.

Glede na to, da se povezavi eksplicitno ter implicitno merjene anksioznosti s čuječnostjo nista

odrazili  znotraj  iste  kanonične  funkcije,  je  možno  razmišljati  o  tem,  da  je  odnos  med

konstruktoma  čuječnosti  in  anksioznosti  dvodimenzionalen,  pri  čemer  se  eksplicitna  in

implicitna anksioznost povezujeta s čuječnostjo vsaka na svoji dimenziji oz. vsaka na svoj

način, vendar pa obe v enaki smeri (v smislu negativne povezanosti).

Če  upoštevamo  tudi  tiste  kanonične  funkcije  (in  bivariatne  korelacije),  ki  so  le  blizu

statistične pomembnosti (kar pa je seveda potrebno storiti z veliko mero previdnosti), lahko

celo  rečemo,  da  je  vključitev  implicitnih  mer  anksioznosti  v  raziskovalni  načrt  vendarle

doprinesla  tudi  k  večjemu  deležu  pojasnjene  variance  v  odnosu  med  čuječnostjo  in

anksioznostjo. Še več, glede na to, da je implicitna anksioznost v dotičnem odnosu oblikovala

svojo  dimenzijo,  je  možno  sklepati,  da  lahko  implicitne  mere  pojasnijo  drug,  bistveno

drugačen del variance čuječnosti, ki ga samoocenjevalne mere ne zaobsežejo.
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Morda bi bila povezanost implicitno merjene anksioznosti s čuječnostjo večja, če bi bile v

raziskavi uporabljene druge oz. drugačne implicitne (oz. objektivne) mere. Prav tako bi bila

morda povezanost  implicitnih mer anksioznosti  večja  z  implicitnimi merami  čuječnosti (v

nasprotju z vprašalniki čuječnosti,  uporabljenimi v pričujoči raziskavi), saj bi lahko v tem

primeru šlo za večjo podobnost med diagnostičnima modalnostima obeh preučevanih pojavov.

Žal implicitne mere čuječnosti po mojem védenju, kljub določenim prizadevanjem v to smer

(glej Bishop idr., 2004), doslej še niso bile razvite.

Poleg pojasnitve večjega deleža variance čuječnosti je bilo implicitno merjenje anksioznosti v

raziskavo vključeno tudi zaradi domneve, da bi bila lahko čuječnost (natančneje njena faceta

zavedanje)  povezana  z  veljavnostjo  samoocenjevalnega  merjenja  anksioznosti.  Nekatere

statistične  analize  sem  zato  opravil  z  namenom,  da  bi  preveril  navedeno  predpostavko.

Izračun parcialne korelacije med vprašalnikoma KIMS in STAI, pri katerem sem kontroliral

učinek  podlestvice  KIMS  opazovanje  kot  mere  čuječnostne  facete  zavedanje,  je  pokazal

bistveno  višjo  korelacijo,  kot  je  ta  znašala  brez  statistične  kontrole  omenjenega  učinka.

Razlika med koeficientoma korelacije je bila statistično pomembna. Podobno se je ob kontroli

učinka podlestvice KIMS opazovanje povečala korelacija med vprašalnikoma KIMS in LA,

pri čemer je bila razlika med korelacijskima koeficientoma statistično pomembna na nivoju

trenda.  Navedena  rezultata  pomenita,  vsaj  pogojno,  podporo  za  predpostavljeno  tezo,  da

čuječnostna faceta zavedanje vpliva tudi na posameznikovo zavedanje lastne anksioznosti in s

tem na njegovo samooceno le-te.

Opravil sem tudi primerjavo ujemanja rezultatov testa implicitnih asociacij za anksioznost z

rezultati vprašalnika LA med skupino nizko čuječnih in skupino visoko čuječnih udeležencev.

Ker sta navedeni implicitna in eksplicitna mera tesnobnosti  primerljivi,  saj  sta vključevali

enake  besedne  dražljaje,  je  upravičeno  pričakovati,  da  bo  ujemanje  med  rezultati  obeh

merskih pripomočkov tem manjše, čim večja bo pri vprašalniku LA napaka merjenja zaradi

merskih artefaktov, ki  izhajajo iz samoocenjevanja.  Rezultati  so dejansko pokazali  manjše

ujemanje  (nižjo  korelacijo)  med implicitno  in  eksplicitno  merjeno anksioznostjo  pri  manj

čuječnih  udeležencih,  v  primerjavi  z  bolj  čuječnimi,  kjer  je  bila  korelacija  med  merama

bistveno višja. Sama korelacijska koeficienta sicer nista statistično pomembna (izračunana sta

na  precej  majhnem  vzorcu),  razlika  med  njima  pa  se  od  daleč  približuje  statistični

pomembnosti, kar pomeni, da so rezultati te analize uporabni zgolj v eksploratornem smislu.

(Ob tem je treba omeniti,  da je statistična pomembnost razlike med dvema koeficientoma
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korelacije  odvisna tudi  od višine korelacijskih koeficientov kot  takih,  in  v obravnavanem

primeru sta koeficienta zelo nizka.) Do podobnega izsledka sta prišla Brown in Ryan (2003),

ki  sta  ugotovila  večjo  skladnost  med  implicitno  in  eksplicitno  merjenim  afektom  pri

udeležencih z višjo čuječnostjo (merjeno prav tako z vprašalnikom MAAS).

Obe analizi,  ki  sem ju opravil  (tj.  tako izračuni parcialnih korelacij kakor tudi primerjava

ujemanja  implicitne  in  eksplicitne  anksioznosti  med  skupinama visoko  in  nizko  čuječnih

udeležencev), podpirata raziskovalno predpostavko, da je čuječnost povezana z veljavnostjo

samoocenjevalnega  merjenja  anksioznosti.  Vendar  pa  to  vseeno  ne  postavlja  pod  vprašaj

ugotovitev o povezanosti med čuječnostjo in anksioznostjo, do katerih sem prišel z uporabo

vprašalnikov  tesnobnosti.  Nasprotno,  ker  sem  predpostavljal,  da  bodo  manj  čuječni

posamezniki  bolj  anksiozni,  in  se  bodo  svoje  anksioznosti  obenem  manj  zavedali  ter

posledično o njej  manj poročali,  lahko sklepam, da je povezanost med konstruktoma  vsaj

tolikšna (ali  pa močnejša),  kot  se  je  izrazila  med vprašalniki  čuječnosti  in  vprašalnikoma

anksioznosti16 – in že ta je razmeroma precejšnja.

4.1.3 Vloga posameznih facet čuječnosti

Pričujoča  raziskava  je  pokazala,  da  med  konstruktoma  čuječnosti  in  anksioznosti  obstaja

dokaj  močna  negativna  povezanost.  Nakazala  je  tudi,  kakšno  vlogo  ima  v  tem  odnosu

implicitna anksioznost.  Kakšna pa je narava preučevanega odnosa na strani čuječnostnega

konstrukta?  Kako  so  v  odnos  z  anksioznostjo  vključene  posamezne  dimenzije  oz.  facete

čuječnosti, zlasti osnovni dve, tj. zavedanje svojega doživljanja in sprejemanje le-tega?

Analiza matrike bivariatnih korelacij kaže, da k povezanosti med čuječnostjo in anksioznostjo

doprinesejo predvsem tiste  čuječnostne podlestvice,  ki  se  nanašajo na faceto sprejemanje.

