V pomlad brez
stresa

Spomladanski novičnik
Srečko je dobro
Pripravile: Ana Zadel, Ajda Opara
in Naja Zidar
Mentorica: Alenka Kompare

Uvod
Dijakinje in dijaki 3. gimnazije pri ITS družboslovje mesečno
pripravljamo novičnik, namenjen ozaveščanju pomena
dobrega počutja in duševnega zdravja ter aktivni skrbi zanj.
Novičnik – poimenovali smo ga Srečko je dobro – vsebuje
zanimive psihološke vsebine, nasvete, kako poskrbeti zase,
delovne liste z različnimi vajami, ideje za preživljanje
prostega časa in še marsikaj drugega.
Spomladanski novičnik "V pomlad brez stresa" smo
pripravile: Ana Zadel, Ajda Opara in Naja Zidar

Kazalo vsebine:
Stres v šoli + tvoj pogled na stres
Naučimo se učiti (Pomodoro tehnika)
Tehnike sproščanja + vaje:
Dihalne tehnike
Joga
Čuječnost

Okusna pomladna prigrizka:
Hrustljava čičerika
Energijske kroglice za možgančke

Stres v šoli
Se ti kdaj zgodi, da pred pisnim preizkusom iz matematike
ne moreš spati? Se težje zbereš pri učenju in si manj
zapomniš? Gledaš televizijo ali spremljaš družbena
omrežja, namesto da bi se učil/a? Prepogosto obiščeš
hladilnik? Razmišljaš, da ne zmoreš?

Navedeni so pogosti znaki stresa, ki se pojavi v
situacijah, ki jih ocenimo kot obremenjujoče .
Raven stresnih hormonov se poveča predvsem pred
kritičnimi dogodki v šoli, kot so kontrolne naloge,
spraševanja, govorni nastopi. Ljudje se ob stresu
odzovemo tako psihično kot telesno. Saj poznaš občutek
pospešenega razbijanja srca, stiskanja v prsih, potenja,
drhtenja in znake splošnega slabega počutja?
Zaradi stresa, še posebej, če ocenimo, da izzivom nismo
kos, da so zahteve prevelike, smo vznemirjeni,
prevladujejo negativna čustva in misli. Nemir povzroči,
da se med učenjem težje zberemo, pa tudi naučeno
pozabimo mnogo hitreje.

Obdobje odraščanja je zaradi telesnih, duševnih in drugih
sprememb že samo po sebi zahtevno in stresno, poleg tega
pa se mladostnik iz dneva v dan sooča z novimi zahtevami
in pričakovanji, ki jih nalaga neposredna okolica.
Nekateri se v tem okolju znajdejo bolje kot drugi. Daljša
stresna situacija lahko vodi celo v potrtost in depresijo.

Stres ni vedno negativen.

Razlikujemo namreč dve vrsti stresa:
• Negativni stres (distres): doživljamo ga kot neprijetnega.
Izvira iz obremenitev, ki so neprijetne ali grozeče (npr.
razočaranje zaradi izgubljene priložnost, prevelika
zaskrbljenost zaradi učnega uspeha, izključenost iz
družbe). S tem so povezana čustva jeze, besa, dolgočasja …
• Pozitivni stres (eustres): doživljamo ga ob izzivih; ko
ocenimo, da so naše zmožnosti večje od zahtev iz okolja. Še
vedno smo vznemirjeni, a hkrati doživljamo pozitivna
čustva, npr. ob prvem zmenku, pričakovanju uspeha,
zaželenih življenjskih spremembah …
Stresnost neke situacije ali dogodka ni za vse ljudi enaka.
Določajo jo starost, izkušnje, vrednote, okoliščine …
Pomembna pa je tudi življenjska in miselna naravnanost
ter medsebojni odnosi.

