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U ljeto 2001. godine sam s obitelji krenula na ljetovanje, no do odredišta
nikada nismo stigli. Imali smo prometnu nesreću i probudila sam se usred
okretanja automobila. Kad smo se zaustavili - više nisam osjećala svoje
tijelo.
Buđenje je bilo moj novi početak, početak mog invaliditeta.
U kolima hitne pomoći dovezena sam u OB Zadar gdje je dva tjedna
trajala moja borba za život. Spojena na respirator, osluškujući zvukove
aparata pokušavala sam samostalno prodisati. Bez obzira na teško stanje
i ozbiljnost ozljede vratne kralježnice te sve komplikacije koje su uslijedile
nakon operacije, borila sam se dan po dan. Nikada nisam pomislila na
odustajanje, a bilo je svakakvih dana. Pomisao na sina me je osnaživala, a
svaka njegova posjeta, kao i posjeta najuže obitelji i prijatelja, davala mi je
poticaj da se borim i svakim danom napredujem.
Tek nakon deset mjeseci vratila sam se kući. U neprilagođenoj kući, ništa
nisam mogla sama, podrška supruga je bila svakim danom sve manja, a
moja volja za životom i oporavkom sve veća.
Sin je bio poticaj da svakog dana naučim nešto novo, vježbam i trudim se
osamostaliti. Uz puno razgovora te podršku roditelja odlučila sam se
rastati i preseliti sa sinom. To je bio novi početak za oboje i sada gledajući
unatrag, najbolja odluka koju sam donijela. 
Od tada je moj život krenuo uzlazno u svakom pogledu. Uslijedilo je mnogo
promjena, mnogi ljudi su 'nestali' iz mog života, a pojavili su se neki drugi.
Bila sam jedna od rijetkih osoba koja se kretala u kolicima, moglo me se
vidjeti posvuda po gradu, od izlazaka, predstava, koncerata.
Nailazila sam na svakakve komentare. Ljudi najčešće nisu znali kako mi
prići, o čemu razgovarati sa mnom, pa sam uvidjela da ja moram biti ta
koja napravi prvi korak i probija led. Uspijevala sam okolinu puno puta
pozitivno šokirati tako da je bilo svakakvih šala na vlastiti račun i mnoštvo
dogodovština.

Martina Benić

Moja priča



Spinalna ozljeda događa se u jednoj sekundi! U toj sekundi dolazi do
potpunog životnog preokreta. Kako dalje? Što se događa s
prihvaćanjem novonastalog stanja, emocijama i psihom? Isto kao što
je period prilagodbe na funkcionalne i tjelesne promjene individualan -
i trajanje psihološke prilagodbe je individualno, možda će ti trebati
više ili manje vremena nego drugima. Prihvaćanje, suočavanje i
psihološka prilagodba ne događaju se preko noći. To je dugotrajan
proces s usponima i padovima koji, kao i rehabilitacija, zapravo traju
čitav život.

Nisi
sam/a.

Nakon spinalne ozljede možeš osjećati čitav niz
različitih emocija - istovremeno! Ne postoji
redoslijed emocija i reakcija kroz koje svi prolaze,
niti ih nužno moraš doživjeti sve. Tvoji doživljaji,
načini reagiranja, misli i emocije jedinstveni su
samo za tebe i nitko ne prolazi isto što i ti, ali
postoje ljudi koji su doživjeli slična iskustva. Ne
samo da nisi sam/a i nisi jedina osoba koja je
doživjela spinalnu ozljedu, već i, općenito, svi ljudi
doživljavaju negativne emocije, bol i patnju. Važno
je znati nositi se s njima. No, najprije pokušaj
osvijestiti koje točno emocije i misli imaš vezano uz
spinalnu ozljedu i invaliditet.

Kada se dogodila spinalna ozljeda doživio/jela si šok. Prva reakcija
često je poricanje da imaš invaliditet i odbijanje vjerovanja u prognoze
liječnika. Meni se to ne može dogoditi. Zašto baš ja? Zašto baš meni? Neki
ljudi tvrde da su im poricanje i nada koja uz to dolazi pomogli u
početnoj fazi kada nisu bili u stanju prihvatiti novonastale okolnosti i s
njima se nositi. Međutim, kasnije im je prihvaćanje pomoglo da se
bolje nose s okolnostima i usmjere na ono što mogu učiniti. 



Prihvaćanje znači: ovo je moja realnost, znam što mogu očekivati, ali i
što mogu učiniti kako bih poboljšao/la svoj život. Odbijanje
prihvaćanja i bježanje od realnosti koja ti se ne sviđa može biti i u
obliku ovisnosti, primjerice o alkoholu ili hrani, što nikada nije dobro za
tebe, a i udaljava te od nastavljanja sa svakodnevnim životom.

Možeš osjećati ljutnju, frustraciju i biti razdražljiv/a. Najprije razmisli
što ti izaziva ljutnju i frustraciju te kako ih izražavaš. Možeš biti ljut/a
na sebe, na druge ili biti ljut/a bez da znaš na koga si ljut/a. 