Faceta zavedanje je bistveno manj povezana z anksioznostjo kot sprejemanje. Opisani vzorec

je dosledno prisoten tudi v rezultatih kanoničnih korelacijskih analiz, kjer s sprejemanjem

povezane  podlestvice  bistveno  bolj  nasičujejo  latentno  spremenljivko  čuječnost  kot

podlestvice,  ki  se  v  večji  meri  nanašajo  na  faceto  zavedanje.  Robustnost  ugotovitve  o

superiorni  vlogi  facete  sprejemanja  v  odnosu  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  se  v

kanoničnih  analizah  potrjuje  na  tri  različne  načine,  in  sicer  z  različnimi  modifikacijami

16 Napisano velja predvsem za vprašalnik STAI, ki vsebuje več pozitivno kot negativno (oz. obrnjeno) vrednotenih
postavk.
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modelov, na različnih podvzorcih kakor tudi pri obeh uporabljenih večdimenzionalnih merah

čuječnosti.

Pomembna vloga  sprejemanja  je  izražena  tudi  v  povezavi  z  implicitno  anksioznostjo.  Za

udeležence z nizkim sprejemanjem je bila namreč značilna blaga pozornostna pristranost na

grozeče dražljaje, v nasprotju z udeleženci z visokim sprejemanjem, za katere je bilo značilno

blago  usmerjanje  pozornosti  v  smeri  stran od  grožnje.  Tako  kot  drugi  učinki  implicitnih

spremenljivk v pričujoči raziskavi je tudi opisana razlika med skupinama sicer majhna, vendar

približevanje statistični pomembnosti kaže, da je efekt verjeten in vreden interpretacije.

Iz poimenovanja podlestvic, pregleda postavk, ki jih vsebujejo, ter iz korelacijske matrike je

razvidno,  da  sta  s  čuječnostno  faceto  zavedanje  povezani  predvsem  podlestvica  PHLMS

zavedanje ter podlestvica KIMS opazovanje. Podlestvici močno korelirata in vsebujeta zelo

podobne  postavke.  S  faceto  sprejemanje  pa  sta  povezani  zlasti  podlestvici  PHLMS

sprejemanje ter KIMS sprejemanje brez presojanja. Ti dve podlestvici med seboj tudi precej

korelirata, nimata pa korelacije, kot že omenjeno, s podlestvicama, ki se uvrščata v faceto

zavedanje (PHLMS zavedanje in KIMS opazovanje). Opisani vzorec korelacij kaže ustrezno

konvergentno  kot  tudi  diskriminativno  veljavnost  facet  zavedanje  in  sprejemanje,  ki

predstavljata bistvena elementa čuječnosti.

Zanimivo je, da ima vprašalnik MAAS, ki temelji na enofaktorskem modelu čuječnosti (tj. na

zavedanju),  večjo korelacijo s podlestvico PHLMS sprejemanje kot s podlestvico PHLMS

zavedanje. Pričakovana bi bila kajpak večja povezava z zavedanjem kot s sprejemanjem. Tudi

podlestvica KIMS delovanje z zavedanjem bistveno bolj korelira s PHLMS sprejemanje kot s

PHLMS  zavedanje,  kjer  povezave  sploh  ni,  čeprav  bi  pričakovali,  da  bo  prav  slednja

povezava močnejša od povezave s sprejemanjem. Opisani vzorec korelacij, kakor tudi pregled

postavk,  ki  jih  vsebujejo navedene podlestvice,  kaže,  da vprašalnik MAAS in podlestvica

KIMS  delovanje  z  zavedanjem  merita  podobno  lastnost,  ki  bi  jo  lahko  poimenovali

»delovanje z zavedanjem« in ki se razlikuje od zavedanja različnih vsebin  kot takega, kar

merita predvsem PHLMS zavedanje in KIMS opazovanje. Kot kaže, se pojem delovanje z

zavedanjem vsebinsko nahaja med facetama zavedanje in sprejemanje.

Ob tem se odpirajo pomembna vprašanja v zvezi  s  strukturo konstrukta čuječnosti:  Kako

veljaven je enofaktorski model, če je vprašalnik MAAS, ki temelji na njem, bolj povezan s

sprejemanjem kot  z  zavedanjem? In  kako  veljaven  je  dvofaktorski  model,  če  vmes  med
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zavedanjem  in  sprejemanjem  obstaja  še  »delovanje  z  zavedanjem«,  med  slednjim  ter

zavedanjem pa ni nobene korelacije? – Čeprav bi takšna korelacija po logičnem premisleku

morala biti, saj brez zavedanja kot takega tudi delovanje z zavedanjem ni možno. V čem naj

bi bila tolikšna razlika med zavedanjem in delovanjem z zavedanjem, da teh dveh lastnosti ne

moremo združiti v okviru istega faktorja?

Odgovore na postavljena vprašanja vsaj  delno najdemo v rezultatih  multidimenzionalnega

skaliranja lestvic in podlestvic čuječnosti. Izsledki te analize potrjujejo zgornje ugotovitve o

razliki med zavedanjem kot takim in delovanjem z zavedanjem. Razkrivajo pa tudi, da je

pojem delovanje z zavedanjem celo bližje sprejemanju kakor zavedanju (podlestvica KIMS

delovanje  z  zavedanjem  in  vprašalnik  MAAS  sta  bližje  skupini  mer  sprejemanja  kakor

zavedanja).  Če  upoštevamo  le  uporabljene  podlestvice  in  odmislimo  vprašalnike  KIMS,

PHLMS in MAAS kot enovite čuječnostne mere, sta na grafu (glej sliko  22 na strani  193)

jasno prepoznavni dve grupaciji, ki približno ustrezata facetama zavedanje (podlestvice KIMS

opazovanje,  KIMS  opisovanje  in  PHLMS zavedanje)  ter  sprejemanje  (podlestvice  KIMS

sprejemanje  brez  presojanja,  KIMS  delovanje  z  zavedanjem  in  PHLMS  sprejemanje).

Ponovno – podobno, kot sem ugotavljal že v Uvodu –, se torej potrjuje dvofaktorski model

čuječnosti kot najustreznejši.

Če se vrnem k razpravi o odnosu med čuječnostjo in anksioznostjo, lahko zapišem, da je s

slednjo bistveno bolj povezano »delovanje z zavedanjem«, torej vnašanje zavedanja v svoje

delovanje, kot pa zgolj zavedanje kot táko (npr. zavedanje sončnih žarkov na koži, opažanje

različnih  vonjev,  zavedanje  napetosti  svojih  mišic  itd.).  Tako  lahko  razložimo,  zakaj

vprašalnik  MAAS  (kjer  je  poudarek  na  »delovanju  z  zavedanjem«)  vendarle  korelira  z

anksioznostjo, čeprav manj kot mere čuječnostnega faktorja sprejemanje, medtem ko so mere

zavedanja kot takega z anksioznostjo le šibko povezane.

Pri  razlagi  ugotovitve,  da  je  faceta  zavedanje  (vsaj  navidez)  le  šibko  povezana  z

anksioznostjo,  je  lahko  v  pomoč dvodimenzionalni  model  čuječnosti,  ki  ga  je  oblikovala

Cardaciotto (2005) in ki sem ga predstavil v Uvodu. Po tem modelu zavedanje in sprejemanje

nista neločljivo povezana, hkrati sta lahko prisotna oba elementa ali pa le eden od njiju, in

tako so možna štiri psihološka stanja: čuječnost (visoko zavedanje in visoko sprejemanje), tok

(ang.  flow; visoko sprejemanje ob nizkem zavedanju), uspešno izogibanje doživljanju in/ali
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uspešna kontrola doživljanja (nizko zavedanje in nizko sprejemanje) ter neuspešno izogibanje

doživljanju in/ali neuspešna kontrola doživljanja (visoko zavedanje ob nizkem sprejemanju).

