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ZAVESTZAVEST

2

Zakaj obstaja zavest?Zakaj obstaja zavest?

�� Zavest je nadzorni mehanizem, ki Zavest je nadzorni mehanizem, ki 
ustvarja in nadzoruje resniustvarja in nadzoruje resniččnost.nost.

�� nadzorovanje misli in vedenja;nadzorovanje misli in vedenja;
–– (neprekinjen miselni tok, vedenje za (neprekinjen miselni tok, vedenje za 
doseganje ciljev)doseganje ciljev)

�� opazovanje sebe in okolja;opazovanje sebe in okolja;
–– Usmerjanje pozornosti vase in v okolje Usmerjanje pozornosti vase in v okolje 
(pomembne misli, dra(pomembne misli, dražžljaji, ljaji, ččustvaustva……))

�� uuččinkovitejinkovitejšše prilagajanje.e prilagajanje.

Osnovni 

nalogi 

zavesti
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Pojav zavestiPojav zavesti

Zavest ni prirojenaZavest ni prirojena
prirojene so možnosti
za obstoj zavesti.

Čas vznika zavesti – med 18. in 24. mesecem 
starosti. To je tudi obdobje intenzivnega razvoja 
prefrontalnega korteksa.

Testi z ogledalom – dojemanje resničnosti na osnovi 

načela “tukaj in sedaj”.
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Budna Budna 
zavestzavest

�� MiMiššljenje je lahko usmerjeno v okolje ljenje je lahko usmerjeno v okolje 
(opravila, opazovanje(opravila, opazovanje……) ali v ) ali v notranje notranje 
dodožživljanjeivljanje. Slednje prevladuje.. Slednje prevladuje.

Dnevno sanjarjenjeDnevno sanjarjenje; razmi; razmiššljanje o ljanje o 
prihodnosti, sedanjosti, preteklosti.prihodnosti, sedanjosti, preteklosti.

�� Raziskovanje zavesti Raziskovanje zavesti –– tehnike vzortehnike vzorččenja enja 
izkuizkuššenjenj (bolj ali manj sprotno opisovanje (bolj ali manj sprotno opisovanje 
miselnega toka).miselnega toka).

�� Zavest ni popolnoma individualna Zavest ni popolnoma individualna –– vpliv vpliv 
socialnega okolja v katerem socialnega okolja v katerem žživimo.ivimo.
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Stanja zavesti: Stanja zavesti: 
SPANJESPANJE

�� Cikel budnost Cikel budnost –– spanje je le spanje je le 
edededed izmed bioloizmed biološških ciklov, ki kih ciklov, ki 
uravnavanjouravnavanjo delovanje delovanje 
organizma.organizma.

Dnevna svetloba

Vidna živčna vlakna

Hipotalamus

Hormoni (melatonin)
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Stanja zavesti:Stanja zavesti:
SPANJESPANJE

�� Zakaj spimo?Zakaj spimo?
–– Obnova Obnova 
organizma,organizma,
–– Utrjevanje Utrjevanje 
spominskih spominskih 
sledisledi……

Rušenje 

imunskega 

sistema

Halucinacije,

Razdražljivost,

Preganjavica…
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Stanja zavesti:Stanja zavesti:
SPANJESPANJE

• Večji organizem spi manj časa

• Plenilci spijo dlje časa

8

Faze spanjaFaze spanja
Meritve EEG:

elektro

encefalogram

Merjenje

očesnih

premikov
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Faze spanjaFaze spanja

Budno stanje:

beta valovanje (14 Hz)

Sproščeno stanje:

alfa valovanje (12 Hz)

Spanje (1., 2. faza):

theta valovanje (3-7 Hz)

Spanje 3. in 4. faze:

delta valovanje (1 Hz)

REM – hitro premikanje oči

NREM – ni premikanja oči
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Spreminjanje deležev 

REM in NREM 

spanja skozi življenje

• REM motnja vedenja: slaba blokada gibalnih 

centrov
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SanjeSanje

� Psihoanalitiki:
��Freud: Interpretacija sanj (1900);Freud: Interpretacija sanj (1900);
��Sanje so prikaz potlaSanje so prikaz potlaččenih in prepovedanih enih in prepovedanih 
spolnih spolnih žželja.elja.

��Sanje so asociativno miSanje so asociativno miššljenje, noljenje, noččna na 
zmedenost duzmedenost dušševnosti.evnosti.

