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MOČ UPANJA
Kako premagati 

depresijo, zaskrbljenost, 
krivdo in stres

� Ali se opotekate pod težo bremena mnogih obveznosti
in čutite, da se ne morete spopasti z vsemi hkrati?

� Ali se borite z občutkom krivde in se spopadate  
s takšno ali drugačno odvisnostjo?

� Kolikokrat si zaželite pustiti vsakdanjo norijo  
za sabo in odpotovati na dolge tropske počitnice?

� Hrepenite po tem, da bi se osvobodili krivde, ki ruši 
vaš notranji mir?

� Ali ste zaskrbljeni glede prihodnosti?
Milijoni ljudi trpijo za posledicami anksioznosti,  

depresije in stresa. Te težave so v hitrem, zahtevnem  
in zapletenem svetu postale del našega vsakdana. 
Mnogim ne uspe najti prave rešitve. 

Če vi ali pa nekdo, ki ga poznate, živite s katerokoli  
od zgoraj naštetih težav, je lahko ta knjiga prvi korak 
na poti do življenja miru, obnove in zdravja.
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1 

ZDRAVJE: VSE JE V VAŠI GLAVI

P
o napornem dnevu v službi, polnem težav, ki 
jih je bilo treba rešiti, neštetih sporočil, na 
katera je bilo treba odgovoriti, in telefonskih 

klicev, ki jih je bilo treba opraviti, si je Paul želel 
samo še to, da pride domov, nekaj poje, se sprosti 
na kavču in gleda, kar koli že bo na televizijskem 
sporedu. Vendar je zaradi gostega prometa namesto 
v nekaj minutah domov prišel v nekaj urah. Zunaj 
je bila že tema. Ko je stopil v hišo, se je nemudoma 
sezul, vrgel torbo v kot, na hitro pozdravil ženo in s 
pogledom preletel otroka, ki sta se igrala na prepro-
gi. Po topli prhi se je oblekel v udobna oblačila in 
sedel za jedilno mizo. »Ali imamo kaj za pod zob?« 
je vprašal odrezavo. »Pred nekaj časa je klicala tvo-
ja mama. Pritoževala se je, da je že nekaj mesecev 
nisi prišel obiskat.« »Pa saj ve, da nimam časa za to. 
Preveč dela imam, da bi jo lahko šel obiskat. Raču-
ni čakajo na plačilo. Reševati moram težave. Nova 
nadrejena mi ne da miru. Kako nemogoča ženska! 
Mislim, da se boji, da bo podjetje propadlo. Zares 
je težko delati z njo. Spravlja me ob živce!« »Zadnje 
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čase govoriš samo še o tem – o težavah, računih 
in svoji nadrejeni. Si sploh opazil, da so tvoji otro-
ci v dnevni sobi? Mark je celo popoldne spraševal, 
kdaj prideš.« »Ali boš spet začela s tem kakor vsak 
drug dan? Pritožuješ se in pritožuješ! V službi me 
trpinčijo, potem pa me trpinčiš še ti doma! Misliš, 
da je preprosto preživljati družino samo z mojo 
plačo?« Zadnje besede so Silvijo zbodle tam, kjer je 
najbolj bolelo. Ni bilo pošteno. Službo je pustila iz 
zdravstvenih razlogov in mož je to vedel. Čeprav je 
bilo preživljanje časa z otroki zanjo pravi blagoslov, 
pa so moževe posmehljive pripombe postajale vse 
bolj neznosne. »Otroka odraščata, pa komaj poznata 
svojega očeta. Da sploh ne omenjam najinega od-
nosa!« »Prosim, daj mi mir! Utrujen sem, glava me 
boli in nimam potrpljenja, da bi se ravno zdaj pogo-
varjal o tem.« V tem trenutku je Paulova šestletna 
hči očetu izročila kuverto. »Ne sedaj, srček! Kaj ne 
vidiš, da se z mamo pogovarjava?« jo je nahrulil. 
Malomarno je zatlačil kuverto v žep, ne da bi se 
zmenil za majhno deklico, ki je odkorakala stran s 
solzami v očeh. »Kako si lahko tako neumen? Ali 
ne vidiš, kaj počneš naši družini?« »Dovolj imam! 
Spat grem. Izgubil sem ves tek.« Paul je čutil, kakor 
da izgublja nadzor nad svojim svetom. Moški, ki je 
bil nekoč gotov in prepričan vase, sedaj ni zmogel 
več upravljati svojega življenja. Negativne misli so 
prevzele nadzor nad njim. Nemirni možgani in ne-
prijetni spomini so stanje le še poslabšali. Njegovo 
telo je bilo zaradi pomanjkanja telesne dejavnosti 
popolnoma izčrpano. V službi je njegova zaskrblje-
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na šefinja neprestano zahtevala poročila. Vse, kar 
si je želel, sta bila počitek in spanec – mogoče celo 
takšen, iz katerega se ne bo nikoli zbudil. Zleknil 
se je v posteljo. Ko se je obrnil na stran, je začutil, 
da se je v njegovem žepu nekaj zmečkalo. Z roko je 
segel po zgubani kuverti, jo odprl in v njej našel z 
voščenko napisano sporočilce. Globoko v želodcu je 
začutil ostro bolečino, ko je bral besede »Očka, rada 
te imam.«

Črna luknja
Ali ste se že kdaj kakor Paul počutili preobreme-

njeni zaradi obveznosti in nesposobni, da bi opravi-
li toliko stvari hkrati? Ali ste kdaj čutili, da bi bilo 
najbolje predati se in pobegniti v neki zapuščeni 
kraj? Mogoče pa ste srečnež in vaši dnevi mineva-
jo mirno in brez spodrsljajev. Prav sedaj na milijo-
ne ljudi trpi zaradi tesnobe, stresa in depresije. V 
današnjem svetu so te težave vse pogostejše. Pred 
nekaj časa je znani angleški fizik Stephen Hawking 
rekel nekaj, kar se je hitro razširilo po družbenih 
omrežjih. Vendar ni govoril o neverjetnih teorijah 
drugih vesolj. Hawking, ki je zaradi degenerativne 
nevrološke bolezni desetletja preživel prikovan na 
invalidski voziček, je dal nasvet ljudem, ki trpijo 
za depresijo. Rekel je: »Sporočilo tega govora je, da 
črne luknje niso tako črne, kakor jih vidimo na sli-
kah. Niso večni zapori, kakor so ljudje nekoč mislili. 
Stvari lahko gredo iz črne luknje tako na zunanji 
strani kakor najverjetneje tudi skozi drugo vesolje. 
Če torej čutite, kakor da ste ujeti v črni luknji, se ne 
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vdajte, saj obstaja izhod.« Mogoče pa njegove be-
sede spodbude vendarle ne morejo pomiriti koga, 
ki kakor Paul živi v »črni luknji« tesnobe, depresije 
in samomorilnih misli. Ali sploh obstaja izhod iz 
težav? Ali je upanje? Ali se lahko splazimo iz črnih 
lukenj, ki nam jih nastavlja življenje?

Moč naših misli
Priljubljen pregovor Kjer je volja, tam je pot vse-

buje veliko resnice. Vsak atlet ve, da nov rekord ni 
zgolj rezultat fizične pripravljenosti, temveč tudi 
prave miselnosti. Podobno tudi stvari, ki jih poč-
nemo, čustva, ki jih čutimo, in celo bolezni, ki jih 
prebolevamo, izvirajo iz naših misli. Okolje (ljudje, 
kraji in okoliščine), naša osebnost (optimist ali pe-
simist, sumničav ali zaupljiv, zgovoren ali tih) ter 
spomini in izkušnje so odskočna deska naših misli. 
Vsakdo lahko nadzoruje svoje misli in usmerja vo-
ljo. Z izjemo instinktivnih reakcij in ponavljajočih 
se dejanj, ki so del naših navad, ima vse, kar počne-
mo, izvor v naših mislih. Oglejmo si naslednje tri 
primere: 
• Pred srečanjem z nepremičninskim posrednikom 

Morris ni nameraval kupiti nepremičnine. Ven-
dar so ga vljudno obnašanje, čudovite fotografi-
je prostih hiš in preprost načrt odplačila spod- 
budili, da je začel razmišljati o možnosti nakupa 
novega doma. Tudi doma ni nehal premišljevati 
o tem. Predstavljal si je, kako se bo preselil v 
večjo in varnejšo hišo. V njeni neposredni bližini 
je šola, kamor bodo hodili njegovi otroci, in tudi 
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javni promet je lahko dostopen. Čez nekaj dni je 
podpisal pogodbo. 

• Eloise je šla na kosilo s prijateljema iz študent-
skih dni. Čas jim je hitro mineval ob obujanju 
zabavnih spominov in ob pogovoru o tem, kaj 
se trenutno dogaja v njihovem življenju. Doma 
je Eloise začela življenje prijateljev primerjati s 
svojim. Premlela je vse podrobnosti, premislila 
preteklost in prišla do zaključka, da so njeni pri-
jatelji srečnejši od nje. Ko je premišljevala o svo-
jem življenju, jo je preplavila depresija in nekaj 
dni je bila slabe volje. 

• Victoria je imela skoraj z vsemi dobre odnose. 
Pred nekaj meseci pa se je sprla z bratom in od 
takrat nista govorila drug z drugim. Ni se želela 
pobotati z njim, saj jo je njegova žalitev priza-
dela. Kadar koli se je spomnila na prepir, se je 
vznemirila in postalo ji je slabo. 

V vseh treh primerih lahko opazimo jasno pove-
zavo med mislimi, vedenjem in duševnim stanjem. 
Kaj bi se zgodilo, če bi Morris, Eloise in Victoria 
spremenili potek svojih misli? Verjetno bi bil njihov 
odziv zelo drugačen. Ne glede na okoliščine lahko 
nadzorujemo svoje misli. Z večjim ali manjšim na-
porom jih lahko nato vzdržujemo, usmerjamo, raz-
vijamo, gasimo ali zavračamo. Večina ljudi ve, kaj 
narediti, ko občuti telesno tegobo, na primer mraz, 
glavobol ali bolečino v želodcu. Vendar le malo ljudi 
ve, kaj narediti, ko so zaskrbljeni, vznemirjeni, na-
peti, razdraženi ali nepotrpežljivi. Tudi s strupenimi 
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duševnimi stanji se je treba spoprijeti. Kako lahko 
prepoznamo negativne misli? Kako lahko vemo, ali 
nas bodo vodile v neželeno obnašanje in negativna 
duševna stanja? Da bi se jim izognili, moramo živeti 
življenje, ki ga usmerjajo moralna načela in vredno-
te, kot so iskrenost, odgovornost, pravičnost, spo-
štljivost, poštenost in odkritosrčnost. Gojiti moramo 
prave vrednote in postopoma razvijati načelno ži-
vljenje. Ljudje, ki tako živijo, so naravno in spontano 
optimistični, kar jim prinaša mnoge koristi. V knjigi 
Priročnik za umsko in telesno zdravje raziskovalca Da-
vid Sobel in Robert Ornstein govorita o pozitivnih 
učinkih optimističnega razmišljanja in o občutku 
nadzora nad nekaterimi področji zdravja: 
• Imunski sistem. Človeška slina vsebuje kemijske 

snovi, ki nas varujejo pred okužbami. Ta zaščita 
je bolj učinkovita takrat, kadar smo veseli in za-
dovoljni, kakor pa takrat, ko smo žalostni.

• Rak. Skupino z rakom obolelih bolnikov so nau-
čili razmišljati pozitivno in optimistično ter iz-
vajati sprostitvene vaje. Raziskava je pokazala, 
da so protitelesa teh bolnikov postala aktivnejša 
kot pri pacientih, ki se tega niso naučili. 

• Dolgo življenje. Skupini starostnikov, ki so žive-
li v domu za starejše, so dali možnost, da sami 
sprejemajo majhne odločitve (npr. izbrali so, kaj 
bodo jedli za večerjo, izbrali so film, ki so ga že-
leli pogledati itd.). Zaradi tega so bili srečnejši 
in zadovoljnejši. Po letu in pol se je smrtnost v 
tej skupini zmanjšala za 50 odstotkov v primer-
javi s starostniki, ki niso dobili možnosti izbire.
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• Obdobje po operaciji. Podatki kažejo, da lahko 
bolnike, ki so bili operirani na srcu, razdelimo 
v dve skupini: na optimiste in pesimiste. Opti-
misti okrevajo hitreje, doživijo manj zapletov in 
postanejo dejavni prej kot pesimisti. 

• Splošno zdravje. Udeleženci v raziskavi so mora-
li narediti seznam pozitivnih in negativnih do-
godkov, za katere so pričakovali, da se jim bodo 
zgodili v naslednjih nekaj letih. Dve leti kasneje 
so raziskovalci preverili, kakšno je zdravje ude-
ležencev. V primerjavi s črnogledimi udeleženci 
so imeli tisti, ki so na prihodnost gledali optimi-
stično, komaj kakšen simptom bolezni. 

Eden od načinov, kako na življenje gledati z opti-
mizmom, je negativne misli zamenjati s pozitivni-
mi. Paul je pogosto, ne da bi se tega sploh zavedal, 
razmišljal o težavah v službi, svoji neprijetni nadre-
jeni, o ženinem tarnanju in tako dalje. Pesimistične 
misli se pojavijo samodejno in zaradi svoje nesmi-
selnosti presenetijo posameznika. Prav zato je po-
membno, da jih prepoznamo in spremenimo vzorec 
razmišljanja. Pozitivno razmišljanje mora postati 
navada in praksa na vseh življenjskih področjih. 
Vključevati mora naslednje:
• Pozitivno mišljenje o sebi. Ne oblikujte slike o 

sebi na podlagi primerjave s slavnimi osebami 
s televizije ali filmov. To, kar tam vidimo, ni re-
snično. Prepoznajte svoje omejitve in naredite 
nekaj, da se izboljšate. Najpomembneje pa je, da 
izpostavite svojo vrednost in sposobnosti. Spo-
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mnite se na Jezusove besede: »Jaz vam bom na-
mreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši naspro-
tniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati.« 
(Lk 21,15)

• Pozitivno razmišljanje o preteklosti. Preteklosti 
ne moremo spremeniti. Sprejeti moramo celo 
neprijetne dogodke, ki smo jih doživeli. Za težek 
položaj v sedanjosti ne krivite preteklosti. To je 
popolnoma nekoristno. Ne skrbite za neprijetne 
stvari, ki so se zgodile. Razmišljajte raje o sreči 
in uspehih, ki ste jih doživeli. Naj vas spomin na-
nje osrečuje in tako bo vaš pogled na svet postal 
bolj pozitiven. Razmislite o Pavlovem nasvetu: 
»Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa: 
pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti 
temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po 
nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kri-
stusu Jezusu.« (Flp 3,13.14)

• Pozitivno razmišljanje o prihodnosti. Prihodnost 
lahko krojimo. Naša naravnanost v sedanjosti 
vpliva na to, kako uspešni bomo v prihodnosti. 
Samozavestno razmišljanje in upanje bosta zvi-
šala verjetnost za srečnejšo prihodnost. Če me-
nite, da se vam lahko zgodi kaj slabega, se na to 
pripravite vnaprej, da vas ne bo preplavil obup, 
če vas bo to res doletelo. Bog nam je po preroku 
Jeremiju obljubil: »Vem za načrte, ki jih imam z 
vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne nesre-
če, da vam dam prihodnost in upanje.« (Jer 29,11)

• Pozitivno razmišljanje o okolju in ljudeh. Nade-
nite si »očala strpnosti« in opazujte svojo oko-
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lico. Čeprav ni nič popolno, boste opazili lepe 
stvari in doživeli prijetne izkušnje. Ne obsojajte 
ljudi, temveč jih raje spoštujte in cenite njihova 
dobra dela. Prizadevajte si razumeti njihove te-
žave in jim pomagajte. Takšna naravnanost vam 
bo prinesla zadovoljstvo. Upoštevajte nasvet iz 
Pisma Filipljanom 2,3: »Ne delajte ničesar iz 
prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, am-
pak imejte v ponižnosti drug drugega za boljše-
ga od sebe.« Prav tako razmislite o teh besedah: 
»Zato tolažíte drug drugega in drug drugega iz-
grajujte, kakor to že delate.« (1 Tes 5,11) Včasih 
si ljudje dopustijo, da jih vodijo nerazumne mi-
sli. Takšne misli vodijo v žalost in gradijo ovire. 
Tukaj je nekaj primerov:
- »Neprestano smo obkroženi z nevarnostjo in 

tveganji, zato je povsem naravno, da smo za-
skrbljeni in nas je strah.«

- »Ljudje, ki so v potrebi in žalosti, ne morejo 
narediti ničesar, da bi izboljšali svoje stanje.«

- »Da bi lahko bil srečen in živel pomirjen s se-
boj, potrebujem odobravanje in ljubezen vseh 
svojih znancev.«

- »Za vsako težavo obstaja popolna rešitev in 
če je ne najdemo, žanjemo usodne posledice.«

Takšne izjave so varljive. Če se strinjamo z nji-
mi, lahko doživimo duševno bolečino in žalost. Po-
truditi se moramo prepoznati in analizirati svoje 
zmotne misli. Bodimo torej pozorni nanje, da bi jih 
lahko zamenjali z boljšimi.
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Nadzorujte svoja duševna nagnjenja 
Zaradi slabega življenja so Paulove misli posta-

jale vse bolj negativne. Njegove telesne in čustvene 
težave so bile posledica različnih dejavnikov, vendar 
je bilo neprijetno ozračje, ki ga je obdajalo, posledi-
ca njegovega notranjega dialoga. Ko so bili njegovi 
odnosi z drugimi slabi, je bil njegov odnos s samim 
seboj še slabši. Večinoma smo nagnjeni k temu, da 
razmišljamo bodisi pozitivno ali negativno. Pogosto 
je ta nagnjenost odvisna od vrste našega notranjega 
dialoga, ki se odvija neprestano in samodejno. Pre-
poznati, kakšen je naš notranji dialog, je ključnega 
pomena, če želimo opustiti slabe miselne navade 
in jih zamenjati z dobrimi, ki nam lahko pomagajo 
rešiti težave. Oglejmo si Paulove misli in razmisli- 
mo o boljših alternativah:
• Negativni notranji dialog: »Vse to je grozno.« 

»Nič ne morem storiti.« »Moje življenje je brez 
vrednosti.« »Izgubljam družino.«

• Druga možnost: »Položaj je slab, vendar bi lah-
ko bil še slabši.« »Mogoče lahko z malo truda in 
potrpežljivosti rešim eno težavo naenkrat.« »Ni 
vse popolno, vendar doživljam tudi dobre stva-
ri.« »Če bom namenil nekaj časa družini, lahko 
izboljšam odnose.«

Nekateri ljudje verjamejo, da sta zadovoljstvo 
in veselje sad naključja, okoliščin ali sreče. Vendar 
sta večinoma sad osebnih odločitev. Za veselje se 
lahko odločimo. Nekateri posamezniki so raje ne-
srečni, vendar se lahko prav vsak odloči razmišljati 
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pozitivno in živeti srečno. Preproste odločitve nas 
lahko, če se res trdno odločimo zanje, navdušijo in 
obvarujejo pred razočaranjem. Oglejmo si nekaj pri-
merov pozitivnih povedi, ki jih lahko vključimo v 
svoj notranji dialog: »Odločil sem se, da bom sre-
čen.« »Danes bom zadovoljen in ne bom dopustil, da 
me prevzame malodušje.« »Iskal bom svetle strani 
življenja.« »Čeprav si moj nadrejeni prizadeva, da bi 
mi pokvaril dan, se ne bom pustil vznemiriti.« Biti 
srečen in uživati življenje veselja in optimizma je 
nekaj, po čemer hrepenimo prav vsi. V naši moči 
je, da ta cilj tudi dosežemo. Pozitivno mišljenje je 
odlično sredstvo za ohranjanje duševnega zdravja 
in za doseganje naših namenov. Vendar se vsega 
ne da rešiti samo s pravim načinom razmišljanja. 
Optimizem je vsekakor koristen, a je v določenih 
okoliščinah vseeno omejen – na primer ko umre 
ljubljena oseba, ko udari naravna nesreča ali pa ko 
se spopadamo z resno zdravstveno diagnozo. Ne-
mogoče je gojiti pozitivne misli, ko smo prizadeti 
ali ko se znajdemo v kritičnih razmerah. Pozitivne 
misli nas lahko celo preslepijo in v nekaterih pri-
merih zaradi njih nismo zmožni prepoznati tragič-
nih dogodkov.  
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2 

TESNOBA: PREVEČ PRIHODNOSTI

N
ekateri pravijo, da je zaskrbljenost pokazatelj 
tega, da smo preveč zaposleni s prihodnostjo, 
depresija nakazuje, da smo preveč obremenje-

ni s preteklostjo, stres pa kaže na to, da smo pre-
več okupirani s sedanjostjo. Predstavljajte si, da 
nekdo doživlja vse troje hkrati. Laura je bila ena 
takih oseb. Ko je bila stara pet let, je oče zapustil 
družino in šel z žensko, ki je bila veliko mlajša 
od njegove žene. Laurina mama je morala gara-
ti, da je lahko preživljala družino. Laura je veliko 
časa preživela v vrtcu, saj je njena izčrpana mama 
delala v dveh službah hkrati. Laura je mamo več-
krat slišala, kako se pritožuje nad tem, da nima-
jo dovolj denarja, zato se je začela bati prihodno-
sti. Bala se je, da jo bo kakor oče zapustila tudi 
mama. Bilo jo je strah, da bo izgubila svoj dom 
in življenje. Ni se znala sprostiti. Neprestano je 
imela občutek, da se bo zgodila nesreča. Prepro-
sto povedano, Laura ni bila sposobna nadzorovati 
negativnih miselnih vzorcev. Vsakodnevna uni-
čevalna rutina je po dveh letih terjala visok da-
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vek. Laurina mama je zbolela za resno boleznijo 
in v nekaj mesecih umrla. Laura je bila ponovno 
zapuščena in njen občutek negotovosti je bil skrb 
vzbujajoč. Posvojila jo je stara teta in tako je Laura 
odrasla brez topline materine ljubezni in brez oče-
tove zaščite. Skrbelo jo je za vse, najbolj pa za pri- 
hodnost. Zaskrbljeni ljudje trpijo za uničevalno 
bojaznijo in skrbjo, kar v veliki meri vpliva na nji-
hovo življenje. Najpogostejše skrbi so povezane z 
medsebojnimi odnosi, službo, financami, zdravjem 
in s prihodnostjo na splošno. Ti ljudje so pogosto 
zaskrbljeni brez tehtnega razloga. Zaskrbljenost in 
depresija sta najpogostejši duševni bolezni. V ve-
likih mestih ena izmed treh oseb trpi za pretirano 
zaskrbljenostjo.1 Na žalost trenutne razmere, v ka-
terih živijo, kažejo na to, da je zaskrbljenost upra-
vičena, zaradi česar trpijo oni in njihove družine. 

Kako preprečiti in premagati zaskrbljenost?
Po navadi se znaki tesnobe pojavijo takrat, ko 

stresna situacija sproži krizo. Naslednje preproste 
dejavnosti lahko preprečijo pojav tesnobe in ubla-
žijo znake:
• Pogovorite se o svojih težavah. Poiščite ljudi, 

ki jim lahko zaupate svoja čustva. Ljudje, ki so 
neprestano izolirani, so veliko bolj nagnjeni k 
tesnobi. Če menite, da spadate mednje, ohranite 
dober odnos z družinskim članom ali prijate-

1 A. J. Baxter et al., 2013: Global Prevalence of Anxiety Disorders: 
A Systematic Review and Meta-regression. Psychological Medicine 
43/5. 897–910.
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ljem, ki v celoti zadovolji vašo potrebo po druž-
bi.

• Ustvarite navado sproščanja. Napetost je spre-
mljevalka vseh oblik zaskrbljenosti. Pomembno 
je vedeti, kako se sprostiti na sistematičen na-
čin in ustvariti navado sproščanja. 

• Izognite se napetosti s pomočjo dihanja. Never-
jetno je, kako lahko nekaj kratkih odmorov in 
globokih dihalnih vaj (iz trebuha v prsni koš) 
umiri tesnobo ali mučno situacijo ter nas reši 
pred zapleti. 

• Ustrezna prehrana. Raziskave kažejo, da se lah-
ko z ohranjanjem biokemijskega ravnovesja v 
telesu izognemo mislim, ki vodijo v zaskrblje-
nost. To ravnovesje dosežemo tako, da se izo-
gnemo prenizki ravni sladkorja v krvi (hipo-
glikemiji) in da zjutraj pojemo beljakovinsko 
bogat zajtrk. 

• Poiščite podporne skupine. To so skupine ljudi, 
ki jih pestijo podobne težave. V mnogih mestih 
delujejo terapevtske skupine. Znotraj takšne 
skupine boste imeli priložnost učiti se iz izku-
šenj drugih, prav tako pa boste deležni razume-
vanja glede svojih težav.

Klinične raziskave dokazujejo, da najuspešnej-
še tehnike zdravljenja zaskrbljenosti temeljijo na 
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kognitivno-vedenjski terapiji.2 Oglejmo si nekaj 
tehnik:
• Nadzorovanje misli. Dokazali so, da je tehnika 

nadzorovanja misli še posebej učinkovita v pri-
merih, ko se sprožijo občutki zaskrbljenosti. Če 
je razlog za zaskrbljenost na primer strah pred 
smrtno boleznijo, moramo prepoznati misli, ki 
so povezane s tem strahom (mogoče je to bole-
zen družinskega člana), in predstave, ki sprožijo 
verigo skrbi, ki pelje v zaskrbljenost. Brž ko se 
pojavijo tovrstne misli, recite »Ne!« in preusme-
rite pozornost na nekaj drugega ali pa se lotite 
dejavnosti, ki bo zaposlila vaše misli. 

• Postopno zniževanje praga občutljivosti. Ta pri-
stop vključuje učenje tehnik sproščanja, ki po-
magajo prepoznati izvor zaskrbljenosti in se 
spopasti z njim. Pristop deluje hitro in velika 
verjetnost je, da bo uspešen, vendar je zanj po-
trebna strokovna pomoč psihologa. 

Te tehnike so lahko učinkovite, vendar zgolj po-
vršinsko. Mnogokrat so težave z zaskrbljenostjo 
globoko zakoreninjene, kakor je to v primeru La-

2 F. Hohagen et al., 1998: Combination of Behavior Therapy With Flu-
voxamine in Comparison With Behavior Therapy and Placebo: Results of 
a Multicentre Study. The British Journal of Psychiatry 173/35. 71–78. K. 
O’Connor et al., 1999: Cognitive-Behaviour Therapy and Medication in 
the Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder: A Controlled Study. The 
Canadian Journal of Psychiatry 44/1. 64–71.  
K. Salaberria, E. Echeburúa, 1998: Long-term Outcome of Cognitive 
Therapy’s Contribution to Self-exposure In Vivo to the Treatment of Gener-
alized Social Phobia. Behavior Modification 22/3. 262–284.

 A. Stravynski, D. Greenberg, 1998: The Treatment of Social Phobia: 
A Critical Assessment. Acta Psychiatrica Scandinavica 98/3. 171–181.
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urine otroške izkušnje. V takšnih okoliščinah se je 
potrebno soočiti z vzrokom in ne le s simptomi. 

Vrste in simptomi tesnobe 
Generalizirana anksiozna motnja. Ta vrsta tesno-
be se lahko v obdobju šestih mesecev pojavi skoraj 
vsak dan v obliki vsaj treh simptomov, ki so našteti 
spodaj:
• občutki nelagodja in nervoze, 
• utrujenost, 
• težave s koncentracijo, 
• razdražljivost, 
• mišična napetost, 
• težave s spanjem.
Tesnoba s paničnimi napadi. Pri tej vrsti tesnobe 
se lahko pojavijo vsaj štirje spodaj našteti simpto-
mi. Pridejo lahko nepričakovano in v nekaj minutah 
dosežejo vrhunec: 
• razbijanje ali pospešeno bitje srca,
• potenje,
• zadihanost 
• drhtenje ali tresavica,
• mrazenje ali vroči vali,
• občutek dušenja,
• panika,
• bolečina ali nelagoden občutek v prsih,
• slabost ali nelagoden občutek v želodcu, 
• vrtoglavica,
• suha usta,
• strah pred tem, da bomo izgubili nadzor in se 

nam bo zmešalo, 
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• strah pred smrtjo,
• ščemenje. 