Kako možeš prepoznati da si usmjerio/la ljutnju
prema sebi: ako dopuštaš drugima da te tretiraju
loše, ne trudiš se oko oporavka, ne tražiš pomoć
kada ti je potrebna ili pak ako si autodestruktivan/na
prema sebi ponašanjima koja ti štete. 

Možeš biti ljut/a zbog različitih razloga. Primjerice, možeš biti ljut/a na
ljude koji nisu doživjeli spinalnu ozljedu i zamjerati im što ne trebaju
prolaziti kroz sve ono kroz što ti prolaziš. Zbog toga se možeš osjećati
ogorčeno, ljubomorno i ponašati se prema drugima neprijateljski.
Ljutnju možeš izraziti izravno (npr. vikanjem), neizravno (npr. tako da
“kazniš” osobu na koju si ljut/a “glumljenjem žrtve”) ili je možeš
odlučiti ne izraziti. Možeš je izražavati s vremenskom odgodom.
Možeš je čak i preusmjeriti od izvora ljutnje - na druge ljude ili na
sebe. Primjerice, možeš biti ljut/a na osobu koja je izazvala nesreću, a
to izraziti kao otresitost prema bliskim osobama. Razmisli na koje
druge načine možeš izraziti ljutnju. Umjesto agresivnosti, vikanja,
neprijateljstva ili pak ignoriranja ljutnje (čime ljutnja postaje još jača),
bolje je ljutnju izraziti kroz smiren razgovor. Kada osjetiš ljutnju
ispričaj nekome što ili tko te ljuti i zašto te ljuti. Ljutnju možeš i
iskoristiti - preusmjeri energiju koju ti daje ljutnja k oporavku.



Neki ljudi krive sebe za ozljedu, neki druge ljude,
sudbinu ili boga. Možeš kriviti sebe ako misliš da
se nisi dovoljno potrudio/la oko rehabilitacije.
Možeš kriviti druge ljude ako ti nisu podrška
(praktična ili emocionalna) u onoj mjeri u kojoj ti
je potrebna. Razmišljanje o tome tko je kriv neće
ti pomoći, ali hoće razmišljanje o tome što sad
možeš učiniti i na što možeš barem djelomično
utjecati. Zapitaj se: "Što mogu učiniti da moj život
bude bolji?" Nešto što se na prvi pogled čini kao
sitnica može imati veliki pozitivan učinak u tvom
životu. 

Što mogu
učiniti da
moj život
bude
bolji?

Možeš osjećati tugu, razočaranje, patnju, željeti biti sam/a i plakati.
Treba razlikovati tugu od depresije. Kod depresije prisutni su umor i
nedostatak energije, promjene u ritmu spavanja, promjene apetita,
gubitak interesa za većinu aktivnosti, osjećaj bezvrijednosti i/ili
razmišljanje o samoubojstvu. Tuga je normalna reakcija i ne znači
nužno depresiju. Ipak, ako sumnjaš da je kod tebe prisutna depresija -
postoji pomoć koja ti je dostupna i ne ustručavaj se razgovarati o
tome sa stručnom osobom.

Možeš biti zabrinut/a, anksiozan/na i bojati se. Anksioznost je stanje
zabrinutosti koje je obično praćeno fiziološkim reakcijama: ubrzanim
disanjem, znojenjem, ubrzanim otkucajima srca. Zabrinutost je obično
vezana uz budućnost i mogućnost suočavanja s ozljedom. Kako će mi
život izgledati? Kako će se drugi ljudi ponašati prema meni? Hoću li
imati pomoć? Hoću li moći ići na mjesta na koja sam prije išao/la?
Hoću li moći raditi i financijski uzdržavati sebe i svoju obitelj? Hoće li
me bliski ljudi napustiti? Hoću li se ozlijediti? Ono što ti može pomoći
nositi se sa zabrinutošću je učenje što možeš očekivati od budućnosti,
uspostavljanje rutine i razgovor sa stručnom ili bliskom osobom. 



Možeš se osjećati bespomoćno i obeshrabreno, vjerovati da ne
možeš utjecati na svoju budućnost. Možda vjeruješ da se uzalud
trudiš, da je najbolje da odustaneš jer ionako nikad nemaš sreće. Jesi
li i prije vjerovao/la da ne možeš utjecati na ishode u svom životu ili
si vjerovao/la da su oni rezultat okolnosti, sreće, sudbine? Ako
vjeruješ da možeš svojim ponašanjem, odlukama i izborima utjecati
na svoj život, onda ćeš se i truditi. Kako će izgledati tvoja budućnost
ovisi isključivo o tebi, ne o tome što možda nemaš pomoć, podršku,
idealne uvjete… Iako neke stvari u životu ne možemo kontrolirati,
fokusiranje na ono što možemo kontrolirati smanjuje osjećaj gubitka
kontrole i bespomoćnosti. 

Možeš osjećati sram i nelagodu, primjerice kada ti drugi ljudi
postavljaju neugodna pitanja o tjelesnim funkcijama. Zbog korištenja
kolica ili drugih pomagala možeš osjećati sram i poniženje, posebno
ako ih povezuješ s ovisnošću o drugima, bolesti i nemoći ili ako
misliš da su znak slabosti. Pokušaj promijeniti vjerovanja koja imaš -
kolica ili štake nisu znak slabosti, već sredstvo koje će ti omogućiti
kretanje i poboljšati kvalitetu života, a tjelesne funkcije nisu nešto
čega se trebaš sramiti.