Izhajajoč iz opisane teorije, je potrebno odnos med čuječnostjo in anksioznostjo preučevati s

sočasnim  ločenim  upoštevanjem  obeh  facet  čuječnosti  in  ne  s  preprostim  koreliranjem

skupnih  skorov  čuječnostnih  vprašalnikov  z  vprašalniki  anksioznosti.  Domnevamo  lahko

namreč,  da  bodo  imeli  visoko  (eksplicitno)  anksiozni  posamezniki  (tj.  posamezniki,  pri

katerih je prisotno neuspešno izogibanje doživljanju in/ali  neuspešna kontrola doživljanja)

sicer  nizek  rezultat  na  dimenziji  sprejemanja,  toda  hkrati  visok  rezultat  na  dimenziji

zavedanja.  Upoštevanje  zgolj  skupnega  skora,  tj.  seštevka  obeh  facet  –  npr.  kompozita

podlestvic vprašalnika PHLMS, bi v tem primeru pokazalo srednjo izraženost čuječnosti in ne

bi  bilo  diskriminativno  glede  na  osebe  s  povsem  nasprotno  kombinacijo  lastnosti,  tj.  z

visokim sprejemanjem ob nizkem zavedanju. Nizek rezultat na obeh podlestvicah (torej nizko

izražena  čuječnost)  pa  bi  v  skladu  s  predstavljeno  teorijo  pomenil  pravzaprav  tudi  nizko

anksioznost, natančneje uspešno regulacijo in/ali (zaradi izogibanja doživljanju) nezavedanje

le-te.

Ker je potemtakem, kot lahko izpeljemo iz omenjene teorije, korelacija med zavedanjem in

anksioznostjo  odvisna od  ravni  sprejemanja  (v  območju  visokega sprejemanja  naj  bi  bila

korelacija negativna, v območju nizkega sprejemanja pa pozitivna), kar je možno ustrezno

vizualizirati  šele  v trirazsežnem prostoru,  je pričakovana (povprečna) bivariatna korelacija

med  zavedanjem  in  eksplicitno  anksioznostjo  okrog  nič.  Ravno  toliko  torej,  kot  znašajo

tovrstne  bivariatne  korelacije  v  pričujoči  raziskavi.  Seveda  pa  to  ne  pomeni  nujno,  da

zavedanje z anksioznostjo tudi v resnici ni povezano.17

Da bi v dobljenih rezultatih odkril dejansko vlogo zavedanja v odnosu med čuječnostjo in

anksioznostjo, sem primerjal raven anksioznosti med štirimi skupinami v skladu z modelom,

ki ga je postavila Cardaciotto (2005). Skupine sem oblikoval s križanjem dimenzij zavedanje

in  sprejemanje:  (i)  visoko  sprejemanje  in  visoko  zavedanje  (čuječnost),  (ii)  visoko

sprejemanje in nizko zavedanje, (iii) nizko sprejemanje in visoko zavedanje ter (iv) nizko

17 Kar je opisano v tem odstavku, seveda velja le v primeru, da razpolagamo z veljavno izmerjeno anksioznostjo.
Če pa upoštevamo, da je (lahko) raven zavedanja povezana tudi z veljavnostjo samoocenjevalnega merjenja
anksioznosti,  postane  situacija  še  bolj  zapletena.  V  tem primeru  lahko  namreč  nivo  zavedanja,  natančneje
posameznikova  kapaciteta  za  zaznavanje  znakov  svoje  tesnobe,  bodisi  dodatno  poveča  korelacijo  med
zavedanjem  in  samooceno  anksioznosti  (pri  nizko  sprejemajočih  osebah)  bodisi  jo  zmanjša  (pri  visoko
sprejemajočih posameznikih).
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sprejemanje in nizko zavedanje. Po pričakovanju je bila na obeh vprašalnikih anksioznosti

najmanj  tesnobna  skupina  čuječnih.  Najbolj  anksiozni  pa  sta  bili  obe  skupini  z  nizkim

sprejemanjem, ne glede na višino zavedanja – razlika med slednjima skupinama ni statistično

pomembna. Nasprotno se ti dve skupini po anksioznosti obe pomembno (natančneje, za eno

od razlik  p znaša  0,07)  razlikujeta  od  skupine  čuječnih.  Obenem se  skupina  čuječnih  ne

razlikuje signifikantno od skupine nizko zavedanje/visoko sprejemanje, kljub temu, da med

njima obstaja razlika v ravni zavedanja. Hkrati pa obstaja statistično pomembna razlika med

slednjo skupino in skupino nizko zavedanje/nizko sprejemanje – skupini se razlikujeta po

izraženosti  sprejemanja,  ne  pa  tudi  po  višini  zavedanja.  Če povzamem,  v  splošnem se  v

anksioznosti med seboj statistično pomembno razlikujejo tiste skupine, ki se hkrati razlikujejo

tudi po višini sprejemanja, medtem ko za zavedanje o takšni razlikovalni vlogi ne moremo

govoriti.

Ker  sem  želel  preveriti  interakcijo  med  zavedanjem  in  sprejemanjem,  sem  opravil  še

dvosmerno analizo variance. Ta je pokazala statistično signifikanten učinek sprejemanja na

anksioznost, in sicer za oba vprašalnika tesnobnosti. Na ravni trenda je bil pri obeh merskih

pripomočkih statistično pomemben tudi učinek zavedanja. Za vprašalnik LA je bila na nivoju

trenda statistično pomembna tudi interakcija med zavedanjem in sprejemanjem. Interakcija

kaže,  da ob visoki izraženosti  sprejemanja zavedanje nima večjega efekta na anksioznost.

Drugače pa je, kadar je sprejemanje nizko, takrat je anksioznost nižja, ko je zavedanje višje.

Preverjanje  interakcije  tako  potrjuje  in  obenem  pomembno  dopolnjuje  zgoraj  opisane

ugotovitve, pridobljene z enosmerno analizo variance.

Povzamem lahko, da sta eno- in dvosmerna analiza variance podprli ugotovitev o večji vlogi

facete  sprejemanje  v  odnosu  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  v  primerjavi  s  faceto

zavedanja. Nista pa podprli modela Cardaciotto (2005), po katerem bi morali imeti udeleženci

z  nizkim  sprejemanjem  in  visokim  zavedanjem  (torej  osebe  s  t.  i.  neuspešno  kontrolo

doživljanja)  višjo anksioznost  kot  udeleženci,  pri  katerih sta  obe faceti  nizko izraženi  (tj.

osebe s t. i. uspešno kontrolo doživljanja). Celo nasprotno, kot kaže, tudi faceta zavedanje

nekoliko doprinese k negativni povezanosti čuječnosti in anksioznosti, dasiravno v bistveno

manjši meri kot sprejemanje. Očitno je zavedanje še zlasti pomembno ob nizko izraženem

sprejemanju.
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Ob tem je  potrebno  opozoriti,  da  so  bile  analize  variance  opravljene  na  podatkih,  ki  so

vključevali  zgolj  samooceno  anksioznosti,  na  slednjo  pa  je  v  določeni  meri,  kot  sem

ugotavljal  v  prejšnjem  podpoglavju,  vplivala  tudi  raven  zavedanja.  V  primeru  (dovolj

velikega)  vpliva  zavedanja  na  samooceno  tesnobnosti  je  resnična  (oz.  dejanska)  raven

anksioznosti pri udeležencih z nizko izraženim zavedanjem nekoliko višja. To pa pomeni, da

bi  se  ob  uporabi  »idealnih«  podatkov  o  anksioznosti  udeležencev  v  enosmernih  analizah

variance  lahko  povečale  (in  morda  postale  statistično  pomembne)  tudi  razlike  med

skupinama,  ki  se  razlikujeta  po  ravni  zavedanja,  medtem  ko  bi  se  v  dvosmerni  analizi

variance  povečal  učinek  faktorja  zavedanje.  Z  drugimi  besedami,  upravičeno  lahko

domnevam, da je učinek zavedanja še nekoliko večji, kot so pokazale računske analize.