Glavni vzroki za tesnobo
Iz izkušenj vemo, da sta negotovost in občutek 

neuspeha glavna vzroka za tesnobo. Kot bomo vide-
li, si je Laura prizadevala biti uspešna v vsem, česar 
se je lotila, da bi se izognila negotovosti in neuspe-
hu. Pogosto te občutke spremlja tudi krivda, kakor 
da bi bil posameznik odgovoren za pojav tesnobe. 
To nas opozarja na pomembnost odpuščanja sebi 
in drugim. Negotovost in občutek neuspeha sta po-
vezana s slabo samopodobo. Posameznik, ki trpi za 
občutkom krivde, mora preiskati svojo preteklost in 
si prizadevati za odpuščanje. V nadaljevanju bomo 
videli, da je Sveti Duh deloval na Laurine misli (Flp 
4,6.7) in jo spodbujal k temu, da prosi za odpuščanje 
ljudi, s katerimi je neprimerno ravnala na delov-
nem mestu. Spodbujal jo je tudi, naj odpusti očetu, 
ki jo je zapustil, ko je bila še otrok. Človek, ki prizna 
Boga za vir odpuščanja, v molitvi prejme številne 
blagoslove. To je pomirjujoča izkušnja, ki obeta nov 
začetek. 

Prelomnica
Mala sirota Laura je odrasla. Ko je hodila v sre-

dnjo šolo, je doživljala velike spremembe. Stara 
teta, ki jo je vzdrževala, ni verjela v Boga. Svojo 
nečakinjo je učila, da sta vesolje in življenje na-
stala pred milijoni let. Laurino stališče je bilo, da 
smo ljudje rezultat kozmične nesreče. Na življenje 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



22

je gledala kot na serijo naključnih dejavnikov. Te 
zamisli so vplivale na njeno prepričanje, da je ži-
vljenje brez pomena. Kot najstnica se je rada spre-
hajala ob obali blizu doma. Pogosto je hodila, vse 
dokler ni sonce zašlo, nato pa se je ulegla na pe-
sek in opazovala, kako so se na nebu začele priži-
gati zvezde. Ker je bila razgledana, je vedela tudi 
nekaj o astronomiji in kozmologiji. Zavedala se je, 
da je obstoj vesolja odvisen od delikatno vzposta-
vljenih zakonov in izredno natančnih parametrov. 
Brez njih bi razpadla vsa realnost sveta, ki jo ob-
daja. Med opazovanjem zvezdnatega neba je prišla 
do nenavadnega zaključka: Če obstaja mehanizem, 
kot na primer ura, mora obstajati tudi urar. Če pa 
urar ne obstaja in če ne obstaja nič oziroma nih-
če, ki je naredil vse to in ki upravlja z ustvarjenim, 
kakšen smisel sploh ima življenje? Ali v vesolju 
obstaja upanje? Zaradi naturalistične miselnosti je 
bila prepričana, da za življenje ni prihodnosti. Ve-
dela je, da lahko solarna nevihta uniči zemljo in da 
lahko svetovna vojna pokoplje človeštvo. Vesolje 
se lahko sesede vase ali pa se močno razširi, lahko 
posrka vso energijo in ustvari okoliščine, ki so ne-
ugodne za preživetje kakršne koli oblike življenja. 
Ali je obstoj iluzija? Mnogo ljudi se izogiba temu 
vprašanju, ker si ne želijo, da bi njihovo življenje 
temeljilo na prevari. Vendar počnejo ravno to, če-
mur se želijo izogniti. Živijo utvare začasnih užit-
kov, minljivih uspehov in umetnih sanj, ki so jih 
zanje izumili filmska industrija, računalniške igrice 
ali kakšna druga oblika zabave. Nekateri menijo, da 
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je bolje ignorirati hladno in kruto resničnost in ži-
veti v navidezni resničnosti. Laura se je odločila, 
da si bo prizadevala postati uspešna in neodvisna. 
Zapuščenost in smrt je ne bosta ganili, ker ne bo 
živela za nikogar. Postala bo odlična profesionalka. 
Služila bo denar. Nato pa bo prišel njen konec. Pika. 
Finančno in akademsko je napredovala, prav kakor 
je načrtovala. Po zaključku dodiplomskega študija 
je nadaljevala s podiplomskim, dobila dobro službo, 
napredovala in dosegla zavidljiv položaj. A občutek 
tesnobe ni izginil. V ozadju njenih misli je še vedno 
obstajalo hrepenenje po življenju s smislom. Ne da 
bi se zavedala, je svojo tesnobo, stres in frustraci-
je prenašala na podrejene v službi. Bila je izredno 
zahtevna in včasih celo nepravična. Do obrata v nje-
nem življenju je prišlo, ko je spoznala sodelavko, ki 
je bila drugačna od drugih. Bila je mirna, vesela, 
samozavestna in polna spodbudnih besed. Lauro je 
zanimalo, od kod izvira upanje, ki ga je izžareva-
la ta mlada ženska. Kmalu sta se spoprijateljili. Iz 
pogovorov je Laura razbrala, da je krščanstvo smi-
selna religija in Sveto pismo zanesljiva knjiga, saj 
je njeno zgodovinsko ozadje potrjeno z mnogimi 
arheološkimi najdbami. Laura je odkrila, da prepri-
čanje kreacionistov o tem, da je Bog ustvaril vesolje 
in življenje, ni zgodbica starih babic. Obstajajo do-
sledni filozofski in znanstveni argumenti, ki resno 
izpodbijajo naturalistični in ateistični pogled, kate-
rega je do sedaj tudi sama sprejemala. Ugotovila je, 
da mnogo svetopisemskih besedil potrjuje, da Bog 
obstaja in vzdržuje življenje vseh ustvarjenih bitij. 
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Zanjo je bilo posebno odkritje, da ni del kozmične 
nesreče in da ne živi po naključju. Ne! Njen obstoj 
je bil načrtovan. Življenje je končno dobilo smisel. 
Odkrila je, od kod prihaja, čemu obstaja in kam gre. 
Naslednje odkritje pa je bilo zanjo še bolj osvobaja-
joče. Iz knjig je spoznala, da je imelo veliko znanih 
osebnosti, kakor sta na primer Sigmund Freud in C. 
S. Lewis, v otroštvu negativno izkušnjo s starši, kar 
je pokvarilo njihovo sliko o Bogu. Oba moška sta 
zaradi tega postala ateista. Vendar je Lewis kasneje 
doživel preobrat, ki je povzročil notranjo revoluci-
jo in spremembo srca, misli in čustev. Premagal je 
preteklost in odpustil očetu. Kolikor nam je znano, 
Freud tega ni doživel. Čeprav mu ideja o Bogu ni 
dala miru, je ostal ateist. Laura je v sebi prepoznala 
ta dva človeka, ki sta kakor mnogi Bogu pripisova-
la lastnosti in pomanjkljivosti svojih očetov. Čutila 
je, da jo je Bog zapustil, kakor je to storil njen oče. 
Vendar se takšno dojemanje ni skladalo z realno-
stjo. Tisti, ki jo je zapustil, je bil oče iz mesa in krvi. 
Njen nebeški Oče pa ji je vedno stal ob strani. To 
se nanaša tudi na vas. Ne glede na to, kolikšno zlo 
vas je doletelo v otroštvu – morda vas je zlorabil 
nekdo, ki vam je bil blizu – Bog ni ta oseba. Bog 
je ljubeči Oče, ki si za vas želi le najboljše. Laura 
je končno spoznala, da Bog obstaja, jo ljubi in je 
ob njej. To védenje jo je osvobodilo nakopičenega 
bremena tesnobe. Naučiti se bo morala še mnogo 
pomembnih stvari, ki bodo spremenile njen pogled 
in jo postavile na pot ozdravljenja. Božji Sveti Duh 
je zasejal seme v njeno srce. Dve misli ji nista dali 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



25

miru: odpustiti mora očetu in začeti z ljudmi ravna-
ti drugače. Božanska terapija je začela kazati prve 
učinke.

Božanska terapija
Tesnoba se včasih pojavi zaradi strahu pred pri-

hodnostjo. Laura je spoznala, da samo Bog pozna 
prihodnost. Zaradi tega je začela verjeti in zaupati 
Vsemogočnemu, ki ljubi in ščiti ljudi, ki ga sprej-
mejo. Božanska terapija vključuje tri vidike:
• Individualni vidik. Posameznik mora znati vpli-

vati na svoje notranje življenje. Vzeti si mora čas 
za premislek o tem, da življenja ne gre povzeti 
samo z rojstvom, življenjem in smrtjo. Premislek 
premakne naše stališče naprej od tukaj in zdaj. 
Vključuje razumevanje usode človeške družine 
in Božjega načrta zveličanja, kakor je opisan v 
Svetem pismu. Takšno razmišljanje posamezni-
ku pomaga razviti dolgoročno perspektivo, ki 
mu bo dala zagotovilo v zadnjem spopadu med 
dobrim in zlom. Za takojšnjo pomoč se pri bo-
žanski terapiji uporablja ponavljanje jasnih in 
zanesljivih svetopisemskih vrstic. Vključena je 
tudi meditacija, ki temelji na svetopisemskih 
obljubah, kot je na primer ta: »Naj jih pade tisoč 
na tvoji strani, deset tisoč na tvoji desnici, tebi 
se to ne bo približalo.« (Ps 91,7)

• Družbeni vidik. Bog ne deluje samo po besedah 
drugih ljudi ali kadar ga častimo v skupini (cer-
kveno bogoslužje). Božje delovanje lahko vidimo 
tudi v zgledu in stališčih ljudi. Sveti Duh lahko 
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uporabi te ljudi, da bi drugim priporočili božan-
sko terapijo. Pomembno je izpostaviti, da Bog 
uporablja tudi kvalificirane profesionalne tehni-
ke in strategije, da bi pomagal ljudem.

• Božanski vidik. Ta vidik zajema rastoč osebni od-
nos med človekom in Bogom s pomočjo molitve. 
Molitev je pogovor z Bogom kot s prijateljem 
in svetovalcem: pogovarjajte se z njim o svojih 
strahovih, skrbeh, dvomih in težavah, prav tako 
pa Stvarniku izkažite hvaležnost za dobre stvari 
v življenju. Iskrena molitev je mnogim pomaga-
la zrasti v veri, ki je nasprotje skrbem in nego-
tovosti. Verovati pomeni zaupati Bogu. Bolj ko v 
molitvi in Svetem pismu spoznavamo Boga, večje 
zaupanje bomo razvili in naša vera bo postajala 
močnejša. 

Zagotovilo o prihodnosti
Eden največjih dvomov, ki jih je Laura začela 

gojiti v najstniških letih, je bil dvom o prihodno-
sti. Znanstvene knjige, ki jih je prebirala, so bile 
poučne, vendar niso vsebovale upanja na priho-
dnost. Vesolja bo nekega dne konec. Takšno prepri-
čanje anksiozni osebi ne prinaša upanja. Laura je 
pretehtala svoja dosedanja spoznanja: Bog obstaja 
in jo ljubi ne glede na to, kdo je bila in kaj se ji 
je zgodilo v preteklosti. To nam je na prav pose-
ben način razodeto v Svetem pismu. Obstaja mnogo 
tehtnih razlogov, zakaj lahko verjamemo, da je ta 
posebna knjiga zanesljiva in verodostojna. Pogo-
vori in proučevanje s sodelavko so Lauro vodili 
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do odkritja, da Sveto pismo vsebuje več kakor 2.500 
omemb čudovitega dogodka, ki se bo zgodil v pri-
hodnosti – prihoda Jezusa Kristusa. Sam Jezus je 
obljubil: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete 
v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je 
veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: 
Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in 
vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel 
k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.« (Jn 14,1-
3) Ko se je Jezus vrnil v nebesa po treh desetletjih 
življenja na zemlji, smrti na križu in vstajenju, sta 
k njegovim učencem prišla dva angela in jih tako-
le tolažila: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v 
nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel 
prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.« (Apd 1,11) 
Kako? Na kakšen način? Osebno, vidno, z oblaki in 
v spremstvu angelov. To bo najsijajnejši dogodek v 
vsej zgodovini! V svetopisemski knjigi Razodetje v 
sedmi vrstici prvega poglavja beremo, da bo Jezu-
sa videlo vsako oko – tako verni kot tudi neverni 
ljudje. Lauri se ni zdelo razumno prezreti mnoge 
že uresničene prerokbe, ki se nanašajo na Jezusov 
prihod. Prepričana je bila, da se bo obljuba o njego-
vem prihodu uresničila. Jezus ni nikoli lagal, zakaj 
bi nas torej zavajal glede tako resne zadeve, ki je v 
preteklosti krepila vero in upanje neštetih kristja-
nov? Sveto pismo uči, naj živimo »[…] razumno, pra-
vično in res pobožno […] v sedanjem veku, ko pri-
čakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in 
pojavitev slave vélikega Boga in našega odrešenika 
Jezusa Kristusa.« (Tit 2,12.13) Laura je našla uteho 
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tudi v odgovoru na vprašanje o »večnem peklu«. V 
knjigi Ali je tvoja duša nesmrtna? Robert Leo Odom 
piše: »Predstavljajte si, da sodnik v vašem okraju 
človeka, ki je zagrešil umor, obsodi na vsakodnev-
no mučenje z vrelo vodo in razbeljenim železom z 
namenom, da neprestano prestaja najbolj neznosne 
bolečine. Kako bi o tem poročali mediji? Kako bi se 
ljudje odzvali na tovrstno kazen? Ali je smiselno tr-
diti, da je naš Stvarnik – Bog pravičnosti in ljubezni 
– pošast, ki je krutejša od tega sodnika?«3 Zamisel o 
večnem mučenju je nasprotna zamisli o pravičnem 
in ljubečem Bogu. Sveto pismo potrjuje, da bodo ne-
pravični uničeni (Raz 20,8.9) in spremenjeni v prah 
(Mal 4,1-3) zaradi lastnih odločitev in upornosti. 
Kako razumeti izraz »večni ogenj«? Odom nadalju-
je: »Sveto pismo ne trdi, da bo trpljenje večno, tem-
več da bo imel Božji ogenj večne posledice. […]. Be-
sedna zveza neugasljiv ogenj (Lk 3,17) se nanaša na 
vrsto ognja, ki ga človek ne more pogasiti.«4 (Glej 2 
Pt 3,7.10). Dober primer kazni z večnim ognjem sta 
Sodoma in Gomora (Jud 7). Ti dve mesti danes več 
ne gorita, temveč sta bili dokončno uničeni. Laura 
je bila zelo vesela tega odkritja, saj je bila zamisel 
»večnega pekla« še ena ovira med njo in Bogom. Ko 
je premišljevala o mitu večnega peklenskega ognja, 
si ob tem ni mogla predstavljati ljubečega Očeta. 
Bilo je kontradiktorno in nesmiselno. Sveto pismo 
ne podpira te zamisli. Prihodnost, v kateri bodo ži-
veli odrešeni, bo prostor, kjer »smrti ne bo več, pa 

3 R. L. OdOm, 1989: Is Your Soul Immortal? Review and Herald. Stran 63.
4 Prav tam, str. 69.
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tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več.« (Raz 
21,4) V Laurinem primeru tesnobe je bila potrebna 
tudi strokovna pomoč. Vendar sta novo spoznanje o 
svetopisemskem Bogu in upanje na Jezusov prihod 
odločilno vplivala na to, da je njeno življenje začel 
napolnjevati mir. Ni se več bala prihodnosti, saj je 
vedela, da je Bog – dobri Oče, ki nikoli ne zapusti 
svojih otrok – že sedaj ob njej in jo čaka z odprtimi 
rokami.

Svetopisemska rešitev za zaskrbljenost
Naslednje svetopisemske vrstice nas lahko oz-

dravijo skrbi:
• »Gospod hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te 

pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne 
boj in se ne pláši!« (5 Mz 31,8)

• »Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne 
boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj 
Gospod, tvoj Bog.« (Joz 1,9)

• »Ko se v meni množijo vznemirljive misli, mi 
tvoje tolažbe razveseljujejo dušo.« (Ps 94,19)

• »Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne 
oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti 
pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravič-
nosti.« (Iz 41,10) 

• »Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti iz-
ražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z 
zahvaljevanjem.« (Flp 4,6)

• »Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, 
kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje 
telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



30

in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba! Ne 
sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in 
vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več 
vredni kot one?« (Mt 6,25.26)
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3 

DEPRESIJA: PREVEČ PRETEkLOSTI

L
eta 2009 so množice očarali prizori idiličnega 
sveta iz filma Avatar, ki ga je zasnoval scena-
rist in režiser James Cameron. Vendar nihče ni 

predvidel, da bo mnogo gledalcev doletela »posta-
vatarska depresija«. Navdušenci nad filmom so na 
spletu delili svoje razočaranje nad tem, da ne živijo 
na Pandori – planetu, za katerega so menili, da je 
neprimerljivo boljši od Zemlje. Nekateri komentar-
ji so bili nadvse zaskrbljujoči – na primer komen-
tar mladega moškega po imenu Mike: »Odkar sem 
gledal Avatar, sem depresiven. Ko sem opazoval 
čudoviti svet na Pandori in Na‘vije, sem si zaželel 
biti eden od njih. Ne morem nehati misliti na vse, 
kar se je dogajalo v filmu, in na čustva, ki sem jih 
doživljal ob gledanju. Razmišljam tudi o tem, da bi 
se ubil, saj se bom mogoče zbudil na planetu, ki je 
podoben Pandori. Mogoče bo vse tako, kakor je v 
Avatarju.« 

Kako nazoren primer vpliva medijev! Ljudje si 
želijo pobegniti iz resničnosti v svet sanj, ne glede 
na to ali so ti svetovi resnični ali izmišljeni. Ven-
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dar se to ne dogaja samo navdušencem nad Ava-
tarjem. Obstajajo ljudje, ki ne zdržijo niti tedna ali 
celo dneva, ne da bi se prepustili filmskemu svetu. 
Spet drugi nestrpno pričakujejo naslednjo epizodo 
priljubljene TV-oddaje ali nadaljevanke. Nekate-
ri pustijo vse, da le ne bi zamudili tekme športne 
ekipe, za katero navijajo. Kaj lahko rečemo o urah 
in urah igranja videoigric ali o brskanju po spletu? 
Ljudje poskušajo zapolniti praznino v duši s hra-
no, ki je brez hranilne vrednosti in ki je bila zasno-
vana v studiih podjetij, kjer mislijo le na zaslužek, 
ki jim ga bodo prinesli ljudje, ujeti v past njihovih 
zasvajajočih izdelkov. Takšna depresija je simpto-
matska in opozarja na to, da ljudem nekaj manjka, 
vendar ne vedo, kaj. Še ena dejavnost, ki lahko vodi 
v depresijo in celo sproži samomorilske misli, so 
priložnostni spolni odnosi. Univerza v Kaliforniji je 
izvedla raziskavo, v kateri je sodelovalo 3.900 štu-
dentov. Rezultati so pokazali, da so ljudje, ki imajo 
zunajzakonske spolne odnose, veliko bolj obreme-
njeni z depresijo in tesnobnostjo kakor tisti, ki tega 
ne počnejo. Raziskovalci verjamejo, da je nastali 
stres posledica obžalovanja. Vzroki za depresijo so 
zelo različni in včasih jih je težko definirati. Živi-
mo v nepopolnem svetu. Bolj kot se oddaljujemo 
od ideala, ki si ga je za nas zamislil Stvarnik sveta, 
večje so posledice porušenega ravnovesja. Dejstvo 
je, da lahko samo tisti, ki so se ali se še spopadajo 
z depresijo, zares razumejo, kaj pomeni na primer 
spati več kot dvanajst ur naenkrat brez želje po tem, 
da bi se zbudili; jokati brez razloga; biti nezmožni 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



33

uživati v stvareh, ki jih sicer razveseljujejo; počutiti 
se nezmožne in nesposobne; imeti neprijetne misli 
in izgubiti voljo do življenja; gojiti občutek krivde 
glede nepomembnih stvari in meniti, da so neu-
spešni; biti zaklenjeni znotraj sebe, sredi senc, ki 
vztrajno lebdijo nad njimi. V resnici to ni življenje, 
temveč le obstajanje. Takšno stanje prej ali slej vodi 
v samomorilne misli. Depresija je sodobna motnja 
duševnega zdravja. Je najpogostejša bolezen na psi-
hiatričnih in psiholoških klinikah. Število obolelih 
še vedno narašča. Ocene kažejo, da bo depresija do 
leta 2020 druga najpogostejša bolezen na svetu, ta-
koj za srčnožilnimi boleznimi. Depresija se pojavlja 
v različnih oblikah in lahko doleti vsakogar: otroke, 
najstnike, mlade odrasle, ljudi srednjih let in sta-
rejše ne glede na spol ali družbeni razred. Svetov-
na zdravstvena organizacija (WHO) je izračunala, 
da je na svetu več kakor 100 milijonov depresivnih 
ljudi. Iti skozi obdobje velikega razočaranja, preti-
rano skrbeti ali biti pod stresom še ne pomeni, da 
je oseba depresivna. Vendar pa ta čustvena stanja 
lahko vodijo v depresijo, zato je potrebno paziti, da 
ta čustva ne trajajo predolgo. Simptomi depresije 
so različni. Dokler jih je več dosledno prisotnih vsaj 
dva tedna, od katerih je vsaj eden izmed njih žalost 
ali izguba zanimanja oziroma zadovoljstva pri opra-
vljanju vsakdanjih aktivnosti, ne moremo postaviti 
diagnoze depresija. Pojav samo enega simptoma 
nas lahko opomni, da je treba ukrepati, preden se 
stanje poslabša.
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Kako se spopasti z depresijo?
• Poiščite ustrezno družbeno podporo. Depresija 

je redka v družbenih krogih z močnimi medse-
bojnimi odnosi, pa naj bo to v zakonu, družini, 
med sodelavci ali prijatelji. Zaradi tega je zelo 
pomembno biti del srečne družine, se obdati z 
dobrimi prijatelji ali poiskati prijetno delovno 
okolje. Ti odnosi nas ščitijo pred depresijo. A 
kako to doseči? Ta knjiga vam bo pomagala najti 
odgovor na to vprašanje. 

• Bodite aktivni. Neverjetno je, kako lahko osla-
bljeno duševno stanje hitro obrnemo na bolje, če 
se začnemo ukvarjati z neko aktivnostjo. Da bi 
se izognili depresiji, ukrepajte in si najdite neko 
opravilo. Mogoče ne bo lahko obiskati prijatelja 
ali se pogovarjati s sosedom, vendar bo nelagod-
je prisotno samo na začetku. Ko boste začeli z 
dejavnostjo, boste kaj kmalu spoznali, da nada-
ljevati ni tako težko. Zaposlite se z aktivnostmi, 
ki vam prinašajo zadovoljstvo in so koristne ter 
poživljajoče: pospravite stanovanje, popravite 
stvar, ki je potrebna popravila, pokličite nekoga, 
ki vam je še posebej drag. Če zmorete, se lotite 
športa ali aerobne vadbe. Izčrpanost je v tem pri-
meru vir zdravja in humorja. 

• Mislite pravilno. Glede na to, ali se ljudje osre-
dotočijo na negativen ali pozitiven vidik, je mo-
žno ugotoviti njihovo nagnjenost k depresiji. 
Pozitivno razmišljanje je navada, ki jo je treba 
razvijati, da bi se izognili negativnemu pogledu 
na svet. 
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• Na preteklost glejte s previdnostjo. Preteklost je 
lahko vir depresije ali pa čustvene blaginje. Na-
mesto da razmišljate o preteklih tegobah, se raje 
osredotočite na spomine na lepe trenutke in ra-
dostne dogodke. Če imate travme iz preteklosti 
(zloraba, pretres itd.), poiščite pomoč psihologa 
ali psihiatra, ki vam bo svetoval, kako lahko pre-
magate travmatične spomine. 

»Duh« iz preteklosti
V primeru depresije lahko govorimo o presežku 

preteklosti. S tem se je spopadal Carlos. Ljudje so v 
njem videli močnega in energičnega moškega. Pri-
jatelji so mu zaradi tega dali vzdevek Veliki Carlos. 
Vendar so leta divjega življenja, polnega zabav, po-
pivanja in občasnih ljubezenskih zvez, terjala svoj 
davek. Pri sedemdesetih letih je bil Veliki Carlos 
le še senca moškega, kakršen je bil nekdaj. Večino 
časa je tiho preživel v vozičku in premleval prete-
klost. Čas v domu za starostnike je mineval počasi. 
Njegovo veliko telo je bilo sključeno pod breme-
nom spominov. Carlos je imel raka v zadnjem sta-
diju. V preteklih letih je trpel za močno depresijo. 
Bil je mož redkih besed in človek, ki ga sorodniki 
niso obiskovali. Zdelo se je, da so ga v trenutku, ko 
ga je zapustila vitalnost, zapustili prav vsi. V naro-
čju žensk in z vrči piva je skušal utišati glas vesti. 
Nikoli se ni želel vdati in priznati, da je v življenju 
samo enkrat občutil resnično srečo. Bolj ko je to 
zanikal, bolj so se njegove misli vračale k tej ženski 
– njegovemu prvemu dekletu in bivši ženi, katere 
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takrat ni znal ceniti. Sedaj je ni bilo več ob njem, da 
bi poslušala njegove želje po življenju daleč stran 
od družinskih »bremen«, otrok in ljubezni samo 
ene ženske. Kako se je motil! Le kako je mogoče, 
da je verjel tako veliki laži? Carlos ni vedel, da mu 
je Bog pripravljen odpustiti grehe in mu dati več-
no rešitev, čeprav ga morda ne bo ozdravil. Ali ni 
Carlosova situacija podobna tej, v kateri se je zna-
šel razbojnik na križu ob Jezusu? »›Jezus, spomni se 
me, ko prideš v svoje kraljestvo!‹ In on mu je rekel: 
›Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.‹«5 
(Lk 23,42.43) Na žalost Carlos tega ni vedel. Če bi 
imel moč in možnost, bi si vzel življenje in pospešil 
neizogiben konec. 

