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ČLOVEK V SVOJI POVEZANOSTI
Z OKOLJEM

 Človekove potrebe, motivi, cilji, vrednote

 Iskanje prilagoditve, ravnovesja

 Iskanje zadovoljstva, sreče, smisla življenja

 Človekov um, mišljenje – moč za premagovanje ovir, a tudi 
vir trpljenja



STRES 

• STRES   =   telesni in duševni odziv na resnično ali domnevno 
neprijetnost oziroma nevarnost (na spremembe, ovire, 
pritiske itd.)

• Alarmni odgovor, evolucijsko pogojena, vrojena reakcija ‘’boj 
ali beg’’

• STRES =  zahtevnost situacije : ocena, kako smo sposobni 
obvladati zahteve 

• Vrste stresorjev: fizični, telesni, socialni, psihološki

• Zapletenost in prepletenost telesnega in psihičnega 
dogajanja ob stresu

• Negativni in pozitivni učinki stresa



ŠKODLJIVI UČINKI STRESA

• Učinek kratkotrajnega stresa, travmatskega stresa, 
kroničnega stresa

• Ogrožanje telesnega in duševnega zdravja

• Neposredni vplivi, slabitev imunskega sistema

• Kopičenje stresa – izgorevanje, zlom

• Stres kot izvor novih težav – spreminja naš pogled na stvari –
tesnoba, depresivnost 



OBVLADOVANJE STRESA

• Nezreli, škodljivi načini premagovanja stresa

• Odstranjevanje, izogibanje, zmanjševanje izvorov stresa

• Razbremenjevanje in sproščanje

• Drugačen pogled na situacijo (spreminjanje ocene situacije, 
humor , sprejemanje , čuječnost) 



OSEBNOST

OCENA SPOSOBNOSTI 
OBVLADOVANJA

OCENA SITUACIJE

ŽIVLJENJSKE OBREMENITVE

DOŽIVLJANJE STRESA



OSEBNOST, ČUSTVA, STRES
IN ZDRAVJE

• Čustvena stabilnost

• Hostilnost, cinizem, pretirana tekmovalnost

• Perfekcionizem

• Podredljivost, odpovedovanje, zatajevanje čustev in hotenj

• Dispozicijska plašnost in zaskrbljenost

• Osebna čvrstost

• Optimizem in upanje



OSEBNOSTNA ČVRSTOST

• Tri značilnosti psihološke čvrstosti, odpornosti :

- občutek, da obvladamo situacijo

- predanost, zavzetost

- sprejemanje situacije kot izziv 

• Doživljanje smisla 

• Premagovanje krize kot priložnost za osebnostno krepitev



POMEN 
POVEZANOSTI Z DRUGIMI

• Čustvena povezanost – doživljanje smisla življenja

• ‘’Nekoga moraš imeti rad … , pa čeprav …’’

• Dobri odnosi z drugimi – krepitev zdravja, opora v krizi

• Pomen dobre komunikacije (poslušanje, izražanje samega 
sebe …)

• Izgube in njihove posledice za telesno in duševno zdravje

• Rane v odnosih z drugimi in odpuščanje



DELO IN STRES

• Delo in ustvarjanje – vrednota, usmerjenost k smislu 
življenja

• Največji stres – kombinacija velikih zahtev (odgovornosti) in 
majhne možnosti nadzora oziroma odločanja

• Izguba službe, grožnja izgube službe, nezaposlenost

• Učinkovito spoprijemanje z zahtevami, obremenitvami, 
omejitvami in pritiski – bolje kot zgolj odstranjevati izvore 
stresa

• Skrb za dobre odnose na delovnem mestu 



SOOČANJE S STRESOM IN ČUSTVI -
– SOOČANJE S SEBOJ

• Sprejemanje in spreminjanje samega sebe

• Kaj lahko pri sebi spreminjamo in česa ne moremo

• Spreminjanje čustvenega odzivanja, razmišljanja, vedenja

• Učenje tehnik sproščanja, življenjskih spretnosti, čuječnosti