Po drugi strani pa obstajajo določeni znaki tudi za pozitivno povezanost med zavedanjem in

anksioznostjo. Dve podlestvici, ki sta povezani z zavedanjem (PHLMS zavedanje ter KIMS

delovanje  z  zavedanjem),  namreč  v  pozitivni  smeri  korelirata  s  testom  selektivnega

usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje18. Korelaciji sta sicer nizki in se le približujeta

statistični  pomembnosti,  vendar  se  podoben  vzorec  odraža  tudi  v  analizi  treh  kanoničnih

modelov,  kjer  je  v  vseh  treh  primerih  kanonična  korelacija  med  latentnima  variablama

čuječnost  in  anksioznost  v  drugi  kanonični  funkciji  nizka,  vendar  pozitivna  in  statistično

pomembna na ravni trenda.  Kanonični  variat  anksioznosti  je  pri  tem povezan predvsem s

testom selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje, čuječnostni kanonični variat

pa v dveh modelih predvsem z vprašalnikom MAAS in v enem modelu zlasti s podlestvico

PHLMS zavedanje.  Kot  kaže,  bi  utegnila  obstajati  določena  povezanost  med čuječnostno

dimenzijo zavedanje ter opreznostjo oz. pazljivostjo, tj. anksioznostno konotirano pozornostjo

oz. selektivnim usmerjanjem le-te na grožnjo.

Ob tem naj  pripomnim,  da  so  tudi  sama slovenska  beseda  čuječnost  (in  prav  tako  njeni

ustreznici  v  angleškem  in  nemškem  jeziku)  pomensko  ali  etimološko  povezane  tudi  s

tovrstnim  odtenkom pozornosti.  Slovar  slovenskega  knjižnega  jezika  (1995),  denimo,  pri

enem  od  pomenov  besede  čuječnost  navaja  podobne  besede  »pazljivost«,  »skrbnost«,

18 Zanimivo je,  da sta korelaciji  podlestvic  PHLMS zavedanje in  PHLMS sprejemanje s  testom selektivnega
usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje (čeprav sta, kot je v pričujoči raziskavi značilno za implicitne mere
anksioznosti, sicer nizki in se zgolj približujeta statistični pomembnosti) medsebojno diametralno nasprotni. Za
PHLMS zavedanje znaša korelacija r = 0,10 (p = 0,33), za PHLMS sprejemanje pa r = -0,11 (p = 0,28).
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»opreznost« ter med primeri uporabe »potrebna je večja čuječnost pred sovražno dejavnostjo«

in »napeta, neprestana čuječnost«.

Zaključim lahko, da je preučevanje facete zavedanja v pričujoči raziskavi pokazalo do neke

mere  dvojen  pomen  te  čuječnostne  dimenzije.  V  enem  delu  je  zavedanje,  podobno  kot

sprejemanje, negativno povezano z anksioznostjo, v drugem delu pa lahko nastopa tudi kot

pozitivni korelat anksioznosti ali celo njen del.

4.2 Pomen ugotovitev za teorijo in prakso

Pričujoča  raziskava  je  po  mojem  védenju  prva,  ki  se  je  osredotočila  na  odnos  med

konstruktoma čuječnosti in anksioznosti. Ker so se dosedanje študije tega odnosa lotevale le

postransko ter  parcialno,  ali  so  sploh preučevale  samo učinek čuječnostnih  programov in

intervenc na anksioznost oz. anksioznostne simptome, lahko ugotovitve pričujoče raziskave

predstavljajo pomembno podlago ali vsaj izhodišče za utemeljene trditve o vlogi čuječnosti v

omenjenih programih in intervencah, kar velja tako za raven teorije kot tudi prakse.

Precej  zanesljiva  ugotovitev  o  razmeroma  močni  povezanosti  med  preučevanima

konstruktoma, ki je plod te raziskave, se ujema z ugotovitvami dosedanjih raziskav, ki so med

čuječnostjo in anksioznostjo praviloma odkrivale negativno povezanost (npr. Brown in Ryan,

2003;  Roemer  idr.,  2009;  Kohls  idr.,  2009;  Walsh  idr.,  2009),  in  v  teoretičnem  smislu

predstavlja pomemben doprinos h kartiranju osebnostnega prostora, saj sta tako anksioznost

kot tudi čuječnost konstrukta s precejšnjim teoretičnim pomenom. Zlasti anksioznost zavzema

eno od osrednjih mest v osebnostnem univerzumu, skupaj s povezanimi konstrukti, kot so

nevroticizem, negativni afekt in depresivnost. Čuječnost pa je postala teoretično zanimiva tudi

zaradi izrednega zanimanja, ki zanjo vlada v praksi, pri čemer razvoj na teoretičnem področju

po moji oceni zaostaja za razvojem na polju aplikacij.

Vendar pa so razvoj znanstvenih teorij o čuječnosti, in s tem bazične raziskave, ki k njemu

bistveno doprinesejo, ključni za oblikovanje čuječnostnih programov in intervenc, ki bodo

koherentne,  ekonomične  in  ustrezno  utemeljene.  Precejšen  delež  dosedanjih  raziskav

čuječnosti se je osredotočil na njene učinke v praksi, bistveno manj empiričnih raziskovalnih

prizadevanj pa je bilo vloženih v ugotavljanje, ali je konstrukt čuječnosti dejansko tisti, ki

predstavlja faktor spremembe,  ali  pa so za slednjo odgovorni drugi elementi  čuječnostnih
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intervenc, od, denimo, psihoedukacije, ki je pogosto del obstoječih čuječnostnih programov,

do nespecifičnih faktorjev, kot je klientovo pričakovanje pozitivnega učinka. Menim, da je

pričujoča  raziskava,  s  temeljno  ugotovitvijo  o  povezanosti  čuječnosti  in  anksioznosti  kot

konstruktov,  odvzela  nekaj  stopenj  dvoma  v  potencialni  učinek  čuječnosti  kot  take  pri

zmanjševanju anksioznosti, in tudi pri uporabi čuječnostnih intervenc nasploh.

Kot sem zapisal že v Uvodu, je raziskovanje sprejemajočega zavedanja trenutno v fazi, ko sta

ključna definiranje čuječnostnega konstrukta ter ugotavljanje njegove strukture. Po mnenju

Dimidjianove in  Linehanove  (2003)  razvoj  skupnega  konsenza  glede  ključnih  komponent

čuječnosti predstavlja enega najbolj kritičnih korakov pri raziskovanju klinične uporabe le-te,

saj je deficit pri jasni opredelitvi konstrukta povzročil precejšnje nejasnosti, kot npr. enačenje

čuječnostnih intervenc z ukrepi, ki temeljijo na sprejemanju, enačenje čuječnostnih intervenc

z meditacijo, zmedo pri ločevanju čuječnosti od relaksacije in podobno. Še več, pomanjkanje

konsenza o tem, kaj sestavlja in opredeljuje čuječnost, je oviralo napredek pri ugotavljanju

aktivnih  sestavin  v  čuječnostnih  intervencah  ter  pri  odkrivanju  čuječnostnih  mehanizmov

spremembe. Zato imajo po mojem mnenju veliko relevantnost izsledki pričujoče raziskave o

pomenu posameznih ključnih čuječnostnih facet v odnosu z anksioznostjo in tudi nasploh.

