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Zakaj vam govorim o stresu?



Anketa 1: Sem pod stresom?

1. Nikoli 

2. Redko

3. Občasno

4. Pogosto

5. Zelo pogosto

Mentimeter: 70 86 51



Živimo v stresnih časih

• 28% zaposlenih v EU (56 milijonov ljudi) čuti stres na delu.

• Stres na delovnem mestu skrbi 79% managerjev v EU.

• Manj kot 30% organizacij v EU ima programe za obvladovanje 
stresa na delovnem mestu.

• Stroški organizacij v EU zaradi stresa so 617 BN EUR 
(bolniške odsotnosti, zmanjšanje produktivnosti, stroški 
zdravstvenega sistema, stroški programov za invalide).

Vir: Evropska agencija za varnost in zdravje na delu (EU-OSHA)



Kaj pa Slovenija?

• 45,6 % zaposlenih v Sloveniji meni, da je njihovo zdravje 
ogroženo zaradi dela. 

• Nivo stresa pri delu je drugi največji v EU, takoj za Grčijo. 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 2011).

• Večina organizacij v Sloveniji se s stresom na delovnem mestu 
še ne ukvarja resno.

Vir: Ekonomska demokracija, 2014



Kaj je stres?

• Negativen odziv človeškega organizma na različne dejavnike 
(stresorje).

• Samodejni odziv telesa na grožnjo (fight-or-flight response). 

• Stres vpliva negativno na fizično in čustveno počutje.



Simptomi stresa

Duhovni
pomanjkanje smisla življenja

pomanjkanje motivacije

Fizični
glavobol

utrujenost
povišan srčni utrip 
povišan krvni tlak
bolečine v križu

zaprtost

Čustveni
slaba koncentracija

razdražljivost
depresivnost

Vedenjski
pomanjkanje življenjske energije

težave v odnosih
nespečnost



Zakaj nastane stres?

PRAVI VZROK?



Leonado da Vinci:
Homo Vitruvian, 1490

Človek je 

energijsko 

bitje



Stres iz energijskega stališča

• Zaradi zakrčenosti telesa blokiramo pretok energije po telesu.

• Hkrati se zapremo pred dotokom energije v nas.

• Sčasoma se energijsko izpraznimo.



Stres iz energijskega stališča



Komponente človeškega bitja

• Materialna (organi, telo, zdravje)

• Umska (čustva, misli, prepričanja)

• Energijska (vitalnost, pojava) 

• Informacijska (zavest, duša, višji jaz, šesti čut)
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Telo

Kako obvladati stres in zaživeti bolje?

Um, čustva

Zavest Energija

„Software“

„Hardware“



Stres in telo

• Glavoboli.

• Bolečine v križu.

• Utrujenost.

• Povišan srčni utrip in krvni tlak.

• Izločanje kortizola.

• Oslabljen imunski sistem (okužbe,…).

• Povečana telesna teža.



Kako poskrbeti za svoje telo?

• Dovolj časa za spanje (vsaj 6 ur na dan, med 22:00 in 4:00).

• Izogibanje slabim življenjskim navadam (npr. kajenje, alkohol, droge, 

ponočevanje, nezdrava ali težka hrana, fizično izčrpavanje). 

• Zdrav zajtrk, čas za kosilo, ne jesti pozno zvečer.

• Skrb za gibanje (vsaj 3 krat na teden). 

• Krajši odmori za regeneracijo čez dan. 

• Energijska pretočnost telesa.



Anketa 2: Kako skrbim za svoje telo?

1 - preslabo 

2 – slabo

3 – srednje

4 – precej dobro

5 – odlično

Mentimeter: 70 86 51



Kako izboljšati energijsko pretočnost telesa

Pingvin. Jackson.



Stres in čustva

• Razdražljivost.

• Pretirana čustvenost.

• Občutljivost.

• Depresija.



Kako poskrbeti za svoja čustva?

• Hobiji v katerih uživamo.

• Šport.

• Čas za druženje z družino in prijatelji.

• Gibanje v naravi na svežem zraku.

• Glasba, petje, ples. 

• Meditacija.

• Pozitivnost. 



Anketa 3: Kako skrbim za svoja čustva?

1 - preslabo 

2 – slabo

3 – srednje

4 – precej dobro

5 – odlično

Mentimeter: 70 86 51



Vaje za obvladovanje čustev



Stres in energija

• Slaba koncentracija.

• Nespečnost.

• Pomanjkanje, izgubljanje življenjske energije.

• Črnogledost.

• Izločanje adrenalina.



Kako poskrbeti za svojo energijo?

• Sproščenost pri delu, tudi če je delo zahtevno.

• Hvaležnost (za ljudi, dogodke in življenje).

• Zaupanje v življenje, brez strahov pred prihodnostjo.  

• Akupunktura, akupresura.

• Jutranja priprava na dan.

• Qi gong, Yoga, Tai chi.

• Masaže.



Anketa 4: Kako skrbim za svojo energijo?

1 - preslabo 

2 – slabo

3 – srednje

4 – precej dobro

5 – odlično

Mentimeter: 70 86 51



Vaje za izboljšanje energije

Tapkanje meridianov. 



Stres in duša

• Pomanjkanje smisla življenja.

• Pomanjkanje motivacije.

• Zapiranje vase.

• Maščevalnost.

• Težave v odnosih.

• Brez kompasa. 



Kako poskrbeti za svojo dušo?

• Občutek za opravljanje določenega poslanstva.

• Pomoč drugim in prispevek k boljšemu svetu.

• Rituali za sprostitev in notranjo napolnitev.

• Druženje z ljudmi, ki nas bogatijo.

• Hobiji v katerih uživamo. 

• Prakticiranje stanja brez misli.

• Prejemanje svežih sporočil iz vesolja.



Anketa 5: Kako skrbim za svojo dušo?

1 - preslabo 

2 – slabo

3 – srednje

4 – precej dobro

5 – odlično

Mentimeter: 70 86 51



Vaje za bogatenje duše

Sproščanje