��LoLočči medi med
�� manifestno vsebinomanifestno vsebino (tisto kar sanje (tisto kar sanje 
prikazujejo) inprikazujejo) in

�� latentno vsebinolatentno vsebino (popa(popaččena ali zamaskirana ena ali zamaskirana 
vsebina, ki jo skuvsebina, ki jo skuššajo sanje razkriti).ajo sanje razkriti).

��KljuKljuččni za razumevanje sanj so sanjski ni za razumevanje sanj so sanjski 
simboli.simboli.
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�� Kognitivna psihologija:Kognitivna psihologija:
►►Sanje so oblika miSanje so oblika miššljenja s katerim razmiljenja s katerim razmiššljamo o ljamo o 
vsakodnevnih problemih in jih poskuvsakodnevnih problemih in jih poskuššamo amo 
rerešševati.evati.

►►Ker je dnevna zavest med spanjem ugasnjena, Ker je dnevna zavest med spanjem ugasnjena, 
sanje dosanje dožživljamo drugaivljamo drugačče, nenavadno, izven e, nenavadno, izven 
okvirov mookvirov možžnega.nega.

►►Sanje so popaSanje so popaččeno zrcalo dnevnega doeno zrcalo dnevnega dožživljanja. ivljanja. 
Obstaja tudi nasproten vpliv? Lahko sanje Obstaja tudi nasproten vpliv? Lahko sanje 
vplivajo na dnevno dovplivajo na dnevno dožživljanje?ivljanje?

�� Nekatere nevroloNekatere nevrološške razlage:ke razlage:
Sanje so posledica nakljuSanje so posledica naključčnega pronega prožženja nevronskih enja nevronskih 
mremrežž v mov možžganih v fazi REM.ganih v fazi REM.

SanjeSanje
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Sanje

�� ZnaZnaččilnosti sanjilnosti sanj
–– intenzivna intenzivna ččustva;ustva;
–– vsebina in dogajanje sta nelogivsebina in dogajanje sta nelogiččna;na;
–– zaznavanje je bizarno, nenavadno;zaznavanje je bizarno, nenavadno;
–– sprejemljive so tudi najbolj nenavadne sprejemljive so tudi najbolj nenavadne 
stvari;stvari;
–– niso lahko zapomljive (niso lahko zapomljive (žživahne, ivahne, ččustveno ustveno 
nabite sanje si lanabite sanje si lažže zapomnimo);e zapomnimo);

�� MeseMeseččnost nost 
–– oseba je govorno odzivna,oseba je govorno odzivna,
–– pojavlja se v vseh fazah spanja,pojavlja se v vseh fazah spanja,
–– najverjetneje genetsko pogojeno.najverjetneje genetsko pogojeno.

Lucidne sanje –

zavedanje sanjanja
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Motnje spanjaMotnje spanja

NespeNespeččnost:nost:
�� Pojavlja se zaradi Pojavlja se zaradi 
bojazni, stresa, bojazni, stresa, 
vznemirjenja, vznemirjenja, 
depresije, travmedepresije, travme……

�� zazaččetna, srednja, etna, srednja, 
jutranjajutranja

Nočne more:
-Značilne za otroke
- 5 % odraslih
-pojavljajo se v fazi REM,
-Občutki nemoči, 
nevarnosti, uničenja;
-Nočne groze.

Kronična 
neprespanost – pojav 
nasproten 
nespečnosti, motnje 
dihalnih centrov.

Patološka potreba po spanju
(narkolepsija)
-Padec v REM fazo spanja,
-Genetsko pogojeno
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Kontinuum
zavesti

Pozornost (vigilnost)

Sproščenost

Spanje

Koma
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Alternativna stanja zavestiAlternativna stanja zavesti

�� MeditacijaMeditacija
–– sprosproššččenost, pomirjenost (avtogeni enost, pomirjenost (avtogeni 
trening);trening);
–– uporaba v nekaterih verah;uporaba v nekaterih verah;
–– loloččimo dve skupini meditativnih tehnik:imo dve skupini meditativnih tehnik:

�� tehnike koncentracijetehnike koncentracije (osredoto(osredotoččenje na enje na 
vidno podobo, dihanje, vidno podobo, dihanje, mantromantro……))

�� tehnike odpiranja zavestitehnike odpiranja zavesti (osredoto(osredotoččanje anje 
na nina ničč –– praznjenje zavesti)praznjenje zavesti)
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Alternativna stanja zavesti;Alternativna stanja zavesti;
hipnozahipnoza