Ti izsledki so zelo zanimivi in v določeni meri presenetljivi. Raziskava je namreč pokazala, da

ima faceta sprejemanje v odnosu med čuječnostjo in anksioznostjo bistveno večji pomen od

facete zavedanje. Zelo podobne rezultate je v svoji študiji dobila tudi Cardaciotto s sodelavci

(Cardaciotto idr., 2008). Slednji avtorji so uporabili vprašalnik PHLMS, v moji raziskavi pa

se  je  enak  vzorec  izrazil  tako  z  vprašalnikom  PHLMS  kot  tudi  s  (štirifaktorskim)

vprašalnikom  KIMS.  Ugotovljeni  večji  pomen  sprejemanja  ima  potencialno  izjemno

pomembne  teoretične  implikacije,  saj  je  v  skupnosti  strokovnjakov,  ki  se  ukvarjajo  z

raziskovanjem in uporabo čuječnosti, splošno razširjeno prepričanje, da je zavedanje primarni

element  tega  konstrukta.  Za  nekatere  celo  edini  –  denimo Brown in  Ryan  (2004)  vidita

sprejemanje kot posledico čuječnosti in ne kot del samega čuječnostnega konstrukta. Rezultati

pričujoče raziskave pa ustaljena prepričanja potencialno postavljajo na glavo. Ne samo, da se

je faceta zavedanje izkazala kot precej šibkeje povezana z anksioznostjo, temveč se je med

zavedanjem in anksioznostjo na določeni ravni pokazala celo pozitivna povezanost.

V luči dobljenih ugotovitev se odpirajo vprašanja, ki so pomembna tudi za čuječnost nasploh,

ne  le  za  njen  odnos  z  anksioznostjo:  Kako  je  potemtakem  z  enofaktorskim  modelom
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čuječnosti,  ki vključuje zgolj zavedanje – je takšen model sploh realen,  ali so smiselni le

modeli, ki vključujejo dva ali več faktorjev? Je pri slednjih modelih pravzaprav sprejemanje

najpomembnejši  faktor?  Ali  bi  bil  morda  najustreznejši  celo  enofaktorski  model,  ki  bi

vseboval le sprejemanje? Bi takšen konstrukt sploh še lahko imenovali čuječnost?

Ne glede na to, kako bi ga poimenovali, si je težko predstavljati, kako bi lahko posameznik

svoje doživljanje (aktivno) sprejel, če ga ne bi prej opazil oz. se ga zavedel. Sploh glede na to,

da je čuječnost pogosto opredeljena kot pojem, ki vključuje intencionalnost (npr. Kabat-Zinn,

1990), torej kot aktiven proces, ki ne le deluje na ravni zavesti, temveč tudi (že po definiciji)

vsebuje voljno kontrolo.

Zavedanje tako pojmujem kot nujen element čuječnosti, ki v posameznikovo zavest »naloži«

vsebine njegovega doživljanja, katere oseba potem lahko sprejme ali pa tudi ne. V kolikor

sprejemanje ni prisotno in gre za vsebine, povezane z negativnim afektom, lahko po mojem

mnenju  zaradi  izogibanja  doživljanju  (npr.  supresije  misli)  ali  morebitnega  drugega

podobnega pojava pride do intenzifikacije negativnega doživljanja. Vendar pa to ni nujno. Kot

kažejo  rezultati  pričujoče raziskave,  je  ob odsotnosti  sprejemanja  že tudi  sámo zavedanje

povezano z nižjo anksioznostjo, kar je možno pojasniti z mehanizmi delovanja čuječnostne

facete zavedanje, ki sem jih opisal v Uvodu in jih uvrstil v dve glavni kategoriji: decentrirana

perspektiva in sprememba fokusa pozornosti. Decentrirana perspektiva obsega mehanizme, ki

temeljijo  na  zmanjšanju  avtomatičnosti  reagiranja,  ter  mehanizme,  ki  temeljijo  na  večji

objektivnosti  v  odnosu  do  doživljanja.  Sprememba  fokusa  pozornosti  pa  k  razgradnji

negativnega  afekta  doprinese  preko  (povečanega)  zavedanja  drugih,  bolj  pozitivno

konotiranih vsebin, ki so v posameznikovi situaciji prisotne sočasno z negativno konotiranimi

vsebinami. Zavedanje namreč ne pomeni zgolj zavedanja negativnih, marveč tudi opažanje in

zavedanje pozitivnih dražljajev.

V nekaterih primerih torej zavedanje samo po sebi lahko deluje toksično (zlasti v kombinaciji

z izogibanjem doživljanju), včasih pa lahko (ravno tako že samo po sebi) doprinese k večjemu

emocionalnemu  blagostanju  posameznika.  Vloga  sprejemanja  svojega  doživljanja  je  po

mojem menju po eni strani v tem, da preprečuje izogibanje doživljanju in s tem toksičen

učinek zavedanja (ki je sicer pogost pri različnih oblikah  psihopatologije, npr. pri socialni

fobiji in panični motnji, za kateri je značilna nizka raven sprejemanja), po drugi strani pa ima
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sprejemanje tudi bolj direktne pozitivne učinke (npr. na področju anksioznosti je pomemben

učinek desenzitizacije prek izpostavitve grozečim dražljajem).

Spričo opisane možnosti, da ob odsotnosti sprejemanja nastopi izogibanje doživljanju (ki je v

bistvu nasprotje slednjega), se teza, da se sprejemanje pojavi kot (nujna) posledica zavedanja

(Brown in Ryan, 2004), zdi verjetna le v primerih, ko izogibanje doživljanju ni prisotno. A

hkrati to pomeni, da je prisotno (vsaj minimalno) sprejemanje, zato je v teh primerih težko

reči, kaj predhodi čemu – ali je sprejemanje posledica zavedanja ali pa je morda obratno.

Sprejemanje gotovo vpliva na zavedanje v tem smislu. da širi obseg in količino vsebin, ki

(lahko) vstopijo v zavest.

Vprašanje je tudi, ali so mehanizmi delovanja zavedanja (npr. mehanizmi, ki se nanašajo na

decentrirano  perspektivo)  sploh  uresničljivi  v  popolni  odsotnosti  sprejemanja.  Zavedanje

lahko  namreč  poteka  na  dva  načina  oz.  v  dveh  oblikah:  kot  zavedanje,  ki  je  umirjeno,

decentrirano, do neke mere objektivno in nepristransko, tekoče in pretočno, ali kot zavedanje,

ki je tesnobno, centrirano, izrazito subjektivno in enostransko, fiksirano in perseverativno. V

nasprotju s prvo obliko zavedanja pri drugi težko pričakujemo pozitivne afektivne učinke.

Razlika med opisanima oblikama zavedanja je podobna Wellsovemu (2006) ločevanju med

čuječnostjo in kognitivnim pozornostnim sindromom (glej tabelo 2 na strani 122). Kot kaže,

je  za  »čuječni«  način  zavedanja  potrebna  vsaj  minimalna  raven  sprejemanja,  oz.

nereaktivnosti in nepresojanja (slednja koncepta sta s sprejemanjem tesno povezana)19.

Vendar pa vprašalniki čuječnosti, ki sem jih uporabil v pričujoči raziskavi, sodeč po vsebini

njihovih postavk,  obeh oblik zavedanja v bistvu ne razločujejo in merijo bolj  ali  manj  le

splošno  zavedanje,  kar  otežuje  izpeljavo  zaključkov  o  zavedanju  iz  dobljenih  rezultatov.

Morda je tudi to razlog, da se je v rezultatih odrazila dvojna, protislovna vloga zavedanja v

odnosu med čuječnostjo in anksioznostjo.

V svoji  raziskavi  so Baer  idr.  (2008) dobili  celo negativno korelacijo  med čuječnostnima

faktorjema opazovanje (ki v precejšnji meri odraža zavedanje) in nepresojanje, vendar le v

splošni populaciji, ne pa tudi na vzorcu oseb, ki so imele izkušnje z  meditacijo. Po razlagi

avtorjev  naj  bi  pri  osebah  z  nizko  izraženo  čuječnostjo  (in  tukaj  je  bržkone  ključna

19 Petfaktorski  model čuječnosti  (Baer  idr.,  2006)  se od podobnega štirifaktorskega modela (Baer  idr.,  2004)
razlikuje  le  po  tem,  da  namesto  faktorja  sprejemanje  brez  presojanja  (oz.  dopuščanje)  vsebuje  faktorja
nereaktivnost do notranjega doživljanja in nepresojanje tega doživljanja.
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komponenta sprejemanje svojega doživljanja, op. M. Č.) opazovanje notranjega doživljanja

pomenilo že tudi presojanje le-tega, pri bolj čuječnih osebah (meditatorji) pa ne.

