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Zdravje je ena od osnovnih 

potreb in za večino ljudi 

najvišja vrednota v življenju. 

Je ČUDEŽ!



Dejavniki nezdravega 

življenjskega sloga so:

nezdrav način prehranjevanja, 

telesna nedejavnost, 

kajenje, 

prekomerno pitje alkoholnih 

pijač in 

stresni način življenja.



STRES

je doživetje, ki se pojavi v situaciji, ki 

je ne znamo obvladovati in ji nismo 

kos, ker imamo občutek, da so 

naše zmogljivosti daleč preskromne 

glede na zahteve okolja in 

pričakovanja.



FIZIOLOŠKE REAKCIJE NA STRES

porast krvnega pritiska

porast srčne frekvence

porast ravni holesterola v krvi

upad imunske odpornosti

prekomerno potenje

suha usta

motnja apetita

slabost

bruhanje

driske

pogosto mokrenje



AKTIVNE REAKCIJE NA STRES

 razburjenje

 razdražljivost

 hiperaktivnost

 neobvladljiva jeza



PASIVNE REAKCIJE NA STRES

izčrpanost

pretirana utrujenost

depresivno občutje

zaspanost

brezvoljnost

dolgočasje

izgorelost in nemoč

potrtost

žalost

pretirana skrb za lastno zdravje

beg v izolacijo







Na kakšne načine se sproščate?

Kako se počutimo, ko smo sproščeni?



Kontrolira neprostovoljne funkcije telesa. Razdelimo ga na dva dela:

• Simpatični živčni sistem: je sistem za kratkoročno preživetje. Signal

nevarnosti vzdraži telo in ga pripravi za akcijo.

• Parasimpatični živčni sistem: je sistem za dolgoročno preživetje. Spodbuja

počitek in regeneracijo.

AVTONOMNI ŽIVČNI SISTEM



Zaznana grožnja v okolju ali grožnja v telesu (ki je lahko realna/nerealna) → ocena nevarnosti za nas

(ali to predstavlja nevarnost za nas?) → alarmna faza – boj ali beg odziv → aktivira se SIMPATIČNO

ŽIVČEVJE (sprošča se adrenalin, kortizol):

• poveča se energija v mišicah in določenih organih, poveča se dotok krvi v mišice,

• zmanjša se delovanje presnove,

• poviša se srčni utrip,

• sprošča se adrenalin

• dihanje je hitrejše, bolj plitvo,

• pojavi se lahko tresenje,

• potenje.

Ko nevarnost mine, se vklopi PARASIMPATIČNO ŽIVČEVJE (srčni utrip se upočasni, dihanje se

upočasni, mišice se sprostijo in umiri se celotno telo).

STRESNI ODZIV TELESA



ZAKAJ TOREJ SPROŠČANJE?

⚫ aktivira parasimpatično živčevje, zmanjša napetost,

⚫ poveča učinkovitost samokontrole in veča samozaupanje,

⚫ učinkovitejše spoprijemanje s stresom, 

⚫ za lajšanje bolečin (višji prag bolečine),

⚫ za izboljšanje spanja, zmanjšanje utrujenosti,

⚫ višja produktivnost,

⚫ kot preprečevanje/pomoč pri psihosomatskih boleznih (zvišan krvni tlak, migrene, 

razdražljiv prebavni sistem, astma), 

⚫ kognitivni učinki: večja dostopnost pozitivnih informacij v spomin, fleksibilnost misli, 

izboljšanje koncentracije in spomina, 

⚫ ena od osnovnih tehnik v terapiji anksioznosti (tesnobe), fobij in paničnih napadov.

Nujna je redna, dnevna vadba 20-30 min na dan, ki sčasoma privede do generalizacije

sprostitve do konca življenja.



TEHNIKE SPROŠČANJA

⚫ Tehnike, usmerjene na telo: progresivno mišično sproščanje, raztezanje

⚫ Tehnike, usmerjene na um in misli: vizualizacija, avtogeni trening, meditacija

SPLOŠNA NAVODILA:

⚫ izberemo tehniko, ki nam ustreza, naučimo se je in jo izvajamo v skladu z navodili. 