Samomor
Glede na podatke Svetovne zdravstvene or-

ganizacije (WHO) samomor letno vzame več kot 
800.000 življenj. Vsake tri sekunde se poskusi ubiti 
ena oseba. Vsakih 40 sekund se en človek zares ubi-
je. Ocenili so, da se v Združenih državah Amerike 
na dan ubije 121 ljudi. Najpogostejši vzrok za sa-
momor je depresija, ki ni bila zdravljena. Da bi dvi-
gnili raven obveščenosti o tej temi po vsem svetu, 

5 Nekateri prevodi Svetega pisma to besedilo prevajajo takole: »Resnično ti 
pravim, danes boš z menoj v raju.« V resnici Jezus ni mogel reči razboj-
niku, da bo šel v raj takoj po smrti, saj niti sam Jezus še ni vstal od mrtvih 
(glej Jn 20,17). Razbojnik je vedel, da bo oživel, ko bo Jezus ustanovil svo-
je kraljestvo v času drugega prihoda na zemljo (Jn 14, 1-3 in 1 Tes 4,16). 
To, kar nas zmede v Luku 23,43, je postavitev vejice pred besedo danes. V 
grščini takšen način postavljanja ločil ne obstaja, zato bi bila vejica pravil-
no postavljena, če bi stala za besedo danes. Pomen takšne povedi bi bil, da 
je Jezus potrdil razbojnikovo zveličanje v trenutku govorjenja. 
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je Svetovna zdravstvena organizacija objavila mite 
in resnice o samomoru.6 Eden izmed mitov, ki so 
jih izpostavili, se glasi tako: »Ljudje, ki govorijo o 
samomoru, ga zagotovo ne bodo storili.« Resnica je, 
da poskušajo ljudje, ki grozijo s samomorom, najti 
pomoč, saj se pogosto spopadajo s tesnobo, depre-
sijo in brezupom. Naslednji mit pravi, da se večina 
samomorov zgodi brez opozorila. Resnica pa je, da 
večina samomorilcev daje namige in znake, ki ka-
žejo na to, kar nameravajo storiti. Ravno zaradi tega 
je treba poznati in prepoznati te znake v vedenju 
ljudi okoli nas. Napačno je misliti, da samo ljudje 
z duševnimi težavami naredijo samomor. Mnogo 
duševnih bolnikov nima samomorilnih misli. Po 
drugi strani pa si mnogi, ki nimajo težav z dušev-
nim zdravjem, vzamejo življenje. V svoji kampanji 
je WHO opozorila, da iskren pogovor o samomoru 
ne spodbuja tega dejanja. Ravno nasprotno. Pogo-
vor lahko pomaga osebi s samomorilskimi nagnje-
nji premisliti o drugih možnostih, hkrati pa ji da 
čas za razmislek o tej drastični odločitvi. Ljudje, ki 
razmišljajo o tem, da bi se ubili, imajo skoraj vedno 
popačeno sliko realnosti. Zaradi tega je pri teh lju-
deh zelo pomembno zdraviti izkrivljeno dojemanje 
sveta. Še dva mita, ki ju je izpostavila WHO, sta, da 
ljudje, ki grozijo s samomorom, iščejo pozornost, in 
da je posameznik, ki kaže znake napredovanja ali 
pa je preživel poskus samomora, zunaj nevarnosti. 
V dneh, ki sledijo poskusu samomora, je treba biti 

6 A. Fleischmann et al., 2014: Preventing Suicide: A Global Imperative. 
Geneva: World Health Organization.
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še posebej previden, saj je preživeli takrat izjemno 
krhek in ranljiv. Nekateri mislijo, da se mediji ne 
bi smeli ukvarjati s temo samomora. Prepričani so, 
da pogovori spodbujajo dejanje. Glede na WHO pa 
bi mediji morali govoriti o tem javnozdravstvenem 
problemu in se teme lotiti na primeren način. Vsak-
do mora biti poučen o problematiki samomora in 
vedeti, kje lahko poišče pomoč. Pomembno je tudi, 
da smo kritični do vsebin, ki nam jih posredujejo 
mediji. Na žalost obstajajo pesmi, TV-oddaje, filmi 
in celo računalniške igrice, ki lahko ljudi spodbu-
jajo k samomoru. Otroci in najstniki bi morali biti 
deležni posebne pozornosti in izobrazbe na to temo. 
WHO ugotavlja, da je samomor mogoče preprečiti 
v 90 % primerov. Obstajajo organizacije, ki so pri-
pravljene pomagati. V Združenih državah Amerike 
ponuja telefonska linija Prevention Lifeline skupaj s 
spletno stranjo www.suicidepreventionlifeline.org. 
štiriindvajseturno pomoč v primeru samomorilskih 
misli. Slovenska spletna stran www.zivziv.si nudi 
pomoč ljudem, ki se spopadajo s samomorilnimi 
mislimi. V primeru, da posameznik čuti hudo du-
ševno stisko in ima samomorilne misli, lahko po-
kliče tudi naslednje telefonske številke: 

• 112 – Center za obveščanje za takojšnjo nujno 
pomoč, 

• 116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik 
(24 ur na dan), 

• 116 111 – TOM, telefon za otroke in mladost-
nike (vsak dan med 12. in 20. uro),

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



39

• 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan 
med 19. in 7. uro),

• 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni 
center (24 ur na dan).

Mladi lahko pomoč poiščejo tudi na spletni stra-
ni www.tosemjaz.net. Za odrasle so v zdravstvenih 
domovih brezplačno na voljo delavnice Podpora pri 
spoprijemanju z depresijo. Prav tako so na voljo brez-
plačna svetovanja v svetovalnicah Posvet: 
• 031 704 707, info@posvet.org – Psihološke sve-

tovalnice Posvet so v naslednjih krajih: Ljubljana, 
Kranj, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, 
Slovenj Gradec, Sevnica in Koper (za naročanje 
pokličite od ponedeljka do petka med 12. in 19. 
uro).

• 031 778 772, svetovalnica@nijz.si – Psihološki 
svetovalnici Posvet v Celju in Laškem (za naro-
čanje pokličite od ponedeljka do petka med 8. in 
15. uro).7

 
Kako premagati depresijo?

Zdravljenje depresije poteka na dveh ravneh: far-
makološki in psihoterapevtski. V večini primerov 
začetno farmakološko zdravljenje predpiše družin-
ski zdravnik ali psihiater. Istočasno mora pacient 
upoštevati tudi psihološki intervencijski načrt za 
lajšanje depresije in preprečitev njene ponovitve. 

7 Podatki objavljeni z dovoljenjem raziskovalcev Slovenskega centra za 
raziskovanje samomora. Op. prev. 
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• Farmakološki proizvodi. V nekaterih primerih 
lahko antidepresivi lajšajo duševno bolečino in 
zmanjšajo nagnjenost k samomoru, ki pogosto 
spremlja depresijo. Antidepresivi delujejo na 
kemijo možganov s ciljem uravnati delovanje 
možganskih nevrotransmiterjev. V mnogih pri-
merih ublažijo simptome in okrepijo učinke psi-
hoterapije. Včasih je treba pacientu dati različna 
zdravila, da bi lahko našli tisto, ki mu najbolj 
ustreza. Ker se rezultati pokažejo šele čez nekaj 
tednov, mnogo pacientov preneha jemati zdravi-
la brez zdravnikove vednosti, s tem pa stanje le 
poslabšajo. Poleg tega imajo lahko antidepresivi 
različno močne stranske učinke. 

 Psihoaktivna zdravila delujejo kot regulator v 
uri, ki se premika prehitro ali prepočasi. Naj-
večja težava pri tem je, da regulator deluje le s 
tolikšno hitrostjo kakor ura. Namesto da bi anti-
depresivi prinesli olajšanje, so lahko iz navede-
nega razloga neučinkoviti ali celo nevarni, če jih 
jemljemo na neustrezen način. 

• Dnevna rutina. Psihologi najpogosteje uporabi-
jo strategijo načrtovanja programa dejavnosti. 
Gre za urnik, ki mu pacient sledi nekaj tednov. 
Psiholog načrtuje urnik skupaj s pacientovo dru-
žino. Ko je dokončan, bolnik sledi predpisanim 
dejavnostim in s tem vzpostavi nove vedenjske 
vzorce, ki mu pomagajo, da ne zapade v depre-
sijo. Kakovostno zasnovan urnik bi moral slediti 
naslednjim načelom: 
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- Izberite dejavnosti, ki vas najbolj osrečujejo. 
Vsaj na začetku se izogibajte aktivnostim, za 
katere menite, da so še posebej zahtevne. 

- Poiščite dejavnosti, ki imajo družbeno kom-
ponento. Bolje je, da se dobite s prijatelji, ka-
kor da sami gledate film. 

- Če je možno, ne prekinjajte vsakdanjega dela, 
temveč nadaljujte s službo ali šolo. Pri tem 
zmanjšajte število ur in intenzivnost dela. 

- V večini primerov se priporoča, da se pacienti 
lotijo ročnih del: tesarstva, šivanja ali vrtnar-
jenja. 

- Če pacientovo zdravje dopušča, je v urnik do- 
bro vključiti tudi telesno vadbo. Kemijsko 
in hormonsko ravnovesje, ki ga vzpostavijo 
farmakološki proizvodi, lahko dosežemo ali 
dopolnimo tudi s športom in telesno aktiv-
nostjo. 

- Urnik dejavnosti mora biti čim podrobneje 
načrtovan (na primer: od 8:00 do 8:30, potem 
od 8:30 do 9:00 in tako naprej).

• Način razmišljanja. Pri zdravljenju depresije 
mora biti bolnik posebej osredotočen na svoje 
miselne vzorce. Ljudje, ki trpijo za depresijo, so 
nagnjeni k naslednjemu:
- Imajo nerealne cilje in pričakovanja. Na pri-

mer: Človek postane depresiven, ker misli, da 
ni dovolj uspešen podjetnik, čeprav njegove-
mu podjetju sploh ne gre slabo. 

- Izpostavljajo svoje poraze in podcenjujejo 
uspehe. Na primer: Mlada ženska je zmagala 
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na literarnem tekmovanju. Ko so ji prijatelji 
čestitali, je odvrnila, da je na dogodku sode-
lovalo zelo malo tekmovalcev. Morda so ji na-
grado dali celo iz usmiljenja. 

- Primerjajo se z drugimi in se čutijo manjvre-
dne. Na primer: Ženska se je z obletnice ma-
ture vrnila depresivna, ker je bila prepričana, 
da so dosežki njenih bivših sošolcev veliko 
boljši od njenih. 

Da bi bilo zdravljenje uspešno, je vanj treba vklju- 
čiti tudi postopek preoblikovanja misli. Depresivni 
ljudje utrjujejo negativne misli o svojem okolju in 
prihodnosti. Izogibati se bi morali samopomilova-
nju in vsakršni misli o manjvrednosti. Namesto tega 
bi morali misliti, da je velik del uspeha odvisen od 
njihovih načrtov, in se zanašati na svoje sposobnosti 
in kvalitete kot na nekaj, kar ima veliko vrednost. 
Ko ocenjujejo svoje okolje, se ne bi smeli osredoto-
čati na pomanjkljivosti in nevarnosti. Namesto tega 
bi morali razmišljati o prijetnih spominih in lepih 
stvareh, ki so se jim zgodile. Zagotovo obstaja veli-
ko dobrih stvari, o katerih lahko razmišljamo. Če pa 
se nam dogajajo neprijetne stvari, se jim zoperstavi-
mo, namesto da se smilimo sami sebi. 
• Družinska podpora. Profesionalno zdravljenje 

depresije napreduje veliko bolje, če bolniku stoji  
ob strani njegova družina. Če kdo v družini trpi 
za depresijo, je ključnega pomena, da se težavo 
vzame zares. Družinski člani naj sledijo nasle-
dnjim smernicam: 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



43

- Pozorno in s sočutjem prisluhnite depresiv-
nemu družinskemu članu, saj ima lahko že to 
nanj terapevtski učinek.

- Namesto da ga grajate, z njim ravnajte mirno 
in naravno.

- Pomagajte zaposliti depresivnega družinske-
ga člana – načrtujte izlete, sprostitev, majhna 
opravila itd. 

- Spodbujajte ga in imejte upanje, da se bo do-
stojno izvlekel iz depresivnega stanja. 

- Podpirajte ga pri zdravniškem zdravljenju. 
Opominjajte ga, da je pomembno jemati zdra-
vila. Izogibajte se glasnemu izražanju dvoma 
kot na primer: »Čemu sploh služijo ta zdravi-
la?« ali »Zakaj moraš hoditi k psihiatru? Saj 
vendar nisi zmešan!« Če imate dvome glede 
zdravljenja, jih povejte zdravniku in ne paci-
entu.

- Zavedajte se, da ne bo lahko, še posebej če se 
bo bolnikovo stanje poslabšalo in bo začel go-
voriti, da ni vredno živeti in da si želi umreti.

- Poskrbite, da bo dovolj jedel in da ne bo uži-
val alkohola. 

• Naredite nekaj za druge. Dobra dela pomaga-
jo depresivnemu bolniku razumeti, da je lahko 
v pomoč drugim. To spoznanje prinese svežo 
spodbudo in zdravilne učinke. Poskusite lahko 
paziti sosedovega otroka, iti po nakupih name-
sto ostarelih, obiskati koga, ki je v bolnišnici ali 
opraviti preprosto prostovoljno delo. V skrbi za 
druge boste pozabili na svoje trpljenje in spo-
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znali, da obstajajo ljudje, ki imajo večje potrebe 
kakor vi. Ko pomagamo drugim, pomagamo tudi 
sebi.

• Na prihodnost glejte z upanjem. Če imate simp-
tome depresije, morate razumeti, da prihodnost 
ni sad naključja, temveč da je v veliki meri od vas 
odvisno, kakšen bo vaš jutri. Premagajte obup in  
občutek nemoči! 

• Na poraze glejte trezno. Zavedajte se svojih moči 
in šibkosti. Dogodke analizirajte na uravnotežen 
način. Na primer: Če vam ni uspelo dobiti dolo-
čene službe, ne mislite, da ste neuporabni. Na-
mesto tega se vprašajte, ali je morda težko dobiti 
službo v tem podjetju in ali je bilo za to delovno 
mesto prijavljenih veliko kandidatov. Naslednjič 
poskrbite, da boste bolj pripravljeni na razgovor 
za delovno mesto, ki si ga želite. 

• Prevzemite nadzor nad prihodnostjo. Mnogo te- 
ga, kar doživimo, lahko oblikujemo s svojimi od- 
ločitvami. Na primer: Če je izvor vaših težav dru- 
žinske narave, ne mislite, da za skrhane odnose 
ni rešitve. Zagotovo lahko naredite nekaj, kar bo 
izboljšalo vaše sporazumevanje znotraj družine. 
Z oprijemljivimi načini lahko obogatite svojo 
prihodnost. 

• Božanska terapija. Prva prednost duhovnosti je 
zaupanje, da je Bog pripravljen pomagati, zašči-
titi in podpirati te, ki ga prosijo. To prepričanje 
ustvari odnos, ki predstavlja vir notranjega miru. 
Občutek je podoben temu, ki ga doživi otrok, ko 
skupaj z očetom hodi po skalnati stezi: ne boji 
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se, saj ga drži očetova močna roka. Podobno po-
sameznik, ki zaupa Bogu, ve, da na življenjski 
poti obstaja mnogo nevarnosti, vendar mu vera 
v Stvarnika omogoča, da na prihodnost gleda 
z mirom v srcu, saj je prepričan, da bo nebeški 
Oče ob njem. Na voljo nam je posebna duhovna 
pomoč – molitev. V molitvi se lahko z Bogom 
pogovarjamo kot s prijateljem, ki mu zaupamo 
svoje težave. V pomoč nam je lahko tudi branje 
svetopisemskih dogodkov in sporočil, ki prina-
šajo notranji mir. Izberite nekaj kratkih odlom-
kov in se jih naučite na pamet, da vam bodo v 
tolažbo, ko se boste znašli v stiski. Poiščite tudi 
družbo ljudi, ki to počnejo, saj vas bo druženje z 
njimi spodbudilo, da izgrajujete svoje zaupanje 
v Boga. Rezultati raziskave, ki so jo izvedli v San 
Franciscu po potresu leta 1989, so jasno pokaza- 
li, da so ljudje, ki so s podporo bližnjih premago-
vali psihološke posledice, ki jim jih je povzročil 
potres, imeli blažjo obliko depresije in tesnob-
nosti. Raziskovalci so to ugotovitev potrdili ne 
samo nekaj dni po potresu, temveč celo sedem 
tednov po njem. Če ste navajeni biti sami in če 
preveč razmišljate o svojih tegobah, spremenite 
svoje mišljenje in pristop, saj boste v naspro-
tnem primeru zapadli v depresijo. Priporočljivo 
je imeti prijatelja ali zaupnika, s katerim se lah-
ko odprto pogovarjate o svojih skrbeh. 
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Antidepresivi: omejitve in težave
Antidepresivi lahko začasno olajšajo zelo ne-

prijetne simptome depresije, vendar je ne morejo 
pozdraviti. To, kar zares pripomore k ozdravitvi, 
je odstranitev dejavnikov, ki povzročajo stres, ter 
spremembe v vedenju in stališčih, ki jih dosežemo 
s psihoterapijo. Pacient, ki je začel jemati antide-
presive, olajšanja ne bo čutil vsaj dva ali tri tedne 
po začetku jemanja. Poleg tega lahko opazi nasle-
dnje stranske učinke: težave s spolnostjo, srčnožil-
ne spremembe, nespečnost, motnje vida, vzdražlji-
vost, zaprtost, povečanje ali pomanjšanje telesne 
teže in suha usta. Zdravnica Marcia Angell, ki je 
bila glavna urednica revije New England Journal of 
Medicine, je opozorila na to, da so študije raziskav o 
antidepresivih pokazale, da je večina zdravil, ki so 
jih predpisali za zdravljenje depresije, imela le za 
spoznanje večji učinek od placeba.8

Ne krivite preteklosti
Pretekle izkušnje pomembno vplivajo na naše 

vzorce mišljenja, vendar ne bi smele določati naše-
ga duševnega zdravja. Nujno je, da se sprijaznimo s 
preteklostjo, saj je ne moremo spremeniti. Prav tako 
se izogibajmo pasivnemu pogledu na sedanjost in 
prihodnost. Nikoli ne recite: »Moja preteklost me 
določa.« ali »Takšen sem, ker sem imel zapleteno 

8 »Antidepressivos Trazem Mais Prejuízos do que Benefícios« [»Anti-
depressants Bring More Harm Than Good«]. O Globo. Oglobo, globo.com/
sociedade/saude/antidepressivos-trazem-mais-prejuizos-do-que-benefi-
cios-2896469, nazadnje posodobljeno 3. 11. 2011. 
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otroštvo.« ali »S tem imam težave, ker me starši niso 
vzgajali pravilno.« Takšno mišljenje ogroža proces 
zdravljenja in zapira mnoge možnosti za pomoč in 
podporo. Čeprav depresija po navadi zahteva medi-
cinsko in psihološko posredovanje, tudi strategije 
samopomoči zelo pozitivno vplivajo na zdravljenje 
in preventivo. Spodaj je naštetih nekaj predlogov: 
• Zanesite se na prijatelja ali zaupnika. Poiščite 

koga, ki vas ceni in razume in s komer se lahko 
spontano pogovarjate. Premlevanje težav na sa-
mem je najhujša oblika preživljanja časa za de-
presivnega posameznika. 

• Zamotite se z dejavnostmi. Pojdite na svež zrak 
in bodite telesno aktivni. Če vam je ljubše ostati 
doma, se lotite ročnih del. Dejavnosti vas bodo  
zamotile in ne bodo dovolile mislim, da se ukva- 
rjajo s temami, ki sprožajo depresijo.

• Popolnoma se odpovejte alkoholu. Nekateri ljudje 
imajo navado žalost utapljati v alkoholu. Vendar 
se ne pustite zavesti. Ta snov sicer prinese ne-
kajurno olajšanje, vendar so sledi, ki jih pusti na 
duševnem in telesnem zdravju, zelo globoke. Al-
kohol sproži »reakcijo snežne kepe«. V možganih 
zmanjša dejavnost živčnih celic, ki so odgovorne 
za samonadzor in pozitivne misli. Blaženost, ki 
jo povzroči, je kratkotrajna, sledijo pa ji občutki 
nezadostnosti, krivde in nesposobnosti. 

• Poskrbite za zdravo prehrano. Jejte zelenjavo, 
sveže sadje, žitarice in stročnice. Če se do sedaj 
niste prehranjevali tako, bo sprva težko, vendar 
se boste sčasoma navadili. 
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• Zavarujte se pred nespečnostjo. Telovadite, po-
jejte láhko večerjo in ne mislite na stvari, ki vas 
mučijo. Če se občasno spopadate z nespečnostjo, 
ne obupujte. Udobno se namestite v postelji, 
vzemite v roke knjigo ali poslušajte glasbo, do-
kler ne boste postali zaspani. 

• Razmišljajte o pozitivnih stvareh. Osredotočite 
se na stvari, ki vam prinašajo zadovoljstvo. Zave-
dajte se, da bodo vsa neprijetna obdobja prej ali 
slej minila. Veliko stvari je, za katere smo lahko 
hvaležni, in pogosteje bi morali misliti nanje. 

• Gojite upanje. Upanje je človeška potreba, brez 
katere nas zajameta strah in tesnoba. Ljudje, ki 
imajo upanje na prihodnost in negujejo odnos z 
ljubečim Bogom, so močno obvarovani pred de-
presijo. 

Spomnite se Carlosove zgodbe na začetku po-
glavja. Njegova težava je bila, da ni želel govoriti 
o svojih strahovih in čustvih. Gotovost bližajoče 
smrti je še poslabšala depresivno stanje, v katero 
je zapadel. Čutil je, kakor da ga močno sidro drži 
v preteklosti. Pred seboj je videl temno nepoznano 
pot, ki ga je navdajala s strahom in negotovostjo. 

Srečanje s smrtjo
Kakor navdušenci nad Avatarjem je tudi Carlos 

odkril, da Pandora ne obstaja. Zapravil je vse pri-
ložnosti za srečno življenje. Pred mnogimi leti ga 
je zapustila žena. Njegova hči z njim ni želela ime-
ti stikov. Konec se je bližal z veliko gotovostjo, a 
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Carlos ni imel vere, v kateri bi lahko našel uteho 
in prejel božansko odpuščanje ter upanje na večno 
življenje s Kristusom. Ko bi Carlos le vedel, kaj Sve-
to pismo pravi o življenju po smrti! V tem upanju 
bi lahko našel tolažbo. Sveto pismo o smrti rešenih 
govori z upanjem. Da bi razumeli, kaj se zgodi po 
smrti, moramo vedeti, kako smo bili ustvarjeni. V 1. 
Mojzesovi knjigi 2,7 piše: »Gospod Bog je iz zemelj-
skega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice 
je dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa 
duša.« Opazimo, da besedilo pravi, da je človek živa 
duša, in ne, da ima dušo. Beseda, ki jo prevajamo 
duša, je v hebrejščini nephesh, kar pomeni »živeti«. 
To lahko ponazorimo z naslednjo enačbo: zemelj-
ski prah + življenjski dih = živa duša (»živeti«). V 
1. Mojzesovi knjigi 3,19 piše, da se človek po smrti 
vrne v prah. V tem primeru je enačba takšna: ze-
meljski prah – življenjski dih = neobstoj duše (prah 
se povrne v prah, dih pa se vrne k Bogu). Ko človek 
umre, se njegov dih (duh) vrne k Bogu, prah se vrne 
v zemljo in živa duša ne obstaja več. Povedano dru-
gače – človek umre. Apostol Pavel zelo jasno pove, 
da je nesmrten samo Bog (1 Tim 6,15.16). Mnogi 
menijo, da lahko ohranjajo stik z mrtvimi, vendar 
Sveto pismo pravi, da so mrtvi v nezavednem sta-
nju in ne morejo komunicirati z živečimi. To je 
med drugim zelo jasno izraženo v Pridigarju 9,5.6 
in Psalmu 146,4. Duhovi, ki občasno nastopijo v 
svetopisemskih poročilih, so zli angeli oziroma de-
moni, ki se predstavljajo kot umrli ljudje (Raz 16,4 
in 2 Kor 11,14). V opisu dogodka o Lazarjevi smrti 
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in vstajenju (Jn 11,1-44) Jezus smrti pravi spanje, 
s čimer potrdi koncept nezavednega stanja mrtvih. 
S tem ko je Jezus Lazarja poklical iz groba, je po-
kazal, da ima moč mrtve obuditi v življenje. Ob tej 
priložnosti ni govoril o nebesih, peklu ali »svetlih 
tunelih«. Lazar je bil mrtev in v nezavednem sta-
nju počitka. Jezus bi bil izredno nepravičen, če bi 
svojemu prijatelju vrnil življenje, v katerem bo še 
naprej podvržen bolezni in smrti, ko pa je, kakor 
verujejo nekateri, ravnokar začel uživati večnost 
v nebesih. Umreti pomeni spati, ne da bi se česar 
koli zavedali, in čakati na vstajenje. Sveto pismo ne 
govori o tem, da ljudje takoj po smrti gredo v ne-
besa ali pekel. Prav tako ne govori o reinkarnaciji. 
V Hebrejcem 9,27.28 piše: »Kakor je ljudem dolo-
čeno enkrat umreti, nato pa pride sodba, tako se 
je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe 
mnogih. Drugič pa se bo prikazal brez greha, v od-
rešenje tistih, ki ga pričakujejo.« Kje in kako se je 
začela laž o nesmrtni duši? Da bi našli odgovor, se 
morati vrniti v 1. Mojzesovo knjigo 2,16.17 in 3,4. 
Tukaj piše, da je Stvarnik Adamu in Evi zelo jasno 
povedal, da je posledica greha (ločitve od Vira ži-
vljenja) smrt. Božji sovražnik Satan je brez zadržkov 
nasprotoval božanski Besedi in Evi zagotovil, da ne 
bo umrla. Ker sta Adam in Eva poslušala Hudičev 
glas, sta oba grešila. Vsi smo podedovali posledi-
ce te žalostne odločitve naših prvih staršev. Vendar 
nas naš ljubeči Stvarnik na tem grešnem svetu ni 
pustil samih. Sveto pismo je polno obljub, ki se na-
našajo na vstajenje in dar večnega življenja, ki je 
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na voljo vsem, ki sprejmejo Gospodovo zveličanje. 
Besedila, kot sta 1 Tes 4,16 in 1 Kor 15,51, poja-
snjujejo, da bodo mrtvi v Kristusu obujeni, ko se 
vrne. Sveto pismo izpostavlja tudi dejstvo, da nih-
če ne bo pozabljen. Vsi, ki sprejmejo Jezusov dar 
zveličanja, bodo, čeprav umrejo, prebujeni, ko se bo 
Jezus drugič vrnil na zemljo, kakor je obljubil v Jn 
14,1-3. Ljudje, ki ne bodo sprejeli zveličanja, bodo 
ostali mrtvi še tisoč let po Jezusovi vrnitvi, dokler 
Bog ne bo zaključil sojenja, kakor je zapisano v Raz 
20. Med prvim in drugim vstajenjem (Jn 5,28.29) 
bo preteklo tisoč let. Dejavnik, ki bo odločal o tem, 
ali bomo pri prvem vstajenju oživeli ali ne, je naš 
vsakdanji odnos z Jezusom. Samo po njem lahko 
dobimo večno življenje (1 Jn 5,12 in Jn 3,16). Če 
bomo z njim povezani kakor veje z drevesom (Jn 
15,1-9), bomo večno živeli v svetu, kjer vladata mir 
in ljubezen (Raz 21,4). Bodite prepričani, da je »Go-
spod [blizu] tistim, ki so skrušenega srca, in tiste, ki 
so potrtega duha, rešuje.« (Ps 34,18) Bog nam želi 
odpustiti grehe in nam podariti večno življenje. To 
spoznanje nam lahko pomaga, da se z veliko večjo 
močjo in pogumom spopadamo z žalostjo, bolečino 
in prevarami. 
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4 

STRES: PREVEČ SEDANJOSTI

A
li se spomnite Paula iz prvega poglavja te 
knjige – moškega, ki je prišel domov ves je-
zav zaradi svoje šefinje in nikoli ni imel časa 

za otroke in ženo? Njegova velika težava je stres. 
Stres je vse bolj običajen pojav, ki pesti na milijo-
ne ljudi. Čas in pritiski v službi, težave v odnosih, 
hrup, onesnaženost, finance in negotovost so samo 
nekateri povzročitelji stresa. Posledice stresa vpli-
vajo na naše telo, misli in čustva. Potrebno ga je 
skrbno opazovati, saj lahko njegov vpliv povzroči 
škodo z usodnimi posledicami. Po drugi strani pa je 
prava mera stresa dober vir motivacije. Mehanizmi 
stresa sproščajo energijo, ki posamezniku omogoči, 
da se lahko spopade s skoraj vsako situacijo. Neka-
teri uporabljajo naslednji dve definiciji: stres – fizi-
ološko stanje, ki je nujno in koristno za življenje in 
preživetje; distres – stanje neravnovesja, ki škoduje 
zdravju. Šivilja Eveline je dober primer tega. Ker v 
petek strankam dostavi šiviljska naročila, vse do če-
trtka dela brez prestanka. V četrtek opravi celo več 
dela kot v torek in sredo skupaj. Takrat se lahko bolj 
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osredotoči in dela hitreje ter natančneje. Ob delu 
pozabi tudi na hrano. V petek pravočasno dostavi 
naročila in si nato z zadovoljstvom oddahne. Stres 
je bil v tem primeru koristen, vendar te energije ne 
sme izkoriščati v nedogled. Če takšne razmere po-
stanejo stalnica, lahko doživimo najhujše posledice 
stresa. To se je zgodilo s Paulom, ki si je dovolil 
prekoračiti mejo. Ko posameznik prestopi mejo pri-
mernega stresa, se odpornost imunskega sistema, 
ki nas ščiti pred okužbami, zniža. S tem postanemo 
dovzetnejši za različne bolezni in prehlade. Pred-
stavljajte si, kaj se dogaja, ko doživljamo stres in 
depresijo hkrati. Česa vse je sposoben ta par? Ali je 
mogoče, da je ravno ta kombinacija ustvarila ugo-
dne pogoje za razvoj raka pri Carlosu?

Telesne in psihološke posledice stresa
Stres vpliva na razvoj različnih bolezni. Nerav-

novesje, ki ga povzroči nezdrava mera stresa, oslabi 
um in telo. Posledicam čezmernega stresa so pod-
vržene tudi misli, čustva in vedenje. 
• Misli. Zmanjšana sposobnost jasnega razmišlja-

nja, napačni spomini, pomanjkanje koncentraci-
je, mešanje pojmov itd.