Sam menim, da je problem predvsem v lestvicah, ki merijo zavedanje na pomanjkljiv način,

kar  pa  je  posledica  zaenkrat  še  (zaradi  deficita  tovrstnih  raziskav)  pomanjkljivo

konceptualizirane strukture čuječnosti, še zlasti njene facete zavedanje. Eden od izrazov oz.

pokazateljev  tega  problema  je  tudi  ugotovitev,  ki  jo  je  v  pričujoči  raziskavi  pokazalo

multidimenzionalno skaliranje lestvic čuječnosti, in sicer, da sta podlestvica KIMS delovanje

z zavedanjem ter vprašalnik MAAS (ki naj bi meril zgolj čuječno zavedanje) bližje skupini

»sprejemanje« kot skupini »zavedanje«, čeravno bi pričakovali nasprotno.

Če povzamem, vse kaže na to, da sta zavedanje in sprejemanje dve plati istega kovanca, in če

naj govorimo o čuječnosti, mora biti prisotno oboje – obe faceti sta bistveni in nepogrešljivi

sestavini  konstrukta  čuječnosti.  Zavedanja  svojega  doživljanja,  ki  nima  značilnosti

sprejemanja,  dopuščanja,  nepresojanja  in  nereaktivnosti,  ne  moremo  imenovati  čuječno

zavedanje, podobno pa tudi sámo sprejemanje še ne more predstavljati čuječnosti. Menim, da

bi bilo potrebno v čuječnostnih vprašalnikih faceto zavedanje meriti na način, ki bi odražal

nepresojajočo, sprejemajočo naravo čuječnega zavedanja, in ne kot zavedanje na splošno, kot

je sedaj prisotno v večini obstoječih vprašalnikov čuječnosti.  V tem primeru bi  se morda

izkazalo, da je vendarle možen model čuječnosti, ki vsebuje zgolj en faktor. Vendar ta faktor

ne bi bil niti zavedanje niti sprejemanje, temveč – sprejemajoče, nepresojajoče zavedanje (kar

je  pravzaprav definicija  čuječnosti).  Poskusi  obstoječih čuječnostnih vprašalnikov,  da bi s

kombinacijo splošnega zavedanja ter sprejemanja lastnega doživljanja merili čuječnost, pa se

v luči zgornjega razmišljanja zdijo manj ustrezni.

Naj  v  zvezi  z  zavedanjem dodam še opombo,  ki  se  nanaša  specifično na temo pričujoče

raziskave, torej na anksioznost. Kot sem že omenil v prejšnjem podpoglavju, je preučevanje

zavedanja v tej raziskavi pokazalo do neke mere dvojen pomen te čuječnostne dimenzije: V

enem delu je,  podobno kot sprejemanje,  zavedanje negativno povezano z anksioznostjo, v

drugem delu pa je povezanost z anksioznostjo celo pozitivna. Menim, da tudi slednje (torej

pozitivna  povezanost  zavedanja  s  tesnobnostjo) ni  presenetljivo,  saj  je  anksioznost  kot

emocija,  katere  funkcija  je  zaščita  organizma  pred  nevarnostjo,  inherentno  povezana  s

pozornostjo in opažanjem (zavedanjem) morebitne nevarnosti. Tako tudi ni naključje, da se je

pozitivna  povezanost  zavedanja  z  anksioznostjo  pokazala  prav  na  testu  selektivnega
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usmerjanja pozornosti  na grozeče dražjlaje,  ki v svojem bistvu meri delovanje pozornosti.

Vsaka od obeh omenjenih vlog zavedanja pa obsega, kot kaže, le razmeroma majhen delež

variance  le-tega,  zato  tudi  z  matematičnega  vidika  ni  problematično,  da  bi  zavedanje

vključevalo obe funkciji. Tako domnevno en del variance zavedanja z anksioznostjo korelira

pozitivno, neki drugi del pa negativno.

Posebno vrednost raziskave predstavlja vključitev implicitnih mer anksioznosti. Čeprav so bili

tovrstni  učinki  majhni  in  pogosto  pod (v  bistvu  arbitrarno  določenim)  pragom statistične

pomembnosti, so k ugotovitvam študije vendarle prispevali nekaj pomembnih vpogledov. S

korelacijo (čeravno blago) z merami čuječnosti so v določeni meri potrdili povezanost med

čuječnostjo  in  anksioznostjo,  ugotovljeno  z  eksplicitnimi  merami,  in  jo  dopolnili,  saj  so

domnevno pojasnili delež tistega dela variance anksioznosti, ki ga samoocenjevalne mere niso

dosegle. Poleg tega pa so s pozitivnimi korelacijami s čuječnostno faceto zavedanje opozorili

na zapleteno vlogo te čuječnostne dimenzije – ne samo v odnosu čuječnosti z anksioznostjo,

marveč tudi na področju čuječnosti nasploh.

Bržkone najpomembnejši  razlog vključitve implicitnih mer anksioznosti  v raziskavo pa je

predpostavljeni  negativni  učinek  čuječnostne  variabilnosti  na  veljavnost  merjenja  drugih

konstruktov, kar je vsaj teoretično pomembna težava pri koreliranju čuječnosti s katero koli

samoocenjevalno mero.  Spričo dejstva,  da je  samoocenjevanje prevladujoč način merjenja

psiholoških  konstruktov,  gre  za  splošni  problem  pri  raziskovanju  čuječnosti.  Rezultati

tovrstnih analiz v pričujoči raziskavi so nakazali podporo za obstoj predstavljenega problema,

kar  pomeni,  da  bi  morali  raziskovalci  čuječnosti  pri  oblikovanju  raziskovalnih  načrtov

razmisliti tudi o tem vidiku. Doslej pa se je temu vprašanju, poleg pričujoče, posvetila le ena

sama raziskava,  kljub  temu,  da  se  samoocenjevalne  mere  tipično  pojavljajo  v  raziskavah

čuječnosti.

Omenjeno študijo sta izvedla Brown in Ryan (2003), ki sta pri udeležencih z višjo čuječnostjo

ugotovila večjo konkordanco med implicitnim in eksplicitnim afektivnim doživljanjem, kar

po  njunem  mnenju  kaže,  da  so  bolj  čuječni  posamezniki  morda  bolj  uglašeni  na  svoje

implicitne emocije in to zavedanje izražajo v svojih eksplicitnih samoopisih. Avtorja menita,

da je potrebno nadaljnje raziskovanje za celovitejšo obravnavo te ideje, dobljeni rezultati pa

naj bi se ujemali z različnimi teorijami, ki trdijo, da povečanje čuječnosti (denimo z namernim
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prakticiranjem  le-te  ali  s  psihoterapijo)  omogoča  razkritje  predhodno  nedostopnih

emocionalnih in drugih psiholoških realitet (Wilber, 2000).

Nenazadnje  je  pričujoča  raziskava  pomembna  tudi  za  razvoj  raziskovanja  čuječnosti  v

slovenskem  prostoru,  ki  je  trenutno  še  v  povojih  in  tako  znatno  zaostaja  za  tovrstnimi

aktivnostmi v tujini.