Tvoj pogled
na stres
S katerimi trditvami o stresu se bolj strinjaš?
Katera miselnost je bolj podobna tvoji?
MISELNOST 1: Stres je škodljiv.
- Doživljanje stresa me izčrpa in slabi moje zdravje.
- Zaradi stresa sem manj učinkovit/a in storilen/na.
- Učinki stresa so negativni, zato se je stresu dobro
izogibati.
MISELNOST 2: Stres prinaša izboljšanje.
- Doživljanje stresa poveča mojo vitalnost in krepi zdravje.
- Zaradi stresa sem bolj učinkovit/a, imam več energije.
- Učinki stresa so pozitivni, zato je dobro, da stres
sprejmemo.
Nove raziskave kažejo, da je zmeren stres, če ga pozitivno
sprejemamo, lahko dober in koristen. V mnogih primerih
namreč ni nevaren sam stres kot tak, ampak kombinacija
stresa in prepričanja, da je stres škodljiv (miselnost 2).
S stresom se bomo torej lažje spoprijemali in bo imel manj
škodljive posledice, če bo pri nas prevladovala miselnost 1.

Naučimo se učiti
Pomodoro tehnika

Si se kdaj vprašal/a, kako se učiti bolj učinkovito?
Pri učenju si lahko pomagamo z različnimi metodami in
tehnikami učenja, npr: miselni vzorci,
pojmovne mreže, učenje s samolepilnimi listki,
učne kartice, uporaba Paukove strategije,
podčrtovanje, uporaba asociacij ...
Vsak izmed nas si med šolanjem izbere učne strategije,
ki so zanj bolj učinkovite.

V nadaljevanju je podrobneje predstavljena Pomodoro
tehniko, ki jo je leta 1980 razvil Francesco Carillo.
Ime pa je dobila po kuhinjskem merilniku časa, ki po obliki
spominja na paradižnik (it. pomodoro).
Ta tehnika učenja od nas zahteva, da posvetimo 25 minut
maksimalne koncentracije eni sami nalogi, brez kakršnih
koli motenj. Po 25 minutah si vzamemo 5 minut odmora,
nato pa se spet vrnemo k učenju. Številne študije dokazujejo,
da se ljudje tako učijo hitreje, saj so možgani zmožni visoke
ravni koncentracije v kratkem obdobju.

Kako uporabljati
Pomodoro tehniko
Osnove tehnike so preproste in učinkovite.
1. Izberi nalogo, ki jo želiš narediti.
Naloga je lahko obsežna, lahko majhna, lahko nekaj,
s čimer odlašaš že celo večnost … Pomembno je, da gre za
dejavnost, ki zahteva popolno pozornost.
2. Nastavi časovnik na 25 minut.
Obljubi si: To 25-minutno nalogo bom naredil/a in se ne
bom pustil/a motiti.
3. Vztrajaj pri delu, dokler časovnik ne zazvoni.
Za 25 minut se dobesedno potopi v nalogo. Če se
nenadoma spomniš, da moraš storiti nekaj drugega, si
opravilo zapiši na papir, in nadaljuj z nalogo.
4. Vzemi si kratek odmor (5 minut).
Globoko zadihaj, spij kozarec vode, naužij se sonca ob
odprtem oknu ali naredi nekaj drugega, kar te sprošča.
5. Vsake 4 sklope si privošči daljši odmor.
Ko si predelal/a 4 sklope po 25 minut, si privošči daljši
odmor. Najmanj 20 minut. V tem času bodo tvoji
možgani vsrkali nove informacije in si spočili.

V pomoč pri izvedbi ti je lahko tudi katera izmed
mobilnih aplikacij, ki so brezplačno dostopne na spletu,
a bodi pri tem pazljiv/a. Če veš, da ti ukvarjanje s
telefonom hitro preusmeri pozornost drugam, si raje
pomagaj kar z navadno uro.
Poslušaš lahko tudi zvočni posnetek
"S paradižniki nad odlašanje ali
pomodoro tehnika" na portalu
To sem jaz
(https://www.tosemjaz.net/).
Portal vsebuje različne smernice, kako
se učiti in kako premagati najpogostejše
stiske, ki se lahko pojavijo pri učenju.

