
Udruga ZAJEDNICA – stručnost i multidisciplinarnost

Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u učenju „Osmijeh“

KAKO SE NOSITI S TEŠKIM SITUACIJAMA –
SA STRESOM

Što se doista može naučiti i primijeniti?



Teške 
situacije

Intimno neslaganja

Nezaposlenost ...Bolest ...

Obiteljske svaĎe...

Pritisci ...

Preopterećenost ...

Financijski problemi ...

Djeca ţele svoje ...

Starenje ...



Stres

Prilagodba

Nova rješenja

Ţivot ide dalje

IZAZOV

Narušeno zdravlje

Razvijanje STRESNE reakcije

neuspješna prilagodba

Teške situacije

PREDUGO I PRETEŠKO

konkretnoj osobi



DOŢIVLJAJ

tumačenje/ misao

osjećaj

Što sami sebi 

govorite?

Teška situacija
DOGAĐAJ

uvjerenja

stavovi

VAŠ SVIJET!

DOŽIVLJAJ SVIJETA



Što je 
stresna reakcija?

Ovo je preteško ...

uvjerenja

stavovi

 pojačano lučenje hormona stresa –
kortizola
 pojačana aktivnost simpatičkog 

živčanog sustava
 zatvoren krug neuravnotežene 

povratne sprege

Um i tijelo su jedan sustav

Aktiviranje određenih dijelova mozga -
biokemijske promjene u mozgu



SIMPTOMI STRESA

Moguća 

disfunkcija I 

bolest 

bilo kojeg 

organskog

sustava

Tjeskoba

Panični napadi

Anksioznost

Trajna napetost

Razdraţljivost

Preosjetljivost

Bezvoljnost

Nesanica

Ovisnost

Depresija



Što mogu drugačije?

Ovo je lako ...
PRIZNAJ!  

OSVIJESTI!

OBRATI PAŢNJU!

uvjerenja

stavoviVjerujem li?

SUOČAVANJE:

Naučiti raditi upravo s onim što u meni izaziva patnju !



Virtuoz



Trenutak tišine

OSVIJESTITE!
OBRATITE PAŽNJU!



Naš razigrani um

 Ili se sjeća ili zamišlja

 Govori – procjenjuje – prosuĎuje ...         

 Što je bilo - Što će biti - Što bi bilo kad bi bilo ...  

 Okupiran idejama koje su naša stvarnost

Naša je stvarnost ono na 

što smo usredotočeni - fokusirani !



Što odreĎuje fokus? 

Vrijednosti i uvjerenja
Ono što visoko vrednujemo i u što vjerujemo pokreće i motivaciju

Motivacija
Nezadovoljene potrebe usmjeravaju fokus ka onome što 

mislimo da će nas zadovoljiti!

Stanje
Emocionalno/fiziološko  stanje – usmjerava i odreĎuje 

produkcije uma

Svjesna odluka
Obratiti paţnju na trenutno iskustvo – ovdje i sada.

Osvijestiti ono što je obično izvan svijesti.



Zašto osvješćivati?

Stvaramo novo mentalno iskustvo

MENTALNE NAVIKE : 

utabani neuralni krugovi – učvršćene sinaptičke veze

TRENIRAMO MOZAK!

NEUROPLASTIČNOST:                                                              

Cijeli ţivot se stvaraju novi neuralni krugovi



Što treniramo?

 Promatrati svoje trenutno iskustvo 

bez  očekivanja i prosuĎivanja!

 Prihvatiti ono što je ionako već tu!

 Vjeţbamo svoju usredotočenost!





Uz DISANJE i OKUS, moţemo promatrati i :

TIJELO – miris, zvuk, kinestetiku

EMOCIJE

MISLI

UM 

SVAKODNEVICU

Prisutni smo i pronalazimo 

svoje mirno mjesto sve bliskiji sa sobom!

Svjesno se otvaramo iskustvu 

takvom kakvo jest i ništa ne prosuĎujemo

TRENIRAMO DRUGAČIJI ODNOS PREMA 

SVEMU ŠTO NAM SE DOGAĐA!

DONOSIMO BOLJE ODLUKE!



Riječ znanstvenika ...

Philippe R. Goldin, Ph.D., klinički psiholog, Sveučilište Stanford, 

Odjel psihologija – neuroznanstvena istraživanja utjecaja 

vjeţbanja svjesnosti na regulaciju emocija

Richard J. Davidson, Ph.D. profesor psihologije i psihijatrije 

i voditelj Laboratorija neuroznanosti emocija sveučilišta Wisconsin, 

osnivač i voditelj Centra za istraživanje zdravog uma –

neuroznanstvena istraživanja u psihosomatskoj medicini –

vjeţbanje svjesnosti i somatsko zdravlje

Jon Kabat – Zinn, PH.D., molekularni biolog, osnivač i voditelj 

Centra za svjesnost u medicini, zdravstvenoj skrbi i društvu i 

Klinike za stres Medicinskog fakulteta Sveučilišta Massachusetts –

Istraţivanja redukcije stresa vjeţbanjem svjesnosti 



Praktični savjeti ...

 Kretanje – tjelovjeţba, šetnje ...

 Pravilna prehrana

 Druţenje, dobra komunikacija, 

smijeh, podrška

 Glazba

 Masaţa

 Tehnike opuštanja

 Hobi

 ...

PRIZNAJ OSNAŢI SE:
UZMI ODMAK

Što god odabrali:  

BUDITE SVJESNO U TOME!

OBRATITE PAŢNJU NA TRENUTNO ISKUSTVO!



Kako neka teška situacija moţe ... probuditi 

virtuoza

u našem umuNitko ne zna ... 



VODONOŠA


