
 

Terapevtska skupina Sekcije LGN regije za osebe s KVČB 
Zarja Klun 
 
Prvo srečanje terapevtske skupine za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo se je odvilo v torek, 3. marca 

2020. Srečanje smo izvedli v prostorih Društva za KVČB na Šmartinski c.130. Srečanja se je udeležilo 9 oseb s 

kronično vnetno črevesno boleznijo, skupino pa sva vodili terapevtki stažistki relacijske smeri Barbara Holcman 

in Zarja Klun. 

Na prvem srečanju smo na začetku izvedli kratko vajo čuječnosti, s katero smo se prizemljili v prostor, v 

katerem smo bili, in v sedanji trenutek. To je pomembna vaja za začetek srečanja, saj ljudi pripelje v trenutek 

sedanjosti, s čimer se lahko v celoti prepustijo dogodku, v katerem so, in spustijo skrbi, ki so jih imeli čez dan. 

Nato smo se predstavili, na kratko povedali vsak svojo zgodbo, kaj ga je v skupino pripeljalo in kakšna so 

pričakovana oz. kaj pričakujejo, da bodo v skupini lahko dobili. Povedali smo tudi pravila skupine ter kaj se od 

udeležencev pričakuje, saj gre za terapevtsko skupino in se zato razlikuje od bolj spontane narave podporne 

skupine. Razdelili sva jim tudi dnevnike (male zvezke), ki bodo služili pisanju tistega, kar se jim utrne med 

skupino, in za zapisovanje misli, ko bodo doma in bodo izvajali 'domačo nalogo'. Te vsebine bodo nato 

uporabljene kot iztočnica za naslednje srečanje. 

Srečanje smo nadaljevali z naslednjo čuječnostno vajo, kjer so svojo preteklost, sedanjost in idejo prihodnosti v 

povezavi z boleznijo, doživljanjem in telesom opisali skozi vreme in vremenske pogoje. Gre za vajo vizualizacije, 

ki v posamezniku sproži val občutij ob lastni diagnozi. Nato je vsak član skupine imel možnost povedati in 

opisati svojo 'vremensko pot' skozi 4 različna obdobja svojega življenja. Ob tem se je odprlo veliko vsebin, ki so 

povezale člane skupine in dale globlji občutek, da v vsem skupaj niso sami. Deliti svoje zgodbe je zdravilno. 

Zaključili smo z refleksijo, kako jim je bilo sedeti v krogu in deliti svoje izkušnje. 

Srečanje smo tokrat razpotegnili na 2h in 30min, tako da smo bili skupaj od 18.00 ure do 20.30 ure. 

 


