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Pozdravljeni!

Pred vami je knjižica, namenjena času za (duševno) zdravje.
Času, ko se odpravite po poti dobrega počutja.
Predstavljenih je 27 aktivnosti - za 27 različnih dni. Vsak dan
zajema drugačno aktivnost, ki jo lahko tisti dan izvajate.

Vrstni red izvajanja ni pomemben. Lahko začnete z dnevom 1 in
nadaljujete po vrsti, lahko pa dneve izbirate naključno.
Pomembno pa je, da se odločite, kdaj boste začeli, nato pa se
npr. vsak dan ali vsak drugi dan posvetite eni izmed aktivnosti.

Na naslednji strani je pripravljena tabela za beleženje, v katero
s kljukico zabeležite vsak aktiven dan in vpišete, kako koristna se
vam je zdela vaja tistega dne (uporabite lestvico od 1-10, pri
čemer 1 pomeni, da aktivnost sploh ni bila koristna za vas in za
vaše počutje, 10 pa, da je bila izjemno koristna).
Na zadnji strani e-knjige vas čaka še dodatek, ki ga v povezavi
z omenjeno tabelo uporabite po 27 dneh.

Ker ta priročnik ni nadomestilo za kakršnokoli psihološko
storitev, vas na koncu čaka tudi vabilo.
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Prijetno izvajanje aktivnosti vam želim,
                              Nina
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Zapišite dnevniški zapis s sledenjem naslednjemu zaporedju:
1. Zapišite, kaj se je zgodilo.
2. Zapišite svoje misli, čustva in telesne občutke, ki se ob
tem pojavljajo.
3. Razmislite in zapišite, kaj lahko storite, da bi se počutili
bolje.
4. V tekst dodajte tolažbo samemu sebi - zapišite, zakaj boste
vseeno v redu, kaj vam je pomagalo do sedaj in kako lahko o
situaciji razmišljate drugače.
5. Preberite celoten zapis, nekajkrat vdihnite in se podajte
naprej v svoj dan. 
Kasneje razmislite, ali vam je pisanje pomagalo.

Ullrich in Lutgendorf (2002) sta ugotovila, da pisanje
dnevnika viša zavedanje o pozitivnih vidikih stresnih
dogodkov. Pri tem pa je pomembno, da ne pišemo le o
dogodkih, temveč predvsem o svojih mislih in čustvih.

ZAČNITE S PISANJEM
DNEVNIKA
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»Pisanje dnevnika je potovanje vase.« - C. Baldwin
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Omislite si škatlico za odlaganje telefona. Tja ga lahko
odložite vsak dan vsaj za uro ali dve. Če ne živite sami,
lahko enako storijo tudi vaši bližnji.
Za nemoten cikel spanja se navadite odložiti telefon vsaj
1-2 uri pred spanjem. 
Naložite si katero izmed aplikacij, ki 

Danes doma odložite telefon na stran. Če imate nižjo
samokontrolo, ga izklopite in odložite v sobo, ki jo najmanj
uporabljajte. Morda boste ugotovili, da imate kar naenkrat
več časa, ki ga lahko zapolnite s prijetnimi stvarmi. 
Ta dan lahko naredite tudi dolgotrajnejši načrt za znižanje
njegove uporabe. Na primer:

      pomagajo nadzorovati uporabo družbenih 
      omrežij.

Mobilni telefoni so vseprisotni in njihova uporaba
nemalokrat povzroči slabo voljo, motnje v koncentraciji,
odlašanje z delom ali konflikte v medosebnih odnosih. Če ne
nadzorujemo uporabe telefona, lahko z njim nevede
prebijemo ogromno časa, ki si ga morda želimo v resnici
preživeti drugače. Ob večerni uporabi telefona pa modra
svetloba iz ekrana moti nastajanje melatonina (hormona za
regulacijo bioritma), s tem pa naš cikel spanja, zaradi česar se
lahko pojavi nespečnost.

ODLOŽITE TELEFON
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»Ujeti trenutek na telefonsko kamero je manj 
pomembno kot dejansko užiti ta trenutek.«
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Danes poskusite z naslednjo vajo: Vsako polno uro napravite
5 - 10 vdihov in izdihov, pri katerih opazujete svoje dihanje.
Predstavljajte si, da so ob vsakem izdihu vaše misli bolj
mirne in osredotočene na vaše notranje dogajanje. Vaše
misli so kot valovi v oceanu – pridejo in odidejo.
Zvečer razmislite, kako je vaja učinkovala na vas. 
Bi jo lahko delno vključili v vsakdanjo rutino?