• Čustva. Neprestana napetost, strah pred bolezni-
jo, nepotrpežljivost in razdražljivost, negotovost 
itd. 

• Vedenje. Oslabljena zmožnost komuniciranja, po-
večano tveganje za uporabo nevarnih substanc, 
izostanek z dela ali od pouka, težave s spanjem, 
težave v odnosih itd. 
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Velika nevarnost trajne izpostavljenosti stresu
Paul do sedaj še ni zbolel za resno boleznijo, 

vendar je na dobri poti, da ga to prej ko slej dole-
ti. Če ne bo spremenil svojega življenjskega sloga, 
bodo on in njegova družina plačali visoko ceno. Ko 
se produktivnost na delovnem mestu vzdržuje s 
stresom in obremenitvami, se storilnost zmanjša. 
Če visoke obremenitve trajajo dlje časa, se poveča 
tveganje za razvoj telesnih in duševnih bolezni.

Kako se spopasti s stresom?
Naučiti se moramo modro organizirati svoj čas. 

Čas je dobrina, ki je vsem dana v enaki meri. Naše 
počutje je odvisno od tega, kako ga izkoristimo. 
Kako lahko preživimo čas na uravnovešen način?
• Bodite realistični. Verjetno ste že slišali, da si ni 

dobro naložiti preveč dela. Prav tako ni dobro, 
da poskušamo opraviti preveč stvari naenkrat. 
Človeška potreba je, da si postavimo cilje, ki jih 
lahko dosežemo v času, ki nam je na voljo. 

• Določite prioritete. Ko vemo, kaj so naše prio-
ritete, se lažje osredotočimo na opravila, ki so 
najpomembnejša. To področje je zelo povezano 
z našimi vrednotami in prepričanji. Kolikšen po-
men pripisujemo denarju? V čem vidimo smisel 
svoje službe? Kako gledamo na družinske odno-
se? Ali menimo, da je v pomoč drugim vredno 
vlagati čas in trud? Ali živimo v skladu z vre-
dnotami svojega verskega prepričanja? Odgovo-
ri na ta vprašanja bodo vplivali na to, kako orga-
niziramo svoj čas. 
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• Zadajte si raznolike naloge. Ko preveč časa in 
energije posvečamo zgolj eni nalogi, se lahko 
začnemo dolgočasiti ali pa postanemo zasvoje-
ni s to dejavnostjo. Delo je pomembno, saj nam 
omogoča zaslužek in osebno zadovoljstvo. Tudi 
družinski odnosi lahko prispevajo k ravnovesju. 
Prosti čas nam prinaša veselje in bi moral biti 
stalen spremljevalec običajnega dela. Zaradi 
tega je dobro, da pretežno fizično delo spremlja-
jo mirne prostočasne dejavnosti, medtem ko naj 
pretežno sedečemu delu sledi prosti čas, v kate-
rem smo telesno aktivni. 

• Bodite organizirani. Naredite si seznam stvari, 
ki jih morate opraviti v tem dnevu ali tednu. 
Osredotočite se nanje in ne dopustite, da bi vas 
zmotili drugi opravki, ki bodo vašo pozornost 
odvrnili od željenega cilja. Če čutite pritisk, opu-
stite nekatere dejavnosti. Če pa menite, da je na 
seznamu premalo opravil, poskusite dodati ne-
kaj novih. 

• Poenostavite življenje. Prostočasne dejavnosti, ki 
vam vzamejo preveč časa, kot so na primer dra-
ge počitnice ali luksuzni športi, lahko postanejo 
vir stresa. Ta dva primera poleg veliko denarja 
zahtevata tudi naš čas in energijo, ki ju moramo 
vložiti, da izpeljemo te dejavnosti. Poskusite s 
preprostimi aktivnostmi, kot sta sprehod na sve-
žem zraku ali branje zanimive knjige. Naučite se 
najti veselje v preprostih stvareh. 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



56

Kako premagati stres?
Stres je treba zdraviti na celosten način. Zdrav- 

ljenje mora zajeti vse družbene vidike življenja 
– službo, družino, prijatelje idr. Ko se znajdete v 
stresnem obdobju, si postavite razumno mejo, ko-
liko dela lahko opravite. Naj vas ne skrbi za drugo. 
Posvetite pozornost odnosom, pozabite nase, pri-
zadevajte si biti prijazni in drugim ponudite svoje 
prijateljstvo. Pomagajte komu in bodite naklonjeni 
ter človekoljubni. Odziv drugih bo pozitivno vpli-
val na vas. Pri premagovanju stresa morate upo-
števati vse tri dimenzije našega obstoja: telesno, 
duševno in duhovno. V pomoč so vam lahko nasle-
dnji napotki: 
• Načrt za misli. Najučinkovitejša terapija v pri-

meru stresa se imenuje kognitivna psihotera-
pija, ki posameznika uči nadzorovati svoje mi-
sli, namesto da misli nadzorujejo posameznika. 
Kako lahko to izvedemo? Večkrat ponovite na-
slednje vaje:
- Prepovejte si misliti o negativnih stvareh. 
- Izberite si temo, ki je pozitivna ali nevtralna. 

Na primer mislite na lepa doživetja iz prete-
klosti, na ljudi, ki jih občudujete, na zabavne 
prijatelje, na prijetne dogodke, o katerih ste 
prebrali v knjigi ali jih videli v filmu. Premi-
šljujte o teh stvareh, medtem ko opravljate 
rutinska dela, in tako nadomestite misli, ki 
vam povzročajo skrbi. 

- Pri reševanju težav bodite ustvarjalni. Da bi 
premostili ovire, ki nam povzročajo stres, je 
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treba razmišljati o drugih možnostih in na-
činih, kako premagati težavo, namesto da se 
utapljamo v uničujočih, ponavljajočih in ob-
sesivnih skrbeh. 

- Opravite z nerazumnimi prepričanji. Včasih 
imamo o sebi in okolju, v katerem živimo, 
negativne zamisli in prepričanja. Negativni 
vzorci razmišljanja hranijo stres. Ljudje na 
primer mislijo: »Za nič nisem dober.« »Nihče 
ni rad v moji družbi.« »Sreča je samo naklju-
čje, ki me še ni doletelo.« »Moj nadrejeni me 
sovraži in mi želi otežiti življenje.« S takšnimi 
zamislimi moramo opraviti. Če oseba tega ne 
zmore storiti sama, mora poiskati strokovno 
pomoč psihoterapevta, s katerim se bo lahko 
pogovorila o svojih težavah in se osvobodila 
nerazumnih prepričanj. 

• Načrt za telo. Telesna vadba je najboljše zdravilo 
proti stresu. Če vam zdravje dopušča, se lotite 
intenzivne telovadbe – teka, plavanja, skupin-
skih športov – ali pa hitre hoje. Tudi sproščanje 
blaži simptome stresa. Pol ure na dan posvetite 
počitku (ne spanju). Napnite mišice eno za dru-
go, nato pa jih popolnoma sprostite. V boju proti 
stresu je koristno tudi občasno globoko dihanje. 
Globoko vdihnite, razširite trebuh (ne pljuč) in 
za nekaj sekund zadržite zrak, preden izdihnete. 

• Načrt za duha. Duševni in čustveni mir držita 
stres pod nadzorom. Mirni duh lahko ohranjamo 
z vero in molitvijo. Jezus je po napornem delu 
pridiganja, pešačenja in pritiskov množice učen-
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cem rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in 
se malo odpočijte!« (Mr 6,31) Jezus se je zbujal, 
ko je bila zunaj še tema, šel na samoten kraj in 
tam molil (Mr 1,35). Dobro bi bilo, da vsaj pet-
najst ali dvajset minut svojega časa namenite 
proučevanju Svetega pisma. Na koncu tudi mo-
lite. Zahvalite se Bogu za njegovo sporočilo in 
ga prosite za moč, da bi se lahko spopadli s te-
žavami, ki vam jih povzroča stres. Koristilo vam 
bo tudi prebiranje dogodkov iz življenja svetopi-
semskih oseb, v katerih lahko poiščete navdih. 
V Svetem pismu poiščite izjemne zgodbe, kot 
so na primer Abrahamova, Jakobova, Jožefova, 
Mojzesova, Samuelova, Jonatanova, Davidova, 
Samsonova, Jonova, Esterina, Elijeva, Petrova ali 
Pavlova življenjska zgodba. Najbolj pa se osre-
dotočite na Jezusa in njegove nauke. Učite se od 
teh ljudi. Spoznali boste, da branje in razmišlja-
nje o teh dogodkih odganja stres. 

Prizadevajmo si za celostno zdravje
Najboljši način, da se zavarujemo pred stresom, 

je zdrav in uravnovešen življenjski slog na teles- 
nem in duševnem področju. Prav vsak lahko skrbi 
za svoje zdravje. Še posebej pozorni moramo biti na 
svoje misli. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da niste 
mogli ustaviti negativnih misli? Temu se lahko iz-
ognete z upoštevanjem naslednjih korakov:
• Prepoznajte misli, ki vam povzročajo stres in te-

snobo. Takoj ko se pojavijo, recite (ali zakričite, 
če je potrebno): »Dovolj! Prenehaj!« 
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• Zamotite se. Osredotočite se na pozitivne stva-
ri – na svetopisemska besedila, vesele spomine 
in tako dalje. Vedno negujte pozitiven odnos do 
vsega in zaposlite svoje misli s prijetnimi in ko-
ristnimi temami. Samo takrat, ko bo nadzorova-
nje misli postala vaša navada, se boste sposobni 
osvoboditi neželenih misli na naraven in varen 
način.

• Okolje. Naše okolje je izrednega pomena. Še po-
sebej veliko vlogo igra hrupno in zvočno one-
snaževanje. Ko zraste nad mejo možnega tve-
ganja (60 decibelov), lahko postane zvok velik 
povzročitelj stresa. Velika glasnost lahko pov-
zroči poškodbe v ušesu in izgubo sluha. Preveč 
hrupa lahko sproži psihofizične spremembe: 
utrujenost, razdražljivost, nespečnost, glavobol 
in mišično napetost. Vsi ti simptomi so povezani 
s stresom. 

• Prehrana. Najboljša hrana je tista, ki je najbliž-
je prvotnemu stanju. Preprosto pripravljena žita 
(kot je na primer rjavi riž) ali doma pripravljena 
hrana (na primer kruh) so osnova tradicionalne 
kuhinje. Zelenjava, sadje, stročnice in oreščki so 
zaradi zdravilnih učinkov in hranljivih lastnosti 
nujen del naše prehrane. Hrana živalskega izvo-
ra kot na primer meso, ribe, mlečni izdelki in 
živalske maščobe niso nujno najboljša izbira. 

• Voda. Voda je najustreznejša pijača za ljudi. Na 
najboljši možni način obnovi tekočine v našem 
telesu. Strokovnjaki priporočajo vsakodnevno 
pitje vode (povprečno šest do osem kozarcev, 
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vendar ne med obrokom). Druge priljubljene pi-
jače, kot so gazirani napitki, pivo ali kava, obre-
menijo telo, saj mora odstraniti toksične snovi, 
kot so alkohol, kofein in barvila. Poleg tega telo 
presežek sladkorja iz teh pijač shranjuje v obliki 
maščob. To lahko sčasoma zamaši žile in povzro-
či različne žilne ali srčnožilne bolezni. 

• Telovadba. Vsi telesni organi in sistemi so na-
rejeni za gibanje. V okviru svojih zmožnosti in 
v skladu s priporočili zdravnika redno obreme-
njujte mišice in kosti. To bo prispevalo k dobre-
mu počutju in obnovi telesa. Potrudite se in se 
začnite ukvarjati s športom, redno hojo ali hobi-
jem, ki vas bo spodbudil h gibanju. 

• Izogibajte se nevarnim substancam. Psihoaktivne 
snovi, kot so alkohol, tobak in drugo, neposredno 
vplivajo na centralni živčni sistem in posledično 
tudi na naše razpoloženje ter razmišljanje. Pre-
ventivni načrt ali načrt za ozdravitev od stresa 
zajema tudi popolno opustitev substanc, ki spre-
minjajo delovanje naših miselnih funkcij.

• Počitek. Fizičnemu delu mora slediti obnovitve-
ni počitek. Pomembno je vzdrževati ravnovesje 
med telesno utrujenostjo in spanjem. Da bi se 
izognili stresu, je izrednega pomena, da spimo 
sedem ali osem ur. Brez zadostnega počitka se 
ni mogoče spopasti z vsakodnevnimi nalogami, 
kar povzroči več stresa in tesnobe. Poleg noč-
nega počitka si je treba občasno privoščiti tudi 
dopust in se tako odpočiti od vsakdanjih skrbi. 
Potrebujemo dnevni kot tudi letni počitek. Mno-
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go ljudi pa je pozabilo na pomembno načelo te-
denskega počitka. 

Dan brez stresa
Četrta zapoved Božjega zakona se glasi tako: 

»Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest 
dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa 
je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj 
nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec 
ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih 
vrat! Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo 
in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan 
pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni 
dan in ga posvetil.« (2 Mz 20,8-11) Na žalost se 
ta največkrat pozabljena zapoved začne prav z be-
sedno zvezo spominjaj se. Paulu, Lauri, Carlosu in 
vsem nam bi gotovo dobro del en dan na teden, 
namenjen telesnemu, duševnemu in duhovnemu 
počitku. Ljudje smo ustvarjeni tako, da delujemo 
znotraj sedemdnevnega cikla oziroma cirkaseptal-
nega ritma. Upoštevanje Božjih nasvetov prinaša 
blaginjo. Ko je Bog v svoj zakon vključil zapoved o 
svetem dnevu, nas je želel posvariti pred pehanjem 
za dobičkom ter telesnim in duševnim razkrojem, 
ki sta del tega. Danes lahko rečemo, da upoštevanje 
četrte zapovedi prispeva k boljši kvaliteti življenja 
in preprečuje stres. S posvečevanjem sobote upo-
števamo zakon življenja, saj je Stvarnik telesnih in 
bioloških zakonov tudi Stvarnik duhovnih zakonov. 
Ko beremo Sveto pismo, lahko opazimo, da se sobo-
ta omenja tako na prvih kot tudi na zadnjih stra-
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neh. Na koncu stvarjenja zemlje je Stvarnik sedmi 
dan naredil naslednje (1 Mz 2,1-3): blagoslovil je 
sobotni dan, ga posvetil in počival. Bog temu, kar 
posveti, določi poseben in svet namen. Božjih bla-
goslovov ne more odstraniti nihče. Morda se boste 
vprašali: Ali je sploh mogoče, da se Bog utrudi? 
V Izaiju 40,28 piše, da se ne more, ker je Vsemo-
gočni Bog. Podobno tudi Jezus ni potreboval krsta, 
saj nikoli ni grešil, vendar se je krstil zato, da bi 
nam dal zgled (Mt 3,13-15). Tudi Bog je želel, da 
ga posnemamo v sobotnem počitku. Ta počitek (v 
hebrejščini shabbath) je povezan z začasnim pre-
nehanjem ustvarjalne dejavnosti. V Marku 2,27 je 
Jezus dejal, da je sobota darilo, ki je dano človeku 
in ne ljudem ali posebni skupini ljudi. Ker sta bila 
Adam in Eva edina človeka na zemlji, sta sprva so-
boto posvečevala samo ona (glej tudi Iz 56,6.7). Na 
zemlji še ni bilo Judov ali drugih etničnih skupin. 
Besedila v 2. Mojzesovi knjigi 20,8-11, 3. Mojze-
sovi knjigi 23,3 in Mateju 28,1 jasno kažejo, da je 
sobota sedmi dan v tednu in ne kateri koli drugi 
dan. V Ezekielu 20,12.20 beremo, da je sobota izraz 
zvestobe stvarstva Stvarniku. Sobota nas spominja 
na stvarjenje in je spomenik v času. Jezus – Bese-
da, ki je postala meso (Jn 1,1-3) – je med bivanjem 
na zemlji posvečeval soboto (Lk 4,16). Njegovemu 
zgledu so sledili tudi učenci (Apd 16,13 in 17,2). 
Adam in Eva, poglavarji, preroki in Jezusovi sle-
dilci so prav tako počivali na sedmi dan, ki se na 
podlagi Svetega pisma začne s sončnim zahodom v 
petek (dan priprave) in traja vse do sončnega zaho-
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da v soboto (Neh 13,19; 1 Mz 1,19; Mr 1,32; 3 Mz 
23,32). To, da se novi dan začne s polnočjo, je člove-
ška izmišljotina. Takšno štetje se ne sklada z narav-
nim bioritmom človeka. »Če zadržiš svojo nogo na 
soboto, da ne delaš po svoji volji na moj sveti dan, 
če imenuješ soboto užitek in Gospodov sveti dan 
častitljiv, če ga častiš, namesto da bi šel po svojih 
poteh, namesto da bi iskal svojo voljo in govoril 
prazne besede, tedaj se boš veselil pred Gospodom, 
dal ti bom, da boš jezdil čez višine dežele, dal ti 
bom, da boš užival dediščino svojega očeta Jako-
ba, kajti Gospodova usta so govorila.« (Iz 58,13.14) 
Bog si želi, da sobotni dan preživimo na ta način. 
Posvečevanje sobote bo nekaj, kar bomo počeli tudi 
v večnosti (Iz 66,22.23). Sobotni počitek je vsakote-
densko darilo od Boga. Odprite ga!

Kako nam je sobotni počitek lahko v veselje?
• Že na začetku tedna načrtujmo prihod sobote. 
• Veselimo se je kot posebnega dne, ki ga bomo 

preživeli z Jezusom.
• Ko v petek zaide sonce, zberimo svojo družino, 

prepevajmo, molimo in skupaj začnimo soboto.
• V soboto zjutraj pojdimo v cerkev, kakor je to 

počel Jezus. 
• Že prej pripravimo posebno in okusno sobotno 

kosilo.
• Če imamo otroke, pojdimo popoldne z njimi v 

park ali kam drugam v naravo, kjer bodo lahko 
opazovali in se pogovarjali o Božji ljubezni in 
moči, ki se kaže v naravi.
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• Pomagajmo drugim. Ponudimo fizično in moral-
no podporo potrebnim, kakor je to delal Jezus. 

• Ko v soboto zaide sonce, zopet zberimo družin-
ske člane. Molimo in zaključimo soboto ter pro-
simo Boga za blagoslov v novem tednu. 

Ocenite svoje stanje 
Če želite izvedeti, ali stres, ki ga doživljate, ško-

dljivo vpliva na vaše življenje, na spodnja vprašanja 
odgovorite z DA ali NE. 
 1. Ali prosti čas preživljate v naravi?   
 2. Ali pijete alkoholne pijače?   
 3. Ali pojeste veliko sadja in zelenjave?   
 4. Ali kadite?   
 5. Ali redno telovadite?   
 6. Ali redno jemljete pomirjevala?   
 7. Ali živite v čistem in urejenem domu?   
 8. Ali živite v hrupni soseski?   
 9. Ali se v svojem domu počutite udobno?   
 10. Ali ste neprestano obdani z množico  
  ljudi?    
 11. Ali imate dober apetit?   
 12. Ali hitro pozabite stvari?   
 13. Ali vaša prebava deluje dobro?   
 14. Ali ste utrujeni brez pravega vzroka?   
 15. Ali dobro spite?   
 16. Ali hitro postanete nejevoljni?   
 17. Ali imate dober odnos z nadrejenimi  
  v službi?   
 18. Ali je vaše prevozno sredstvo avto?   
 19. Ali imate stabilno službo?   
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 20. Ali jemljete delo tudi domov?   
 21. Ali imate dobre odnose s sodelavci  
  in prijatelji?   
 22. Ali ste nepotrpežljivi, ko morate čakati  
  na koga?   
 23. Ali znate potrpežljivo poslušati druge?   
 24. Ali veliko govorite?   
 25. Ali ste zadovoljni s svojim spolnim  
  življenjem?   
 26. Ali si prizadevate narediti stvari bolje  
  kot drugi?   
 27. Ali ste zadovoljni sami s sabo?   
 28. Ali ste perfekcionist?   
 29. Ali imate smisel za humor?   
 30. Ali ste nestrpni, ko morate čakati v vrsti?   

Točkovanje 
Preverite svoje odgovore na liha vprašanja in si 

dajte 1 točko za vsak NE. Preverite svoje odgovore 
na soda vprašanja in si dajte 1 točko za vsak DA.

Skupno število točk:  

Rezultati 
Od 0 do 7 točk. Vaša zaščita pred stresom je 

odlična. Razmislite o majhnih spremembah, ki vam 
lahko prinesejo še več motivacije.

Od 8 do 13 točk. Vaša raven stresa je povpreč-
na. Stvari se lahko obrnejo v eno ali v drugo smer. 
Pomembno je, da v svoj vsakdan že sedaj vključite 
preventivne ukrepe za zmanjševanje stresa. 
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14 točk in več. Vaš rezultat opozarja, da doživlja-
te izredno močan stres. Opominja vas, da premislite 
o svojih navadah, okolju, v katerem živite, pogledu 
na svet in odnosih. Naredite načrt, kako izboljšati 
vse, kar je potrebno. 
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5 

PSIHOLOŠkE TRAVME

M
ladi Jožef se je skoraj dva tisoč let pred Kri-
stusom rodil v ugledni hebrejski družini. Že 
zelo zgodaj se je pokazalo, da je nadarjen in 

da dobiva videnja. Njegovi bratje so bili ljubosum- 
ni nanj, zato so ga prodali za sužnja v drugo deže- 
lo. Nove okoliščine so Jožefa prisilile, da je sam 
preživljal bolečino in se prilagodil razmeram, ki so 
bile popolna drugačne od tistih, ki jih je bil navajen. 
Travmatični dogodki, ki jih je doživljal, so mu pov-
zročili veliko stresa. Kljub temu je uspešno zdržal 
hude preizkušnje in dosegel najvišji položaj v Egip-
tu. Kako je Jožefu uspelo ohraniti duševno zdravje 
sredi nesreče? V letih, polnih težav, je ohranil vero 
v Boga in Stvarnika prosil za moč pri premagova-
nju pritiskov. V trenutkih trpljenja je vsak dan molil 
in ohranjal zvezo z Bogom. Globoko je verjel, da bo 
bolečina, ki jo je prestajal, nekega dne minila, Bog 
pa mu bo naklonil srečen konec. Jožef se je odločil, 
da bo nosilec sprememb. Imel je dovolj razlogov, 
da ne odpusti in da izterja »čustvene obresti«, ki 
jih ni mogoče odplačati. Vendar se je odločil z lju-
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dmi, ki so povzročili njegovo nesrečo, ravnati dru-
gače, kakor so oni z njim. Celotno poročilo lahko 
preberete v 1. Mojzesovi knjigi v poglavjih 37 in 
39–50. Izraziti, s čustvi nabiti dogodki, lahko spro-
žijo depresijo, še posebej če jih posameznik doživi 
v mladih letih. Takšni primeri so lahko otroci, ki 
so deležni posmehovanja ali žalitev; otroci, ki jih je 
strah teme ali pa se bojijo kač in pajkov; otroci, ki 
čutijo, da jih drugi obrekujejo; otroci, ki so prisilje-
ni v spolne odnose; otroci, ki v zgodnjem otroštvu 
izgubijo očeta ali mamo. Kakor resna nesreča pusti 
nepopravljivo škodo na telesu, lahko tudi posledice 
psiholoških travm ostanejo še mnogo let. Posledice 
so še posebej vidne prvih nekaj dni in tednov po do-
godku (ponavljajoče se sanje, spomini, zavračanje, 
tesnobnost, izguba koncentracije ali pozornosti). V 
nekaterih primerih, še posebej pri otrocih, so posle-
dice trajne in predstavljajo močno oviro duševne-
mu zdravju. Travme in napetosti se lahko razvijejo 
tudi v bolezen. »Raziskave na živalih so pokazale, 
da lahko družbeni, vedenjski in okoljski dejavniki 
vplivajo na to, ali bodo nekateri geni prišli do iz-
raza. Povedano drugače: ali se bodo »vklopili« ali 
pa bodo ostali »izklopljeni«. Na primer: dokazali so, 
da pri živalih, ki so genetsko dovzetne za diabetes, 
stres lahko povzroči simptome te bolezni, kot je na 
primer visok krvni sladkor. Pri živalih, ki jih niso 
izpostavili stresnim situacijam, je bilo manj verje-
tno, da bodo imele visok krvni sladkor ali da bodo 
zbolele za diabetesom, čeprav so bile genetsko do-
vzetne zanj,« je zapisal Norman B. Anderson v knji-
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gi Dolgost duševnega življenja: Kaj zares vpliva na to, 
kako dolgo bomo živeli?9

Posledice preteklih travm
Travme iz preteklosti lahko povzročijo:

• Negotovost. Travma močno vpliva na človekovo 
osebnost. Posameznik izgubi zaupanje vase in 
postane negotov. 

• Težave pri vsakdanjih stvareh. Prizadet posa-
meznik se ne čuti zmožnega doseči preprostih 
ciljev. Na primer: mlade ženske ali dekleta, ki 
so bile spolno zlorabljene, težko navežejo stike 
z mladimi moškimi ali fanti. Deček, ki so ga sta-
rejši bratje strašili s pajki, je razvil bolezenski 
strah pred temi živalmi. 

• Paranoična nagnjenja. Oseba, ki je doživela 
travmo, je nezaupljiva do okolice. Nevtralno ob-
našanje drugih ljudi lahko razume kot past, zato 
nase gleda kot na žrtev nasilja ali preganjanja. 

• Depresija. Travmatični dogodek je pogosto po-
vezan z izgubo (izgubo časti, ljubljene osebe ali 
živali). Kakršnakoli izguba prinese tveganje za 
razvoj depresivnih simptomov.

• Anoreksija in bulimija. Žrtve spolnega nasilja 
pogosto zbolijo za motnjami hranjenja, še pose-
bej za anoreksijo in bulimijo.

9 Norman B. ANDERSON in P. Elizabeth ANDERSON, 2003: Emotional 
Longevity: What Really Determines How Long You Live. New York: 
Viking. 
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Kako premagati travmo?
Nekatere travme je treba strokovno zdraviti. 

Tudi druge travme, čeprav nimajo tako drastičnih 
posledic, lahko močno ovirajo normalni razvoj po-
sameznika. Pri takšnih travmah predlagamo na- 
slednje:
• Sprejmite preteklost in se osredotočite na priho-

dnost. Če obtičite v preteklosti, na prihodnost ne 
boste mogli gledati s potrebnim zaupanjem. Po-
leg tega se je dobro zavedati, da si naši možgani 
ne morejo zapomniti popolnoma vseh informa-
cij. Spomini so zgolj obdelane slike preteklih do-
godkov. Podvrženi so našim občutkom in trenu-
tnemu razumevanju tega, kar se je zgodilo. 

• Pogovarjajte se o svojih travmah. Zelo pomemb-
no je, da v varnem okolju govorimo (ali pišemo) 
o dogodku, ki nam je povzročil travmo. Poiščite 
osebo, ki je vredna vašega zaupanja, in ji povej-
te, kaj ste doživeli. Tudi skupinska terapija lahko 
ima blagodejne učinke. Bolečine, ki je ne more-
mo ubesediti, ne moremo niti pozabiti. 

• Bodite optimistični. Nesreče in katastrofe lahko 
povežejo preživele, družine in skupnosti. Bodi-
mo hvaležni za vsako pomoč, ponujeno ljudem, 
ki se spopadajo s tragedijami. Pogumno sooče-
nje s travmatičnimi okoliščinami krepi značaj 
ljudi, ki gredo skozi težke življenjske izkušnje. 

