
Duševno zdravje

C E N T E R  Z A  D U Š E V N O
Z D R A V J E  O D R A S L I H

v prazničnem času



Božično – novoletni prazniki so iz družbenega vidika »promovirani«
kot poseben, praznični čas, katerega se radostimo ter ga z veseljem
pričakujemo. Ob tem pa pozabimo, da se vsak z idejo »veselega
decembra« ne more poistovetiti. 

Prekomerno oglaševanje prazničnega časa, kot izjemno radostnega
ter posebnega, lahko v marsikomu, ki se s takšnimi občutki težko
poistoveti, povzroči dodatno stisko ter občutek izoliranosti,
osamljenosti, nerazumevanja itd. 

Veliko ljudi namreč ne čuti močne podpore skupnosti in jim
posledično »družinski čas« lahko povzroča še več notranjih
frustracij, nemira in jeze. Ker morda tovrstne občutke težje
nadzirajo, le te izražajo preko različnih nekonstruktivnih vedenj,
njihovo čustveno ravnovesje pa se posledično poslabša. 
 

Ne pozabimo, ob prazničnem času lahko začnemo intenzivneje
razmišljati o svoji družini in svojih bližnjih ter morebitnih
obžalovanjih, zamerah, nesoglasjih, ki jih čutimo do njih. Morda
postanemo bolj senzitivni za okolico, manj tolerantni do določenih
dejanj, itd. Ob tem pa krepimo obrambna vedenja, da nas  tovrstne
frustracije ne bi povsem iztirile.



Ali imam dovolj finančnih sredstev za obdarovanje bližnjih? 

Ali sem si (dovolj) blizu s svojo družino ter ali imam ljudi s katerimi želim
preživeti ta čas? 

Kaj bom počel-a, ker vem, da bom ostal-a sam-a?

Zakaj je v družbi toliko ravnovesij med različnimi sloji?  

V tem prazničnem času se lahko marsikdo začne spraševati npr.:  
 

   

    

 
 

občutek osamljenosti,
želja po izogibanju (npr. obdarovanja, druženju, pogovorov o
praznovanju itd.), 
zapiranje vase, izolacija, 
jeza (na sistem, promoviranje praznikov, itd.) 
povečanje samopoškodbenega vedenja,  
povečano konzumiranje alkohola in drog,
motnje hranjenje, motnje spanje, zmanjšan apetit, 
povečani občutki sramu ter krivde (npr. da druge ne moremo
obdariti ker nimamo dovolj denarja, nimamo svoje družine itd.) 
tesnobnost (npr. ob srečanju z družinskimi člani s katerimi
nimam dobrih odnosov), 
razočaranje (nad nerealnimi pričakovanji).

Katera vedenja občutja ter simptomi se lahko pojavljajo: 
 



Pomen, ki ga pripisujemo prazničnemu času je lahko tisti, 
ki bo določal naše čustvene ter vedenjske odzive. 
Hkrati pa je prisotno tudi družbeno pričakovanje, 

ki lahko ustvari pritisk, le ta pa stisko. 
 

Kakšna pričakovanja imamo glede
obdarovanja, druženja ter ali so le ta realna?

Kakšen pomen pripisujemo praznovanju? 

S kakšnimi občutki se najbolj soočam (jeza, žalost, razočaranje,
evforija)?

Kaj so moje iskrene želje, potrebe v tem času? 

Kakšne vrednote gojim ter kako jih delim s svojimi bližnjimi?

P R E V E R I M O



 
Vključimo socialno odgovorni čut in znotraj sebe gradimo strpnost do
drugačnosti. 

Drugačnost v razumevanju praznikov, 
drugačnost v doživljanju prazničnega časa, 

drugačnost v spominih, ki jih prazničnih čas prinaša, 
drugačnost v pomenu, ki ga praznikom pripisujemo. 

 

Poiščite si podporo ali pa informacijo podaj naprej tistim, ki jo morda
potrebujejo! 

V Centru za duševno zdravje ZD Trbovlje smo vam na voljo!

Nekaj ostalih kontaktnih podatkov kamor se lahko obrnete za pomoč v stiski:
 
080 116 123  Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (skupna številka) 24h na dan 
080 12 34  TOM, telefon otrok in mladostnikov (vsak dan med 12. in 22. uro) 
080 11 55  SOS TELEFON za ženske, otroke in žrtve nasilja (delovnik med 12. in 22.
uro) 
01 520 99 00  KLIC V DUŠEVNI STISKI; vsako noč med 19. in 7. uro zjutraj 080
21 33, 01/425 47 32 Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja (vsak dan med 9.
in 14. uro in 18. in 21. uro)
112 Reševalna služba 

Nijz (spletni vir, December, 2020)
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