**Dobro bi bilo, da za tem dnem nadaljujete z dnevom št. 04.

Se vam je že zgodilo, da ste v sobo odšli po neko stvar in se
niste spomnili, po katero? Ali da ste vozili avto po ustaljeni
poti in se nato niste spominjali poti? Ali da niste slišali, kar
vam razlaga bližnji? Veliko svojega življenja preživimo v
stanju avtomatskega pilota (v “zombi stanju”). To pomeni,
da stvari počnemo avtomatsko, rutinsko, z mislimi pa smo
nekje drugje. V kolikor se želimo znebiti te navade, se
moramo naučiti ozaveščati vsakdanje aktivnosti, kar nam bo
pomagalo pri tem, da bomo življenje videli takšno, kot v
resnici je v danem trenutku. S tem bomo zbistrili naše misli,
kar lahko na daljši rok pomaga pri spoprijemanju s težavami.

BODITE V 
TUKAJ IN ZDAJ
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»Daj si dovoljenje za čas, namenjen čuječemu dihanju, 
za življenje, za dajanje, za ljubezen, za refleksijo 

in za prisotnost v trenutku.«
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Izvedite naslednjo vajo: Zaprite oči. >> Pozornost usmerite
na dihanje, opazujte kako se nosnice napolnijo z zrakom in
kako nato zrak počasi zapušča vaše telo. >> Ne spreminjajte
ritma dihanja, naj ostane takšno, kot je. >> Pozornost nato
usmerite na trebuh, opazujte kako se ta dviga in spušča.
Takšno opazovanje trebuha naj traja nekaj minut. >> Če
vam misli vmes odtavajo, se ne kritizirajte, ampak jih vedno
znova nežno povabite nazaj k opazovanju dihanja >> Ko ste
pripravljeni, zaključite z vajo in počasi odprite oči. 

**Za lažjo izvedbo izvedite to vajo po dnevu 03.

Če redno izvajamo daljšo dihalno vajo, um nanj navadimo
in se sčasoma lahko zelo hitro umirimo. Redno izvajanje
takšne meditacije zmanjša kazalnike kroničnega stresa,
razdražljivost, depresivnost in tesnobo. Izboljšajo se spomin,
odzivni čas ter duševna in telesna vzdržljivost (Williams in
Penman, 2015).

VADITE DALJŠO 
DIHALNO TEHNIKO 
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»Tvoj dih je sidro, h kateremu se lahko 
vedno znova vrneš. «
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Danes ne pijte druga kot vodo. Sledite količini popite vode,
da ugotovite, ali pijete dovolj.
Poskušajte oblikovati navado, kjer zjutraj (na tešče) in zvečer
pred spanjem spijete velik kozarec vode. Zamenjajte sladke
pijače za vodo, v katero lahko dodate limono, meto ali
jagodičevje. Imejte ob sebi stekleničko, polno vode, ki vas
bo opominjala na pitje. Obstaja tudi veliko mobilnih
aplikacij, s katerimi nadzorujete zadosten vnos tekočine.
Ugotovili boste, da se bolje počutite in niste tako utrujeni,
če ste zadostno hidrirani.

Telo potrebuje za ustrezno delovanje zadostno količino
vode. Tekočina telo oskrbi s kisikom, hranili in minerali ter
poskrbi za nemoteno delovanje notranjih organov.
Hidriranje z vodo ugodno vpliva na delovanje kognitivnih
funkcij (spomin, pozornost) in dviguje raven razpoloženja
(McIntosh, 1999). Več kot polovica ljudi v razvitem svetu
naj bi bila kronično dehidriranih.

SPIJTE DOVOLJ VODE
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»Pitje vode je kot prha za notranjost našega telesa. «
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Danes med delom ali učenjem si, če je to možno, zavestno
vzemite več odmorov kot ponavadi; načrtujte jih vnaprej in
med njimi poskrbite za hidracijo z vodo.
Ko končate z obveznostmi tistega dneva, pa se poskusite za
krajši čas, z eno dejavnostjo, oddaljiti od njih. Privoščite si
dejavnost, ki vas osrečuje, npr. specite pecivo, raziskujte
okolico s kolesom, berite revijo.

