
Dobrila Pazlar 
za skupnost

PRIROČNIK ZA SREČO
Kratki poučni nasveti 
o vsakdanjih stvareh



Čas, v katerem živimo, je čas hitenja. Zato 
ti s Priročnikom za srečo želim pomagati, 

da se naučiš prisluhniti sebi in umiriti svoje 
misli. Priročnik prebiraj kot poletno čtivo, 

neobremenjeno in z užitkom. Naj bo prebiranje 
eden od tistih radostnih trenutkov v dnevu, ko 

se posvetiš samo sebi. Ne nazadnje pa upoštevaj 
samo tiste nasvete, ki se ti zdijo blizu. Nič ni 
bolj pomembno kot to, da ostaneš to, kar si. 

Preprosta in pristna.



ZA DOBER 
ZAČETEK DNEVA 
Postani jutranja oseba 

Vsakdo potrebuje čas zase. Najboljši čas, ko si lahko sama s sabo, so zgodnja 
jutra. Kaj pa, če nisi jutranja oseba? Zate imam nekaj trikov, kako to postaneš.

• Ustvari si urnik. V posteljo se odpravi pravočasno in beri, 
dokler ne postaneš zaspana. 

• Znebi se elektronskih naprav iz spalnice. Naj ne bo 
telefon zadnja stvar, ki jo vidiš, preden zaspiš. 

• Ko zvoni budilka, takoj vstani in se odpravi iz spalnice. 

• Vsako jutro vstani ob isti uri. Ne išči bližnjic ali izgovorov. 

• Jutro začni s pozdravom soncu. To te bo zbudilo in 
pripravilo na nov dan. 

Naše telo se rutin priuči v 21 dneh, zato vztrajaj. Ko ti 
bo jutranje vstajanje postalo rutina, budilke sploh ne 

boš več potrebovala. 



Za dobro jutro pozdravi sonce 

Pozdrav soncu ali Surya namaskar je vaja, sestavljena iz zaporedja dvanajstih 
jogijskih asan, ki tekoče prehajajo druga v drugo in so usklajene z dihanjem. Je 
odličen način, da:

prebudiš vsako svojo mišico. 

zbereš energijo, s katero se boš spopadala                   
s prihajajočim dnem. 

ohraniš formo in spremljaš svoj napredek. 

Če želiš poživiti svoj um, serijo izvajaj v bolj živahnem tempu, z enim samim 
dihom na asano. Če se pa želiš umiriti, pozdrav soncu izvajaj počasneje. Z 
rednim prakticiranjem lahko zbistriš svoj um in izboljšaš zbranost. Po vadbi se 
boš počutila prizemljeno in stabilno, stres pa bo imel nate manjši učinek. 



Nagradi se z zajtrkom

Zajtrki so pomembni. Priporočam ti, da jih poješ v miru in v mislih 
načrtuješ dan. Ne beri novic, ne brskaj po telefonu. Jutro bo lažje, če si 
zajtrk pripraviš že zvečer. Za mlečni čaj s Chia pudingom potrebuješ:

• 3 dcl vode 

• 2 vrečki poljubnega čaja (črni, zeleni …)

• pest predhodno namočenih indijskih oreščkov

• vaniljev ekstrakt

• 2 žlici javorjevega sirupa

• pol žličke cimeta 

• ščepec muškatnega oreščka

• 4 žlice Chia semen

1. Pripravi čaj (vrečke namakaj v vroči vodi približno pet minut).

2. V blender nalij pripravljen čaj in dodaj vse ostale sestavine, razen 
chia semen. Mešaj, dokler masa ne postane gladka in kremasta.

3. Na koncu dodaj še chia semena in jih narahlo vmešaj. Pokrij in 
pusti čez noč v hladilniku.

4. Za zajtrk vzemi žlico ali dve pudinga, dodaj najljubši jogurt in 
posuj s ščepcem cimeta. Uživaj počasi in z občutkom.  



Namesto kave izberi začinjeno matcha latte   

Pravi kavopivci težko menjajo čaj za kavo. Ali veš, da prav s spreminjanjem 
navad, tudi čisto majhnih, ustvarjaš nove nevronske mreže v svojih 
možganih? Sprejmi izziv in pripravi čaj zase in svojo najljubšo osebo.  