⚫ pomembna je redna vadba (vsak dan, tudi če je za krajši čas), 

⚫ na začetku vadimo v mirnem in nehrupnem prostoru, priporočljiva so udobna 

oblačila, 

⚫ tehniko izvajamo v primernem času, npr. pred spanjem, v času ko je najmanj 

motečih dejavnikov,

⚫ če se pojavijo bolečine, neprijetni občutki, se posvetujete z vodjo delavnice ali 

zdravnikom. 



DIHANJE

Dihalni vzorec: hitrost in globina dihanja (v stresu ali ob naporu dihamo hitro in plitvo, v

sproščenem stanju in ob počitku pa dihamo počasneje in globlje).

Tri tipi dihanja:

• trebušno je dihanje s trebušno prepono, značilno za sproščenost,

⚫ prsno dihanje – dviguje se prsni koš, pogosto pri telesnem naporu, v stresnih okoliščinah,

povezano je z anksioznostjo in napetostjo,

⚫ ključnično (s pljučnimi vršički): dvigne se ramenski obroč,

⚫ mešano

⚫ VAJA: „Kako diham?“

Pri ljudeh, ki trpijo za fobijami, paničnimi napadi ali drugimi vrstami anksioznosti, najdemo

eno ali obe sledeči vrsti problemov pri dihanju:

⚫ površno, plitvo prsno dihanje,

⚫ težnjo k hiperventilaciji: povzroči fizične simptome, zelo podobnim tistim pri paničnih

napadih.



TREBUŠNO DIHANJE

• omogoča najbolj optimalno izmenjavo plinov – kisika in ogljikovega dioksida,

• vpliva na nižjo frekvenco srca in manjše naprezanje,

• ne moremo biti napeti in hkrati dihati s trebušno prepono,

• aktivira parasimpatično živčevje (za sproščenost),

• povezujejo ga s prijetnimi čustvi.

VAJA – UČENJE TREBUŠNEGA DIHANJA





PROGRESIVNA MIŠIČNA 

RELAKSACIJA

• je sistematična tehnika za doseganje stanja globoke sprostitve na način, da mišice najprej napnemo

(5 sekund), potem pa jih sprostimo (10 sekund). Čas sprostitve naj bo zmeraj 2 – krat daljši!

• temelji na učenju sproščanja preko razlikovanja napetega in sproščenega stanja mišic,

• za najboljše rezultate je priporočeno tehniko izvajati redno (prva dva tedna 2 – krat dnevno, 15

minut, nato enkrat dnevno),

• pomembno je, da delamo po svojih zmožnostih in omejitvah (premočno zategovanje, bolečine ipd.)

KONTRAINDIKACIJE: manj priporočljiva za ljudi: ki jim osredotočanje na telo povzroča

nelagodje, za ljudi z zelo visokim pritiskom in srčne bolnike delamo samo sproščanje (brez krčenja),

ni primerno za nosečnice (zaradi sprožitve popadkov).

VAJA - SKUPINE MIŠIC ZA SPROŠČANJE (po Edmundu Jacobsonu) – delovni list



VIZUALIZACIJA

• preusmeritev pozornosti, skušamo doseči predvsem miselno, posledično pa 

tudi telesno sproščenost, 

• podobno sanjarjenju, 

• vizualizacija prijetnega kraja (gozd, morje), spomina (2 krat na dan, 10 

min,  v začetku), 

• vključimo vse čute (vid, vonj, okus, dotik, gibanje, temperaturo…). 

KONTRAINDIKACIJE: manj primerna pri posameznikih, ki niso zmožni

vizualizacije in popolnoma kontraindicirana pri akutni psihozi!

Učinkovita je pri: nižanju stresa, napetosti, depresiji in anksioznosti,

blaženju glavobolov, zmanjševanju kroničnih bolečin ter za osredotočenje.  

VAJA – VODENA VIZUALIZACIJA





HVALA ZA POZORNOST!



Webinar eVZD: 

Skrb za duševno zdravje 

v „korona dobi“ 

s tehniko sproščanja

Maribor, 13.11.2020


