
VZPOSTAVITEV DOBRIH NAVAD, KI PODPIRAJO DUŠEVNO BLAGOSTANJE 

 

Duševno zdravje je nujno in neločljivo povezano z našim splošnim zdravjem. Skrb za duševno 

zdravje nam omogoča dinamično uravnovešanje fizičnih, duševnih, čustvenih in duhovnih elementov. 

Duševno ravnovesje vodi do čustvenih, psiholoških in socialnih blagoslovov. Dobro duševno zdravje 

nam omogoča, da okusimo slast življenja s prijatelji, družino in vsemi drugimi bitji, s katerimi pridemo 

v stik. 

Duševno zdravje je rezultat dobrih navad, ki podpirajo duševno, telesno, čustveno in duhovno rast. 

Na delavnici, ki je potekala v Belgiji, vodila pa jo je krovna organizacija in financirala Erasmus+, smo 

predstavili nekatere ključne elemente duševnega zdravja in vključili nekaj navad, ki sodijo zraven. 

 

Živeti v trenutku – filozofija in preprosta logika nas učita, da obstaja samo en trenutek. Ta 

trenutek je tukaj in zdaj. Ni preteklosti, so samo spomini. In ni prihodnosti, le sanje o rezultatu naših 

dejanj. Ko preteklost vlečemo s seboj, nas psihično pritiska, še posebej, če je preteklost polna 

obžalovanja in krivde. To lahko človeka pripelje do bolezni, imenovane depresija. Po drugi strani pa 

lahko od realnosti bežimo z iluzijami o prihodnosti. V prevelikem upanju lahko izgubimo tla pod 

nogami, skrb pa nam na ramena nalaga breme, ki nas duši. Temu pravimo tesnoba, ker teža, ki jo 

nalagamo na prsi, našemu dihanju preprečuje prosto pot. 

Da bi se izognili težavam iz preteklosti in prihodnosti, se spustimo v sedanji trenutek. Uporabljamo 

svoja čutila in opazujemo, kako se odzivajo na okolico. Za poglobitev čutnih zaznav lahko uporabimo: 

• Poslušanje ptičjega petja v gozdu 

• Gledanje umetniškega dela in opazovanje njegovega sporočila 

• Vohanjerož in aromatičnih sveč.   

• Občutek lubja drevesa 

• Okušanje okusa sadja 

 

 

Gibanje telesa – telo je naše transportno sredstvo na poti življenja, ki ga vodijo naši možgani in je 

vir našega uma. Ko je telo napeto, impulzi iz naših možganov ne prehajajo skozi telo. 

obstajajo prakse, s katerimi sprostimo napetost v telesu in omogočimo dober pretok energije skozi 

telo in um. Za sprostitev telesa lahko uporabimo naslednje zdrave navade: 

• Tek 

• Ekipne športne igre  

• Ples 

• Petje 

• Joga 

 

 



Izkazovanje hvaležnosti – motiv sodobnega sveta je hrepenenje po obilju. Želimo si več 

denarja, prijateljev, potovanj, pozornosti drugih, uspeh itd. Živimo v dobi, ko so informacije zlahka 

dostopne. Svoje zmage slavimo in jih delimo z drugimi na družbenih omrežjih. Primerjamo se s tem, 

kdo je v življenju uspešnejši, kar lahko vodi v nezadovoljstvo s trenutnim družbenim položajem.  

Da se znebimo nezadovoljstva, ki izvira iz pomanjkanja uspeha, lahko uporabimo hvaležnost za vse 

lepote, ki jih okusimo na svoji življenjski poti. Svojo hvaležnost lahko izkažemo tako, da: 

• Pisanje stvari, za katere smo hvaležni 

• Pozornost do ljudi, za katere smo hvaležni  

• Prostovoljno delo 

• Spoštovanje drugih 

• Sprejemanje vseh živih bitij 

 

Igrivost – velik pomen pripisujemo življenjskim dogodkom, ki nas vlečejo v prihodnost in 

preteklost. Izgubimo se v lastnih glavah, ker nas je sram in strah pred neuspehom. To je nepotrebna 

teža, ki si jo nalagamo na ramena. V naših srcih je napetost, ki povzroča trenja, ki nas utrudijo. 

Sprostimo se. Naj bo naše telo kot pero, ki ga nosi veter. Bodimo spontani in poslušajmo svoje telo. 

Še posebej naše srce, ki je vir našega življenja v naših telesih. Za igrivost ne potrebujemo navad. 

Igrivost pride sama od sebe, vendar jo običajno potlačimo. Pustimo ji naj se izrazi. Ampak amo za 

idejo: 

• Splezati na drevo 

• Pozdravi neznanca 

• Ples z metlo 

• Zažvižgajte pesem v javnosti 

• Zaploskejte, če vas je nekdo navdušil 

 