Natrpani delovniki v poklicnem in domačem okolju
zahtevajo, da smo v nenehnem pogonu, kar nam otežuje
miselni odklop od dela.  Mentalna oddaljitev od učenja ali
dela je pomembna, saj:
- pozitivno vpliva na fizično zdravje,
- omogoča lažje sprejemanje odločitev,
- vpliva na višji nivo motivacije,
- poveča produktivnost in ustvarjalnost.

PRIVOŠČITE SI ODMOR
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»Vzeti si odmor ni znak šibkosti.«
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Ta dan poskusite voditi dnevnik čustev. V mislih pojdite čez
svoj dan in se spomnite, katera čustva ste ta dan občutili.
Zapišite jih na papir. Zraven lahko zabeležite, kako
intenzivno je bilo vsako čustvo (npr. na lestvici od 1- 10) in
ob kateri situaciji se je pojavilo. Vam je določena emocija kaj
posebnega sporočala?
S tem, ko zapisujete tako ugodna kot neugodna čustva,
priznate njihov obstoj, “odložite” jih na papir in 
nanje pogledate kot zunanji opazovalec, ki se mu 
čustva le dogajajo.

Dandanes smo pogosto žrtev “pop-psiholoških nasvetov”, ki
nam lahko vzbujajo občutek, da nismo v redu, če nismo ves
čas pozitivni; da nismo v redu, če občutimo neugodna
čustva ali imamo neugodne misli.
Vendar: Tudi, če nismo pozitivni, smo dobro. Naravno je
imeti tudi neugodne misli in čustva, Jeza, strah in žalost so
ena izmed primarnih čustev, ki ji si jih lahko dovolimo
izkusiti. Če jih ne bi potrebovali, ne bi obstajala. 
Bi sploh lahko poznali pravo veselje, če ne bi poznali tudi
žalosti?

PRIZNAJTE SI 
NEUGODNA ČUSTVA
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»Tudi če nismo ves čas pozitivni, smo v redu.«
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Ne glede na vreme se danes podajte na vsaj polurni sprehod
v naravo, po možnosti sami. Poskušajte biti prisotni v
trenutku: opazujte barve, ki vas obdajajo, prisluhnite
zvokom okolja, dotikajte se rastlin in zaznajte njihovo
teksturo. Na sprehodu lahko naredite tudi nekaj globokih
vdihov in pretegnete telo.

Sprehajanje pomaga pri spoprijemanju z duševnimi težavami
in deluje tudi kot preventivni dejavnik. S pomočjo
sprehajanja se zniža miselno premlevanje, poviša pa se raven
koncentracije, zato je sprehod še posebej dobrodošel kot
odmor med delom ali učenjem. Ugotovljeno je (npr.
Bratman idr., 2015), da imajo sprehodi v naravi ugodnejši
vpliv na duševno stanje kot sprehodi v urbanem okolju.

POJDITE NA SPREHOD
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»Hoditi v naravi pomeni prisostvovati tisočim čudežem.« 
- Mary Davis
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Napravite seznam 5-10 lastnosti, ki jih cenite pri svojem
telesu, in ga postavite na vidno mesto.
Ob pogledu v ogledalo pozornost usmerjajte na celotno
telo in ne na posamezne dele, ki so vam manj všeč.
Izberite oblačila, v katerih se počutite najbolj
samozavestno.
Napravite nekaj za svoje telo, npr. privoščite si masažo,
novo pričesko, kopel ali lahno telovadbo.

Danes naredite vsaj eno od teh stvari:

Telesna samopodoba se razvije v umu, ne v ogledalu. Gre za
mentalno predstavo o svojem telesu ter za občutke v
povezavi s svojim telesom in videzom.
Negativna telesna samopodoba lahko spremeni naše
razumevanje lastne vrednosti ter znižuje splošno dobro
počutje, medtem ko se pozitivna telesna samopodoba
pozitivno povezuje z duševnim zdravjem.

IZKAŽITE SOČUTJE 
SVOJEMU TELESU
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»Ne dovoli umu, da nadleguje telo.«
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Vzemite si čas in si ta dan pripravite tri zdrave, polnovredne
obroke. Medtem ko jih jeste, čim manj razmišljajte o drugih
stvareh, temveč se poskušajte osredotočiti na okuse in
strukturo hrane. Ob koncu dneva preverite občutke v telesu.
Razmislite o tem, kako se nasploh prehranjujete. Ali pogosto
jeste na podlagi emocij, ki jih občutite (npr. posežete po
čokoladi ob stresu), namesto na podlagi tega, kar vam
sporoča telo? Ali spijete dovolj vode? 
Po možnosti naredite načrt bolj zdravega načina
prehranjevanja.