–– sugestibilnost (razlik med sugestibilnost (razlik med 
posamezniki)posamezniki)
–– ustreustrežžljivostljivost
–– izklop boleizklop boleččineine
–– posthipnotskeposthipnotske sugestije sugestije 
najpogotejenajpogoteje trajajo nekaj urtrajajo nekaj ur
–– osebo lahko hipnotiziramo le, osebo lahko hipnotiziramo le, 
čče privoli v toe privoli v to
–– hipnotizirana oseba pohipnotizirana oseba poččne le ne le 
tisto, kar je v skladu z njenimi tisto, kar je v skladu z njenimi 
vrednotami in normami.vrednotami in normami.
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Hipnoza

–– fenomen fenomen ““skritega opazovalcaskritega opazovalca””
–– dilema: kdaj je oseba v hipnotidilema: kdaj je oseba v hipnotiččnem stanju?nem stanju?
–– uporaba hipnoze:uporaba hipnoze:

�� zmanjzmanjšševanje boleevanje boleččine,ine,
�� zmanjzmanjššanje stresa,anje stresa,
�� zboljzboljššanje koncentracije in motivacije pri anje koncentracije in motivacije pri 
ššportnikih,portnikih,

�� pri zmanjpri zmanjšševanju depresije in bojazni,evanju depresije in bojazni,
�� odpravljanje teodpravljanje težžav s panjem in sanjami,av s panjem in sanjami,
�� pri astmi, zobozdravstvu, motnjah pri astmi, zobozdravstvu, motnjah 
prehranjevanjaprehranjevanja……

�� pri preiskovanju KDpri preiskovanju KD
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�� PosthipnotiPosthipnotiččnana amnezijaamnezija (zaradi sugestije (zaradi sugestije 
hipnotizerja se oseba ne more spomniti hipnotizerja se oseba ne more spomniti 
dogajanja pred ali med hipnozo);dogajanja pred ali med hipnozo);

�� HipermnezijaHipermnezija (oseba se spomni mno(oseba se spomni množžico ico 
podrobnosti o katerih prej ni vedela nipodrobnosti o katerih prej ni vedela niččesar);esar);

�� Pojav spominskih popaPojav spominskih popaččenj in nenatanenj in nenatanččnostinosti;;
�� NezmoNezmožžnost dolonost določčiti vire informacijiti vire informacij (zaradi (zaradi 
hipnotskihhipnotskih sugestij oseba ne losugestij oseba ne ločči vei večč med med 
resniresniččno dono dožživetimi in podtaknjenimi spomini);ivetimi in podtaknjenimi spomini);

�� Izguba zaupanja v lasten spomin;Izguba zaupanja v lasten spomin;
�� TeTežžnja po ustrenja po ustrežžljivosti hipnotizerjuljivosti hipnotizerju;;
�� LaLažžna priznanjana priznanja……

Vprapraššljivost uporabe hipnoze pri ljivost uporabe hipnoze pri 
preiskovanju KDpreiskovanju KD
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Izven zavestiIzven zavesti
� Nezavedno – večina spoznavnih in čustvenih 
procesov ni prisotna v zavestnem doživljanju. Kljub 
temu čutimo njihove posledice (napetost, slaba 
volja, depresivnost…).
– Psihoanalitiki – nezaželene, neprijetne oz. 
nespodobne vsebine skrijemo zavesti -
potlačimo.

� Paralelni tokovi mišljenja – večji izkoristek 
možganov in učinkovitejše prilagajanje 
(usmerjenost v spremembe);
– AHA! izkušnja

� Zavestno doživljanje ni vse kar doživljamo! 
Vprašanje: ali tisto kar nezavedno zaznamo vpliva 
na naše vedenje, misli in čustvovanje???
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Podpražno zaznavanje;
nezavedno zaznavanje okolja.

Skupina A:

fant je agresiven

Skupina B:

fant je prijazen

Poskusi:
• tahistoskop;
• kitajske črke
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Alternativna stanja zavestiAlternativna stanja zavesti

Vpliv psihoaktivnih snoviVpliv psihoaktivnih snovi

–– Psihoaktivne snovi so Psihoaktivne snovi so 
priblipribližžek ek nevrotrasmiterjevnevrotrasmiterjev

–– DoDožživljanje pod vplivom ivljanje pod vplivom 
mamil je zelo odvisno od mamil je zelo odvisno od 
vplivov okolja in privplivov okolja in priččakovanj akovanj 
posameznika.posameznika.