4.3 Problemi in možnosti za nadaljnje raziskovanje

Kot  delni  problem raziskave bi  izpostavil  velikost  vzorca.  Za  glavne,  vnaprej  predvidene

statistične analize je bil vzorec dovolj velik, drugače pa je bilo z dodatnimi analizami. Teh

nisem mogel načrtovati vnaprej, saj sem se zanje odločil naknadno, med samim procesom

obdelave rezultatov, z namenom doseganja globljega uvida in dodatne razjasnitve določenih

vidikov  raziskovalnega  problema.  Pri  večini  od  teh  analiz  se  je  osnovni  vzorec  delil  na

podskupine  (glede  na  preučevane  spremenljivke),  kar  je  pomenilo  zmanjšanje  statistične

moči. Zlasti neugodno je bilo zmanjšanje moči pri analizah, ki so vključevale implicitne mere

anksioznosti; pri njih je bil namreč že tako ali tako izražen majhen učinek, zmanjšanje stopenj

svobode  pa  je  pri  statističnih  testih  še  dodatno  znižalo  možnost  za  dosego  statistične

pomembnosti.  Ker so ugotovljeni  učinki  vsebinsko pomembni,  bi  bila  dobrodošla  njihova

statistična potrditev,  le-to pa bi predvidoma doprinesla večja velikost vzorca, saj je šlo za

učinke, ki so se statistični pomembnosti približevali.

Velikost  vzorca  so  do  določene  mere  zmanjševali  tudi  manjkajoči  podatki,  zlasti  izpad

rezultata vprašalnika KIMS na delu vzorca,  ki je nastal kot posledica tehnične napake pri

razmnoževanju  vprašalnikov.  Kjer  je  bilo  to  mogoče,  sem  zato  pri  statistični  obdelavi

podatkov udeležence z manjkajočimi vrednostmi izključeval glede na posamezno analizo.

Z ozirom na to, da so implicitne mere, vključene v raziskavo, pokazale le blage učinke, se

postavlja  vprašanje,  ali  bi  bile  od  t.  i.  objektivnih  mer  anksioznosti  katere  druge  morda

primernejše.  Problem, povezan s  slabostmi samoocenjevalnega pristopa,  pa bi  bilo  najbrž

možno vsaj do neke mere rešiti tudi z vključitvijo dodatnih ocenjevalcev, npr. sorodnikov,

prijateljev, znancev, ki bi z vprašalniki ocenili anksioznost udeležencev.

Naj omenim še problem, ki se je pojavil pri izboru besednih dražljajev za test selektivnega

usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje. Z analizo pogostosti besed v slovenskem jeziku
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na referenčnem besedilnem korpusu FidaPLUS (glej Arhar, 2007) sem izbral pare besed s

približno enako frekventnostjo. Vendar imajo nekatere besede v besedilnem korpusu same po

sebi  dokaj  nizko  frekvenco,  toda  če  štejemo  vse  besede,  ki  izhajajo  iz  istega  besednega

korena,  se  lahko zastopanost  takšne  skupine  med seboj  sorodnih  besed v  korpusu precej

poveča.  Kot  primer  naj  navedem besedi  »pretepen«  in  »kneginja«.  Obe  se  v  besedilnem

korpusu pojavita približno enakokrat, toda če upoštevamo še vse ostale besede, izpeljane iz

njunih korenov (npr. »pretep«, »pretepsti«, »pretepli«, »pretepanje« ter »knez«, »kneževina«

itd.), so po vsej verjetnosti v slovenskem jeziku pogostejše besede, povezane s pretepom, kot

besede, povezane s kneginjo.

Tega  problema po mojem mnenju  ni  mogoče  enostavno  rešiti.  Tudi  razširitev  analize  na

ugotavljanje pogostosti drugih besed iz istega korena ne bi predstavljala zadovoljive rešitve,

saj bi se pojavilo vprašanje, kako daleč pri izboru sorodnih besed je potrebno slediti istemu

korenu. Ali naj bi bila, denimo, v analizo dodatno vključena le beseda »knez« ali morda tudi

»kneževina«, ki je besedi »kneginja« vsebinsko manj podobna? Pri izbiri dražljajev za test

selektivnega usmerjanja pozornosti na grozeče dražljaje zato nisem upošteval le podatka o

številčnosti besed kot takih v besedilnem korpusu, ampak sem posamezno besedo vključil v

besedni  par  le  v  primeru,  ko  sem  tudi  v  premisleku,  glede  na  svoje  lastne  izkušnje  s

slovenskim jezikom, ocenil, da sta v paru besedna dražljaja, ki se v jeziku približno enako

pogosto  pojavljata,  vključno  z  njunimi  najpogostejšimi  korensko  sorodnimi  variacijami.

Drugače  povedano,  številčnost  določene  besede  v  besedilnem korpusu je  sicer  pri  izboru

predstavljala glavni kriterij,  vendar pa je moral izbrani dražljaj zadostiti tudi pogoju, da v

slovenščini ni bil ne manj in ne bolj vsakdanji kot drugi dražljaj v besednem paru.

V nadaljnjem raziskovanju bi se bilo smiselno še podrobneje usmeriti na faceto zavedanje.

Koristno bi bilo dodatno preučevanje vloge, ki jo ima zavedanje v odnosu med čuječnostjo in

anksioznostjo. saj se je v pričujoči raziskavi ta vloga izkazala kot delno protislovna. Poleg

tega  bi  bilo  potrebno  nadalje  raziskovati  vlogo zavedanja  v  okviru  konstrukta  čuječnosti

nasploh.  Tretji  vidik  zavedanja,  kjer  je  potrebno  nadaljnje  raziskovanje,  pa  je  vpliv  te

značilnosti  na  veljavnost  samoocenjevalnega  merjenja  anksioznosti  ter  drugih  psiholoških

konstruktov – tovrstni učinek so nakazali tudi dobljeni rezultati.

Zaradi  kontrole  nekaterih  drugih  neželenih  vidikov  samoocenjevalnega  merjenja  bi  bilo

smiselno v nabor merskih pripomočkov vključiti še katero od mer socialne zaželenosti. Raven
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posameznikovega  zavedanja  naj  bi  namreč  vplivala  na  to,  koliko  se  ta  zaveda  svoje

anksioznosti, njegova težnja po dajanju socialno zaželenih odgovorov pa po vsej verjetnosti

vpliva  na  to,  koliko  je  svojo  anksioznost  posameznik  pripravljen  priznati  pri  reševanju

vprašalnika.

Spomniti  velja  še,  da  sta  eksplicitni  meri  tesnobnosti,  ki  sta  bili  tokrat  uporabljeni,

medsebojno  precej  korelirali.  To  sicer  ni  bilo  pričakovano,  vendar  bi  bilo  ob  morebitni

replikaciji študije vredno razmisliti, da bi enega od uporabljenih anksioznostnih vprašalnikov

(npr. Lestvico anksioznosti) nadomestil kak drug vprašalnik, ki bi z drugimi uporabljenimi

merami  tesnobnosti  koreliral  le  delno  in  tako  pokril  dodaten  del  variance  te  osebnostne

lastnosti.

Nadalje bi bilo smiselno raziskati (podobno, kot sem to v pričujoči raziskavi storil za facete

čuječnosti),  kako  so  s  sprejemajočim  zavedanjem  povezane  posamezne  (druge)  vrste

anksioznosti, denimo anksioznost kot stanje ali pa dimenzije tesnobnosti, kot jih opredeljuje

interakcijski model anksioznosti (Endler in Kocovski, 2001; Endler in Parker, 1991). Kot sem

že  omenil,  bi  bilo  dobrodošlo  v  nadaljnje  raziskovanje  odnosa  med  čuječnostjo  in

anksioznostjo vključiti tudi katero drugo implicitno oz. objektivno mero tesnobnosti.

Po tem, ko je tokratna študija s precejšnjo gotovostjo ugotovila povezanost med čuječnostjo in

anksioznostjo, bi v nadaljnjem raziskovanju tematike logično sledilo preučevanje vzročnosti

oz. morebitnih smeri vplivanja v tem odnosu. Tovrstnemu raziskovanju bi veljalo dodati še

(empirično)  preučevanje  mehanizmov  čuječnosti  in/ali  anksioznosti,  ki  doprinašajo  k

ugotovljeni povezanosti med konstruktoma.