• Odpustite. Čeprav gre za proces, ki lahko traja 
zelo dolgo, nas odpuščanje osvobaja sovraštva in 
zamer do ljudi, ki so nam povzročili travmo. To je 
zelo pomemben korak k rešitvi. Vključuje lahko 
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tudi proces odpuščanja sebi in ponovno spravo 
s seboj. Ko žrtev obračuna s sovraštvom, to ne 
pomeni, da ne sme zahtevati pravičnega zaključ-
ka travmatične izkušnje. Bolečine in zamere nas 
držijo ujete v preteklosti in nas neprestano spo-
minjajo na to, kar se je zgodilo dolgo časa nazaj. 
V resnici smo mi tisti, ki nas zamera najbolj pri-
zadene. Ker je naša kapaciteta ljubezni omejena, 
odpuščanje ni vedno spontano dejanje (odpustiti 
pomeni ljubiti). Obrnite se k Viru odpuščanja – k 
Bogu ljubezni – ki si želi biti naš prijatelj in nam 
lahko pomaga premagati preteklost, ki meče 
senco na naše življenje. Spomnite se molitve Oče 
naš: »Odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi 
odpustili svojim dolžnikom.« (Mt 6,12)

Pišite o svojih doživetjih
Melanie Greenberg in Arthur Stone sta na dr-

žavni univerzi New York v Stony Brooku izvedla za-
nimivo raziskavo. V njej je sodelovalo 60 študentov, 
ki so povedali svoje izkušnje. Raziskava je potekala 
po naslednjih korakih: 
1. Raziskovalca sta razdelila študente v tri skupi-

ne. V prvi skupini so bili študenti, ki so doživeli 
močno travmo. V drugi so bili tisti, ki so šli skozi 
manj močno travmo, tretjo skupino pa so sesta-
vljali študenti brez travmatične izkušnje.

2. Nekaj udeležencev je bilo zaprošenih, naj svojo 
izkušnjo napišejo na papir. Raziskovalca drugim 
te možnosti nista dala, da bi tako ustvarila kon-
trolno skupino. 
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3. V naslednjih mesecih sta opazovala zdravstveno 
stanje vseh udeležencev.
Rezultati so pokazali, da so bili udeleženci, ki so 

svojo močno travmo prenesli na papir, bolj zdravi 
kakor tisti v kontrolni skupini.10 Takšne raziskave 
dokazujejo, da je govoriti o travmatični izkušnji do-
bro za dušo in telo. Eden od podpornikov te ideje je 
Elie Wiesel, pisatelj in človek, ki je preživel koncen-
tracijsko taborišče. Wiesel je znova in znova pisal o 
svojih travmah. S pomočjo pisanja je sčasoma našel 
smisel in pomen svojih travm. Čeprav v tem tre-
nutku morda nismo zmožni izraziti svojih občutkov 
in spominov na ustrezen način, lahko kljub temu 
poskusimo. V boju proti travmi je zelo pomembno 
izogniti se samopomilovanju. Uteho raje poiščimo 
v veri in novih življenjskih ciljih (morda lahko s 
svojo izkušnjo pomagamo tudi drugim). Nikakor pa 
ne vztrajajmo v sovraštvu in želji po maščevanju. 
Zadnji svetopisemski nasvet glede tega se glasi: 
»Eno pa [delam]: pozabljam, kar je za menoj, in se 
iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem 
proti cilju […].« (Flp 3,13.14)

Prožnost
Beseda prožnost prihaja iz fizike in opisuje zmo-

žnost snovi, da se vrne v svojo prvotno obliko. V 
nekaterih primerih se, po tem ko je bila izpostavlje-
na ekstremnim razmeram, kakovost prožne snovi 
celo izboljša. Prožnost v našem primeru pomeni 

10 Julián MELGOSA, 2015: Cicatrizes [Scars]. Saúde e Lar. http://www.
saudelar.com/edicoes/2015/janeiro/principal.asp?send=10_psicologia.htm.
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zmožnost posameznika, da po travmatični izkušnji 
znova vzpostavi čustveno ravnovesje ali postane 
celo močnejši. Obstaja več vrst prožnosti, ki se raz-
likujejo od človeka do človeka. Ni nujno, da bo to, 
kar enemu povzroča travmo, enako prizadelo tudi 
drugega. To je odvisno od dejavnikov, kot so tem-
perament, sposobnost reševanja težav, inteligenca, 
samozavest, družbene kompetence, samoobvlado-
vanje ter družinske in družbene vezi. Pri tem imajo 
izredno veliko vlogo dobri odnosi. Raziskava, s ka-
tero so več kakor 70 let spremljali 724 ljudi, raz-
kriva, da bogastvo in priljubljenost ne zagotavljata 
nujno sreče, dolgega življenja in prožnosti. Dobri 
družinski in prijateljski odnosi so tisti, ki podaljšu-
jejo življenje in ga delajo prijetnega. V času pisanja 
te knjige omenjeno raziskavo koordinira psihiater 
in profesor na Medicinski fakulteti univerze Har-
vard Robert J. Waldinger. Waldinger je navedel tri 
pomembne lekcije raziskave:
1. Družbene vezi so dobre za ljudi, samota pa ubija.
2. V odnosih je pomembnejša kakovost kot količi-

na. 
3. Osrečujoči in trajni odnosi ščitijo telesno in du-

ševno zdravje.11

11 Márcio TOnneTTi, 2016: Segredo da Felicidade e da Longevidade [Secret to 
Happiness and Longevity]. Revista Adventista. http://www.revistaadventis-
ta.com.br/blog/2016/02/17/segredo-da-felicidade-e-da-longevidade/.
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»Osamljenost se je izkazala za škodljivo. Ljudje, 
ki so bolj sami, kakor si želijo, so nesrečnejši, nji-
hovo zdravje začne pešati že v srednjih letih, mož-
ganske funkcije pa začnejo upadati hitreje. Njihovo 
življenje je krajše od življenja teh, ki niso osamlje-
ni,« pravi Waldinger v TED govoru, dostopnem na 
YouTubu.12 Obstaja še en dejavnik, ki je enako ali 
še bolj pomemben od dobrih odnosov. Raziskoval-
ci opažajo, da vera pomembno vpliva na razvoj in 
utrjevanje prožnosti. Poleg tega, da z vero dobimo 
mrežo družbene podpore, nam daje tudi pozitiven 
pogled na prihodnost. Psihiater Harold Koenig, ki 
proučuje povezavo med vero in zdravjem na Uni-
verzi Duke v Severni Karolini, pravi, da ne gre 
samo za vero. Trdi, da ni nobene vrednosti v tem, da 
posameznik pravi, da je »religiozen«, če nima tudi 
praktičnih verskih izkušenj. Da bi uživali predno-
sti vere, je potrebna predanost. Pomembno je, da se 
udeležimo bogoslužja in da tudi doma z molitvijo 
in raziskovanjem Svetega pisma gradimo svojo vero. 
Koenig pravi, da mora vera na posameznikovo ži-
vljenje imeti tako velik vpliv, da bo lahko delova-
la tudi na njegovo zdravje. V članku v reviji Vida e 
Saúde [Življenje in zdravje] dr. Koenig piše, da pre-
danost veri zmanjšuje psihološki stres, kar posle-
dično zmanjšuje procese vnetja in s tem tudi stop- 
njo skrajševanja telomer v celicah. Koenig pravi: 
»Telomere so biološka ura celice. Kadarkoli se celi-

12 Robert Waldinger, 2015: What Makes a Good Life? Lessons From the 
Longest Study on Happiness. Govor na TEDx konferenci. https://www.
youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI.
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ca deli, se del telomer izgubi. Ko jih zmanjka, celica 
odmre, posledično pa začne pešati tudi organ.«13 S 
tem lahko pojasnimo, zakaj raziskave ugotavljajo, 
da živijo verni ljudje povprečno sedem do štirinajst 
let dlje. Zapomnite si: vera vam bo koristila le, če je 
pozitivna in usmerjena na dobre odnose z Bogom 
in ljudmi. Sveto pismo tako opiše pravo vero: »Čista 
in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Oče-
tom je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski 
ter se ohraniti neomadeževan od sveta.« (Jak 1,27) 
Na tem svetu ni mogoče odpraviti vseh travmatič-
nih izkušenj. Ne glede na to, kako prožni smo, bodo 
težave prinesle tudi bolečino. Zakaj mora biti tako? 

Svet je bojišče
Sveto pismo pravi, da je naš svet bojišče. Spor se 

je začel že v nebesih. V Ezekielu 28,13-19 in Izaiji 
14,12-14 lahko preberemo, da sta ta spor povzroči-
la ponos in domišljavost. Bog je angela Luciferja 
ustvaril popolnega. Ker je bil vrhovni angel, so ga 
vsi spoštovali in imeli radi. Nekega dne pa se je v 
njegovem angelskem srcu pojavila ljubosumnost. 
Zaželel si je položaj, ki pripada samo Stvarniku. 
Ker je bil Božji otrok, mu nič ni manjkalo, ven-
dar se je kljub temu odločil, da Večnega ne bo več 
spoštoval. Začel je dvomiti o božanski vladavini in 
zakonu, na katerem je temeljila Božja oblast. Na 
podlagi tega, kar iz Svetega pisma vemo o Božjem 
značaju, verjamemo, da je Bog naredil vse, da bi 

13 Michelson BOrges, 2015: Saúde Emocional e Espiritual [Emotional and 
Spiritual Health]. Vida e Saúde. Str. 8–13.
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svojega otroka prepričal, naj se spokori za svoje 
grehe in se neha upirati. Vendar Lucifer ni opustil 
svojega načrta in je kmalu dosegel točko, s katere  
ni bilo poti nazaj. Ni mu bilo mar za svoj greh in ni 
čutil potrebe po spokorjenju. Njegovo srce je pre- 
več otrdelo, da bi bilo dovzetno za delovanje Svete-
ga Duha. V Razodetju 5,11 piše, da obstaja na tiso-
če angelov. Mnogi so se pridružili Luciferjevemu 
uporu. Je Bog resnično tiran, kakor ga obtožuje Lu-
cifer? Ali ni dejstvo, da je določil zakone, ki jih je 
treba ubogati, dokaz za to, da je samovoljni vladar? 
Angeli, ki so se pridružili uporu, so Božji zakon 
dojemali kot nepravično dolžnost. Nekateri ljudje 
se sprašujejo: Če je vsevedni Bog ves čas vedel za 
Luciferjeva čustva, zakaj ga ni uničil preden se je 
konflikt sploh začel? Za trenutek pomislite, kako 
nova je bila ta izkušnja za nebeške angele. Nikoli 
prej niso čutili in mislili tega, kar so takrat. V ne-
besih se je prvič pojavil dvom. Če bi Bog upornega 
angela uničil že takoj, kaj bi si o tem mislila druga 
ustvarjena bitja? »Aha, tako torej delujejo stvari v 
nebesih! Če ne ubogaš, umreš!« Stvarnik je moral 
dopustiti, da so posledice upora vidne vsem in da 
se lahko na podlagi tega odločijo, v katerem kra-
ljestvu želijo živeti. Uporniku je dal priložnost, da 
se prostovoljno vrne na pravo pot, vendar Lucifer 
ponudbe ni sprejel. Nekateri se sprašujejo tudi, ali 
Bog ni mogel ustvariti vesolja brez zla. Poskušaj-
mo odgovoriti na to dilemo z novim vprašanjem: 
Ali bi Bog lahko ustvaril štirikotno kolo? To ne bi 
bilo smiselno, saj Stvarnik ne krši lastnih zako-
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nov in ne operira z nelogično neverjetnostjo. Da 
bi ustvaril vesolje, v katerem imajo bitja svobodno 
voljo odločanja, je Bog moral tvegati. Svobodno ve-
solje brez možnosti izbire zla ne obstaja. Bog si ni 
želel ustvariti avtomatskih bitij – robotov z vpro-
gramirano poslušnostjo. Bog je ljubezen (1 Jn 4,8) 
in tudi On si želi biti ljubljen. Ljubezen pa je priso-
tna samo tam, kjer je tudi svoboda. Nihče ne more 
biti prisiljen v to, da ljubi. Ali bi Bog lahko ustvaril 
vesolje brez možnosti za razvoj zla? Da, vendar ne 
tega vesolja. V nasprotju s tem, kar trdijo nekateri, 
zlo ni dokaz, da Stvarnik ne obstaja. V resnici do-
kazuje ravno nasprotno: Stvarnik obstaja in nam 
daje svobodo izbire. Če Bog ne obstaja, definicija 
zla izgubi pomen. Zlo je nasprotje dobrega. Kako 
bi brez moralnih vrednot, ki služijo kot smernice, 
znali razbrati, kaj je dobro? Da je črta kriva, vemo 
le, ker jo primerjamo z ravno črto. Na žalost se je 
tretjina vseh angelov pridružila Luciferju (kasneje 
ga Sveto pismo imenuje Satan ali sovražnik) in bila 
vržena iz nebes na zemljo (Raz 12,3.4.7.9). Tukaj 
je Satan s prevaro vključil v upor tudi Adama in 
Evo (1 Mz 3,1-6). S satansko zvijačo in pametjo je 
sovražnik Evo okužil z virusom upora. Če bo nepo-
slušna Bogu, ji je rekel, bo postala vrhovno bitje in 
dosegla Stvarniku enak položaj. Lucifer je bil tisti, 
ki si je to želel! Uspelo mu je prepričati žensko, da 
si je to želela tudi ona. Izvirno laž lahko povzame-
mo v dveh povedih:
1. Ne boš umrla.
2. Postala boš kakor Bog.
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Od takrat pa vse do danes sovražnik širi to laž v 
različnih oblikah. Njegov cilj je, da se stvarstvo od-
dalji od Stvarnika. Ko ljudje mislijo, da so nesmrtni 
in samozadostni, ne razmišljajo o svoji odvisnosti 
od Vira življenja. Na ta način upornik zadaja rane 
Očetovemu srcu. Ravno zaradi tega lahko rečemo, 
da je ta svet bojišče. Dobri in zli angeli se nepresta-
no bojujejo za našo pozornost. Zavedati se moramo, 
da se naš boj »ne bije proti krvi in mesu, ampak pro-
ti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim go-
spodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhov-
nim silam v nebeških področjih«. (Ef 6,12) V vojni 
se dogajajo travmatične stvari. Če dvomite o tem, 
vprašajte vojaka, ki je bil na bojišču. Naš General 
se osebno bojuje za našo rešitev. Kljub temu smo 
kdaj ranjeni in poškodovani. General je že vnaprej 
naznanil konec vojne, ki bo nastopil ob njegovem 
prihodu. Kako smo lahko prepričani, da je Generalu 
resnično mar za nas in da nas na bojišču ne bo pu-
stil samih in brez upanja? Odgovor je preprost. Ko 
je Satan v svoj upor vključil Adama in Evo, je menil, 
da je Bogu dal »šah-mat«. Par je navsezadnje vedel, 
da je »plačilo za greh smrt« (Rim 6,23). Ker sta gre-
šila, sta si zaslužila večno smrt. Če ju Bog uniči, 
bo Satan ustvarjenim bitjem rekel: »Vidite? Ali vam 
nisem rekel, da je Bog tiranski in zloben?« Toda 
padli angeli so vedeli, da je Bog usmiljen, zato so 
pričakovali, da bo prezrl dejanje neposlušnosti pre-
stopniškega para. V tem primeru bo Satan obtožil 
Stvarnika, da je nedosleden in da deluje v nasprotju 
s tem, kar govori. Če lahko prezre krivdo Adama in 
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Eve, zakaj ne bi mogel njegove? Upornik je mislil, 
da ga nič ne more presenetiti. Da, »plačilo za greh 
je smrt« in nekdo mora za vedno umreti, vendar ne 
Adam in Eva. Bog bo poslal Jezusa, da umre name-
sto grešnikov in nase prevzame njihovo krivdo. S 
tem bo pokazal, do kod je General pripravljen iti iz 
ljubezni do svojih otrok. Zaradi tega ima Jezus vso 
pravico reči: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in 
obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28) 
Ne Paul ne Laura ne Carlos in ne ti, jaz ali kdorkoli 
drug ne moremo spremeniti preteklosti. Bojne rane 
so povsod po našem telesu, v mislih in srcu. Nekaj 
pa lahko naredimo prav vsi – spremenimo lahko 
svoj odnos do stvari, ki so se zgodile v življenjskih 
bitkah. Spremenimo lahko način, kako se soočamo 
s travmami. Človek, ki zaupa v svetopisemskega 
Boga, ve, »da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomo-
re k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po 
njegovem načrtu«. (Rim 8,28) Poskušajmo razume-
ti in sprejeti, da zlo ne izvira od Boga. Prispodoba 
bojišča naj prispeva k vaši rasti in večni rešitvi. Za-
upajte Očetu. Zaupajte Generalu. Dokazal je, da je 
vreden zaupanja. 
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6 

ZASužNJuJOČE ODVISNOSTI

L
aura, o kateri smo govorili, se je odločila ostati 
samska, ker ni zaupala moškim. Njena odloči-
tev ni izvirala samo iz slabe izkušnje z očetom 

v otroštvu ali iz dejstva, da je z njegovim odhodom 
izgubila moškega vzornika. Odločitev je temeljila 
na prepričanju, da si moški, ki jih je poznala, niso 
zaslužili njenega zaupanja. Vedela je, da večina mo-
ških gleda pornografske vsebine. Le kako naj živi v 
zvezi z nekom, ki jo bo primerjal z na videz popol-
no igralko? Kako naj vzame za moža nekoga, ki ima 
misli omadeževane s prizori sprevržene spolnosti? 
Paula so prijatelji prepričevali, da bo zanj in nje-
gov zakon dobro, če bo gledal »filmčke«. Vendar je 
dobro poznal vzrok za hladnost med njim in ženo. 
Ni bilo krivo to, da jima je manjkalo erotičnosti in 
»začinjenosti«. Manjkali so ljubezen, prijateljstvo 
in pogovor – stvari, ki mu jih je kradel vsakodnev-
ni stres. Kako naj gleda pornografijo in se zatem 
sooči z nedolžnimi očmi svojih otrok, še posebej 
z očmi hčerkice, ki uživa v tem, da mu piše ljube-
zniva pisemca? Ni si mogel predstavljati, da bi se 
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nekega dne, ko bo ta deklica odrasla, znašla pred 
kamerami, kjer bi z njo ravnali kot s seksualnim 
objektom, da bi zadovoljili gledalce poželjivih oči 
in nespodobnih misli. Na srečo je Paul ostal v tisti 
skupini moških, ki se je izognila pasti pornografije. 
Težava postane še bolj zaskrbljujoča, ko se začne-
mo zavedati dejstva, da otroci zlahka dostopajo do 
pornografskih vsebin. Analiza 3,5 milijonov iskal-
nih nizov na internetu med letoma 2008 in 2009 je 
pokazala, da sta bili besedi sex in porn med dese-
timi najpogosteje vnesenimi iskalnimi nizi, ki so 
zanimali otroke.14 

Vpliv pornografije
Rezultati raziskave, ki jo je izvedla Univerza v 

Padovi15 v Italiji, so razkrili, da je 70 % mladih mo-
ških, ki so poiskali pomoč nevrologa zaradi neza-
dovoljive spolne zmogljivosti, priznalo, da pogosto 
gleda pornografijo na internetu. Nekatere druge 
vedenjske študije ugotavljajo, da do zmanjšanega 
libida pride zato, ker se pri posameznikih, ki veli-
ko časa namenijo gledanju pornografskih vsebin, 
zmanjša naravni odziv možganov na užitek. Ker 
so leta in leta z intenzivno stimulacijo presegali 

14 Kids’ Top Searches Include ‘Porn’. BBC News, 12. 8. 2009. http://news.
bbc.co.uk/2/hi/technology/8197143.stm.

15 Italian Men Suffer ‘Sexual Anorexia’ After Internet Porn Use. Ansa. 4. 
3. 2011. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/english/2011/02/24/
visualizza_new.html_1583160579.html. Is Internet Pornography Causing 
Sexual Dysfunctions? A Review With Clinical Reports. Behavioral 
Sciences 6 (3). 2016. D. PizzOl, A. BerTOldO in C. FOresTa (2016): 
Adolescents and Web Porn: A New Era of Sexuality. International Journal 
of Adolescent Medicine and Health 28 (2). 169–173.
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meje naravnega libida, je to negativno vplivalo na 
delovanje dopamina v njihovem telesu. Ta živčni 
prenašalec je odgovoren za naše želje, motivacijo 
in zasvojenost ter nadzoruje iskanje užitkov. Ko je 
užitek močno povezan s pornografijo, prava spol-
nost ne prinaša več zadostnega užitka. To je lahko 
razlog za upad libida pri mnogih moških. V knji-
gi Wired for Intimacy: How Pornography Hijacks the 
Male Brain se William Struthers s Fakultete Whe-
aton navezuje na nevroznanost, da bi pojasnil, za-
kaj pornografija tako zelo zasvoji moške možgane. 
Kriva je intimnost: da bi zadovoljili svoje najgloblje 
čustvene potrebe, moški poiščejo vse od pornogra-
fije pa do prostitutk. »Vodi jih želja po spolni in-
timnosti,« pravi Struthers.16 Po njegovih besedah 
ustvari gledanje pornografskih vsebin nove vzorce 
v oživčenju možganov. Navada utrdi novonastale 
vzorce.17 Na tej stopnji zasvojenosti s pornografijo 
se jasno kažejo podobnosti s posledicami uživanja 
drog: »Toleranca nastane takrat, ko se telo zaradi 
izpostavljenosti substanci tako prilagodi, da kasnej-
ša uporaba iste količine substance nima tolikšne-
ga učinka kakor prej. Če bi vedno znova vzeli enak 
odmerek droge, bi naše telo razvilo toleranco. Da 
bi dosegli enak učinek, kot ga je imela droga na 
nas, ko smo jo zaužili prvič, moramo povišati njen 

16 Albert mOhler (2010): Hijacking the Brain: How Pornography Works. 
Blog. http://www.albertmohler.com/2010/02/01/hijacking-the-brain-how-
pornography-works.

17 Prav tam.
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odmerek.«18 Zasvojenost s spolnostjo »deluje kot 
polidroga. Prinaša čustvene in čutne dražljaje ter 
moškega napolni s spolno energijo.«19

Kako prepoznati zasvojenost s spolnostjo?
Če pri sebi, svojem zakoncu, prijatelju ali dru-

žinskemu članu opazite dva, tri ali več od naštetih 
vedenjskih vzorcev, je to lahko znak zasvojenosti s 
spolnostjo. S posameznikom se pogovorite na miren 
način in ga ne obsojajte. Ponudite mu pomoč. 
1. Posameznik ostane pred televizijskim ali raču-

nalniškim ekranom tudi po tem, ko drugi že gre-
do spat.

2. Posameznik ima majhno škatlo, nahrbtnik, pre-
dal ali omaro, zavarovano s ključem, do katerega 
ima dostop samo on. 

3. Posameznik razmišlja o pripadniku nasprotnega 
spola še dolgo po tem, ko je šel mimo njega. 

4. Posameznik na svoje ime dobiva račune, za kate-
re nima pojasnila. 

5. Posameznik pride pozno z dela ali pa je odsoten 
dlje, kot bi bilo treba, pri čemer se izgovarja na 
službena potovanja in obveznosti. 

6. Ko je posameznik na internetu in pride nekdo 
mimo, hitro zamenja sliko na ekranu. 

7. Posameznik s svojim zakoncem nima spolnih 
odnosov ali pa od njega zahteva ekstravagantno 
spolnost.

18 William M. sTruThers (2006): Wired for Intimacy: How Pornography 
Hijacks the Male Brain. Downers Grove, IL: IVP. Str. 76.

19 Prav tam, str. 69.
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8. Posameznik je čustveno oddaljen od svojega za-
konca.

9. Zdi se, da je posameznik odsoten in odmaknjen 
celo v najintimnejših trenutkih.

10. Pri posamezniku prihaja do napadalnega vede-
nja in nenadnih sprememb v razpoloženju.

Kako premagati zasvojenost s spolnostjo?
Psihološki proces pri zasvojenosti s spolnostjo je 

podoben kot pri vsaki drugi odvisnosti. Mnogo na-
svetov za odvisnike od substanc lahko koristi tudi 
zasvojencem s spolnostjo:
1. Prvi korak je priznanje, da ima težavo, in pripra-

vljenost, da jo reši.
2. Poišče naj podporo pri drugih. Najboljša oseba 

je zakonec zasvojenega (pod nadzorom specia-
lista). Če to ni mogoče, je lahko podpora tudi 
prijatelj ali družinski član, ki mu je blizu. 

3. Naj bo previden – naj se izogiba temu, da je dlje 
časa sam; izvaja naj načrtovane aktivnosti.

4. Ohranja naj absolutno treznost v spolnosti. Spol- 
ne odnose naj ima samo z zakoncem. 

5. Uporabi naj strukturirane mehanizme pomoči, 
blokira določene spletne strani in na spletu pre-
živi manj časa kakor prej. 

6. Načrtuje naj telesne aktivnosti. Če je možno, naj 
gre na zrak in se giblje drugod kakor sicer. 

7. Zasvojenost lahko izvira iz spolne zlorabe v 
otroštvu ali iz travmatičnega otroštva. V tem 
primeru bi bilo dobro, da zdravljenje vključuje 
tudi psihoterapijo, ki bo posamezniku omogoči-
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la globlji vpogled v preteklost in mu pomagala 
obračunati s konflikti. 

8. Ta nasvet je namenjen osebi, ki je v oporo zasvo- 
jenemu: Bodite sočutni in zasvojenega obravna- 
vajte kot bolnega človeka, ki mora okrevati. Za-
svojeni mora sprejeti odgovornost. Ko se odloči 
postati odgovoren za svoja dejanja, ga ne smete 
obsojati ali kritizirati zaradi njegovega prete-
klega početja. Zasvojeni potrebuje sočutje, razu-
mevanje in podporo. 

Zasvojenost s cigaretami 
V mnogih državah je uporaba cigaret upadla. 

Vendar je v nekaterih krajih kajenje še vedno v po-
rastu. Še posebej priljubljeno je pri mladih. Nikotin 
ima moč zasvojiti kadilca in ga ovira, ko želi prene-
hati s kajenjem. Če želite prenehati kaditi, sledite 
naslednjim korakom:
1. Premislite o svojih navadah. Ali obstajajo dolo-

čene stvari ali okoliščine, ki povečajo vašo željo 
po kajenju? Premislite o teh okoliščinah in se 
jim izognite ali pa se jim uprite. Izognite se ka-
jenju, ko greste spat, ko vstanete, zajtrkujete, se 
srečate s prijatelji, ko sedite na svojem najljub-
šem stolu, ko ste sami itd. 

2. Zamenjajte okolje. Spremenite lokacijo svojih 
aktivnosti in srečanj. Sodelujte v zdravih aktiv-
nostih na zraku in v okolju, ki vas sprošča.

3. K sodelovanju povabite prijatelje in družino. Po- 
vejte jim, da ste se odločili nehati kaditi. Ponu-
dili vam bodo pomoč in podporo. Če je mogoče, 
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se povežite z nekom, ki si prav tako želi opustiti 
kajenje. Na vajinih srečanjih bosta drug druge-
mu v podporo. 

4. Bodite pozorni na to, kaj jeste. Razstrupljanje naj 
vključuje veliko sadja in zelenjave. Pijte veliko 
vode. To bo pomagalo odstraniti nikotin iz tele-
sa, sčasoma pa se bo zmanjšala tudi vaša potre-
ba po kajenju. 

5. Telovadba. Telesna vadba bo zmanjšala napeto-
sti, ki spremljajo razstrupljanje, pozitivno pa bo 
vplivala tudi na vaše razpoloženje. 

6. Nagradite se. Po nekaj uspešnih dneh se nagra-
dite – pojdite na poseben kraj ali pa si od denar-
ja, ki ste ga prihranili, ker niste zapravljali za 
cigarete, kupite kakšno oblačilo. 

7. Poiščite pomoč v duhovnosti. Mnogo zasvojenih 
ne upošteva tega koraka in so zato neuspešni v 
prizadevanjih, da opustijo zasvojenost. Molite k 
Bogu, kakor bi se pogovarjali s prijateljem. Pro-
site ga za moč pri premagovanju slabe navade. 