1. Segrej eno skodelico vode, zmešano z eno skodelico mandljevega 
mleka.

2. V vročo mešanico dodaj dve žlički matche, eno do dve žlički 
kokosovega olja in eno do dve čajni žlički začimbne mešanice, ki 
si jo pripraviš po svojih željah. 

3. Vključi kurkumo, ingver in cimet. 

4. Vse sestavine lahko zmešaš v blenderju ali pa z metlico, odvisno 
od tega, kako penast napitek si želiš. 

5. Nalij v skodelici in dodaj med po okusu. 



ZA ZDRAV UM  
Bodi tukaj in zdaj

Si že slišala za čuječnost? Gre za filozofijo, ki izvira iz budizma in pomeni 
globoko zavedanje svojega doživljanja. Spodbuja te k sprejemanju, odprtosti 
in radovednosti. Bistvo procesa je, da postaneš pozorna na trenutno izkušnjo 
in živiš iz trenutka v trenutek. Nauči se zavedati in razumeti svoje misli, čustva, 
telesne občutke, namere, po drugi strani pa sprejemati zunanje dogajanje táko, 
kot je, ne da bi se mu poskušala izogniti ali ga kako drugače spreminjati.

Čuječnost je duševna sposobnost čisto vsakega od nas, z določenimi tehniki in 
metodami pa se jo lahko priučimo in razvijamo. Pomagaj si z:

meditacijo in različnimi tehnikami dihanja;

zavedanjem med opravljanjem vsakodnevnih 
aktivnosti, kot so umivanje zob, pogovor, vožnja 
avtomobila, čakanje v vrsti, hoja po mestu, vožnja    
z avtobusom in podobno. 

Čuječnost je način bivanja, katerega učinek boš opazila na vseh področjih 
svojega življenja. Vedno bolj jasno zaznavanje dogodkov ti bo odprlo pot do 
osebnostne rasti. Sčasoma ti bo čuječnost omogočila izstopiti iz ustaljenega 
načina delovanja, ki določa o tem, kdo smo, kaj smemo in kaj bi morali biti, 
hkrati pa si boš namesto tega dovolila nove izkušnje. Investiraj svoj čas vase. 



Kako začeti z meditacijo?  
1. Odloči se, da boš zares to počela. Zapiši si morebitne izgovore in 

jih prečrtaj. Ne veljajo več. 

2. Začni počasi. Najdi kotiček, v katerem se počutiš prijetno, in 
se popolnoma umiri le za dve minuti. Če ti gre po enem tednu 
dobro, podaljšaj čas.

3. Odloči se, da boš to počela ob točno določeni uri v dnevu. 
Priporočam zjutraj. Imej na urniku in si nastavi opomnik. 

4. Ne razmišljaj preveč, kakšen naj bo prostor in kako se pravilno 
sedi. Usedi se na kavč, stol ali posteljo. Na začetku sta le dve 
minuti. Zato le sedi. 

5. Štej vdihe. Ko se usedeš, se osredotoči na svoje dihanje. Reci 
»ena«, ko vdihneš, in »dve«, ko izdihneš.

6. Ne skrbi, če ti misli »divjajo«. Na 
začetku je to pogosto. Le poskusi 
se osredotočiti na štetje vdihov in 
izidov. Misli, ki pridejo, samo spusti 
mimo. 

7. Bodi vztrajna. Tvoj um ti bo ponujal 
različne izgovore. Ne verjemi mu. 
Vztrajaj.



Če ti sedenje ne gre najbolje, se odloči za meditacijo med hojo. Pri tej meditaciji 
se popolnoma osredotočiš na hojo in korake.Kako poteka? 

1. Najdi miren prostor, dolg vsaj tri metre. Začneš lahko doma. 
Hodiš lahko kar bosa.

2. Osredotoči se na stopala. Začuti tla pod nogami. Prenesi težo 
najprej na levo nogo in potem na desno. Samo čuti, kako se 
stopalo upira v tla. 