Kako će izgledati tvoja budućnost
ovisi isključivo o tebi.



Emocije trebaš prihvatiti, a ne ignorirati, čak i one negativne. Nije
dovoljno “razmišljati pozitivno”. Ignoriranje i potiskivanje ne dovode
do toga da emocije nestanu - one tako obično postanu još snažnije.
Isto tako, izbjegavanje razmišljanja o lošim iskustvima neće ih
umanjiti, a potiskivanje misli učinit će da one postanu još glasnije.
Intuitivno, ljudi misle da, ako žele umanjiti tugu, ne smiju dopustiti da
budu tužni ili da plaču te da trebaju “misliti pozitivno”. 

To znači da pokušavaju potisnuti tugu, ali događa se upravo suprotno
- tuga postaje sve jača! Ono što zapravo smanjuje negativni učinak
negativnih emocija je prihvaćanje. Iako ćemo osjećati tugu (negativnu
emociju), prihvaćanje tuge (normalno je i u redu biti tužan) izazvat će
pozitivne emocije i tako umanjiti tugu. 

Što učiniti s emocijama i mislima?



Emocije ne samo da trebamo prihvatiti, već si trebamo i dopustiti da
ih osjetimo, jednako pozitivne kao i one negativne. To ne znači da se
trebamo identificirati s tim osjećajem - taj osjećaj nas ne određuje.
Isto tako, nećemo biti zaokupljeni i preuzeti negativnim mislima i
emocijama, neprestano razmišljati o njima. Promatrat ćemo taj
osjećaj ili iskustvo sa strane, distancirati se od njega i pokušati ga
sagledati.

Tvoje bliske osobe će također prolaziti kroz niz emocija - tugu, ljutnju,
šok, strah... Osim što se trebaš nositi sa svojim emocijama, trebaš se
nositi i s emocijama koje oni proživljavaju, što može biti teško, ali
razgovor pomaže. Najbolje je razgovarati otvoreno i iskreno kako ne bi
došlo do nesporazuma. Razgovaraj s bliskim osobama o njihovim, ali i
o svojim emocijama. Priznaj sam/a sebi i drugima kako se osjećaš.
Nije istina da trebaš biti jak/a i držati sve u sebi – upravo suprotno –
jaki ljudi mogu pokazati osjećaje. Pokazivanje emocija i plakanje nisu
slabost.

Razmišljaj pozitivno.
Prihvati svoje emocije.

Trebaš biti jak/a.
Ti već jesi jak/a! 
Pokazivanje emocija nije slabost.



Ljudi obično vjeruju da je svijet sigurno mjesto,
da je smislen i razumljiv te da se to njima ne
može dogoditi. Događaji poput spinalne
ozljede poljuljaju takva vjerovanja. Međutim,
život je često nepošten, iracionalan, slučajan.
Loše stvari se događaju i dobrim ljudima, nije
ih moguće uvijek predvidjeti i spriječiti. Ne
postoji razlog zašto se baš to dogodilo baš
tebi.

U suštini - ista si osoba. Spinalna ozljeda je dio
tebe, ali te ne definira i ne umanjuje.
Istovremeno, normalno je da se to pitaš jer
spinalna ozljeda te može potaknuti da
preispitaš tko si i što želiš te da izgradiš
identitet koji uključuje tvoju spinalnu ozljedu.
Nastavit ćeš se razvijati kao osoba i spinalna
ozljeda će biti nešto što ćeš prihvatiti, prigrliti,
a ne nešto što trebaš nadvladati.

Tko si ti? O čemu to ovisi: o onome što drugi
ljudi govore i misle o tebi, o tome kako se drugi
ljudi ponašaju prema tebi, o tome možeš li
obavljati svoj posao ili hodati? Ništa od toga te
ne određuje. Važno je kako ti vidiš i doživljavaš
sebe - o tome ovisi kako ćeš se osjećati i
ponašati prema sebi. 

Zašto ja?

Jesam li i dalje ista osoba?



Promjena u izgledu i načinu kretanja može utjecati i na to kako ćeš
doživljavati sebe. Prije ozljede izgledao/la si drugačije, a sada imaš
kolica ili druga pomagala; imao/la si karakteristične pokrete ruku i
tijela, a sada se to promijenilo. Osjećaš se kao da si izgubio/la dio
sebe. Možda se sada još više trudiš izgledati dobro kako bi to
kompenzirao/la. Možda je prije ozljede tvoje samopouzdanje u velikoj
mjeri bilo utemeljeno na uspješnosti u poslu, a koji više nećeš moći
obavljati. Možeš se osjećati neadekvatno, manje vrijedno i osjećati
samosažaljenje. Možda misliš da si drugima teret i bezvrijedan/na jer
ne možeš nikome pomoći. Možda ti je čak i teško prihvatiti tuđu
pomoć jer misliš da je ne zaslužuješ.