Menim, da so nadaljnja raziskovalna prizadevanja na področju odnosa med čuječnostjo in

anksioznostjo kot konstruktoma vsekakor smiselna in potrebna. Kot sem namreč že omenil,

gre za tematiko, ki ima velik teoretični kot tudi praktični pomen, vendar pa je bilo doslej to

področje deležno premalo pozornosti raziskovalcev.

Naj  zaključim z  mislimi  o  tesnobi,  ki  jih  je  že  pred  več  kot  poldrugim stoletjem razvil

Kierkegaard in pred več kot polovico stoletja interpretiral  May (1950), vendar so še kako

aktualne  tudi  dandanes  in  so  presenetljivo  povezane  s  čuječnostjo:  V  vsakem  doživetju

anksioznosti, kasneje od obdobja dojenčka, je prisoten konflikt. Posameznik si želi premakniti

se naprej, uresničiti svoje možnosti, toda istočasno si želi, da tega ne bi naredil. Razlika med
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»nevrotikom« in »zdravim« je tako v tem, da se nezdrava oseba omeji, se zapre in žrtvuje

svojo svobodo, medtem ko gre zdrav posameznik naprej kljub konfliktu in uresniči  svojo

svobodo.
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5.0 Sklepi

Konstrukt  anksioznosti  ima  v  psihologiji  velik  teoretični  in  praktični  pomen.  V  teorijah

osebnosti kakor tudi v psihologiji emocij zaseda eno od osrednjih mest. Tudi s praktičnega

vidika je tesnoba pomemben pojav v življenju ljudi, ki se pogosto pojavlja in ima nemalokrat

zelo obremenjujoč vpliv na kvaliteto življenja in razvojne možnosti  posameznika.  Zato so

nedvomno smiselna raziskovalna prizadevanja, ki so povezana z iskanjem načinov za lažje in

učinkovitejše spoprijemanje posameznika s tem obremenjujočim čustvom.

Eden  od teh  načinov,  ki  je  še  razmeroma nov  in  manj  raziskan,  so  čuječnostni  pristopi.

Čuječnost  kot  posameznikovo  nepresojajoče,  sprejemajoče  zavedanje  svojega  trenutnega

doživljanja temelji na dveh osnovnih elementih, in sicer na zavedanju lastnega doživljanja ter

sprejemanju  oz.  dopuščanju  le-tega.  Rezultati  različnih  dosedanjih  raziskav  so  pokazali

obetavnost čuječnosti za zmanjševanje anksioznosti, vendar pa se doslej še nobena študija ni

osredotočila  na  osrednje  vprašanje,  to  je  odnos  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  kot

konstruktoma. Navedeno temo sem zato želel preučiti v okviru svoje doktorske raziskave.

Predpostavil sem, da med konstruktoma obstaja dokajšnja negativna povezanost. Navedeno

tezo  sem  utemeljil  z  nizom  različnih  mehanizmov  domnevnega  delovanja  čuječnosti  na

anksioznost,  ki  sem ga oblikoval na podlagi ugotovitev iz literature ter  lastnih teoretičnih

dognanj.  Glavne  kategorije  tovrstnih  mehanizmov  so  zmanjšanje  avtomatičnosti

posameznikovega  reagiranja,  večja  objektivnost  v  odnosu  do  doživljanja  in  sprememba

fokusa pozornosti kot mehanizmi, povezani s čuječnostno faceto zavedanje, ter zmanjšanje

izogibanja  doživljanju  (zlasti  supresije  oz.  odrivanja),  sprejemanje  (tudi  kot  oblika

izpostavitve)  in  antagonistično  delovanje  sprejemanja  in  anksioznostne  občutljivosti  kot

mehanizmi, povezani s čuječnostno faceto sprejemanje.

Kot  osrednjo  metodo  za  ugotavljanje  povezanosti  čuječnosti  in  anksioznosti  ter  za

preučevanje odnosa med njima sem uporabil  analizo kanonične korelacije.  Čuječnost sem

meril s tremi različnimi samoocenjevalnimi merami, in sicer enofaktorsko, dvofaktorsko ter

štirifaktorsko, s čimer je bila pokrita raznolikost modelov konstrukta čuječnosti, ki so prisotni

v literaturi. Anksioznost sem meril z dvema samoocenjevalnima merskima pripomočkoma,

poleg tega pa še z dvema implicitnima merama, in sicer s testom selektivnega usmerjanja

pozornosti  na  grozeče  dražljaje  ter  testom implicitnih  asociacij  za  anksioznost.  Poglavitni
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razlog za vključitev implicitnih mer tesnobnosti v raziskovalni načrt je bila moja domneva, da

lahko  čuječnost,  natančneje  njena  faceta  zavedanje,  diferencialno  vpliva  na  veljavnost

samoocenjevalnega  merjenja  psiholoških  konstruktov,  kar  bi  lahko  imelo  za  posledico

napačne  izmerjene  vrednosti  anksioznosti  pri  manj  čuječnih  udeležencih  in  s  tem  manj

pravilne ugotovitve o odnosu med preučevanima konstruktoma.

Rezultati  raziskave  so  pokazali,  da  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  kot  konstruktoma

dejansko obstaja razmeroma precejšnja negativna povezanost,  ki  se je izkazala kot visoko

stabilna in robustna. Od facet konstrukta čuječnosti sta z anksioznostjo negativno povezana

tako zavedanje kot sprejemanje, vendar pa ima slednje na opisani odnos bistveno večji vpliv

kakor zavedanje. Še več, povezanost zavedanja s tesnobnostjo je do neke mere dvojna in celo

protislovna, kar gre pripisati tako specifičnosti preučevanega odnosa (odnos med čuječnostjo

in anksioznostjo) kakor tudi delno nejasni oz. premalo raziskani vlogi zavedanja v okviru

konstrukta  čuječnosti  nasploh.  Izsledki  raziskave  predstavljajo  tudi  močno  podporo

večfaktorskim modelom čuječnosti  (predvsem dvofaktorskemu)  v  primerjavi  z  modeli,  ki

vključujejo samo dimenzijo zavedanje.  Vključitev implicitnih mer v raziskavo se je  kljub

nekaterim problemom izkazala kot smiselna in je nakazala, da bi raven čuječnosti dejansko

utegnila biti povezana z napako merjenja pri ugotavljanju anksioznosti s samoocenjevanjem.

Dognanja raziskave so v teoretičnem smislu pomembna za napredek tozadevnih teoretičnih

področij,  v  praktičnem  smislu  pa  predvsem  kot  del  znanstvene  podlage  za  razvoj  na

raziskavah  temelječih  programov  in  intervenc  zmanjševanja  anksioznosti  s  čuječnostjo.

Ugotovitev,  da  obstaja  povezanost  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  kot  konstruktoma,

namreč s precejšnjo verjetnostjo kaže na to, da učinkov čuječnostnih programov na tesnobo,

ki  so  jih  ugotovile  različne  raziskave,  ne  moremo  pripisati  zgolj  manj  specifičnim  in

nespecifičnim dejavnikom, temveč je k nastanku omenjenih učinkov najverjetneje prispevala

tudi čuječnost sama.

V nadaljnjih raziskavah bi bilo med drugim smiselno preučevanje področja razširiti  še na

preverjanje  predpostavljenih  (in  drugih)  mehanizmov  delovanja,  ki  naj  bi  kot  vzročni

dejavniki  doprinašali  k  ugotovljeni  povezanosti  med  čuječnostjo  in  anksioznostjo  oz.  jo

soustvarjali.
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