Nevarnosti kofeina
Mnogi menijo, da kofein ni droga. Psihiatrični 

priročnik DSM-5 navaja, da je oseba omamljena s 
kofeinom, ko zaužije 250 ali več miligramov (mg) 
kofeina na dan (več kot dve ali tri skodelice črne 
kave). Energijske pijače lahko imajo celo več kofe-
ina kakor kava.20 Posledice zaužitja kofeina so ne-

20 G. richaards in A. smiTh: Caffeine Consumption and Self-assessed 
Stress, Anxiety, and Depression in Secondary School Children. Journal of 
Psychopharmacology 29 (12). Str. 1236–1247.
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mirnost, živčnost, nespečnost, diureza, zardel obraz, 
trzanje mišic, razdražena prebavila, nepovezan tok 
misli in besed, prehiter srčni utrip in psihomotorič-
na razdraženost.21 Naslednji izdelki vsebujejo raz-
lično količino kofeina:22

Izdelek Količina Kofein 

črni čaj 237 ml 14–70 mg

kola 355 ml 23–40 mg

kavna zrna, prelita s temno čokolado 28 koščkov 336 mg

energijske pijače 237 ml 70–100 mg

espresso 30 ml 47–75 mg

instant kava 237 ml 27–173 mg

Začaran krog
Biti srečen pomeni biti prost vseh zasvojenosti 

– zasvojenosti od »težkih« oziroma nelegalnih drog, 
zasvojenosti s spolnostjo, z igrami na srečo, video- 
ali računalniškimi igricami in internetom. Pomeni 
tudi biti prost zasvojenosti s splošno razširjenimi 
substancami, ki povzročajo zasvojenost, kakor so 
na primer alkohol, cigarete in kava. Gre za t. i. psi-

21 Subin Park, Yeeun lee, Junghyun H. lee (2016): Association Between 
Energy Drink Intake, Sleep, Stress, and Suicidality in Korean Adolescents: 
Energy Drink Use in Isolation or in Combination With Junk Food 
Consumption. Nutrition Journal 15 (1). Str. 87. G. S. TraPP et al. (2014): 
Energy Drink Consumption Is Associated With Anxiety in Australian 
Young Adult Males. Depression and Anxiety 31 (5). Str. 420–428.

22 Zaposleni na kliniki Mayo: Caffeine Content for Coffee, Tea, Soda 
and More. Klinika Mayo. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/
nutrition-and -healthy-eating/in-depth/caffeine/art-20049372, 30. 5. 2014.
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hoaktivne substance, ki se tako imenujejo zato, ker 
vplivajo na mentalne funkcije. Poleg tega so ljudje 
odvisni tudi od raznih diet, zdravil in celo od tele-
sne vadbe. Začaran krog mamil je izredno nevaren. 
Ne glede na to, ali je substanca legalna ali nelegal-
na ali vsebuje kemične sestavine ali ne, je škodljiva 
za posameznikovo zdravje. Vsakršna zasvojenost je-
mlje svobodo tistim, ki trpijo za zasvojenostjo. Po-
leg tega prinaša zelo resna tveganja:
• Zasvojenost. Zasvojenost z mamili ali drugimi 

snovmi ustvari pri uporabniku željo po nadalj-
njem uživanju. Večkrat posameznik ustreže tej 
želji, večje postaja hlepenje po vnovični uporabi 
substance. 

• Toleranca. Odvisnik potrebuje vedno večje od-
merke, da bi dosegel enak učinek kakor prej. 

• Abstinenčni sindrom. Odvisniki so lahko izredno 
nervozni, kadar nimajo dostopa do želene sub-
stance ali kadar ne morejo početi določene ak-
tivnosti. Telo je navajeno na to substanco in ne 
more dobiti odmerka, po katerem hrepeni. Absti-
nenčni znaki so: nespečnost, živčnost, razbijanje 
srca, potenje, slabost, bruhanje itd. 

• Vpliv na možgane (pri kemičnih oblikah zasvoje-
nosti). Droge vplivajo na centralno živčevje. Ko 
sredstvo, ki povzroča zasvojenost, doseže mož-
gane, se spremeni nekaj ključnih funkcij. Posa-
meznik težko izvede preproste mentalne aktiv-
nosti. Ko odvisnik drogo uživa daljše časovno 
obdobje, lahko pride do nepopravljive škode. 
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Prva tri tveganja niso povezana samo s kemični-
mi substancami, temveč se nanašajo tudi na posa-
meznike, ki so zasvojeni z določenimi dejavnostmi. 
Na primer: oseba, ki je zasvojena s pornografijo, 
čuti globoko željo po tem, da spet ponovi dejanje, 
s katerim je zasvojena. Po določenem času videna 
vsebina ni več dovolj, zato mora zasvojenec poiska-
ti »močnejše« in bolj obscene prizore. Odsotnost teh 
prizorov bo pri zasvojencu povzročila živčnost in 
frustracijo. 

Kako preprečiti razvoj zasvojenosti?
Velika večina zasvojencev, še posebej tistih, ki 

so zasvojeni s substancami, so drogo prvič zauži-
li že v najstniškem ali celo prednajstniškem obdo-
bju. Zaradi tega bi morale biti preventivne metode 
usmerjene na ti dve starostni skupini. Že v prvih 
letih šolanja bi morali otroke poučiti o drogah in 
tveganjih, povezanih z njihovo uporabo. Šolski pro-
grami bi morali vključevati pogovore in predava-
nja, ki bi jih vodili ustrezni posamezniki (npr. bivši 
zasvojenci, zdravniki, pravniki, psihologi, policisti, 
socialni delavci itd.). Vse šole in druge izobraže-
valne ustanove bi morale biti območja brez drog. 
Izvajati bi morale ukrepe, s katerimi bi preprečile, 
da postanejo središče preprodaje drog in prostori, 
kjer otroci prvič pridejo v stik z drogami. Tudi star-
ši otrok in najstnikov so odgovorni za preventivo na 
tem področju. Pri tem bi morali upoštevati sledeče:
• Imejte trdno in jasno stališče o drogah in zasvo-

jenosti. 
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• Pozitivno vplivajte na zdrav razvoj otrokove sa-
mozavesti. 

• V svojem domu vzdržujte stabilno in varno oko-
lje.

• Bodite fleksibilni v pogledih in obnašanju, ven-
dar ohranite jasno postavljene meje.

• Otrokom dajte neoporečen zgled na tem podro-
čju. 

Tudi različni zavodi so odgovorni za izobra-
ževanje na temo zasvojenosti in dobrega zdravja. 
Pripraviti bi morali privlačne in prepričljive pro-
grame ter uporabiti legalne ukrepe (na primer: 
ustrezne oznake na alkoholnih pijačah in cigare-
tah), vplivati bi morali na vzpostavitev pravil, ki 
bi regulirala prodajo in širjenje drog ipd. Izredne-
ga pomena je zatreti preprodajo drog na šolah in 
drugih izobraževalnih ustanovah ter lokacijah, na 
katerih se zbirajo mladi. Druge zasvojenosti (za-
svojenost z delom, spolnostjo, igrami na srečo) 
se lahko nadaljujejo tudi v posameznikovi odrasli 
dobi. Nujno se je zavedati, da te zasvojenosti, kakor 
tudi zasvojenost s substancami, pogosto izvirajo iz 
tesnobnosti. Zaradi tega je eden od načinov, kako 
se lahko izognemo zasvojenosti, ta, da premagamo 
tesnobnost. 

Kako premagati zasvojenost?
Dokazali so, da se posameznik ne more sam 

osvoboditi primeža zasvojenosti. Zasvojenec potre-
buje družbeno, strokovno in duhovno pomoč. Na-
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svet, ki sledi, je še posebej namenjen odvisnikovi 
družini ali njegovi podporni skupini:
• Če je zasvojenec že mnogokrat poskusil prema-

gati zasvojenost, ga spodbudite, naj poišče po-
moč v centru za rehabilitacijo. 

• Podprite načrt, ki ga je predlagal center ali kvali-
ficirani strokovnjak. Zaupajte v predpisano zdra-
vljenje in spodbujajte zasvojenca (otroka, zakon-
ca, prijatelja itd.).

• Izogibajte se zaščitniškemu odnosu do bolnika. 
Zaščititi ljubljeno osebo je velika skušnjava. V 
teh okoliščinah je zelo pomembno, da ostanemo 
neomajni glede postopkov zdravljenja. 

• Nagradite dosežke. Zasvojenec potrebuje zuna-
njo spodbudo, da bi lahko dosegel nove cilje. Na-
grada je lahko hrana, film, sprehod, igre, knjige 
ali obisk. Nagrado izberite z ozirom na želje in 
okoliščine. 

• Zasvojencu omogočite mirno, zdravo in ustrezno 
okolje ter poskrbite, da bo daleč od okoliščin, ki 
spodbujajo zasvojenost (lokacija, ljudje, predme-
ti itd.), saj lahko povzročijo, da znova zabrede v 
staro stanje. 

Podporne skupine so odličen način, kako prema-
gati zasvojenost. Anonimni alkoholiki (AA), Anoni-
mni narkomani (NA), Anonimni hazarderji in Ano-
nimni seksoholiki (AS) so zelo uspešni pri nudenju 
podpore posameznikom. Odvisnik bo v družbi lju-
di, ki si prizadevajo rešiti isto težavo, vztrajnejši. 
Moč zasvojenosti pa je lahko tudi tako intenzivna, 
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da jo mnogi premagajo le z Božjo pomočjo. Uspeh 
Anonimnih alkoholikov (AA) je posledica človeške 
podpore, ki jo bivši alkoholiki nudijo s svojimi iz-
kušnjami, in Božje podpore, ki jo z vero sprejmejo 
tisti, ki želijo. Po začetnem uspehu boja še ni ko-
nec, saj je možnost za vrnitev k starim navadam še 
vedno izredno velika. Vrnitev v normalno življenje 
je treba načrtovati previdno in preučiti naslednja 
področja:
• Zaposlitev. Ponovno usposobljen posameznik bo 

najverjetneje potreboval novo službo in nove so-
delavce. Voditi ga mora močna volja po vnovič-
nem vključevanju v okolje, da ne bi zopet podle-
gel zasvojenosti.

• Družbena atmosfera. Resocializiran posameznik 
še dolgo časa potrebuje nekoga, ki bo previdno 
in odločno opazoval njegovo okolje. Dobro bi 
bilo, da prijateljuje z ljudmi, ki se znajo veseliti 
življenja brez uporabe substanc ali dejavnosti, ki 
povzročajo zasvojenost, in znajo živeti preprosto 
in pristno. 

• Prosti čas. Prosti čas lahko skriva nevarnost, da 
se posameznik zopet vrne na stara pota. Ta čas 
mora biti skrbno načrtovan in vključevati tele-
sno vadbo, aktivnosti na svežem zraku, šport itd. 
Izogibati se je potrebno barom, igralnicam in 
drugim prostorom, ki lahko sprožijo hrepenenje 
po starih navadah. 

• Duhovno življenje. Duhovna komponenta je bi-
stvena za posameznikovo resocializacijo. Življe-
nje zasvojenosti je sedaj preteklost in posame-
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znik naj začne živeti novo življenje. Ljubeči Oče 
lahko odpusti krivdo, ki jo pogosto čutijo bivši 
odvisniki. Bog obljublja, da bo poskrbel za našo 
prihodnost.

Čudovita Božja obljuba tistim, ki se borijo z za-
svojenostjo, se glasi: »Ne boj se, saj sem s teboj, ni-
kar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil 
te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico 
svoje pravičnosti.« (Iz 41,10) 

Soodvisnost
Z namenom ponuditi pomoč tistim, ki so odvi-

sni od substanc, se nekateri odločijo za nevarno pot 
vzajemne soodvisnosti. Ta težava se pogosto pojavi 
v odvisnikovi družini. Čeprav z dobrimi nameni se 
posameznik (mama, oče, brat ali sestra) za odvisni-
ka bori na napačen način. Izkazuje mu slepo ljube-
zen in popušča odvisnikovim vztrajnim prošnjam. 
Čeprav zasvojencu nameni velik del svojega časa, 
prizadevanj in čustvene energije, se izkaže, da ga 
ovira na poti do okrevanja. Pomembno je, da poi-
ščemo strokovno pomoč in prekinemo početje, ki 
lahko pusti nevarne posledice. 

Dvanajst korakov
Načela, ki so bila najprej ustvarjena za potrebe 

Anonimnih alkoholikov, prav tako uspešno upora-
bljajo tudi drugi, ki se želijo osvoboditi kakšne dru-
ge vrste zasvojenosti (iger na srečo, prenajedanja 
ali obsedenosti s spolnostjo):
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1. Priznali smo, da smo pred alkoholom nemočni – 
da je postalo naše življenje neobvladljivo.

2. Pričeli smo verjeti, da nam lahko zdravje povrne 
le neka Sila, večja od nas.

3. Sklenili smo, da bomo voljo in življenje izročili 
skrbi Boga, kakor ga razumemo.

4. Naredili smo temeljito in neustrašno moralno 
samoinventuro.

5. Bogu, sebi in drugemu človeku smo izpovedali 
natančno naravo svojih zablod.

6. Povsem pripravljeni smo prepustiti Bogu, da od-
pravi vse te značajske hibe.

7. V ponižnosti smo ga prosili, naj odpravi naše po-
manjkljivosti.

8. Naredili smo seznam vseh, ki smo jih kdaj priza-
deli, in našli voljo, da to poravnamo.

9. Tem ljudem smo se neposredno oddolžili, kjer je 
le bilo mogoče, razen ko bi s tem škodovali njim 
ali drugim.

10. Še naprej smo opravljali osebno inventuro in 
nemudoma priznali, kadar nismo imeli prav.

11. Z molitvijo in meditacijo smo si prizadevali iz-
boljšati zavestni stik z Bogom, kakor ga razu-
memo. Molili smo zgolj za spoznanje njegove 
volje in za moč, da jo izvršujemo.

12. Potem ko smo po vseh teh korakih doživeli du-
hovno prebujenje, smo se trudili, da bi to spo-
ročilo prenesli alkoholikom in ta načela udeja-
njali v vsem svojem početju.23

23 www.aa-slovenia.si/za-clane-in-skupine/dvanajst-korakov-anonimnih-alko-
holikov/. 28. 5. 2019. 
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Podporne skupine so že desetletja zelo uspešne. 
Njihova osnovna načela so: 
• zaupanje v Boga kot v glavno avtoriteto in vir 

vse moči, 
• popolna treznost, 
• pomoč ljudem, ki želijo premagati zasvojenost, 
• in prijateljska zaupnost med udeleženci.
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7 

OBČuTEk kRIVDE

M
nogo ljudi živi z bremenom krivde. Kriv-
da sproži konflikte in se izraža v naslednjih 
značilnostih: negotovost, perfekcionizem, ne-

nehno samoobtoževanje, strah pred neuspehom (ki 
ga spremlja nenehna pripravljenost) in prevelika 
pričakovanja od drugih. Krivda je uporabna, kadar 
spodbudi pravo in spoštljivo vedenje ter sprejema-
joč odnos do ljudi. Prava krivda kaže na čuječo vest, 
ki vpliva na samocenzuro in ščiti pred neuspehom 
ter pomanjkanjem morale. Carlos je mnogo let ži-
vel, kakor da se ne čuti krivega, ker je zanemaril 
svojo družino in povzročil, da so se pri hčeri zaradi 
dogodkov iz otroštva razvile čustvene težave. Med 
bivanjem v domu za ostarele in pred skorajšnjim 
srečanjem s smrtjo pa se je v njem začela prebujati 
krivda. Kaj naj stori s temi čustvi? Svoje žene ni 
mogel več prositi za odpuščanje, njegova hči pa je 
zavračala povabila na obisk. Obup in razočaranje sta 
rastla iz dneva v dan. Krivdo lahko rešimo tako, da 
popravimo škodo, ki smo jo povzročili, ter prosimo 
Boga in prizadete ljudi za odpuščanje. Ste vedeli, da 
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nam je Bog pripravljen odpustiti tudi največje na-
pake – celo tiste, ki jih ljudje ne morejo odpustiti? 
»Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor 
sneg, če so rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor 
volna.« (Iz 1,18) Da bi od Boga prejeli odpuščanje 
in poravnavo, moramo najprej odpustiti drugim. To 
načelo nam je v pomoč tudi, ko odpuščamo sebi. Da 
ne bi prišlo do nepotrebne ali pretirane krivde, je 
potrebno razviti pravo naravnanost: 
• Naredite to, kar je prav, in zaupajte Bogu. Od-

ločite se in oblikujte stališče, ki temelji na bo-
žanskih načelih. Izid in posledice svoje odločitve 
zaupajte Bogu. 

• Učite se iz svojih napak in spodrsljajev. Prosite 
Boga in ljudi, ki ste jih prizadeli, naj vam od-
pustijo in poskusite popraviti napako. Naj bo ta 
izkušnja priložnost za učenje in motivacija za to, 
da v prihodnosti ravnate drugače. 

• Zaupajte se komu, ki je zanesljiv. Pogovor o ob-
čutkih krivde z zaupnim prijateljem vam bo po-
magal urediti vaše misli. V vsakem primeru bo 
pogovor odvzel del napetosti, ki jo je povzročila 
krivda. 

Ko se več ni mogoče zanesti na vest 
Ni nujno, da nas bo vest vedno vodila v pravo 

smer. Včasih je preveč ozka in omejena ali pa nima 
nobenih mej. Tisti, ki imajo močno in zamejeno 
vest, pričakujejo, da bodo tudi drugi ravnali tako, 
kot ravnajo sami. Ljudje z oslabelo vestjo menijo, 
da so vse stvari dobre, celo tiste, ki to očitno niso. V 
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Pregovorih 16,25 piše: »Marsikatera pot se človeku 
zdi prava, njen konec pa so poti smrti.« Zaradi tega 
se je treba zanašati na moralna načela, ki so zapisa-
na v Svetem pismu. Apostol Pavel je svojega učenca 
Timoteja posvaril pred ljudmi z neobčutljivo vestjo, 
ki vernike spodbujajo k počenjanju nesmiselnih 
reči (1 Tim 4,2.3). Neobčutljiva vest ne more biti 
vodilo za pravilno ravnanje. 

Ravno pravšnja mera
Raziskava, ki jo je izvedla Grazyna Kochanska s 

sodelavci, je potrdila predpostavko, da prava mera 
slabe vesti pomaga otrokom, da se držijo pravil in 
spoštujejo druge. V raziskavi je sodelovalo 106 de-
klic in dečkov med drugim in petim letom starosti. 
Da bi preverili njihovo razumevanje krivde, so razi-
skovalci otrokom povedali, da so uničili zelo drago-
cen predmet. Zatem so opazovali njihovo obnašanje 
in za mnenje vprašali tudi otrokovo mamo. Najpo-
membnejša dognanja raziskave so:
• Deklice so kazale večji občutek krivde kakor deč-

ki. 
• Predšolski otroci, ki so izvirali iz stabilnih dru-

žin, so čutili manj krivde.
• Otroci, ki so čutili krivdo, so bili v splošnem bolj 

poslušni pravilom, kakor tisti, ki krivde niso ču-
tili. 

• Prava mera krivde ščiti pred neprimernim vede-
njem. 
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Očetovo odpuščanje
Ena najlepših in najbolj znanih Jezusovih prilik 

je prilika o izgubljenem sinu, zapisana v Evange-
liju po Luku 15,11-32. Zgodba govori o očetu in 
dveh sinovih. Eden od sinov se je naveličal mir-
nega življenja in se odločil poiskati svobodo da-
leč stran od doma. Kakor da njegovo uporništvo 
in nehvaležnost nista bila dovolj, je prosil še za 
svoj delež dediščine – nekaj, kar so otroci navadno 
prejeli po očetovi smrti. Oče je upošteval sinovo 
željo in mu dal denar, potem pa je sin odpotoval. 
Osvobojen omejitev, ki so mu jih doma postavili 
starši, je začel zapravljati denar za pijačo, zabave 
in ženske. Vse dokler je imel dovolj denarja, je imel 
tudi »prijatelje«. Denar pa je hitro pošel in kmalu 
je začel stradati. Kaj naj naredi? Poskušal si je najti 
delo in dobil službo oskrbovalca svinj, kar je bilo 
za Juda zelo ponižujoče. Mladenič, ki se je še malo 
prej hvalil s svojo svobodo, je postal suženj svojih 
odločitev. Ta, ki se je pritoževal nad hrano na oče-
tovi mizi, je bil sedaj v skušnjavi, da poje ostanke 
prašičje hrane. Kje so sedaj »prijatelji«, ženske in 
zabave? Besedilo pravi, da se je mladenič odločil 
oditi v »daljno deželo«. »Daljna dežela« je simbol 
za greh, ki nas oddalji od Boga in nas samih. Oro-
pa nas vsega dobrega, čeprav nam za kratek čas 
da upanje na svobodo in srečo. Vendar življenje v 
»daljni deželi« stran od Boga ne prinaša sreče. Mla-
denič je spoznal, da so tam le razočaranje, poniža-
nje, žalost, praznina in krivda. Sredi klavrnih oko-
liščin se je odločil vrniti domov in prositi očeta, da 
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ga sprejme za svojega služabnika. Mladenič se je 
moral še veliko naučiti o značaju človeka, ki ga je 
zapustil. Kljub temu je vedel, da je oče pravičen in 
ljubeč. Ta misel ga je opogumila in podal se je na 
pot proti domu. Božja dobrota je tista, ki nas spod-
buja, da se pokesamo, in nas pripelje nazaj k njemu 
(Rim 2,4; Jer 31,3). Mladenič je s strganimi oblači-
li, sklonjeno glavo in bremenom krivde hodil proti 
domu. Oče ga je zagledal, ko je bil še daleč, mu 
stekel naproti, ga objel in ogrnil s svojim plaščem. 
Nikoli ga ni prenehal čakati in ljubiti. Skrušene-
ga mladeniča je sprejel kot svojega sina in ga ni 
spominjal na grehe, ki jih je zakrivil. Preteklost je 
bila pozabljena in grehi odpuščeni. Temu ni mogel 
oporekati nihče. Satan – izgubljeni sin, ki se nikoli 
ni vrnil k Očetu – širi laži in pravi, da Bog grešnika 
ne bo sprejel, dokler ta ne bo dovolj dober. A če 
grešnik čaka na trenutek, da bo dovolj dober, se ne 
bo nikoli vrnil k Bogu. Glavno sporočilo te zgodbe 
je očetova ljubezen, ki izraža Božjo ljubezen do nas. 
Bog nas sprejema, nam odpušča in nas vedno ljubi. 
To spoznanje bi lahko naredilo veliko spremembo 
v Carlosovemu življenju in v življenju vsakega gre-
šnika, ki je obtežen z bremenom krivde. Ste se že 
odločili vrniti se k Očetu?

Ocenite svoje stanje
Obstaja tesna povezava med določenimi tipi ve-

denja in krivdo. Naslednja vprašanja se nanašajo na 
vedenjske vzorce, ki so povezani s krivdo. Odgovo-
rite z DA ali NE.
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 1. Ali ste odraščali v okolju, v katerem sta 
  prevladovala avtoritarnost in 
  ustrahovanje?  
 2. Ali si težko odpustite lastne napake?   
 3. Ali težko odpustite ljudem, ki so vas 
  prizadeli?   
 4. Ali se nenehno bojite, da boste prekršili 
  katero družbeno pravilo?   
 5. Ali vas je strah slabih novic?   
 6. Ali vas je strah, ko pomislite na 
  prihodnost?   
 7. Ali se zelo vznemirite, ko se kaj ne 
  izide tako, kakor ste si zamislili?   
 8. Ali ste pretirano obremenjeni s točnostjo?   
 9. Ali se pogosto počutite ogrožene?   
 10. Ali ste pogosto jezni nase in na druge?   
 11. Ali vas pretirano skrbi za to, kaj si ljudje 
  mislijo o vas?   
 12. Ali menite, da je Bog jezen zaradi vaših 
  grehov in nepopolnosti?   

Če ste na vsaj 3 vprašanja odgovorili z DA, ste 
nagnjeni k občutkom lažne krivde in morate razmi-
sliti o rešitvi. Začnite upoštevati nasvete, podane 
v tej knjigi, če pa to ne bo dovolj, poiščite pomoč 
strokovnjaka. 
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8 

POŠAST V NAS

Č
eprav je bila Isabela stara komaj šest let, si 
ni nihče želel biti v njeni bližini, ko je dobila 
napad besa. Prizor je bil zastrašujoč in vreden 

pomilovanja. Bolj kot se je odzivala z jezo, bolj so 
se ji posmehovali. Znašla se je v začaranem krogu 
izzivanja, besnenja in ponovnega izzivanja. Pogosto 
je izgubila nadzor nad sabo ter napadla sošolce in 
učitelja. Ker je bila večino časa prijazna in priku-
pna, so učitelji in šolski svetovalci posumili, da z 
besom izraža skrito bolečino ali jezo, najverjetne-
je povezano z družinskimi razmerami. Poleg tega 
njenega očeta že dolgo ni bilo na roditeljskem se-
stanku. Čeprav je bila Isabel otrok, je vedela, da ji 
sovraštvo, jeza in nasilje ne bodo prinesli nič do-
brega. Ta čustva so izredno močna in mnogo ljudi 
– odraslih in otrok – ne ve, kako se spopasti z nji-
mi. Posledično postanejo zagrenjeni, kar privede do 
zdravstvenih težav in pokvarjenih odnosov. Ker sta 
jeza in sovraštvo del človeških čustev, se jima ne 
moremo popolnoma izogniti. Ko pa presežeta mejo 
normalnosti, v družinskih, prijateljskih in delovnih 
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odnosih povzročita obup. Telesno nasilje nikakor ni 
sprejemljivo in ga je potrebno preprečiti. Kot se je 
izkazalo, Isabel ni utrpela telesnega nasilja, vendar 
je doživljala pomanjkanje ljubezni. V njenem domu 
nekaj ni bilo v redu. 

Kako se izogniti jezi in agresivnosti?
Že samo z opazovanjem sebe in prakticiranjem 

preprostih vaj za umiritev lahko nadzorujemo jezo 
in agresivnost. Tukaj je nekaj predlogov:
• Premislite o pravem pomenu okoliščin. Vprašajte 

se: Ali je razlog za mojo jezo sploh razumen? Kaj 
se bo zgodilo, če se stvari ne bodo odvile, kakor 
sem si zamislil? Ali je sploh vredno, da trošim 
energijo? Ali bom kasneje obžaloval, da sem iz-
gubil nadzor nad sabo? 

• Globoko dihajte in se poskušajte umiriti. Diha-
nje nas umirja. Ko čutite, da vas začenja navda-
jati jeza, začnite dihati globoko in počasi. Re-
cite si: »Umiri se, nič hudega se ne bo zgodilo! 
Kontroliraj se, kmalu bo bolje.« Thomas Jeffer-
son je rekel: »Ko si jezen, najprej štej do deset 
in šele potem spregovori. Če si zelo jezen, štej 
do sto.« Še nasvet: Nikoli ne pošljite sporoči-
la, ko ste jezni. Če ga vseeno želite napisati, to 
stôrite, nato pa ga shranite kot osnutek. Sporo-
čilo zopet preberite čez nekaj ur in premislite o 
svojih besedah. 

• Poskusite se zamotiti. Nenehno premišljeva-
nje o vzroku jeze je kakor dolivanje goriva na 
ogenj. Molite k Bogu in ga prosite, naj vam 
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pomaga premagati negativna čustva. Zamotite 
se s poljubno dejavnostjo, ki bo zaposlila vaše 
misli z drugimi stvarmi, dokler vas jeza ne za-
pusti. 

• Izberite pravo rešitev. V pogovoru z ljudmi ne 
uporabljajte povedi, kot so: »Sebičen si!« »Tvoj 
odnos do mene je vedno isti.« »Ni ti mar za to, 
kar mislim jaz.« Namesto teh poskusite upora-
biti pozitivnejše povedi: »Želel bi, da bi to storil 
drugače.« »Tvoj odnos me žalosti.« »Kako ti lah-
ko pomagam?«

• Na nasprotnika ne glejte kot na sovražnika. Ko 
vas kdo vznemiri z obnašanjem ali besedami, 
ne mislite, da vas skuša izzivati. Pomislite na 
druge razloge in okoliščine, ki bi lahko razložili 
njegovo obnašanje. Če ima ta oseba zares slabe 
vzgibe, boste spoznali, da je v resnici nesrečna 
in potrebna vašega sočutja. 

• Vadite se v odpuščanju. Odpustiti ne pomeni iz-
gubiti boja. Star brazilski pregovor pravi: »Od-
pustite tistemu, ki vas je užalil, pa boste zma-
govalec.« Odpuščanje ne prinaša notranjega 
miru samo osebi, ki je odpustila, temveč tudi 
drugemu udeležencu, ki bo človeka, ki mu je 
odpustil, začel spoštovati zaradi njegove ple-
menitosti in velikodušnosti. 