Ugotovljeno je bilo, da lahko uživanje zdrave hrane rezultira
v znižanih simptomih stresa in depresivnosti 
(El Ansari, Adetunji in Oskrochi, 2014).

JEJTE ZDRAVO
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»Dobra hrana = dobro razpoloženje«
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Pocrkljajte in igrajte se svojim hišnim ljubljenčkom ali ga
peljite v naravo.  Namenite mu enkrat več časa, kot mu ga
namenite v običajnem dnevu. 
Če ljubljenčka nimate, se lahko oglasite pri prijatelju, ki ga
ima, ali v najbližjem azilu, kjer se sprehodite s tamkajšnjim
psom. 

Številne raziskave (npr. Black, 2012, Holen, 2012, Bao in
Schreer, 2016) potrjujejo, da posedovanje hišnega
ljubljenčka izboljša mentalno stanje ter zniža občutek
osamljenosti in stresa.

PREŽIVITE ČAS S HIŠNIM
LJUBLJENČKOM

1 1

»Hišni ljubljenčki niso naše celo življenje, toda
naredijo naše življenje celostno.«
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Ste že kdaj zavestno opazovali, kako v umu govorite sami s
seboj? Kaj si govorite? In kako si to govorite – s kakšnim
tonom glasu? Se intonacija samogovora razlikuje v različnih
situacijah? Danes poskušajte biti pozorni na način
komunikacije s seboj. Dovolj je že to, da jo večkrat uspete
opaziti. Če želite, lahko greste še korak dlje: v kolikor
opazite, da ste v dialogu s seboj manj sočutni, poskusite
zavestno spremeniti izrečeno. Npr:
-Namesto “moram” si recite “želim si” ali “lahko (bi)”
-Namesto “ne morem” poskusite  z “ne zmorem… še”
-Namesto “idiot sem” poskusite s “trenutno tega ne razumem”
Poiščite še svoje primere prijaznejšega samogovora.

Prijaznost do drugih je izjemno pomembna, nič manj pa ni
pomembna prijaznost do sebe. S svojim notranjim govorom
vplivamo na lastno počutje, zato je pomembno, da je ta
prijazen in sočuten. Bodite pozorni na način, kako
komunicirate s seboj. Pomislite: Ali bi te besede izrekli
svojemu dragemu prijatelju?

OPAZUJTE, KAKO 
GOVORITE S SEBOJ
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»Način, kako govoriš sam-a s seboj, vpliva na
kvaliteto tvojega življenja.«
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Opomnite se, da ste v redu takšni, kot ste. Zaprite oči in
položite dlan na svoje srce. Predstavljajte si, da ste s tem na
svoje srce položili fotografijo sebe. V mislih si nato povejte:
“Naj bom varen-na in zaščiten-a. Naj bom zadovoljen-a. Naj
me spremlja notranji mir.” 
Besede lahko tudi prilagodite tako, da vam bo izrek
prijaznosti osebno bližje.
Vajo v tem dnevu izvedite trikrat.

Ljudje, ki so sočutni do sebe, so bolj psihološko odporni,
motiviriani in optimistični. Prav tako obstaja manjša
verjetnost za razvoj depresije ali anksioznosti (Neff, 2011).

VADITE SOČUTJE DO SEBE
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»Ozavestite, da ste bistro, močno, dinamično, sposobno, 
samozavestno, čudovito človeško bitje. Imenitni ste!« 

- Louise L. Hay
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3  širše stvari, za katere ste danes hvaležni (npr. za
zdravje / prijatelje / lepo vreme).
3 specifične stvari, za katere ste danes hvaležni (npr. da
mi je ob sprehodu ob reki na obraz posijalo sonce / da
mi je uspelo pospraviti omaro / da se mi je prodajalka
prijazno nasmehnila).

Danes izrazite hvaležnost osebi/osebam, ki vam stojijo ob
strani in se nanje lahko zanesete. Če to težje opravite ustno,
jim lahko napišete on-line sporočilo ali jim nastavite listek.
Pred spanjem pa zapišete:

Izražanje hvaležnosti ugodno vpliva na spanje, izboljša
kvaliteto medosebnih odnosov in dvigne raven zadovoljstva
z življenjem. Pozitivno vpliva tudi na delovanje možganov,
saj zmanjša občutenje bolečine in stresa ter zniža simptome
depresivnosti (Cheng idr., 2015).