Kojim riječima se opisuješ? Što misliš i govoriš o sebi? Kakve riječi
koristiš? Često se ponašamo bolje prema drugima nego prema sebi, a
sebi govorimo ono što drugima nikada ne bismo rekli. Pokušaj biti
dobar/ra prema sebi, odnosno ponašaj se prema sebi onako kako bi
se ponašao/la prema dobrom prijatelju, bez osuđivanja i okrivljavanja i
imaj razumijevanja za sebe kao što bi imao/la i za druge ljude. Možda
se bojiš da imati razumijevanja za sebe i suosjećati sa sobom onako
kako bismo suosjećali s drugima znači samosažaljevati se, ali potpuno
je suprotno samosažaljenju. Samosažaljenje znači osjećati se
bespomoćno i preplavljeno situacijom, dok nas suosjećanje i
razumijevanje osnažuje za suočavanje sa situacijom.

Oprosti sebi svoje neuspjehe. Prihvati sebe, čak i svoje nesavršenosti i
negativne strane, one koje ti se ne sviđaju, što nikako ne znači da ćeš
odustati od pokušaja da se poboljšaš. Zavoli sebe. To ne znači da ćeš
misliti da si savršen/a i da ćeš postati umišljen/a. Primjerice, ne
trebaš voljeti svoju lošu osobinu, ali trebaš voljeti sebe neovisno o
tome, priznati sebi da si ponekad takav/va te pokušavati postati
bolji/a. 

Prihvati sebe.



Kako se nositi s reakcijama drugih ljudi? 

Stereotipi

Predrasude

Diskriminacija

Možeš se osjećati izolirano, usamljeno i bojati se odbacivanja od
strane drugih ljudi. Izbjegavaš li druženja s prijateljima, obitelji,
odlazak na javna mjesta? Jesi li se udaljio/la od bliskih ljudi? Možda se
bojiš kako će drugi ljudi reagirati, što će misliti i hoćeš li biti
diskriminiran/a, primjerice od strane potencijalnih poslodavca pri
traženju posla. Svi ljudi mogu zbog različitih razloga postati predmet
stereotipa, predrasuda i diskriminacije pa ni osobe s invaliditetom
nisu iznimka. 

                    su vjerovanja koja imamo o skupini ljudi, pri čemu
vjerujemo da svi pripadnici te skupine imaju jednake osobine. Na
primjer, stereotip je vjerovanje da su osobe s invaliditetom nemoćne i
da ne mogu ništa same, vjerovanje da imaju i intelektualne teškoće,
vjerovanje da su hrabre i uzor drugima samim time što nastavljaju s
uobičajenim životnim aktivnostima.

                                   su emocije koje ljudi imaju prema određenoj skupini
ljudi. Na primjer, ljudi se mogu osjećati nelagodno u tvojoj prisutnosti
ili mogu osjećati sažaljenje.

                              je ponašanje koje je posljedica predrasuda i
stereotipa. Primjerice, diskriminacija je ako te potencijalni poslodavac
odluči ne zaposliti, ako te članovi obitelji ne podržavaju u stjecanju
obrazovanja, ako te neznanci koji prolaze pored tebe na javnom
mjestu izbjegavaju gledati u oči, ako ti netko pokuša “pomoći” bez da
te pita je li ti potrebna pomoć.



Naučit ćeš se nositi sa stereotipima, predrasudama i diskriminacijom
te pokušati ih pobijediti. Nositi se - tako što ćeš se prisjetiti da te
predrasude ne definiraju, one govore više o onima koji te
diskriminiraju nego o tebi. Pokušati ih pobijediti - tako da poučiš druge
ljude o invaliditetu i opovrgneš stereotipe koji su prisutni u društvu. 

Naime, ljudi obično nisu namjerno zlonamjerni i okrutni, već samo
neinformirani. Najčešće se ne usude započeti razgovor o invaliditetu
jer se boje da će biti nepristojni ili su svjesni svog neznanja i srame ga
se. Tada možeš ti započeti razgovor - procijeni kada i kako je najbolje
razgovarati. Primjerice, stereotip da su osobe s invaliditetom
bespomoćne te diskriminaciju koju osjećaš kada ti netko pruža
neželjenu “pomoć” ćeš pobijediti tako da poučiš ljude da trebaju
poštivati tvoju autonomiju te da ćeš im sam/a reći ako ti je potrebno
pomoći. Osim toga, pokaži im kakva si osoba, neka te upoznaju - tako
ćeš također opovrgnuti neke stereotipe koje su imali. To je zbog toga
što te, kad su vođeni stereotipima, ljudi ne doživljavaju kao
jedinstvenu osobu, već kao pripadnika/cu skupine osoba s
invaliditetom. Ponekad i sam/a možeš početi vjerovati da su
stereotipi istiniti u tvom slučaju. Tada trebaš postati svjestan/na da
se radi o stereotipu i pokušati promijeniti vlastita vjerovanja.