• Bodite hvaležni. Sveto pismo pravi: »V vsem se  
zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu 
Jezusu glede vas.« (1 Tes 5,18) Raziskave po-
trjujejo, da že hvaležnost za majhne reči osreči 
človeka. Raziskovalci z Univerze v Kaliforniji 
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potrjujejo, da lahko nenehna hvaležnost izbolj-
ša posameznikovo zdravje.24

• Molite. Sveto pismo pravi naslednje: »Ljubíte 
svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas pre-
ganjajo.« (Mt 5,44). Raziskovalci so dokazali, da 
se lahko oseba, ki moli za človeka, ki jo spravlja 
ob živce, osvobodi negativnih čustev, slabe mi-
sli pa izginejo.25

Kako jeza vpliva na razjarjeno osebo?
Čeprav so včasih menili, da je dobro dati jezo iz 

sebe, pa tveganja presegajo majhno korist izražanja 
jeze. V primerjavi z ljudmi, ki so umirjeni, se lahko 
tisti, ki se zlahka razjezijo, soočijo z naslednjimi ne-
gativnimi okoliščinami:
• Štirikrat bolj so nagnjeni k temu, da zbolijo za 

srčnimi boleznimi. 
• Verjetnost, da bodo umrli mladi, je večja.
• Po napadu jeze čutijo krivdo.
• Sorodniki in prijatelji se jih izogibajo zaradi nji-

hove vročekrvnosti.
• V zakonskem življenju se zapletejo v več konflik-

tov. 

24 Robert A. emmOns in Michael E. mccullOugh (2003): Counting 
Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude 
and Subjective Well-being in Daily Life. Journal of Personality 
and Social Psychology 84 (2). http://greatergood.berkeley.edu/pdfs/
GratitudePDFs/6Emmons-BlessingsBurdens.pdf. Mei-Yee NG in Wing-
Sze WOng (2013): The Differential Effects of Gratitude and Sleep on 
Psychological Distress in Patients With Chronic Pain. Journal of Health 
Psychology 18 (2). Str. 263–271.

25 Alex M. WOOd et al. (2010): Gratitude and Well-being: A Review and 
Theoretical Integration. Clinical Psychology Review 30 (7). Str. 890–905.
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• Bolj so nagnjeni k uporabi škodljivih substanc 
(cigaret, alkohola, drog).

• V večji nevarnosti so, da se začnejo prenajedati 
in pridobivati težo. 

Preden postanete jezni, raje dvakrat premislite, 
saj je jezo možno zatreti in se tako izogniti negativ-
nim posledicam. 

Nejevoljni preroki
V Svetem pismu najdemo primere ljudi, ki so do- 

pustili, da jih je preplavila jeza. Gre za edinstve-
no podrobnost Svetega pisma: njegovi avtorji niso 
olepševali stvari, prav tako se bralcem niso pred-
stavili kot nezmotljivi junaki. Beremo lahko o vseh 
njihovih napakah. Pa veste, zakaj? Bog želi, da 
vemo, da vedno obstaja upanje za tiste, ki se pod- 
redijo njegovi volji in moči. Oglejmo si dva prero-
ka: enega iz Stare in enega iz Nove zaveze. Jonu je 
Bog dal težko nalogo – pridigati je moral prebival-
cem Niniv. To mesto je bilo z več kakor sto tisoč 
prebivalci prestolnica strašnega asirskega imperi-
ja. Prebivalci mesta so bili tako zelo zlobni, da se 
niso zadovoljili samo s smrtjo svojih nasprotnikov, 
temveč so jih pred tem še mučili. Čeprav so bili 
tudi Izraelovi sovražniki, je Bog želel, da njegov 
prerok prav tam razširi Božje sporočilo. Ali ni Bog 
šel malce predaleč? Jona se je sprva uspel izogniti 
nalogi. Vkrcal se je na ladjo, ki je plula v nasprotno 
smer. Po tem ko ga je posadka vrgla v morje, ga je 
pogoltnila velika riba in ga tri dni kasneje izbruha-
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la na morsko obalo. Medtem ko je bil Jona v ribjem 
trebuhu, je molil in se pokesal. Odšel je v asirsko 
mesto, mu predal Božje sporočilo o tem, da bo uni-
čeno, če se prebivalci ne bodo spokorili, nato pa se 
je usedel, da bi videl, kaj se bo zgodilo. Nič! Nini-
vljani – celotno mesto – so obžalovali svoja dejanja 
in se bili pripravljeni spremeniti! To je preroka iz-
redno razjezilo. Ali ni napovedal uničenja? Postal 
je jezen na Božjo milost in se začel pritoževati nad 
Stvarnikom. Bog ga je vprašal: »Je mar prav, da se 
jeziš?« (Jon 4,4) Nato pa je bil tiho in pustil Jonu, 
da premisli o svoji jezi. Malo kasneje se je Bog zo-
pet oglasil in Jonu razkril malo več o značaju svoje 
ljubezni: »Jaz pa naj bi ne žaloval zaradi Niniv, ve-
likega mesta, v katerem je več kot sto dvajset ti-
soč ljudi, ki ne znajo razlikovati med svojo desnico 
in svojo levico, in toliko živine?« (Jon 4,11) Bog je 
sočuten, odpuščajoč in potrpežljiv. Ljubi vse, celo 
živali! V Jonovi knjigi lahko vidimo Stvarnika, ki 
se trudi tako za zveličanje Ninivljanov kakor tudi 
za zveličanje jeznega preroka. Ko govorimo o spre-
membi značaja ljudi iz Nove zaveze, je oseba, ki 
najbolj pritegne našo pozornost, zagotovo Janez, 
poznan pod vzdevkom »sin groma«. Gorje človeku, 
ki ga je srečal, ko je imel slab dan! Nekoč je celo 
prosil Jezusa, da prikliče ogenj z neba, ki bo po-
žrl njegove nasprotnike! Vendar je čas, ki ga je ta 
učenec preživel z Gospodom, preoblikoval njegov 
značaj. V nekaj letih se je iz »sina groma« spreme-
nil v »ljubljenega učenca«. V čem je bila skrivnost? 
Odgovor je preprost: vpliv Jezusove bližine. Lju-
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dje, ki doživijo to spremembo, lahko z apostolom 
Pavlom rečejo: »Ne živim več jaz, ampak Kristus 
živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim 
v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval 
zame sam sebe.« (Gal 2,20) Ni se nam treba boriti 
samim. Bog je tisti, ki kaže največje zanimanje za 
naš notranji mir. Blagoslov miru ponuja vsem, ki 
ga želijo sprejeti, celo šestletnemu otroku, kakor je 
Isabel. Na žalost je nihče v njenem domu ni usme-
ril k nebeškemu Očetu.

Ocenite svoje stanje
Če želite izvedeti, ali ste nagnjeni k jezi, na na-

slednja vprašanja odgovorite z DA ali NE:
 1. Ali težko pozabite slabe stvari, ki so vam  
  jih povzročili drugi?   
 2. Ali se začnete prepirati, kadar se ne  
  strinjate s prijatelji?   
 3. Ali ob misli na svojega nasprotnika  
  čutite bolečino v želodcu in se vam  
  poviša srčni utrip?   
 4. Ali postanete jezni, ko morate čakati  
  v vrsti?   
 5. Ali ste jezni nase, kadar ne morete  
  nadzorovati svojih čustev?   
 6. Ali postanete besni, ko drugi zamujajo  
  ali ne dokončajo stvari?   
 7. Ali se vam kdaj zgodi, da se ne spomnite,  
  kaj ste rekli, ko ste bili jezni?   
 8. Ali ste opazili, da vročekrven značaj  
  škoduje vašim odnosom?   
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 9. Ali po napadu jeze čutite močno željo  
  po hrani, cigaretah ali alkoholu, da bi  
  nadomestili to, kar se je pravkar zgodilo?   
 10. Ali ste bili kdaj tako zelo jezni, da ste  
  udarili osebo ali predmet?    

• Če ste z DA odgovorili na osem ali več vprašanj, 
nemudoma poiščite pomoč za obvladovanje jeze. 
Vaši osebni, družinski in profesionalni odnosi so 
v nevarnosti. 

• Če ste z DA odgovorili na štiri do sedem vpra-
šanj, je to opozorilo, da se raven vaše jeze pribli-
žuje nevarnemu območju. Prizadevajte si razviti 
potrpežljivost in strpnost, da bi lahko živeli mir-
no življenje. Opazujte druge in se učite, kako na 
prijazen način doseči to, kar želite. 

• Če ste z DA odgovorili na tri ali manj vprašanj, 
se znate dobro spopadati z jezo in sovraštvom. 
Vztrajajte pri tem, saj ste oseba, ki jo je težko 
razjeziti. 
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9 

STVARNIkOVI NASVETI

P
redstavljajte si, da med sprehodom na plaži v 
pesku najdete zapisane besede: »V začetku je 
Bog ustvaril nebo in zemljo.« Medtem ko bere-

te, kaj piše, mimo pride prijazen deskar in reče: »Te 
besede so se same pojavile v pesku.« Ali bi verjeli 
njegovi razlagi? Kaj pa če bi vam povedal, da so va-
lovi udarjali ob obalo in da je veter toliko časa pihal 
v pesek, dokler niso nastale črke, v katere strmite? 
Ali bi se vam tudi ta razlaga zdela težko verjetna? 
Kaj pa če bi zatrjeval, da je ta zapis v pesku nasta-
jal milijone let? Ali bi vam to bilo v pomoč? Malo 
verjetno je, da bi verjeli takšni razlagi. Intuitivno 
vemo, da je informacija odvisna od svojega vira in 
da ne nastane iz nič. Kaj pa lahko rečemo o veli-
kanski količini informacij, ki so zakodirane v na-
šem DNA? Kompleksnost življenja razkriva načrt, 
ki kaže na Načrtovalca. O tem je pisal tudi apostol 
Pavel v listu Rimljanom 1,19.20: »Saj jim je to, kar 
je mogoče spoznati o Bogu, očitno: sam Bog jim je 
namreč to razodel. Kajti od stvarjenja sveta naprej 
je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zre-
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ti po ustvarjenih bitjih: njegovo večno mogočnost 
in božanskost. Zato so ti ljudje neopravičljivi.« Bog 
je Stvarnik življenja. Nihče drug kakor On nam ne 
more bolje povedati, kako deluje naše telo. Dobra 
novica je, da nam je dal priročnik – Sveto pismo. 
Osem glavnih Stvarnikovih nasvetov (nekateri jih 
imenujejo »naravni zdravniki«) je naštetih v Ge-
nezi, prvi knjigi Svetega pisma. Če se jih odločimo 
upoštevati, nam lahko prinesejo telesno, duševno 
in duhovno zdravje. Na to poglavje glejte kakor na 
recept Zdravnika vseh zdravnikov. Da gre za sedem 
zdravih navad, so potrdile tudi znanstvene raziska-
ve. Lahko jim zaupate, saj resnično delujejo! Najbo-
lje od vsega pa je, da so popolnoma zastonj. Začnite 
z navado, ki se vam zdi najlažja (mogoče navada 
pitja zadostne količine vode) in postopoma vklju-
čite še druge. O zadnjem nasvetu boste lahko več 
prebrali v zaključnem poglavju. Videli boste, kako 
veliko spremembo je upoštevanje tega nasveta na-
redilo pri Paulu, ki je doživljal stres, pri Lauri, ki jo 
je mučila tesnoba, pri depresivnem Carlosu in celo 
pri mali Isabeli, ki je doživljala napade besa. Ven-
dar zaenkrat premagajte radovednost in ne odprite 
tega poglavja. Najprej preberite to, kar je na vrsti. 
Prosite Boga, naj vam pomaga udejanjiti nasvete, o 
katerih boste brali, in upoštevati Zdravnikov recept, 
kolikor je to le mogoče.
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Prvi nasvet: Pijte vodo.26

»Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je 
razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad 
vodami.« (1 Mz 1,2)

Človeško telo vsebuje 70 % vode. Povsem jasno 
je, da je potrebno za dobro zdravje in kakovostno 
življenje nenehno nadomeščati vodo, ki jo porablja-
mo. Voda čisti telo in iz krvi odstranjuje nečistoče. 
Vsako uro pride v ledvici na pregled in čiščenje de-
setkrat več vode, kakor imamo v telesu krvi. Če ne 
pijemo dovolj, je telo, še posebej pa ledvici in sečila, 
bolj nagnjeno k vnetjem in infekcijam. Kolikšna pa 
je idealna količina vode, ki naj bi jo vsak dan popili? 
Priporočljivo je popiti osem kozarcev dnevno, pri 
čemer se izogibajmo pitju kakršnekoli pijače skupaj 
s hrano. 
• Koristi pitja vode. Ko pijete dovolj vode, se vaše 

telo dobro počuti in možganom pošilja pozitiv-
ne signale. To pripomore k boljši volji in pro-
duktivnosti. Voda v želodcu podaljša občutek 
sitosti. Dobro je vedeti tudi, da voda ne vsebuje 
kalorij, maščob, ogljikovih hidratov ali sladkor-
ja. Voda vlaži kožo, kar ji daje elastičnost in za-
vira staranje. Voda krepi obrambni sistem tele-
sa. Dober imunski sistem je učinkovitejši v boju 
z boleznijo. 

• Kaj se zgodi, če ne pijemo vode? Če ste utrujeni, 
je lahko eden izmed vzrokov ta, da niste pili do-

26 Večina tega poglavja (del z nasveti) je z dovoljenjem prirejena po članku 
avtorja Francisca Lemosa z naslovom Najpreprostejša zdravila. Francisco 
lemOs (2014): Os Mais Simples Remédios. Vida e Saúde. Str. 9–25.
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volj vode. Voda odstranjuje strupe in odpadke, 
ki lahko škodujejo našemu telesu. Ko popijemo 
premalo vode, mora srce delati močneje, ko črpa 
kri. Mnogokrat je razlog za glavobole in migre-
ne dehidracija. Preden se poskušate glavobola 
znebiti s tabletami, poskrbite, da bo vaše telo 
dovolj hidrirano. Mogoče boste lahko bolečino 
odpravili že z vodo. Tudi slab zadah je lahko opo-
zorilo, da telo nima dovolj vode. Slina vlaži jezik 
in pomaga ustom, da se znebijo bakterij. Kakor 
vidite, je voda nujna za delovanje našega telesa. 
Pijmo jo!

Drugi nasvet: Naj vas prepojijo sončni žarki. 
»Bog je rekel: ›Bodi svetloba!‹ In nastala je sve-

tloba.« (1 Mz 1,3)
Sončni žarki na več načinov vplivajo na naše 

telo. Pomagajo mu, da se učinkoviteje spopade z 
bakterijami in mikrobi. To antiseptično delovanje 
sprožijo ultravijolični žarki. Ko koža dobi zadosti 
sončnega sevanja, se zaradi vidne svetlobe in in-
frardečih ter ultravijoličnih žarkov poveča delova-
nje vitalnih procesov. Oglejmo si, kako to deluje:
• Na koži. Sončni žarki razširjajo površinske vene 

in s tem pospešujejo pretok krvi v koži. Na ta na-
čin preprečijo, da bi se kri zadrževala v notranjih 
organih (prsnem košu, trebuhu …). Žarki vplivajo 
na nastanek melanina – celičnega pigmenta, ki 
koži daje bronast barvni ton. Hkrati krepijo po-
vršinske sloje kože, ki nas ščitijo pred preveliko 
količino sončnega sevanja. Poleg tega iz telesa 
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odstranjujejo razne nevarne mikroorganizme. 
Sončni žarki pomagajo tudi razkužiti in pozdra-
viti rane na površini kože.

• V kosteh. Sončni žarki sodelujejo pri tvorbi vi-
tamina D v kožnih celicah. Ta vitamin spodbuja 
absorpcijo kalcija, ki ga zaužijemo s hrano, s či-
mer odločilno vpliva na razvoj kosti in njihovo 
zdravje. 

• V mišicah. Sončni žarki izboljšajo pretok krvi in 
spodbujajo nastanek biokemijske energije. Po-
sledično se mišice bolje razvijajo in imajo boljši 
tonus, kar je še posebej koristno za nepokretne 
ljudi. 

• V krvi in pri prebavi. Sončni žarki spodbujajo 
nastanek rdečih in belih krvnih celic in trom-
bocitov v kostnem mozgu. Zmanjšujejo raven 
glukoze v krvi in s tem dvigujejo toleranco na 
ogljikove hidrate, kar prinaša številne koristi 
sladkornim bolnikom. 

• V srčno-pljučnem sistemu. Sončni žarki vpliva-
jo na avtonomni živčni sistem, dvigujejo krvni 
tlak in utrip ter spodbujajo dihanje in prebavo, 
dvigujejo pa tudi količino vdihnjenega kisika. 
Ko koža postane bolj zagorela in odpornejša, se 
krvni tlak, srčni utrip in prebava normalizirajo, 
pulz in dihanje pa se umirita. 

• V živčnem sistemu. Sončni žarki vplivajo na 
živčne končiče v koži, kar pozitivno vpliva na 
možgane in prinaša blagodejne občutke lagodja. 

• V endokrinem sistemu. Svetlobni dražljaji, ki 
dosežejo očesno mrežnico potujejo v možgane 
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v obliki živčnih impulzov, ki delujejo tudi na hi-
pofizo – žlezo, ki nadzoruje delovanje hormonov 
v drugih endokrinih žlezah. Delovanje jajčnikov 
in mod, na primer, je v veliki meri odvisno od 
količine svetlobe, ki doseže mrežnico. 

• Pazljivo! Dlje kot smo izpostavljeni sončnim 
žarkom in svetlejša kot je naša koža, večji bodo 
neželeni učinki. Med te spadajo prvostopenjske 
sončne opekline, staranje kože in celo kožni rak. 
Preveč sonca lahko privede do vnetja oči ali ro-
ženice. Povzroči lahko tudi nastanek sive mrene 
in spremembe na očesni mrežnici, kar lahko pri-
vede do izgube vida. 

• Smernice. Zjutraj odprite okno spalnice, dvigni-
te rolete in umaknite zavese. Vsak dan pojdite 
ven, pa čeprav je oblačno. Če je možno, si privo-
ščite »sončno kopel« med sedmo in deveto uro 
zjutraj ali četrto in peto uro popoldne. Zadostuje 
že dvajset do trideset minut. Če je prostor va-
šega dela popolnoma zaprt, del časa za malico 
preživite zunaj. Izberite telovadbo, ki jo lahko 
izvajate zunaj ali v dobro osvetljenem okolju z 
odprtimi okni. 

Tretji nasvet: Globoko dihajte.
»In Bog je naredil obok [ozračje] […]. Bog je obok 

imenoval ›nebo‹.« (1 Mz 1,7.8) 
Nos je naš prezračevalni sistem: greje mrzli zrak, 

ohlaja toplega in prečiščuje umazanijo. Zrak vsebu-
je približno 20 % kisika, preostanek pa je sestavljen 
iz dušika in drugih plinov. Človeško telo deluje s 
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pomočjo kisika, zato morajo celice neprestano do-
bivati novo zalogo potrebnih plinov, sicer lahko 
umrejo. Pljuča vsakodnevno predelajo približno 20 
m3 zraka, ki stopi v dihala in potuje do pljučnih me-
šičkov (alveol). Skupna površina vseh pljučnih me-
šičkov je približno 70 m2. Problematično je dejstvo, 
da isti zrak, ki v telo dovaja življenjsko pomemben 
kisik, včasih vsebuje tudi druge, manj zdrave pline 
in delce, ki dražijo pljučne mešičke in nekatere dru-
ge predele. Onesnažen zrak prispeva k boleznim, 
saj slabša že obstoječe stanje telesa. Ljudje z dihal-
nimi (respiratornimi) in srčnožilnimi (kardiovasku-
larnimi) boleznimi so najdovzetnejši za škodljive 
učinke onesnaženega zraka. Dihanju se ne moremo 
izogniti. Kljub onesnaženosti zraka moramo dihati. 
Izrednega pomena je, da preživimo čim več časa v 
naravi in na podeželju, kjer je zrak po navadi čistej-
ši. Z rednim, mirnim in globokim dihanjem bo zrak 
dosegel vse dele naših pljuč in skoznje pognal za-
dostno količino krvi. Povečala se bo tudi odpornost 
proti okužbam dihal (grla, sapnika, bronhijev). Sluz, 
ki se je nabrala v dihalih, se bo izločila iz telesa z 
izpljunkom ali kašljem. Povečala se bo odpornost 
proti okužbam, izboljšala se bo umska zmogljivost, 
poleg tega pa bomo tudi manj razdražljivi. Za ka-
kovostnejše dihanje upoštevajte naslednje nasvete: 
• Izogibajte se dimu v zaprtih prostorih.
• Redno čistite zračne kanale in filtre v prezrače-

valnih sistemih. 
• Vsaj enkrat na dan odprite okna in vrata vaše 

hiše, da jo prezračite. Na oblačen ali onesnažen 
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dan prostore prezračujte ponoči ali zgodaj zju-
traj.

• Če le lahko, spite pri odprtem oknu, da bo vaša 
spalnica dobro prezračena. 

• Bodite zmerni pri uporabi čistilcev zraka. 
• V garaži ne puščajte prižganega avta, še posebej, 

če je garaža blizu okna ali hiše. 
• Lotite se aerobne vadbe (teka, plavanja, kolesar-

jenja, hitre hoje).
• Poskrbite, da bo motor vašega avta v dobrem 

stanju.
• Popijte vsaj 6–8 kozarcev vode na dan.
• Poskrbite, da bo vaša koža čista in navlažena.
• Pogosto si umijte lase. 
• Na ustrezen način se znebite smeti in odpadnih 

materialov.
• Če iščete nov dom, dajte prednost kraju s čistej-

šim zrakom.
• Navadite se, da konec tedna ali počitnice pre-

živite na krajih zunaj mesta. Uživajte v čistem 
podeželskem zraku.

• Izogibajte se telesni dejavnosti v bližini gostega 
prometa. 

Četrti nasvet: Jejte dobro hrano. 
»Bog je rekel: ›Glejta, dajem vama vse zelenje s 

semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, 
katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano.‹« (1 
Mz 1,29)

Kardiolog Everton Padilha Gomes je med dok-
torskim študijem na medicinski fakulteti Univer-
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ze São Paulo (USP) izvedel raziskavo z naslovom 
Advento-Incor. Namen dolgoletne raziskave je bil 
proučiti življenjski slog adventistov sedmega dne 
in razširjenost dejavnikov, ki vodijo v kronične bo-
lezni, še posebej srčnožilne. Rezultate sodelujočih, 
ki so živeli po adventističnih zdravstvenih načelih 
vključno z vegetarijansko prehrano, so primerjali 
z rezultati udeležencev, ki niso upoštevali teh na-
čel. Raziskave, ki so jih izvedli v Združenih drža-
vah Amerike, so pokazale, da ljudje, ki so upošte-
vali zdravstvene smernice Krščanske adventistične 
cerkve, kot sta uravnotežena prehrana ali redna te-
lesna vadba, živijo do deset let dlje kot povprečen 
Američan. Gomes je omenjeno raziskavo ponovil v 
São Paulu in vanjo vključil 1.500 adventistov med 
35. in 74. letom starosti. Udeležence je razdelil v tri 
skupine: 1) strogi vegani 2) lakto-ovo vegetarijanci 
(to so vegetarijanci, ki jedo mlečne izdelke in jajca) 
in 3) ljudje, ki jedo meso. Prva skupina je dosegla 
najboljše rezultate: obseg pasu udeležencev se je 
v povprečju zmanjšal za 10 %, za toliko odstotkov 
se je zmanjšal tudi holesterol. Rezultati meritev, ki 
kažejo nagnjenost k diabetesu in spremembam v ži-
lah, so bili spodbudni: tveganost se je zmanjšala za 
20 %. Gomes na podlagi izsledkov trdi, da je »naj-
pomembneje pri prehrani to, da posameznik poveča 
vnos sadja, zelenjave in stročnic. Takšna prehrana 
je sestavni del uravnoteženega vegetarijanskega 
obroka.« Na začetku raziskave je Gomes še naprej 
ohranjal svoje stare navade, vendar se je postopo-
ma osvobajal njihovega primeža: »Ali bom še naprej 
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vztrajno opravičeval svoja dejanja in trpel posledice 
neprimernega življenjskega sloga – mnogo sem jih 
že začenjal čutiti – ali pa se bom pustil prepričati 
dokazom,« je priznal. Na srečo se je odločil za pot, 
ki mu je prinesla največ zadovoljstva. Njegova pre-
danost raziskavi Advento ga je spodbudila k potreb-
nim spremembam. Gomesova teža (128 kg) in in-
deks telesne mase (41) sta ga začela obremenjevati. 
Poleg tega si je želel, da bi bili njegovi zdravniški 
»govori« v skladu z lastnim življenjskim slogom. 
»Sedaj lahko rečem, da sem opravil z mnogimi ško-
dljivimi stvarmi, za katere sem zaradi znanja s po-
dročja medicine in spoznanj, ki sem jih dobil v Kr-
ščanski adventistični cerkvi, vedel, da niso dobre,« 
trdi Gomes. Od trenutka, ko se je odločil za novi 
življenjski slog, pravi, da ni potreboval nobene ča-
robne formule ali posebne diete: »Začel sem jesti tri 
obroke na dan, sestavljene iz preproste hrane. Poleg 
tega sem se izogibal sladkorju in večini vnaprej pri-
pravljene hrane.« Ure, ki jih je po službi navadno 
preživel na družbenih omrežjih ali pred televizijo, 
je sedaj zamenjal za vadbo na tekaški stezi. »Prvih 
nekaj mesecev je bilo še posebej težkih. Osupljivo je 
opazovati, kako je telo zares odvisno od določenih 
stvari. Najprej sem se počutil, kot da nimam dovolj 
moči. Nato je postalo lažje. V tem trenutku lahko 
brez pretiravanja rečem, da mi ob vonju določene 
hrane postane slabo. Moj okus se je spremenil. Ču-
tim tudi, da moje telo bolje deluje. V treh mesecih 
se je moja zdravstvena slika občutno spremenila na 
boljše. Celo pri svojih pacientih, ki so se lotili veliko 
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zapletenejšega okrevanja, nisem opazil nekaterih 
sprememb, ki sem jih doživel sam,« poudarja Go-
mes. Kardiolog je v enem letu shujšal skoraj za 50 
kg. Čeprav se rezultati njegove raziskave nanašajo 
na prostovoljce, je bil sam tisti, ki je občutil najve-
čjo korist. Sedaj lahko veliko lažje svetuje svojim 
pacientom, ker lahko vidijo spremembo v njegovem 
življenjskem slogu. Poleg tega, da ima hrana, kot 
so pomaranče, brokoli in paradižnik, malo kalorij, 
dobre beljakovine, maščobe in vitamine, ima tudi 
zavidanja vredne zdravilne učinkovine. Tovrstno 
hrano, ki jo imenujmo tudi funkcionalna hrana, lah-
ko razdelimo v dve skupini: 1) hrana z imunomo-
dulatornim delovanjem (vsebuje fitokemikalije, ki 
so zmožne aktivirati imunski sistem) in 2) hrana z 
antioksidantnim delovanjem (bojuje se s prostimi 
radikali). Namen hrane je, da živa bitja oskrbi s po-
trebnimi hranilnimi snovmi. To, da se učimo o njej 
in njeni uporabi, je dobro za naše zdravje. Najbolje 
je, da hrano zaužijemo v njeni najnaravnejši obliki. 
Idealno bi bilo, da vsaj 50 % obroka sestoji iz suro-
ve, neobdelane hrane. Izberite polnovredno hrano, 
ki je hranljiva in bogata z vlakninami. Takšna hra-
na uravnava črevesno delovanje in lahko zmanjša 
verjetnost, da zbolimo za rakom. Predelana hrana, 
živalske maščobe in transmaščobe, sladkor, sol in 
predelana žita lahko zdravju naredijo veliko škode. 
Vodijo lahko v debelost, povzročijo, da zbolimo za 
rakom ali sladkorno boleznijo, in slabijo imunski 
sistem. Mesni narezki in gazirane pijače so le del 
dolgega seznama živil, ki so dokazano škodljive za 
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naše telo. Priporočeno je, da pojemo tri obroke na 
dan. Zajtrk naj bo obilen, večerja, ki jo je dobro za-
užiti nekaj ur pred spanjem, pa lahka. Poleg tega je 
dobro, da se med samim obrokom izogibamo pitju 
pijač. Dobra prehrana se začne z modro odločitvijo 
o tem, katero vrsto hrane bomo zaužili. To hrano bo 
naše telo spreminjalo v hranila, ki so potrebna za 
ohranjanje telesa v dobrem stanju. Hranila se ab-
sorbirajo v našem črevesju. Prehrana, ki je bogata z 
vlakninami, spodbuja primerno delovanje črevesja, 
kar je izrednega pomena za zdravje. V devetnajstem 
stoletju je Ellen White svetovala: »Po rednem obro-
ku bi moral želodec pet ur počivati. Vse do nasle-
dnjega obroka ne bi smeli zaužiti niti grižljaja hra-
ne.27 Slinavka potrebuje nekaj ur, da napolni svojo 
»zalogo« salivarne amilaze.28 Kadarkoli zaužijemo 
hrano, možgani ukažejo slinavki, naj začne izločati 
slino. Tudi želodec med enim in drugim obrokom 
potrebuje »počitek«. Prizadevajte si torej ustvariti 
urnik rednih obrokov brez vmesnih prigrizkov. 