Tehnike
sproščanja
Dijaki smo tudi v pomladanskem času lahko v stresu zaradi
šolskih obveznosti. Pomembno je, da se naučimo negativni
stres obvladovati, drugače bo stres nadzorovati nas.
Učinkovite pri spoprijemanju s stresom so tehnike
sproščanja, ki delujejo v nasprotni smeri kot stres.
Za stres je namreč značilen odziv »boj ali beg«
ter aktivacija številnih notranjih sistemov; centralnega
živčnega sistema, pa tudi metabolizma, srčno-žilnega
sistema, vse do mišic in možganskih funkcij.
Namen tega odziva je učinkovito spoprijemanje
z ogrožajočimi situacijami. Vendar se s stresom pogosto
odzivamo tudi v situacijah, ki niso ogrožajoče, npr. pisanje
maturitetne naloge, ustno ocenjevanje.
V tem primeru telesu ne dopustimo počitka in umiritve, kar
lahko vodi v izgorelost ali celo nastanek marsikatere
telesne bolezni ali duševne motnje.

Dihalne tehnike
Dihanje je osnovna funkcija
organizma, ki se izvaja
avtomatizirano. Pogosto se ne
zavedamo pomena, ki ga ima dihanje
za naše zdravje in dobro počutje.
Dihalne tehnike so najbolj osnovne in preproste tehnike
sprostitve, ki jih lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli.
Globoko dihanje, počasi in s trebušno predpono,
pozitivno vpliva na počutje in zmanjšuje stres, hkrati pa
lažje predelamo strah in ostale neprijetne občutke.
Globoko dihanje tudi umirja srčni utrip, uravnava pritisk
in zmanjšuje napetost.

VAJE (dve enostavni dihalni tehniki)
Ritmično dihanje (3-3): Vdih 3 sekunde, izdih 3 sekunde,
prehajaj iz vdiha v izdih, ne zadržuj (vdih 2 3, izdih 2 3, vdih
2 3, izdih 2 3 …). Vajo delamo, dokler se ne umirimo.
Trebušno dihanje: Roko položimo na trebuh. Ko vdihnemo
skozi nos, se mora trebuh napeti, izdihnemo skozi usta,
trebuh se zmanjša. Osredotočamo se na dihanje s trebuhom
in tako možganom sporočamo, da je vse v redu, zmanjšamo
pa tudi negativne misli, saj smo osredotočeni na dihanje.
Dihalne tehnike so podlaga za vse ostale tehnike
sproščanja, ki sledijo.

Joga
Za jogo si najverjetneje že slišal/a. Izhaja iz Indije, na
začetku so jo izvajali hindujci in budisti, danes pa je
razširjena po celem svetu.
Nekatere pozitivne strani vadbe joge so: pospešimo krvni
obtok, umirimo srčni utrip, raztezamo in krepimo telo.
Z ustreznim dihanjem umirimo tudi um in se tako
učinkovito sprostimo.

VAJA (za zdravo hrbtenico)
Postavi se na vse štiri. Dlani postavi v linijo ramen, prste na
dlaneh pa razširi, tako da čim bolj čutiš tla pod seboj. Kolena naj
bodo pod kolki in v širini kolkov, torej pod kotom 90 stopinj.
Narte položi na tla, hrbet je vzporeden s tlemi.
Na vdih ulekni hrbtenico. Gib naj se začne v medenici, ki se
zarotira naprej proti tlom (nežno, ne preveč), gib nato potuje po
hrbtenici navzgor do odpiranja prsnega koša in pogleda naprej.
V tej fazi ustvarjaš hrbtenico dolgo, tudi vratni del. Bistvo je v
odpiranju prsnega koša.
Na izdih naredi nasproten položaj – grbo s celim hrbtom, kot
želva. Tudi tu se gib začne v medenici, ki se zarotira nazaj, nato
sledi po hrbtenici navzgor, na koncu poglej popek. Ko ustvarjaš
grbo, roke pritisni v tla.
Vajo ponovi 10-20-krat, če ti ustreza, lahko katerega od
položajev tudi zadržiš. Pomembna je usklajenost giba in diha.

Čuječnost
Si kdaj vzameš nekaj časa zase? Da preprosto
ugasneš misli ter ne razmišljaš o ničemer,
ampak se aktivno zavedaš sedanjega trenutka?
To je čuječnost.
Načrtno in nepresojajoče usmerjanje pozornosti na
tukaj in zdaj. Stanje, ko resnično doživljamo
trenutek, v katerem smo, se zavedamo svojih misli in
opazujemo tisto, kar se dogaja znotraj nas.
Poskušamo ostati mirni in ne premišljujemo o
obveznostih in dolžnostih, ki nas morijo.
Preprosto smo, obstajamo.
Čuječi smo lahko v vsakodnevnem življenju – med
opravljanjem dnevnih obveznosti – ali pa si načrtno
vzamemo nekaj minut in izvedemo vajo čuječnosti.