3. Dvigni glavo, poglej naravnost in visoko dvigni prsi. Roke imej 
spuščene ob telesu ali prekrižane na hrbtu. 

4. Začni s hojo. Iztegni desno nogo naprej in začuti, kako se težišče 
telesa spreminja. 

5. Začuti, kako se peta odmika od tal in kako se stopalo dviga v 
zrak. Ponovi z drugo nogo. 

6. Ko prideš do konca poti, se ustavi. Naredi počasen in globok 
vdih. 

7. Obrni se in ponovi pot na drugo stran. 

8. Začni počasi, pet minut dnevno je odličen začetek.



ZA POZITIVNE MISLI  
Nauči se odgnati negativne misli  

Vsakemu se zgodi, da nas kdaj nehote odnese v tiste kotičke svojih misli in 
spominov, v katere ne želimo drezati. Ali pa se v nas nenadoma prebudijo 
čustva, s katerimi se trenutno ne želimo ukvarjati. Pogosto se teh najtežje 
otresemo. Zato dovoli, da ti predstavim prizemljitvene vaje. Te v svojem 
bistvu delujejo na filozofiji čuječnosti, o kateri smo že govorili. Naučijo 
nas preusmerjanja zavedanja in prevzemanja oblasti nad svojim umom.    
Preizkusiš lahko različne tehnike:

Potopi roke v vodo. Osredotoči se na njeno 
temperaturo in na to, kako se te dotika. 
Jo občutiš enako v vsakem delu roke?

Dotakni se predmetov v svoji bližini. So mehki ali 
trdi? Težki ali lahki? Topli ali hladni? 

Odpravi se na kratek sprehod. Osredotoči se na 
svoje korake. Opazuj njihov ritem.

Prisluhni svoji okolici. Slišiš ptice ali lajež psov? 
Stroje ali promet? Če slišiš ljudi, kako govorijo, kaj 
pravijo? 



Občutek prizemljenosti povezujemo s pretokom energije v spodnjih 
čakrah, kjer se nahajajo vzgibi preživetja, obstoja in blagostanja. Te občutke 
psihoterapevti opisujejo kot prenatalne, saj gre v osnovi za željo po varnosti, 
povezanosti in sprejetosti. Na nas vplivajo na popolnoma vseh področjih 
našega življenja, denimo v intimnih razmerjih, odnosu do sveta in našega 
telesa, zato lahko tovrstne vaje popolnoma spremenijo tvoj vsakdanjik in ga 
naredijo bolj polnega, pristnega.

Pozlati si dan: Pokusi zlato mleko

Se ti kdaj zvečer zazdi, da je dan prinesel le težke in neprijetne trenutke?
Ne obupuj na kavču, to ni zate! Prebudi svoje čute in si pripravi zlati napitek.

1. V 2 dcl vročega rastlinskega mleka vmešaj žlico mlete kurkume, 
noževo konico mletega ingverja, paličico cimeta, žlico kokosovega 
olja in ščepec črnega popra.

2. Sestavine zmešaj z metlico ali penilcem mleka, če želiš dobiti nežno 
peno.

Med pitjem razmisli o svojem najlepšem trenutku dneva! Te je kdo pohvalil? 
Se ti je kdo nasmehnil?



ZATE IN ZA TVOJE 
PRIJATELJE   
Uči se od Dancev

Kako je mogoče, da narod, ki skoraj polovico leta preživi brez prave dnevne 
svetlobe, velja za najsrečnejši narod na svetu? Meik Wiking, direktor Inštituta 
za raziskovanje sreče in avtor knjige Hygge, umetnost dobrega življenja 
po dansko, pravi, da se razlog skriva tudi v izjemno povezanih medosebnih 
odnosih in starem izročilu zadovoljstva v vsakdanjem življenju, ki se mu reče 
hygge. To je koncept, ki prinaša občutek pripadnosti, topline in zadovoljstva. 

Kako ga vpelješ v svoje življenje?  

• Ohrani le tiste stvari, ki jih imaš res rada.

• V svojem domu z lučmi ustvari toplo vzdušje.