IZRAZITE HVALEŽNOST
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»Za ogromno stvari smo lahko hvaležni, 
včasih je potrebno le odpreti oči.«
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Izberite si umirjen dan in ga napolnite z aktivnostmi, v
katerih uživate. Dan lahko zajema npr. krajši izlet, sicer pa
sploh ni potrebno, da gre za obširne in drage dejavnosti.
Lahko berete knjigo, si privoščite dolgo kopel in priljubljeno
jed, obiščete kino ali zjutraj dlje poležite v postelji. Lahko pa
cel dan ne počnete ničesar in preprosto počivate, da
"napolnite baterije".

Vsak kdaj potrebuje daljši odmor in čas, ki ga nameni sebi.
Na občuteno blagostanje pa boljše vpliva več krajših
oddihov kot pa en daljši, zato je pomembno poskrbeti, da si
večkrat zagotovimo dan, namenjen le nam samim.

PRIVOŠČITE SI 
DAN LE ZASE
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»Leži v kadi, dokler se ti ne nagubajo 
blazinice na prstih.«
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Danes izkažite prijaznost bližnji osebi (npr. partnerju, mami,
prijatelju) in neznancu (npr. prodajalki, mimoidočemu). Pri
izkazovanju bodite kreativni; lahko gre za lepo besedo,
nasmeh in prijazen pozdrav, skupno preživet čas, pohvalo ali
pomoč. Opazujte, kako se počutite po samem dejanju.

Lepa beseda in podarjen nasmeh ne stanejo nič, a bogatijo
življenja. Buchanan in Bardi (2009) ugotavljata, da
vsakodnevno prakticiranje prijaznih gest (lepe besede,
nudenje pomoči) dvigne raven življenjskega zadovoljstva.
Ne pozabimo torej na prijaznost do svojih najbljižjih (do
partnerja, staršev, prijateljev) in do ostalih ljudi (prodajalke,
osamljene sosede, neznanca). Prav tako ne pozabimo vaditi
prijaznost do sebe. 

IZKAŽITE PRIJAZNOST 
DRUGIM
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»Prijazne besede so lahko kratke in enostavne, 
a njihov odmev je neskončen.« - Mati Tereza
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Ne glede na to, ali imate danes dober ali slab dan, je vaša
današnja naloga, da ga napolnite s humorjem. Pojdite na
kavo s prijateljem, ki vas vedno nasmeji, poglejte komedijo
poiščite smešne posnetke in šale na spletu ali pa si v knjižnici
izposodite knjigo najboljših vicev.
Se spomnite smešnih dogodkov iz vaše preteklosti? :)
Preigrajte jih v svoji glavi ali podelite zgodbico z drugimi.

Smeh je uspešen način soočanja s stresom v vsakdanjem in
poklicnem življenju. Japonski raziskovalci (Hayashi,
Kawachi, Ohira idr., 2016) so na vzorcu 20.934
posameznikov ugotovili, da je možnost za bolezni srca pri
tistih, ki se nikdar ali le redko smejejo 1.21-krat višja kot pri
tistih, ki se smejejo vsak dan. Zaključili so, da je višja
količina dnevnega smeha povezana z nižjo možnostjo za
razvoj kardiovaskularnih bolezni. Pregovor “smeh je pol
zdravja” torej nosi v sebi nekaj resnice.

SMEJTE SE
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»Nikoli nisi bližje življenju kot takrat, ko se smejiš. 
Nikoli nisi bližje sebi kot takrat, ko se smejiš. 

Nikoli nisi bližje ljubezni kot takrat, ko se smejiš.«
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Ozavestite, da vsak skozi življenje potuje z lastnim tempom.
Vsak se razvija v svojo smer, saj je rast individualen proces.
Pri tem smo včasih na vrhu, včasih pa na dnu. Primerjave z
drugimi, ki vam jemljejo energijo, so zato danes odveč.
Danes si večkrat recite: "Skupaj smo na tem vrtiljaku življenja.
Na svetu je dovolj prostora za vse nas."

Ljudje se nenehno primerjamo z ostalimi. Ko smo soočeni z
informacijami o tem, kakšni so drugi, kaj lahko ali česa ne
morejo početi, kaj so dosegli ali v čem so neuspešni,
povezujemo te informacije s seboj (Corcoran,Crusius in
Mussweiler, 2011). Takšne socialne primerjave pozitivno ali
negativno vplivajo na naše počutje (Wheeler in Miyake,
1992). Če ugotovimo, da smo “višje” od drugih ali pa če nas
stanje drugih motivira, da napredujemo tudi sami, je to za
nas pozitivno. Če pa se v primerjavah vrednotimo nizko,
lahko te hitro vodijo v neugodne občutke. Pojavijo se čustva
zavisti ali pa občutek, da nismo dovolj dobri. Hitro se
znajdemo v krogu nezadovoljstva s seboj.