VAJA (dva predloga, kako izvajati
čuječnost)
• Ko ješ ali piješ, lahko najprej opazuješ, kako izgleda
tvoja hrana ali pijača, kot da bi jo videl/a prvič
življenju (Kakšne barve in oblike je? Kakšen vonj
ima?). Nato naredi en grižljaj ali požirek in zadrži na
jeziku, da začutiš okus (Se okus kaj spreminja? Je
toplo ali hladno?). Ponovi še z naslednjimi grižljaji
ali požirki. Se ob koncu počutiš kako drugače kot
običajno, ko ješ in piješ?

• Na čuječnost se lahko spomniš tudi med sprehodom v
naravi ali po mestu in se med hojo osredotočiš na zvoke, ki
jih oddajajo tvoji čevlji, oblike, ki jih vidiš pred seboj, vonj, ki
te obdaja … Poskušaj se zavedati vsega, kar te obkroža,
vsak čut posebej: vid, zvok, vonj, okus, tip …. Svoje občutke
zapiši na spodnji list.

Okusna pomladna
prigrizka
Priprava hrane je lahko sproščujoč način preživljanja
prostega časa. Dobri in zdravi prigrizki pa so tudi
priboljšek, ki si ga privoščimo, da se pocrkljamo ali kot
nagrado za dosežene cilje. Tako smo prijazni do sebe in
ohranjamo motivacijo za doseganje ciljev.

Hrustljava čičerika
425g pločevinka čičerike
1 žlica olivnega olja
2 žlici tekočega medu
0,5 žličke mletega cimeta
1 ščepec mletega muškatnega oreščka
2 ščepca soli
Pečico segrejemo na 190 stopinj celzija. Nizek pekač obložimo
s papirjem za peko. Čičeriko iz pločevinke stresemo na cedilo,
speremo pod tekočo vodo in odcedimo. Stresemo jo na čisto
brisačko in dobro osušimo.

Osušeno čičeriko v enem sloju razporedimo po pekaču.
V ogreti pečici jo pečemo približno 45 minut, da postane
lepo hrustljava. Med peko jo po potrebi premešamo.
V večji skledi zmešamo olje, med, sol, cimet in muškatni
orešček. Dodamo pečeno čičeriko ter dobro premešamo, da
se vsa zrna enakomerno začinijo. Čičeriko lahko takoj
postrežemo ali pa jo razporedimo po pekaču in pečemo v
ogreti pečici še 10 minut. Postrežemo toplo ali hladno.

Energijske krogljice za
možgančke
100g grobo sesekljanih orehov
100g grobo sesekljanih indijskih oreščkov
(pomembno je, da izberemo nesoljene in nepražene)
100g grobo sesekljanih blanširanih mandljev
50g instant ovsenih kosmičev
150g sesekljanih datljev
100g sesekljanih suhih sliv
100g sesekljanih suhih marelic
2 žlici sezamovih semen
2 žlici nesladkanega kakava v prahu
1 žlička mletega cimeta
2 žlici medu
90g mletih orehov (posip)

V ponev stresemo grobo sesekljane orehe, indijske oreščke
in mandlje. Pristavimo na štedilnik in na srednji temperaturi
med občasnim mešanjem segrevamo 2 do 3 minute,
da se oreščki rahlo popražijo.
Popražene oreščke stresemo v kuhinjski mešalnik (blender),
kjer jih drobno zmeljemo. V mešalnik dodamo kosmiče, marelice,
datlje, slive, sezamova semena, kakav, cimet in med.
Sestavine mešamo še 2 do 3 minute oziroma toliko časa,
da dobimo gladko in enotno zmes.
Zmes razdelimo na približno 50 g težke koščke,
ki jih z navlaženimi rokami oblikujemo v kroglice.
Kroglice povaljamo v mletih orehih.
Pripravljene kroglice lahko takoj postrežemo, ali pa jih hranimo
v tesno zaprti posodi v hladilniku.