Može se dogoditi da zbog loših iskustava unaprijed očekuješ da će te
ljudi diskriminirati ili pogrešno tumačiš razne situacije kao
diskriminaciju. Zbog toga možeš reagirati defenzivno i neprijateljski -
unaprijed se braniti pa i napadati druge i tretirati ih loše. Oni kao
reakciju na tvoje ponašanje mogu zauzeti neprijateljski stav prema
tebi. Ti ćeš misliti da to samo dokazuje da oni imaju predrasude prema
tebi, a zapravo predrasude u ovom slučaju imaš ti. Kako ne bi došlo do
takve situacije nastoj imati pozitivna očekivanja od drugih ljudi.

Reakcije drugih ljudi te ne definiraju.



Neki ljudi nastoje postići ono što žele na agresivan način. To rade
grubim riječima, glasno, snažnim glasom, viču... Možda i uspiju
postići to što žele, ali pritom povrijede i uvrijede druge ljude, a to u
drugim ljudima izaziva neprijateljstvo i odbojnost.

Neki ljudi odabiru ostati pasivni. To znači da se uopće ne izbore za
sebe, ne kažu što misle i osjećaju, potiskuju svoje osjećaje. Pritom ne
gledaju u oči, govor tijela im odaje nervozu, oklijevaju dok govore.
Glavni cilj im je izbjeći konflikt i neslaganje. Kada se dvije osobe
naizgled slažu, u podlozi toga može biti to da jedna osoba ne priznaje
da se ne slaže, odnosno reagira pasivno. Može se osjećati kao žrtva.
To ne čini drugu osobu krivom ili agresivnom, druga osoba često ne
sluti i ne želi da joj se podilazi te je jako frustrirana kada shvati što se
događa. Ljudi ne vole neiskrenost te ne poštuju ljude koji reagiraju
pasivno. Ujedno je često sama osoba koja reagira pasivno
nezadovoljna svojim ponašanjem, zamjera drugoj strani, a zbog
potiskivanja osjećaja može razviti psihosomatske posljedice - visok
krvni tlak, glavobolju ili čak čir na želucu. Zbog nezadovoljstva i
prikrivene ljutnje pasivno reagiranje može prerasti u pasivno-
agresivno reagiranje. To znači da osoba reagira agresivno na
neizravan način, primjerice ogovaranjem, sarkazmom ili
zadirkivanjem.

Iako je cilj osobe koja reagira pasivno izbjeći konflikt, on i dalje
postoji. Konflikt nije samo kada se dvije osobe suprotstavljaju jedna
protiv druge, konflikt i dalje postoji i onda kada obje osobe
pokušavaju izbjeći konflikt, pa čak pod cijenu prekida odnosa. 

Kako se izboriti za sebe i svoja prava, postaviti
granice, reći ne ili zatražiti pomoć, uslugu i
podršku?



2.

3.

4.

1.

Kako biti asertivan/na?

Najbolje je o konfliktu razmišljati ovako - u redu, ne slažemo se oko
toga i prihvatit ćemo svoje različitosti, ali to ne znači da će nam to
narušiti ili prekinuti odnos. Neslaganje u mišljenju i ciljevima nije
nužno loša stvar. Kako kaže Pavao Brajša u knjizi Umijeće svađanja* -
slagati se može biti suprotno od razumjeti se.

Najbolji način komunikacije (ono što se naziva asertivnost) je način
kojim ćemo se izboriti za sebe, ali bez da budemo grubi, uvrijedimo ili
povrijedimo druge. Uvažavati potrebe drugih ne znači nužno da i mi
nećemo dobiti ono što želimo. Isto tako, izboriti se za sebe ne znači
nužno da će nas drugi odbaciti ili biti razočarani. Nitko nije agresivna,
pasivna ili asertivna osoba, već sami biramo kako ćemo se ponašati u
pojedinoj situaciji. Nije dovoljno samo odlučiti i željeti se ponašati
asertivno - asertivno ponašanje se uči i uvježbava. 

          Budi iskren/a.
Iskreno i otvoreno reci što misliš, osjećaš i želiš, što ti smeta.

          Budi uporan/na.
Inzistiraj da dobiješ to što želiš, ali ne na neugodan ili agresivan način.

          Pokaži poštovanje - prema sebi, ali i drugoj osobi.
To znači da ćeš biti obziran/na, nećeš omalovažavati drugu osobu te
ćeš pitati i drugu osobu što ona misli, osjeća i želi. 

          Reci to ponašanjem, ne samo riječima.
Tvoje ponašanje i govor tijela trebaju biti u skladu s tvojim riječima.
Gledat ćeš drugu osobu u oči, govoriti primjereno glasno i primjerenim
tonom.

*Brajša, P. (1996). Umijeće svađanja. Pula: C.A.S.H.



Stres je fiziološka i emocionalna reakcija organizma na stresni
događaj ili drugi uzrok stresa - to može biti, primjerice, događaj koji je
izazvao spinalnu ozljedu, promjene u tvom životu, svakodnevni
problemi, odnosi s drugim ljudima, neispunjena očekivanja, ali i način
na koji razmišljaš. Ponekad je poželjno doživjeti stres - u manjoj mjeri,
kada nas potiče na trud i djelovanje. No, intenzivniji ili kronični stres
može se nepovoljno odraziti na fizičko i mentalno zdravlje. Stoga je
potrebno naučiti se nositi sa stresom i smanjiti ga, ali i spriječiti
budući stres.