OPUSTITE PRIMERJANJE
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»Vsak potuje s svojim tempom.«
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Danes se odločite za spremembo na določenem področju
svojega ekološkega ravnanja, npr. za recikliranje odpadkov,
izogibanje plastičnim izdelkom, redno ugašanje luči,
uporabo lokalne hrane, varčevanje z vodo. Odločite se, s
katero navado boste poskrbeli za planet na daljši rok. Kaj še
lahko naredite, da izboljšate stanje narave? 
Spomnite se: Ko več ljudi v več majhnih krajih naredi več
manjših stvari, se lahko sčasoma spremeni ves svet.

Skrb za Zemljo je pozitivno dejanje, ki ugodno vpliva na
mentalno blagostanje in življenjsko zadovoljstvo (Campbell,
2008). Skrb zase pomeni tudi skrb za planet, v katerega smo
vključeni. Ko naredimo nekaj dobrega za naravo, katere del
smo, naredimo nekaj dobrega zase in za vsa živa bitja, kar
širi naš občutek smisla.

NAPRAVITE NEKAJ 
POZITIVNEGA ZA PLANET
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»Poskrbi za Zemljo in Zemlja bo poskrbela zate. « 
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Danes si zastavite novi cilj, ki vas bo motiviral. Poskusite ga
razčleniti po zgoraj opisani metodi. Zapišite ga na list papirja
in postavite na vidno mesto, saj boste tako nevede opravljati
vizualizacijo željenega stanja.

specifičen (točno določen in jasno definiran),
merljiv (izražen v številčni obliki, da lahko izmerimo,
kje točno se nahajamo na poti doseganja cilja),
dosegljiv (nanašajoč se na konkretno, dosegljivo
dejanje), 
realističen (biti mora realen in postavljen nekje med
izzivom in dosegljivostjo),
časovno opredeljen (imeti mora nek datum zaključka; do
kdaj ga želimo doseči).

Zastavljeni cilj predstavlja izziv. Ko ga dosežemo, se pogosto
dojemamo kot sposobnejše. Raziskave (npr. Latham in
Locke, 2006) potrjujejo, da doseganje zastavljenih ciljev
ugodno vpliva na raven samopodobe in posledično vodi v
višje zadovoljstvo z življenjem. Za njihovo lažje doseganje je
pri postavljanju ciljev pomembno, da jih oblikujemo po
SMART tehniki. Cilj naj bo:

ZASTAVITE SI CILJ
20

»Vedno je pravi čas za novi cilj ali za nove sanje.«

A V I S E N S A



Danes razmišljajte o sebi in o svojem odnosu do poguma.
Spomnite se situacij, ko ste bili pogumni. Ko se boste
naslednjič znašli v situaciji, ki vas plaši, sprejmite strah in se
pogumno podajte po poti naprej. Danes lahko vnaprej
vizualizirate takšno situacijo.
Pomnite, da pogum ni odsotnost strahu, temveč delovanje
kljub občutenemu strahu. Pogum je tudi v dejanjih, kjer
morda v prvi vrsti ne pomislimo nanj – npr. ogromno ga je
v sami odločitvi, da se boste udeležili psihološkega
svetovanja. 

Pogum ni pomemben le zato, da dosegamo določene cilje,
temveč že, da si jih sploh upamo postavljati in razmišljati
širše. Pomemben je tudi pri postavljanju zdravih mej v
odnosih in pri spoprijemanju s težjimi življenjskimi
situacijami.
Pogum lahko razvijamo tako, da se “spoprijateljimo” s
strahom, smo drzni, pokažemo ranljivost in pogosteje
izražamo empatijo do drugih (Karp, 2015).

BODITE POGUMNI, 
SEGAJTE PO ZVEZDAH
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»Življenje se krči ali razširja sorazmerno s 
posameznikovim pogumom.«
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Razmislite, kdo so vaši pravi prijatelji in bližnji – ljudje, ob
katerih se počutite sprejete. Nekaj časa v tem dnevu
izkoristite za druženje z eno izmed takšnih oseb. Ko bosta
skupaj, se ne bojte z njo podeliti svojih trenutnih notranjih
strahov in dilem. Vsak kdaj potrebuje ramo, na katero se
nasloni. Razkrivanje sebe je dejanje poguma. Če nimate
takšne bližnje osebe, pa lahko začnete ta dan aktivno delati
na tem in se npr. včlanite v kakšno društvo ali internetno
platformo, kjer lahko navežete stike.