Peti nasvet: Gibajte se. 
»Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v eden-

ski vrt, da bi ga obdeloval in varoval.« (1 Mz 2,15)
Nekaj, kar gotovo drži in glede česar se strinjajo 

zdravniki po vsem svetu, je, da redna telesna vad-
ba prinaša koristi, ki jih ne vsebuje nobeno zdravi-
lo. Navsezadnje smo ustvarjeni za gibanje. V svoji 

27 Ellen G. WhiTe (1976): Counsels on Diet and Foods. Washington, DC: 
Review and Herald. Str. 179. 

28 Amilaza je encim, ki pospešuje razkroj škroba v sladkor. Op. prev. 
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knjigi Iskrica: Nova revolucionarna znanost telovadbe 
in možganov profesor in psihiater s Harvarda John 
Ratey potrjuje, da visoka raven stresa oslabi pove-
zave med milijoni živčnih celic, kronična depresija 
pa krči določene predele možganov. Po drugi strani 
pa telesna vadba omogoča pretok nevrokemikalij in 
rastnih dejavnikov, ki lahko preprečijo razvoj ome-
njenih procesov (t. j. stresa in kronične depresije, 
op. prev.) in nudijo oporo možganski infrastrukturi, 
kar pripomore celo k izboljšani sposobnosti uče-
nja.29 Obstaja pa še veliko več prednosti redne tele-
sne aktivnosti:
• Telovadba krepi srce in veča pljučno kapaciteto, 

kar nam pomaga opravljati vsakodnevna opravi-
la.

• Telesna aktivnost zavira osteoporozo, saj kostem  
pomaga obdržati večjo količino kalcija. 

• Aerobna vadba (tek, kolesarjenje, plavanje in hi-
tra hoja) pomaga v boju proti stresu in depresiji. 
Poleg drugih koristi preprečuje nastanek slad-
korne bolezni, raka in bolezni srca. 

• Pomaga uravnavati krvni tlak. 
• Pokazano je bilo, da redna telesna vadba znižuje 

raven slabega holesterola in nasičenih maščob 
v krvnem obtoku. Poleg tega spodbuja nastanek 
dobrega holesterola, ki ščiti arterije. 

• Telovadba pomaga pri ohranjanju zdravja, še po-
sebej če jo spremlja naravna hrana. Ščitnica de- 
 

29 John raTey (2008): Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and 
the Brain. New York: Little Brown. Str. 13–14.
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luje še nekaj ur po telovadbi in pospešuje splo-
šno presnovo, kar prispeva k zdravi telesni teži. 

• Telesna aktivnost vpliva na sproščanje endorfi- 
nov in daje občutek zadovoljstva, zaradi česar 
lahko nadzorujemo depresijo. Na dolgi rok zni- 
žuje srčni utrip v mirovanju in zato srce lažje 
črpa kri po telesu. Izboljšuje delovanje inzulina 
in perifernega krvnega obtoka, s čimer zdravi 
sladkorno bolezen tipa 2. Telesna aktivnost iz-
boljšuje samopodobo, znižuje raven trigliceri-
dov in pripomore k boljšemu spanju. V resnici je 
seznam njenih koristi veliko daljši. 

Če niti sedaj niste prepričani, da bi bilo dobro, 
da začnete telovaditi, je pomembno vedeti, da lahko 
daljše obdobje telesne nedejavnosti vodi v kronično 
oslabljenost. Ljudje postanejo podvrženi utrujenosti 
in so nezmožni opraviti fizične napore, za katere se 
zdi, da presegajo njihove zmožnosti. Sedeč življenj-
ski slog je dokazano vzrok številnih bolezni. Gibajte 
se! Vaše telo, možgani in čustva vam bodo hvaležni.

Šesti nasvet: Počivajte. 
»Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, 

in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. 
In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti 
ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je sto-
ril, ko je ustvarjal.« (1 Mz 2,2.3)

Delo je v naši družbi, ki ceni potrošništvo in ko-
pičenje dobrin, postalo oboževan malik. Velikokrat 
zaradi želje, da bi zaslužili za želene stvari, sami 
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sebe uničujemo z delom. Mnogi živijo na robu iz-
črpanosti, ne da bi si vzeli čas za uživanje življenja. 
Počitek zajema mnogo več kakor začasen premor 
od dela. Pomeni obnovitev in prenovo. Oglejmo si 
nekaj predlogov glede počitka:
• Delajte ravno prav. Svoj delovni dan zaključite 

v normalnem času. Pojdite domov in pustite za 
sabo vse službene težave. Če menite, da se brez 
vas delo ne bo nadaljevalo ali da bo podjetje pro-
padlo, se zavedajte, da niste nepogrešljivi.

• Sprostite se. Vaše mišice potrebujejo čas za poči-
tek in obnovo. Zapomnite si, da je telesna aktiv-
nost ena najboljših fizioloških metod sprostitve. 
Dovolj je že pol ure hitre hoje. 

• Spanje. Dragocenega časa za spanje ne posve-
čajte dejavnostim, ki vas bodo naredile še bolj 
napete. Če se spopadate z nespečnostjo, se iz-
ogibajte jemanju pomirjeval. Vsaj štirikrat na 
teden zmerno telovadite. Ne jejte velikih porcij 
za večerjo. Prednost dajte sadju in polnozrnate-
mu kruhu. Zvečer ugasnite luči. Mlačna kopel 
pred spanjem vam prav tako lahko pomaga, da 
se sprostite. Gledanje v različne zaslone in po-
slušanje novic vznemiri možgane. Namesto tega 
raje preberite psalm iz Svetega pisma in zaupajte 
Bogu. Izročite mu svoje težave in skrbi. 

• En dan vsak teden. Praznujte en dan v tednu kot 
poseben dan, namenjen telesnemu, duševnemu 
in duhovnemu počitku. Kot smo videli, je tudi 
Bog po koncu stvarjenja zaključil teden z dne-
vom počitka – soboto. Z vidika svetopisemske 
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zapovedi pomeni sobotni počitek prenehanje 
vsakodnevnih dejavnosti. Ta dan naj bi posvetili 
razmišljanju in dejavnostim, kot je obiskovanje 
bolnih in potrebnih ljudi (Mt 12,12). Če menite, 
da se ne morete ustaviti in si vzeti časa za poči-
tek, se spomnite na to, da je Bog ustvaril svet v 
šestih dneh, sedmi dan pa je počival.

• Letni dopust. Uživajte dopust s svojo družino. Ta 
čas bi moral biti poseben za vse družinske člane. 
Poskusite različne stvari in naredite kaj drugače, 
kakor ste navajeni. Četudi ste lastnik podjetja, ne 
zapravite priložnosti za načrtovanje letnega do-
pusta. Pripravite se. Potrebujete počitek. Življe-
nje teče, otroci odraščajo, mi se staramo in umi-
ramo, delo pa bo ostalo tudi, ko nas več ne bo. 

Sedmi nasvet: Vadite samokontrolo. 
»Gospod Bog je človeku zapovedal in rekel: ›Z 

vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja 
dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi 
jedel z njega, boš gotovo umrl.‹« (1 Mz 2,16.17)
• Oseba, ki trpi za določeno motnjo, mora vaditi 

nadzorovanje svoje slabe navade. Veliko ljudi 
trpi zaradi določenih motenj, na primer zaradi 
prenajedanja ali zasvojenosti, kot so kajenje, pi-
tje alkohola ali seks. 

• Prenajedanje je v veliki meri odgovorno za po-
rast števila predebelih ljudi. Mnogo posamezni-
kov se prenajeda, da bi zapolnilo praznino in ne 
le lakote. Svojih pobud ne morejo nadzorovati 
niti s pomočjo zdravil. 
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• Kadilci imajo večjo možnost, da zbolijo za rakom 
na pljučih, v ustih, grlu, želodcu, trebušni sli-
navki, sečnem mehurju in ledvicah kakor ljudje, 
ki ne kadijo. Razjede na dvanajstniku in želodcu 
so med kadilci za 60 % pogostejše. Zasvojenost s 
tobakom vpliva na količino kalcija v kosteh in s 
tem pospešuje razvoj osteoporoze. 

• Navada uživanja alkohola ima visoko ceno. Al-
kohol dviguje krvni tlak in je strupen za tkivo 
srčne mišice. Poveča se verjetnost kapi in nena-
dne smrti zaradi aritmije in obolelih srčnih mi-
šic. Poleg tega spodbuja razvoj ciroze in raka.

• Boj z raznimi motnjami se začne s samonadzo-
rom, ki ga lahko opišemo z eno besedo: vzdr-
žnost. To pomeni abstinenco od vsega škodljive-
ga in uravnoteženo rabo tega, kar je dobro.

• Pomembno je, da smo seznanjeni s tem, kako 
ključno je vzdrževati zdrav življenjski slog, ven-
dar je pomembno tudi, da se po pomoč zatečemo 
k Bogu. Moč, ki jo bomo prejeli med molitvijo 
in druženjem s Stvarnikom, bo vplivala na našo 
zmožnost narediti spremembe, poiskati alterna-
tive in ustvariti nove navade. 

• Nasveti, ki smo jih predstavili v tem poglavju, bi 
koristili tudi Paulu, Lauri, Carlosu in celo mali 
Isabeli. Kaj menite? Če lahko koristijo njim, lah-
ko koristijo tudi vam. Zakaj ne bi že danes začeli 
upoštevati teh nasvetov?
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10 

MOČ uPANJA

V tem poglavju se bomo osredotočili na osmi 
Stvarnikov nasvet – na upanje in zaupanje 
Bogu. Bo to zdravilo resnično delovalo? 

Lahko religija sploh naredi kaj dobrega v življe-
nju vernih ljudi? Predanost veri zmanjšuje psiho-
loški stres, kar pomeni manj vnetij in počasnejše 
krajšanje telomer v celicah. Telomere so biološka 
ura celice. Skrajšajo se vsakič, ko se celica deli. 
Ko izginejo, celica umre, to pa vpliva na degene-
racijo organa. To pojasnjuje, zakaj verni ljudje v 
povprečju živijo sedem do štirinajst let dlje. Vera 
je koristna samo takrat, ko je praktična in osredo-
točena na dober odnos z Bogom in ljudmi. Apostol 
Jakob piše: »Čista in neomadeževana pobožnost 
pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in 
vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeže-
van od sveta.« (Jak 1,27) Prava vera je praktična 
in nas dela boljše že tukaj in zdaj. Poleg tega nam 
daje upanje za prihodnost. Skupaj z optimizmom 
in zmožnostjo ohranjanja dobrih odnosov je to naj-
boljši način preprečevanja duševnih bolezni. Upa-
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nje človeka naredi odpornega proti šoku. Ko ga 
doleti naravna ali osebna nesreča, bo ta, ki trdno 
verjame, da obstaja rešitev, čutil dodatno moč, ki 
mu bo pomagala preboleti izgube ali težave. Kot 
razlaga psiholog Viktor Frankl, so skoraj vsi, ki 
so preživeli nacistična koncentracijska taborišča, 
to zmogli, ker so vse do konca ohranili upanje na 
svobodo. Niso se sprijaznili z zamislijo, da njihov 
trenutni položaj pomeni konec življenja, temveč 
so se raje osredotočili na upanje, da bodo nekega 
dne osvobojeni teh peklenskih okoliščin. 

Kako okrepiti upanje?
Ker je upanje tako zelo pomembno in vpliva na 

veliko področij našega sedanjega in prihodnjega ži-
vljenja, se bi morali naučiti, kako ga okrepiti. Pre-
mislite o naslednjih nasvetih, ki vam lahko poma-
gajo razviti in okrepiti upanje:
• Razmišljajte pozitivno. Ko premišljujete o pri-

hodnosti, se potrudite, da nanjo gledate z upa-
njem. Kar pričakujete na začetku, bo vplivalo na 
končni izid. Ko doživite pozitivno izkušnjo, raz-
mišljajte o stvareh, ki so pripeljale do nje.

• Preženite negativne misli. Mnogo pesimističnih 
misli vsebuje logične napake, s katerimi se mo-
ramo spopasti. Če so bili vaši dopusti v preteklo-
sti polomija, ne smete sklepati, da bo tako tudi v 
prihodnosti. Osredotočite se na specifične dejav-
nike, ki jih lahko spremenite, in prevzemite nad-
zor nad preteklimi neuspehi. To vas bo napolnilo 
z upanjem na prihodnost. 
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• O preteklosti razmišljajte mirno. Na preteklost 
glejte brez občutka tesnobe. Osredotočite se na 
prijetne spomine in bodite hvaležni za življenje. 
S tem boste lahko na prihodnost gledali z večjim 
optimizmom in upanjem, saj boste videli, da ste 
že v preteklosti bili deležni velikih blagoslovov. 

• Spremenite rutino. Ko vas prežema brezup, spre-
menite vsakodnevno rutino. Pojdite nekam, kjer 
še niste bili. Na pogovor povabite prijatelja, s 
katerim se že dolgo nista videla. Poslušajte novo 
glasbo. Če ne posvečujete sobote, kaj če bi posku-
sili s tem? Ti predlogi bodo obnovili vaš duh do 
točke, ko boste na prihodnost spet gledali z upa-
njem. 

• Bodite optimistični. Upanje in optimizem sta 
močno povezana. Pri razlagi nekega dejstva ve-
dno obstajata dve možnosti. Na primer: 1) »Kaj, 
če je ta glavobol pokazatelj tega, da imam tu-
mor?« ali 2) »Tudi ta glavobol bo minil.« Ko ni-
mamo natančne diagnoze, je bolje, da izberemo 
drugo možnost. Vse ima negativno in pozitivno 
plat. Premislite o obeh, ocenite situacijo in zbe-
rite vse podatke, ki jih lahko. Nato se zadovoljite 
s pozitivno platjo in uživajte v rezultatih. 

• Berite in premišljujte. Vedno imejte pri roki do-
bro knjigo, ki vsebuje plemenite teme in globo-
ka spoznanja. Premišljujte o zamislih, ki ste jih 
prebrali, in našli boste moč za obnovitev vašega 
upanja. Evangeliji, Psalmi in Pregovori so nav-
dihnjena svetopisemska besedila, ki vam lahko 
nudijo podporo in okrepijo upanje. 
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• Poiščite si dobro družbo. Upanje se veča, ko smo 
obdani z optimističnimi in pozitivnimi ljudmi. 
Prizadevajte si najti družbo ljudi, ki gojijo upa-
nje, in se spoprijateljite z njimi. Svoj čas preživi-
te v družbi dobrih ljudi. 

• Širite spodbudo in upanje. Del vaše osebne rasti 
je odvisen tudi od tega, ali pozitiven vpliv širite 
na druge. Ko se pogovarjate s kom, ki preživlja 
hude čase, ga spodbudite in mu pomagajte osvo-
boditi se malodušja. Njegovo pozornost usmeri-
te na prijetne ali nevtralne teme.

• Poskrbite za dobro počutje svojega telesa. Skrb za 
zdravje in zadovoljstvo bo pripomogla k temu, 
da boste na prihodnost gledali bolj optimistič-
no. Zavestno se lotite skrbi za svoje zdravje, da 
bo lahko vaše misli napolnjevalo upanje. Začni-
te upoštevati nasvete, o katerih ste brali v prej-
šnjem poglavju. 

Upanje, ki ga daje vera
Poleg tega, da upanje oblikuje pozitiven od-

nos do prihodnosti in da je vir dobrega duševnega 
zdravja, je tudi tesno povezano z vero. Večina ver-
stev je utemeljenih na upanju ali pa je le-to nji-
hov sestavni del. Za vernika je upanje Božji dar, ki 
povezuje preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo, 
da bi prispel do srečnega konca. Oglejmo si nekaj 
izjemnih značilnosti upanja v okviru vere:
• Upanje se nanaša na odrešitev. Upanje, ki ga daje 

vera, ponuja najboljšo rešitev za trpljenje. Večna 
rešitev je možna zaradi načrta, ki ga je zasnoval 
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sam Bog: »[…] v upanju na večno življenje, katero 
je Bog, ki ne laže, obljubil pred večnimi časi.« 
(Tit 1,2)

• Upanje je ključnega pomena za naše preživetje. V 
svetu, ki je poln krivic in trpljenja, so nam lahko 
v uteho besede psalmista, ki je v upanju v Boga 
videl ključno podporo: »Verujem, da bom videl 
dobroto Gospodovo v deželi živih. Upaj v Gospo-
da, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj 
v Gospoda.« (Ps 27,13.14) 

• Doseči upanje zahteva več kot le človeški napor. 
Sveto pismo razlaga, da nista samo osebni interes 
in odločitev tista, ki nam zagotovita veliki dar 
upanja, temveč tudi Božje posredovanje. Apostol 
Pavel pravi, da je Bog tisti, ki brezplačno daje 
pravo upanje: »Sam naš Gospod Jezus Kristus in 
Bog, naš Oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil in 
nam dal neminljivo tolažbo in blago upanje […].« 
(2 Tes 2,16)

• Upanje prinaša veselje. Pravo upanje je vir vese-
lja, sreče in kvalitetnega življenja. Apostol Pavel 
je to poudaril na zelo jasen način: »Veselite se 
v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi.« 
(Rim 12,12) »Bog upanja pa naj vas napolni z 
vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili 
v môči Svetega Duha polni upanja.« (Rim 15,13)

• Upanje ostaja do Jezusovega prihoda. Po bese-
dah Svetega pisma bo upanje doseglo svoj vrhu-
nec z Jezusovo vrnitvijo na ta svet. Skupaj s tem 
dogodkom bodo izginili strah, krivica in trplje-
nje: » […] pričakujemo, da se bosta uresničila bla-
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ženo upanje in pojavitev slave vélikega Boga in 
našega odrešenika Jezusa Kristusa.« (Tit 2,13)

• Upanje ponuja gotovost vstajenja. Krščansko 
upanje daje verniku zagotovilo, da bo nekega 
dne deležen večnega odrešenja: »Nočemo pa, 
bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s 
tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali 
žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. […] Kajti 
sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem 
glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej 
bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu.« (1 Tes 
4,13.16)

• Upanje je usmerjeno k popolni in večni nagra-
di. »Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa 
Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je po 
vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za 
živo upanje, za nepropadljivo, neomadeževano 
in nevenečo dediščino, ki je v nebesih shranjena 
za vas.« (1 Pt 1,3.4)

Če upanje, ki ga daje vera, še vedno ni del vaše-
ga življenja, poskusite s tem: proučite in sprejmi-
te obljube o odrešenju in večnem življenju. To bo 
prineslo spremembe, ki bodo vašemu življenju dale 
večji smisel in trdnejše upanje. 

Prenova
Nobenega dvoma ni, da preteklosti ne moremo 

spremeniti, kar smo večkrat poudarili v tej knjigi. 
Prihodnost še ni naša. Kar nam torej preostane, je 
sedanjost in to, kar bomo naredili iz nje. Ko se je 
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Laura odločila, da bo začela brati Sveto pismo, je to 
sprožilo verižno reakcijo, o kateri se ji ni niti sa-
njalo. Laurina odločitev ni mogla spremeniti prete-
klosti, vendar ji je pomagala ustvariti upanja polno 
prihodnost zanjo in za njene bližnje. Ko je nadalje-
vala s proučevanjem Svetega pisma in je poglabljala 
odnos z Jezusom, je čutila, da jo vedno, ko pomisli 
na očeta, preplavi občutek nelagodja. Nekaj je bilo 
drugače. Ko je pred tem kdaj razmišljala o njem, 
je čutila sovraštvo in zamero. Le kako je lahko bil 
tako otopel, da je zapustil svojo hčerkico in se raje 
odločil za »uživaško življenje«? Kako je lahko bil 
tako sebičen in ni niti pomislil, da bo to na njej pu-
stilo resne posledice? Če ne bi zapustil družine, bi 
bila morda Laurina mama še vedno živa. Prestraše-
ne deklice ne bi vzgajala teta in morda vpitja svoje 
duše ne bi tišala z branjem knjig in ustvarjanjem 
kariere. Verjetno ne bi postala tako trmasta, za- 
skrbljena in nestrpna do sodelavcev. Če je oče ne 
bi zapustil, Laura zagotovo ne bi razvila odpora do 
moških in bi si do sedaj verjetno že ustvarila dru-
žino. Nič od tega ni mogla spremeniti, vendar je 
obstajalo nekaj, na kar je lahko vplivala: lahko je 
odpustila očetu in se pomirila s preteklostjo. Me-
sece preden je odkrila to, o čemer se je sedaj učila, 
se je to zdelo nemogoče, vendar je bilo sedaj druga-
če. Ona se je spremenila. Ali ni oče iz svetopisem-
ske prilike svojega izgubljenega sina sprejel nazaj 
v svoj dom? Ali se to nanaša tudi na »izgubljene 
starše«? Ali lahko tudi oni dobijo odpuščanje? Zase 
in zanj mora narediti ta težek korak. To je bil prvi 
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čudež v verižni reakciji. Ko je odprla vrata doma 
starostnikov in vstopila, je čutila, kako jo po hrbtu 
obliva mrzel pot. Njeno srce je začelo hitreje utri-
pati in roke so se ji potile. Ali bo imela dovolj moči 
za to? Mnogo let je minilo od takrat, ko je naza-
dnje poskušala vstopiti v to stavbo. Takrat ji to ni 
uspelo. S počasnimi koraki je stopila v sobo proti 
belolasemu moškemu, ki je sključeno sedel v inva-
lidskem vozičku in strmel skozi okno. Obrnjen je bil 
s hrbtom proti njej, zato je sprva ni opazil. Laura je 
videla, kako zelo je shujšal in da koža zaradi napre-
dovanja bolezni visi z njegovih kosti. Bil je senca 
moškega iz preteklosti. V mislih je izrekla molitev 
Bogu, zbrala vse svoje moči in skoraj šepetaje rekla: 
»Očka.« Ta beseda, ta glas … Kako dolgo je že minilo, 
odkar ga je nazadnje slišal! Carlos je s težavo obr-
nil voziček in pogledal naravnost v oči ženske, ki je 
stala pred njim. »Otrok moj? Si to res ti? Prišla si?« 
Solze so se usule po njegovih licih. »Ne boš verjela! 
Ravno sedaj sem gledal v nebo in mislil: ›Bog, če 
obstajaš, daj mi dokaz. Prosim, pripelji sem mojo 
hčer, preden umrem. Želim jo prositi odpuščanja, 
moram …‹« Njegov glas se je zlomil. Moški, ki je ne-
koč nosil vzdevek Veliki Carlos, je bil v tem trenutku 
kot nemočen otrok. »Izgubljeni oče« je bil ponižan, 
razcapan in uničen. Zapravil je vse, kar je imel, in 
izgubil najdragocenejše. Kaj bi na mojem mestu na-
redil nebeški Oče? je pomislila Laura. Nič več se ni 
obotavljala. Hitro je premagala razdaljo med seboj 
in očetom, ga objela in začela jokati. »Očka, Bog je 
resničen. Pravkar je odgovoril na tvojo molitev. Od-
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puščam ti.« Drugi čudež. Ko je Laura v ponedeljek 
prišla v službo, so vsi opazili, da je nekaj drugače. 
Čudno je bilo, da je na delo prišla z nasmeškom na 
obrazu in da je prijazno voščila dobro jutro vsem, ki 
jih je srečala. Potem je v pisarno začela drugega za 
drugim klicati svoje podrejene. »Lahko se usedeš, 
Paul. Je vse v redu s tabo?« Paul se je počasi usedel 
na stol pred Laurino mizo in poskušal prebrati izraz 
na njenem obrazu. Ali je zbolela? Se ji je popolnoma 
zmešalo? se je spraševal. »Vem, da se ti in vsi drugi 
sprašujete, kaj je narobe z mano. Zato sem se odlo- 
čila, da bom govorila z vsakim posebej. Ne kot va- 
ša nadrejena, ampak kot vam enaka.« Paul je tiho 
sedel in si skoraj ni upal mežikati. »Najprej bi te 
rada prosila za odpuščanje. Zadnjih nekaj mesecev 
sem zaradi svoje utesnjenosti in želje, da bi pod-
jetju uspelo, z vsemi vami ravnala neprimerno in 
vas čisto preveč obremenjevala. Mislim, da je mo-
ralo biti vaše življenje podobno peklu.« Paul je brez 
obotavljanja prikimal v znak strinjanja. »Doživela 
sem nekaj čudovitega, kar je popolnoma spremeni-
lo moj pogled na svet. Mogoče se ti bo zdelo čudno, 
vendar je čista resnica. Ne morem reči, da je bilo 
karkoli drugega kakor to, da sem se osebno srečala 
z Jezusom. Odpustil mi je in mi pomagal odpustiti 
očetu. Moja prihodnost se zdi polna upanja.« Laura 
je položila roko na svoje Sveto pismo in nadaljevala: 
»Branje te knjige je spremenilo moje cilje. Poma-
galo mi je spoznati, da lahko postanem drugačna 
oseba. Ljudje so neskončno pomembnejši od stvari 
in številk.« Sodelavcu je pogledala naravnost v oči 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



136

in dejala: »Paul, ali mi lahko, prosim, odpustiš? Pro-
sim, odpusti mi za ves stres, ki sem ti ga povzročila. 
Zagotovo je to vplivalo na tvoje zdravje in družin-
ske odnose. Ali mi lahko odpustiš?« Paul je težko 
pogoltnil in obotavljajoče rekel: »Da, Laura, lahko 
ti odpustim.« Laura je vstala, se zahvalila Paulu in 
zaključila: »Obljubim, da bo od sedaj drugače.« Tre-
tji čudež. Paul je pisarno svoje nadrejene zapustil 
zmeden, ker še vedno ni razumel, kaj se je zgodi-
lo, vendar se je počutil bolje. Občutil je olajšanje. 
Približeval se je konec delovnega dneva. Za pisal-
no mizo si je začel na list papirja nekaj zapisovati. 
Nato je papir vstavil v kuverto, jo dal v žep suknjiča 
in šel domov. »Hej, draga! Kako čudovito si videti 
danes!« je rekel in močno objel ženo – nekaj, kar že 
dolgo ni naredil. Pokleknil je k sinu in mu rekel: 
»Obleci si kratke hlače, kmalu se greva na dvorišče 
igrat z žogo.« Hčerkici je dejal: »Srček, pridi sem. 
Nekaj imam zate.« Paul je iz žepa potegnil kuverto 
in jo dal Isabeli. Ker je menila, da je to še eno pi-
smo, v katerem šola poroča o njenih napadih besa, 
ga je odprla previdno in obotavljajoče. V kuverti je 
našla list papirja z besedami: »Rad te imam, srček 
moj.« Z očmi, ki so se hitro polnile s solzami, se je 
trdno oklenila očetovega vratu in odločno, vendar 
nežno rekla: »V naši hiši potrebujemo Boga. V naši 
hiši potrebujemo ljubezen.« Četrti čudež.
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Julián Melgosa  •  Michelson Borges 

MOČ UPANJA
Kako premagati 

depresijo, zaskrbljenost, 
krivdo in stres

� Ali se opotekate pod težo bremena mnogih obveznosti 
in čutite, da se ne morete spopasti z vsemi hkrati?

� Ali se borite z občutkom krivde in se spopadate  
s takšno ali drugačno odvisnostjo?

� Kolikokrat si zaželite pustiti vsakdanjo norijo  
za sabo in odpotovati na dolge tropske počitnice?

� Hrepenite po tem, da bi se osvobodili krivde, ki ruši  
vaš notranji mir?

� Ali ste zaskrbljeni glede prihodnosti?
Milijoni ljudi trpijo za posledicami anksioznosti,  

depresije in stresa. Te težave so v hitrem, zahtevnem  
in zapletenem svetu postale del našega vsakdana.  
Mnogim ne uspe najti prave rešitve. 

Če vi ali pa nekdo, ki ga poznate, živite s katerokoli  
od zgoraj naštetih težav, je lahko ta knjiga prvi korak  
na poti do življenja miru, obnove in zdravja.
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