Ako ne možeš promijeniti uzrok stresa - ponovno ga sagledaj,
promijeni način na koji ga doživljavaš i kako razmišljaš o njemu. 

Traženje pomoći ne znači da si slab/a, nemoćan/na i da ništa ne
možeš sam/a. Ako ti tuđa pomoć može smanjiti stres - ne ustručavaj
se tražiti je.

Različiti stavovi i očekivanja, nerealistična očekivanja ili ako jedna
strana ne ispunjava ta očekivanja izazivaju stres kod svih uključenih.
Primjerice, neki članovi obitelji mogu imati očekivanje da će doći do
povratka na stanje prije spinalne ozljede kada to nije moguće. Ili ti
obitelj i prijatelji mogu zamjerati da se ne trudiš dovoljno oko
rehabilitacije. Važno je identificirati koji su to različiti stavovi i
očekivanja te razgovarati o tome.

Kako se nositi sa stresom?

→ Otkrij uzrok stresa i učini nešto po tom pitanju

→ Imaj realistična očekivanja i razjasni međusobna
očekivanja

→ Traži pomoć i podršku



Svi griješimo i nitko nije savršen. Vjerovanje da sve mora biti savršeno
dovodi do stresa. Isto kao i vjerovanja tipa sve ili ništa, moram, trebam,
ne smijem...

Ako nismo organizirani stalno se žurimo i umorni smo, zbog čega ne
stižemo, što izaziva stres. To možemo izbjeći ili umanjiti boljom
organizacijom.

Donesi odluke o tome što želiš, što trebaš i što ćeš napraviti, a da to
pritom bude nešto što je moguće i ostvarivo. To se odnosi na velike
životne odluke - gdje ćeš živjeti, s kim, što ćeš raditi, ali i na male
svakodnevne odluke.

Ponekad nije moguće sve stići, stoga trebaš odrediti prioritete. Tada
ćeš znati u što trebaš usmjeriti vrijeme i energiju. Korisna je metoda
podijeliti ono što trebaš učiniti u četiri skupine s obzirom na to koliko
je važno i koliko je vremenski hitno: 
1. ono što je važno i hitno 
2. ono što je važno, ali nije toliko hitno 
3. ono što je hitno, ali nije toliko važno 
4. ono što nije ni toliko važno ni toliko hitno 

HITNO NIJE HITNO

JAKO
VAŽNO

MANJE
VAŽNO

→ Promijeni način razmišljanja

→ Organiziraj se

→ Donesi odluke

→ Odredi prioritete



Postavljanje ciljeva omogućit će ti da ostvariš ono što želiš i što si
odlučio/la, a ujedno dovodi i do osjećaja svrhe i učinkovitosti. Najbolje
je raščlaniti veliki cilj na više podciljeva koji nisu ni preveliki ni premali i
koji su ostvarivi u zadanom vremenu. Ako ne postaviš podciljeve taj se
veliki cilj može činiti neostvariv, što najčešće dovodi do odustajanja, a
samim time i neostvarivanja konačnog cilja. Ako imamo manje
zahtjevan cilj pred sobom, lakše je započeti raditi na njegovom
ostvarivanju.

Ukloni distrakcije za koje znaš da će te omesti u započinjanju
aktivnosti. Osim toga, najbolji način za izbjeći odgađanje je započeti
odmah.

Korisna tehnika je najprije započeti s aktivnošću koja će nam oduzeti
najviše vremena i energije. Ako tu aktivnost odgodimo, može se
dogoditi da je ne stignemo odraditi i tako si izazovemo nepotreban
stres.

Kad smo pod stresom može nam se činiti da se ne možemo opustiti,
bez obzira koliko se trudili. U opuštanju ti može pomoći vježba
opuštanja u nastavku. Ovu vježbu možeš provoditi svaki put kada
osjetiš stres ili anksioznost. Prije izvođenja vježbe pročitaj upute.

→ Započni s najzahtjevnijom aktivnošću/obavezom 

→ Pronađi vremena za odmor i opuštanje

→ Izbjegni odgađanje

→ Postavi ciljeve



Najprije ćeš se udobno smjestiti i zatvoriti oči. 

Usmjeri pažnju na disanje i senzacije koje nastaju u tvome tijelu zbog
disanja, primjerice pomicanje trbuha ili osjet protoka zraka kroz nos.
Usmjeri pažnju na svaki udah i izdah. Dopusti sebi da slobodno dišeš,
na način koji ti dolazi prirodno. Nemoj pokušavati kontrolirati ili
promijeniti ritam svog disanja ni na koji način. Dopusti svom iskustvu
disanja da bude takvo kakvo je, bez da želiš išta promijeniti.