Zdrav prijateljski odnos temelji na vzajemni podpori,
medsebojnemu spoštovanju in občutenju povezanosti.
Trdna prijateljstva so zelo pomemben vidik čustvenega
blagostanja, saj znižujejo občutek osamljenosti in tesnobe ter
povišajo občutek zadovoljstva. Kvaliteta skupno preživetega
časa je pri tem pomembnejša od količine časa, ki ga preživite
z bližnjo osebo. Prav tako ni potrebno oblikovati široke
mreže bližnjih oseb, saj le nekaj tesnih prijateljskih vezi
prinaša ogromno koristi.

POGOVORITE SE Z 
BLIŽNJO OSEBO
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»Hodi po svoji poti s pravimi ljudmi.«
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Danes izberite fizično aktivnost, v kateri uživate, in jo
izvedite. Npr. če ne uživate v fitnesu, izberite plavanje.
Ni pomembno, koliko kalorij pokurite. Pomembno je, da se
1 uro premikate. Šport naj ne bo namenjen doseganju lepe
postave, temveč zdravju in spoznavanju svojega telesa.

 

Šport ugodno vplivata na mentalno, fizično in socialno
blagostanje posameznika. Številne raziskave potrjujejo, da
redno telesna vadba izboljšuje in ohranja tako telesno kot
duševno zdravje. Ukvarjanje s športom preventivno deluje
proti nastanku številnih kroničnih bolezni (Hyde, Maher in
Elavsky, 2013). 

BODITE FIZIČNO AKTIVNI
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»Samo ena telesna vadba te loči od dobrega počutja.«
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Ustavite se na bližnjem travniku in naberite nekaj cvetja, ob
sprehodu se dotikajte rastlin, da začutiti njihovo teksturo, ali
pa obiščite cvetličarno ter si kupite rastlino, ki se vam zdi
najlepša. Če imate možnost, si lahko omislite novo rastlino
na delovnem ali študijskem mestu.

Rastline v naša življenja prinašajo številne pozitivne učinke.
Z njimi lahko polepšamo bivalno okolje, poskrbimo za
čistejši zrak, ugotovljen pa je tudi njihov pozitivni učinek na
mentalno zdravje in delovno produktivnost. Skrb za rastlino
je povezana z odgovornostjo in sočutjem, prav tako lahko
vzbudi občutke ponosa in posledično dviguje življenjsko
zadovoljstvo. Kot duševnemu zdravju prijazna aktivnost se je
izkazalo tudi vrtnarjenje (Burchett, Torpy in Tarran, 2008).

POLEPŠAJTE
SI DAN Z RASTLINO
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»Ljudje smo kot rastline. 
Oboji se obračamo proti svetlobi. «
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Danes poskrbite za dovolj ur spanja. 2 uri pred spanjem
odložite mobilni telefon, tudi stuširajte se 1-2 uri pred
spanjem. Spijte kozarec vode - telo naj bo hidrirano tudi čez
noč. V posteljo se odpravite dovolj zgodaj; takoj, ko začutite
utrujenost, zaspanost. Pred tem si lahko privoščite kratko
dihalno vajo (osredotočite se na 10 - 20 vdihov in izdihov).
Če imate težave s spanjem, se na ta dan odločite, da boste
začeli na dolgi rok uvajati higieno spanja: Vstajajte vsak dan
ob isti uri in tudi, če se ponoči niste naspali, čez dan ne
dremajte. Zvečer, 2 uri pred spanjem, ne jejte in ne glejte v
ekrane. Če ne morete zaspati več kot 20 - 30 min ali če se
ponoči prebudite in ne morete ponovno zaspati, vstanite ter
pojdite v drug prostor. Izvajajte neko aktivnost (npr. rešujte 
križanke), dokler ne postanete utrujeni. Šele takrat se 
vrnite v posteljo.

Spanje je pomembno povezano z dobrim počutjem in
razpoloženjem. Če spimo dobro in dovolj, smo psihično
stabilnejši. V eni izmed študij (Wagner, Gais, Haider,
Verleger in Born, 2004) je bilo ugotovljeno celo, da je na
podlagi spanca lahko olajšan naš uvid v problemsko situacijo
in izboljšana zmožnost iskanja rešitve.

