
ČUJEČNOST 

Čuječnost pomeni usmerjanje pozornosti na poseben način: z namenom, v sedanjem 
trenutku, neobsojajoče. 

Jon Kabat-Zinn 

 

Jon Kabat Zinn, ameriški profesor, je prvi uporabil izraz čuječnosti (ang. mindfulness, nem. 
Achtsamkeit, fr. pleine conscience), je utemeljil način zavedanja in usmerjanja pozornosti na 
svoje  doživljanje, kar se dogaja tukaj in zdaj. Takšno zavedanje lahko vključuje tako notranje 
(npr. misli, čustva) kot zunanje dogajanje (npr. zvoki in druge zaznavne kvalitete). Proces 
čuječnosti uči, kako naj se spomnimo, da bomo ostali osredotočeni na zavedanje v sedanjem 
trenutku, brez obsojanja. Čuječnost je zavedanje naših misli in občutkov, brez obsojanja, tukaj 
in zdaj. lahko je koristna spretnost ali način življenja.  

Čuječnost pomeni, da si buden. Pomeni, da se zavedaš, kaj počneš, da si vzameš vsak dan 
nekaj trenutkov zase v tišini, ko se s pozornostjo obrneš vase in preveriš, kako si. Ljudje veliko 
časa porabimo za razmišljanje, kaj ne deluje okoli nas, se podajamo v vrednotenje preteklih 
dogodkov, si zamišljamo možne scenarije v prihodnosti, prežete morda s strahovi, upanji, 
željami, … Pogosto nismo prisotni v tem, kar se nam dogaja in kjer se nahajamo, temveč smo 
zaposleni s svojimi najrazličnejšimi mislimi, občutki in čustvi. To je navada uma.  

 

NAVADE NAŠEGA UMA 

• življenje v avtopilotu (avtomatizirane, rutinske reakcije na dražljaje), 
• jaz, jaz, jaz, 
• izogibanje neprijetnemu, oklepanje prijetnega, 
• rutinski odzivi, 
• misli = dejstva, 
• živimo v preteklosti, prihodnosti, 
• ruminacija, 
• naše življenje je spisek opravil in multitasking, 
• preplavitev čustev. 

Čuječnost je spreminjanje teh navad; naučiti se biti s tem, kar je; biti gospodar in ne suženj 
svojega uma. 

Čuječnost je duševna sposobnost vsakega človeka. Pomeni pa tudi nabor tehnik in metod, s 
katerimi sistematično razvijamo to zavedanje. Pri tem ločimo  

• formalne vaje (meditacije), kot so minute za dihanje, pregled telesa, preprosta 
prisotnost in čuječnost v gibanju,   



• neformalne vaje, kjer s čuječim zavedanjem opravljamo aktivnosti vsakodnevnega 
življenja, npr. umivanje zob, pogovor, vožnja avtomobila, čakanje v vrsti, hoja po 
mestu, vožnja z avtobusom itd.  

Z vsemi vajami povečujemo raven čuječega zavedanja v življenju nasploh. Meditacija je  je 
mentalni trening, ki spodbuja povezavo med umom in telesom v tem čedalje hitrejšem in 
večopravilnem svetu.   

Številne raziskave, opravljene v zadnjih nekaj letih, so pokazale, da so posledice čuječnosti 
med drugim izboljšanje počutja in boljša kakovost življenja, zmanjšanje stresa, anksioznosti 
(tesnobe) in depresivnosti, večja uspešnost na delovnem področju, izboljšanje partnerskih in 
drugih odnosov, kvalitetnejše starševstvo in vzgoja itd. 

Zakaj je čuječnost tako pomembna? 

Čuječnost je orodje za spreminjanje naših običajnih odzivov, lažje se skoncentriramo, smo bolj 
učinkoviti, postanemo bolj pozorni do notranjih procesov, z umirjenim dihanjem so naši odzivi 
bolj prijazni do sebe in drugih. V okolju, ki nas peha v večopravilnost, hitenje, bomo imeli boljše 
rezultate le, če smo se sposobni od njega oddaljiti. To nam nudi čuječnost. 

 

NEGATIVNI STRES - posledice 

• nespečnost,                                                                                
• nervoza,  
• razdražljivost, 
• utrujenost, 
• bolezni                                          

Stresno odzivanje je avtonomna, avtomatizirana reakcija, ni v območju našega nadzora. 

 

 

 

Nekaj dejstev o čuječnosti 

• Številne raziskave kažejo, da se krepi pozornost – fokus, delovni spomin, miselna 
fleksibilnost, jasnost. 

• Manj je reakcij »na prvo žogo« (omogoča: opazovanje čustev, prepoznavanje 
njihovega prehodnega značaja), sprememba našega odziva, manj tesnobnosti, 
depresivnosti). 

• Večja je prilagodljivost, izstop iz avtomatskega odzivanja (omogoča: zavedanje 
vzorcev svojega vedenja). 

• Boljše je telesno zdravje (zmanjšanje telesnih znakov stresa, boljši imunski odziv). 
• Doživljanje življenja je polnejše, zavedanje sedanjega trenutka. 
• Razvijanje notranje mirnosti, sproščenosti. 
• Sočutje (omogoča: zavedanje lastnih misli, čustev – kaj izkušajo drugi ljudje). 