Sigurno će ti, prije ili kasnije, odlutati misli. Umjesto na disanje, tvoja
pažnja bit će usmjerena na druge tjelesne senzacije, ili pak na
unutarnje senzacije - misli, brige, planove ili slike. Kada postaneš
svjestan/na da su ti odlutale misli to znači da si se ponovno vratio/la
u sadašnji trenutak. Osvijesti sebi koja senzacija je zaokupila tvoju
pažnju i imenuj je. Zatim ponovno preusmjeri pažnju na disanje.
Svakoj novoj misli, emociji, slici pristupi sa znatiželjom i strpljenjem,
primijeti ih, prihvati, zaželi im dobrodošlicu i dopusti im da budu u
tvojoj svijesti. Nemoj osjećati krivnju i potiskivati ih, ali nemoj ni
pokušavati zadržati se na njima. Isto tako dopusti si osjetiti nelagodu,
napetost, anksioznost, a nakon toga ih otpusti i ponovno usmjeri
svoju pažnju na disanje. Prati kako se mijenja fokus tvoje pažnje, bez
osude. Na kraju vježbe postupno usmjeravaj pažnju na zvukove,
mirise iz svog okruženja te potom otvori oči.

*Prilagođeno iz: Forsyth, J. P., & Eifert, G. H. (2016). The mindfulness and acceptance workbook for
anxiety: A guide to breaking free from anxiety, phobias, and worry using acceptance and commitment
therapy. New Harbinger Publications.

Vježba opuštanja* - UPUTE 



Smijeh ima pozitivan učinak na mentalno zdravlje, jednako kao i
optimizam. Gledaj smiješne videe ili filmove, šali se s prijateljima,
pričaj viceve. Gledaj na budućnost s umjerenim optimizmom. 

Budi ponosan/na na svoje dobre osobine, na svoje uspjehe, ali i na
prepreke koje si savladao/la. Isto tako, pokušaj se pokazati u
najboljem svjetlu pred drugima. Uspoređujući se s uspješnim
pojedincima, primjerice paraolimpijcima, možda misliš da se tvoji
uspjesi ne mogu mjeriti s njihovim. Možda čak misliš da je za tebe
uspjeh nedostižan i neostvariv. Međutim, uspjeh može imati različita
značenja za različite ljude. Uspjeh ne mora biti vanjski i vidljiv, može
biti unutarnji - osjećaj zadovoljstva sa svojim životom ili ostvarivanje
bliskih prijateljstava.

Kako još možeš brinuti o sebi i o svom
mentalnom zdravlju

→ Budi ponosan/na na sebe

→ Budi optimističan/na i smij se

Život može biti lijep.



Tako ćeš usmjeriti energiju na pozitivne aspekte svog života, ali i
sagledati svoj život u pozitivnijem svjetlu. Ako se fokusiraš samo na
probleme, nedostatke, ono što ne možeš, može ti se činiti da ne
postoji ništa na čemu možeš biti zahvalan/na. Ipak, svatko od nas i u
najtežim periodima života može pronaći barem jedan razlog da bude
zahvalan.

Druženje s drugima pozitivno utječe na mentalno zdravlje, čak i ako si
osoba koja ima potrebu provoditi određeno vrijeme sama. Druženje s
drugim ljudima koji također imaju spinalne ozljede donosi i brojne
druge dobrobiti: osjećat ćeš da pripadaš, da si prihvaćen/a, da te
netko razumije i da ti je potpora. Upoznaj nove ljude, neovisno o tome
imaju li spinalnu ozljedu ili ne. Izgradi mrežu potpore - mogu je
sačinjavati članovi obitelji, dosadašnji prijatelji i bliske osobe, kao i
novi prijatelji koje ćeš tek upoznati. Traži potporu bez ustručavanja i
razgovaraj o tome kakva potpora ti je potrebna.

Za dobro mentalno zdravlje potrebno je pronaći aktivnost u kojoj ćeš
uživati i koja će te veseliti. Nemogućnost da uživaš u aktivnostima u
kojima si prije uživao može upućivati na depresiju. U tom slučaju, bilo
bi dobro razgovarati o tome sa stručnom osobom.

Osjećaj svrhe pomaže u boljem suočavanju. Ako osjećamo da naše
postojanje ima svrhu, motivirani smo truditi se oko oporavka. Možda
ćeš se htjeti angažirati u pokretu za prava osoba s invaliditetom ili biti
savjetnik/ca drugim osobama sa spinalnom ozljedom. Ili ćeš pronaći
smisao u nekom poslu, hobiju, volontiranju ili drugoj aktivnosti.

→ Uživaj u životu

→ Pronađi svrhu, smisao

→ Druži se

→ Sjeti se na čemu možeš biti zahvalan/na



Vjerovanja i stavovi koje imaš često su važniji od objektivnih okolnosti.
Vjeruješ li da je invaliditet nesavladiva prepreka, smetnja,
komplikacija, tragedija? Moramo razlikovati riječi invaliditet i
hendikep. Invaliditet su funkcionalne teškoće koje imaš, a hendikep
nemogućnost savladavanja tih teškoća. Čak i ako imaš invaliditet - ne
moraš biti hendikepiran/a njime, odnosno možeš pronaći način kako
da te invaliditet u potpunosti ne ograniči u svakodnevnom
funkcioniranju. To ćeš lakše postići ako invaliditet ne doživljavaš kao
prepreku, već kao izazov te priliku za napredak i osobni rast. Pokušaj
uklopiti to što ti se dogodilo u pozitivnu priču o tvom životu. Kakvu ti
priču pričaš o svom životu? Je li to tragedija, život je bio divan, a nakon
spinalne ozljede je sve negativno i nepopravljivo tragično? Ili priča
može dobiti pozitivan obrat u kojem glavni junak (ti) živi svoj najbolji
život? Možda ga spinalna ozljeda potakne na pomaganje drugima ili
da se bavi nečim što će mu promijeniti život, a što se inače nikad ne bi
dogodilo da nije bilo spinalne ozljede. 