POSKRBITE ZA 
KAKOVOSTNO SPANJE
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»Spanje je najboljša meditacija. « - Dalai Lama
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Izkorisitite današnji dan, da negujete svoje odnose. Izkažite
ljubezen eni bližnji osebi. Direktno ji povejte, da jo imate
radi. Če vam verbalno izražanje čustev ne gre dobro od rok,
ji pustite sporočilce na listku papirja.
Lahko jo brez razloga tudi povabite na posebno druženje ali
pa ji prinesete majhno darilce, npr. njeno najljubšo
čokolado. Če boste pogosteje izkazovali ljubezen, boste 
prejeli pozitivne odzive, ki vas bodo napolnili s toplino, 
prav tako pa vam jih bodo ljudje začeli vračati. 

Študije kažejo, da se trdnost naših bližnjih odnosov z
družino in prijatelji visoko povezuje s psiho-fizičnim
zdravjem in dobrim počutjem (Kabat-Zinn, 2013).
Pomembna je torej kvaliteta teh vezi, ne pa njihovo število.
Že ena oseba, ki ji lahko zaupate, je dovolj. 

POVEJTE BLIŽNJI OSEBI, 
DA JO IMATE RADI IN 

DA CENITE VAJIN ODNOS
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»Če bi želel napovedati vaš občutek sreče in bi lahko izvedel 
le eno stvar o vas, vas ne bi vprašal po spolu, religiji, zdravju 
ali prihodku. Vprašal bi vas o vaši socialni mreži - o vaših 

prijateljih in družini ter trdnosti vaših vezi z njimi. « 
- Daniel Gilbert
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Danes spišite seznam prijetnih dogodkov, ki se jih lahko
veselite v prihodnjem tednu, v prihodnjem mesecu in v
naslednjih 6 mesecih.
So to morda druženja, čas zase, zanimiva izobraževanja, ... ? 
Lahko gre za majhne dogodke. Pomembno je le, da gre za
takšne, za katere napovedujete, da vam bodo prinesli veselje
ali sprostitev in vas napolnili z energijo.
Če se ne morete ničesar spomniti, danes razmislite o svojih
vrednotah in o tem, kakšnih dogodkov bi si v prihodnosti
želeli. Lahko začnete kakšnega načrtovati in ga zapišete na
svoj koledar?
Spisane aktivnosti lahko postavite na vidno mesto. 

Seznam prihajajočih aktivnosti in dogodkov lahko služi kot
opora v težkih trenutkih, saj nas opominja na dobre stvari, ki
prihajajo in se jih lahko veselimo.

NAPRAVITE SEZNAM
PRIHAJAJOČIH AKTIVNOSTI
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»Naproti prihajajo zanimive stvari.«
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Dodatek - po vajah

Čestitke! 

Opravili ste 27 - dnevni izziv. 

Verjetno so se vam nekatere aktivnosti zdele uporabnejše
kot druge, kar je naravno, saj smo ljudje raznolika bitja. 

Sedaj je čas za razmislek o aktivnostih in njihovem
vpletanju v vaš vsakdan! S tem boste poskrbeli za boljše
počutje na dolgi rok.
 

Vabljeni k uporabi delovnega lista na
naslednji strani....
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Moja rutina 
Preučite tabelo na začetku e-priročnika in zapišite 3
aktivnosti, ki so bile za vas najkoristnejše:

Razmislite: Zakaj so vam bile najbolj v pomoč ravno te
aktivnosti? Katere potrebe ali želje so zadovoljile?

Katero(e) izmed aktivnosti boste vključili v svojo
dnevno ali tedensko rutino? Bi jo kako preoblikovali,
da bi vam kar najbolje služila?

       a) ___________________
       b) ___________________
       c) ___________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

4. Kako si boste zagotovili, da boste aktivnost res izvajali 
    na dolgi rok? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Če ste ob izvajanju aktivnosti
opazili, da se na kakšnem področju
pojavljajo težave in bi si želeli delati
na njih, ali če si preprosto želite
dvigniti nivo svojega duševnega
zdravja, se prijavite v eno izmed
naših storitev in skupaj se bomo
podali na pot dobrega počutja.
Naj vas spremlja pogum, da se nam
pridružite. 
Vrata Avisense so vedno odprta.

Vabilo

www.avisensa.com
info@avisensa.com

Pot k dobremu počutju
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avisensa_
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Vse pravice pridržane.