 

 

 



Čuječnost  v šoli 

 

Je ena izmed najbolj zaželjenih preventivnih strategij na področju duševnega zdravja. 
Navedemo lahko nekaj koristi so za učence: 

• Krepimo fokus – pozornost: Kako biti v sedanjem trenutku? 
• sprejemati brez obsojanja vsa duševna stanja, 
• radovednost – gledati na svet kot da je vse novo. 
• potrpežljivost & uravnavanje lastnih čustev– ne reagiramo takoj na vse kar čutimo, 

znamo počakati, da se občutki izostrijo. 
• dolgoročna občutja notranje mirnosti, samospoštovanja, zmanjšanje stresa, 

tesnobnosti, depresivnosti, izboljšanje odnosov. 
• krepimo prostor izbire - način odzivanja je naša izbira. 
• strpnost do sebe in drugih, spremenjen odnos do sebe in drugih. 
• prostor, kjer je možno kontinuirano izvajanje. 
• doprinos za učitelje. 

 
 

10 OSNOVNIH PRAVIL ZA URJENJE V ČUJEČNOSTI (ZA USPEŠNEJŠE 
PREMAGOVANJE IZZIVOV) 

Čuječnost (ang. mindfulness) je močno in učinkovito orodje za osebnostno rast in psihološko 
spoprijemanje s težavami.  

Lahko bi jo opisali kot sprejemajoče zavedanje tega, kar doživljamo v sedanjem trenutku. Ko 
smo čuječni, se kakršnega koli svojega doživljanja preprosto zavedamo, ne da bi ga poskušali 
spremeniti, se mu izogniti ali mu ubežati. 

Številne raziskave, opravljene v zadnjih nekaj letih, so pokazale, da so posledice čuječnosti 
med drugim izboljšanje počutja in boljša kakovost življenja, zmanjšanje stresa, anksioznosti 
(tesnobe) in depresivnosti, večja uspešnost na delovnem področju, izboljšanje partnerskih in 
drugih odnosov, kvalitetnejše starševstvo in vzgoja itd. 

Pravila čuječnosti – osnove 

Iz knjige Sem tukaj in zdaj, ki jo je izdala Mladinska knjiga, smo vzeli za boljše razumevanje 
pravila čuječnosti – osnove. To so osnovna pravila za urjenje v čuječnosti. Povedo nam, kako 
naj se obnašamo oziroma naravnamo svoj um, da bomo uspešno premagali izzive, katerih ne 
živimo polno. 

1. Tukaj in zdaj 

Vedno, kadar vas v mislih zanese v preteklost ali prihodnost, se zavedite, da je vaš um 
odplaval, in blago usmerite pozornost nazaj v sedanjost – tako da se na nekaj osredotočite, 
na primer dihanje, na kakšen del svojega telesa ali zvok. 

2. Potrpežljivost 

Potrpežljivo opazujte, kako se razvija vaša čuječnost. Bodite potrpežljivi tudi z vsakim 
trenutkom, četudi vam je nelagodno in bi vaš um raje pohitel k naslednjemu. Bodite potrpežljivi 
s svojim nemirnim umom. Ravnajte z njim, kot da bi psička učili mirno sedeti. 

3. Bodite prijazni s seboj 

https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/za-telo-in-duso/kaj-je-cujecnost/
https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/za-telo-in-duso/kaj-je-cujecnost/


Bodite nežni in prijazno ravnajte s seboj. Čuječnost nam omogoča, da prepoznamo boleče 
misli in čustva ter se jim posvetimo. V takih trenutkih nam je lahko v pomoč, če smo sočutni s 
seboj – kakor bi z vso toplino in prijazno ravnali s prijateljem, ki preživlja hude čase. 

4. Začetnikov um 

Včasih um rad misli, da je spoznal vse, kar je treba spoznati, ali da ve vse, kar je treba vedeti. 
Recimo temu um, ki vse ve. Čedalje bolj radovedni se vračajte k taki vaji in celo k vsakemu 
trenutku. Bodite dojemljivi za odkritja. Tedaj se bodo začela dogajati resnična presenečenja in 
čuda. 

5. Brez predsodkov 

Bodite pozorni na svoje misli in sodbe, h katerim teži vaš um. Ne prekinjajte jih niti se jim ne 
upirajte, radovedno jih le zaznajte. Um je nagnjen k etiketiranju. 

6. Zaupanje 

Zaupajte svoji osnovni modrosti in intuiciji. To ne pomeni vselej, da zaupajte svojim mislim. 
Čuječnost vam bo razkrila, da misli pridejo, odidejo in se spreminjajo. 

7. Ne upirajte se 

Včasih se zatečemo k čuječnosti v upanju, da bi odpravili težave ali se spremenili oziroma 
izboljšali. Toda ta želja, da stvari ne bi bile takšne, kot so, je lahko ovira na poti k resničnemu 
izkustvu čuječnosti. Biti čuječ ne pomeni, da smo nekje drugje ali drugačni, temveč da 
sprejemamo to, kar je tukaj in zdaj. 

8. Sprejemanje 

V vsakem trenutku sprejmite, da so stvari takšne, kot so. To ne pomeni, da se ne bodo 
spremenile ali da jih ni mogoče spremeniti. 

9. Opuščanje 

Opustite svojo navezanost na ideje, misili, nadzor ali željo, da bi bilo po vaše. Začutite, kako 
se vaše telo odziva, ko se česa oklepa in ko to opustite. 

10. Zaveza 

Čuječnost je navada, ni pa samo meditacija. Čuječnost lahko vpnemo v vse plati življenja. 
Zavežite se, da bosta meditiranje in urjenje v čuječnosti postala vaš način življenja/bivanja. 
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