→ Napravi planove i 
 ciljeve za budućnost

→ Preispitaj svoja uvjerenja. Kreiraj novi pogled
na svijet, drugačiji stav prema životu i životnu
filozofiju u koju se invaliditet uklapa 

Čak i ako ne možeš točno predvidjeti
kako će ti izgledati budućnost, trebaš
imati neki cilj kojem težiš i čijem
ostvarenju se nadaš. 

Ti si glavni/a junak/inja svoje priče!



Moje trenutno stanje je zadovoljavajuće. Malo me zaboli tu, malo tamo, ali
osmijeh na lice i idemo dalje. Zadovoljstvo nalazim u sitnim stvarima. Već
sam dugo godina u sretnoj vezi i često putujemo, nešto se događa i nikada
nije monotono. Na privatnom planu ne želim previše promjena, mislim da
mi se puno toga posložilo u životu. Kad uz sebe imaš osobu koja te prije
svega razumije, voli, poštuje, prihvaća i potiče - više ne možeš poželjeti.
Veseli me i kada vidim sina, koji je sada odrasla osoba i ima svoj život.
Znam da je njegovo djetinjstvo bilo drugačije od većine djece, no zbog
svega toga je postao jača i čvršća osoba.

Naprijed me tjera kad mi netko kaže da nešto ne mogu. Onda se pojavi
inat. Posebno kad vidim gdje sam bila, što sam sve uspjela i postigla. Uz
pomoć obitelji, dragih ljudi u životu, osobnih asistenata i svih drugih koji su
bili uz mene kroz najteži period, sama sebi sam obećala da ću pokušati
pomoći ljudima isto kako je tada pomoć bila pružena meni. Rad u
Karlovačkoj udruzi spinalno ozlijeđenih ispunjava me jer imam priliku
pomoći svima koji to žele i kojima je pomoć potrebna.

TI TO MOŽEŠ!!!

Osobe s invaliditetom se u mnogočemu ističu i kao takvi smo drugačiji - po
odnosu prema životnim prioritetima, po ustrajnosti, po borbi, po upornosti
i po mnogim drugim vrijednostima koje život čine posebnim.
Ako misliš da se kvalitetan život s invaliditetom događa nekom drugom,
ako ti je teško i misliš da ti to ne možeš nadvladati - ne zaboravi - ti to
možeš i život može biti lijep!

Martina Benić

I za kraj...



Vježbe izvodite na vlastitu odgovornost.
Prije izvođenja vježbi konzultirajte se sa svojim liječnikom ili fizioterapeutom.



Vježbe za osobe s tetraplegijom
Početni položaj je sjedeći u kolicima ili stolici s pravilnim položajem
kralježnice i stopalima oslonjenim na podlogu. Sve se vježbe izvode od
6 do10 puta, prema vlastitom ritmu.
Vježba 1. Glavu nagnuti prema dolje (2), a zatim je vratiti u uspravni
položaj (3).

Glavu nagnuti prema natrag (4), a zatim je vratiti u početni položaj (1). 



Vježba 2. Glavu okrenuti u desnu stranu – pogled preko desnog
ramena (2), a zatim vratiti glavu u početni položaj (3).

Glavu okrenuti u lijevu stranu – pogled preko lijevog ramena (4), a
zatim vratiti glavu u početni položaj (1).



Vježba 3. Nagnuti glavu u lijevu stranu, pokušati lijevim uhom
dotaknuti lijevo rame (2), a zatim vratiti glavu u početni položaj (3).

Nagnuti glavu u desnu stranu, pokušati desnim uhom dotaknuti
desno rame (4), a zatim vratiti glavu u početni položaj (1).



Vježbe za osobe s paraplegijom
Početni položaj je sjedeći u kolicima ili stolici s pravilnim položajem
kralježnice i stopalima oslonjenima na podlogu. Sve se vježbe izvode
od 6 do10 puta, prema vlastitom ritmu.
Vježba 1.
Saviti ruke pod pravim kutem. Povući ruke prema natrag uz udah (1). 
 Skupiti podlaktice i dlanove uz izdah (2).

Vježba 2.
Podizanje ruku gore na udah, spajati dlan o dlan iznad glave (1). Na
izdah se ruke spuštaju prema dolje (2).



Vježba 3.
Uzeti štap u obje ruke u vodoravnom položaju (1). Usmjeriti ruke lijevo
u stranu i zadržati (2).

Vratiti ruke u početni položaj (3). Usmjeriti ruke desno u stranu i
zadržati (4). Vratiti ruke u početni položaj (1).





Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj brošure isključiva je odgovornost Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih.
Stajališta izražena u ovoj brošuri isključiva su odgovornost Karlovačke udruge spinalno
ozlijeđenih i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.