• Do podrobnosti uredi kopalnico.

• Prižgi sveče. 

• Pripravi večerjo za prijatelje. 

• Po večerji si skuhaj vegansko vročo čokolado in jo popij 
iz svoje najljubše skodelice.

• Obleci udobne hlače in nogavice.



Potrebuješ:

• 2 dcl mandljevega mleka, ki mu lahko primešaš tudi 
kokosovo mleko

• 50 g nesladkane temne čokolade 

• 1 žlico kakava v prahu 

• rjavi sladkor ali drugo sladilo po želji 

• izvleček burbonske vanilje, karamele ali mete 

1. Najprej segrej mandljevo mleko do vrelišča, nato pa vanj 
dodaj kakav v prahu, čokolado, sladkor in dodatke.

2. Mešaj. Uporabi metlico, da dobiš penasto zmes. 

3. Vse skupaj znova segrej, da se sestavine dobro spojijo.

4. Vlij v skodelico. Vzemi si trenutek zase, popij počasi in z 
občutkom. Naj ti namignem – s ščepcem soli dobi napitek 
drugačen okus!

Pogrej si dušo in srce



Upoštevaj 7 nasvetov za zdrave odnose

1. Tvoja dolžnost ni spoznati nekoga, ampak ga 
spregledati.

2. Edini način, da resnično uživaš v družbi drugih ljudi, je, 
da ignoriraš sebe.

3. Ne zavrzi dobre stvari, le da bi sledila dobremu občutku.

4. Želeti nekaj in biti pripravljen na to sta dve različni 
stvari.

5. Hkrati se lahko zlomiš in zaceliš.

6. Ne moreš biti junak nekoga drugega, če pozabiš rešiti 
sebe.

7. Navezanost je iluzija. Nikoli se ne sprijazni z nesrečo, da 
bi dokazala svojo vrednost.

(Povzeto po nasvetih Rachel Wolchin.)



ZA DOBRO POČUTJE   
Spomni se 5 pravil za srečnejše življenje 

1. Izogibaj se negativnih ljudi in nergačev. Življenje je 
prekratko. 

2. Izkoristi poraze za nove začetke. Iz njih črpaj znanje. 

3. Denar najprej zasluži, varčuj in vlagaj. Potem ga šele 
troši.

4. Vsak dan bodi boljši, kot si bil včeraj. Tekmuješ le 
sam s sabo. 

5. Tvoje navade definirajo tvojo usodo. Vedno jih lahko 
spremeniš. 

Spodbujaj življenjsko energijo

Tibetanski vrelec mladosti 
Poznaš pet tibetanskih vaj, ki jim pravijo tudi vrelec mladosti? Stare so več 
kot štiri tisoč let in so še danes ohranjene v izvorni obliki. Vaje so namenjene 
spodbujanju življenjske energije in vračanju vitalnosti telesu, katerih posledica 
je dobro počutje. Z vajami naj bi prebudili svojo energijo do te mere, da v 



svojem telesu in umu sprožimo proces samozdravljenja. Izvajamo jih po 
določenem zaporedju z zanimivo logiko ponovitev.

• Prvi teden začneš s tremi ponovitvami dnevno, 
naslednji teden s petimi, pozneje s sedmimi.

•  Vsak teden torej povečaš število ponovitev za dve, vse 
dokler ne prideš do števila 21. Od tam se iz 21 ponovitev 
vrneš na 19 in nadaljuješ vse do začetnih treh ponovitev. 

O izvedbi vaj, ki naj bi vodile do večne mladosti, preberi tukaj: 
http://tibetanskevaje.si/vaje/

Če te tibetanski vrelec mladosti ni prepričal, poskusi z jogo, ki prav tako 
prinaša pozitivne učinke na telesni, mentalni in čustveni ravni.

Zakaj že danes začeti z jogo? 

1. Izboljša gibljivost, moč in držo 
Kot začetnica ti ni treba biti super gibljiva, da lahko začneš 
z jogo. Skozi redno izvajanje boš gibčnost pridobila, 
saj posamezne vaje tvoje mišice krepijo in jih sočasno 
raztezajo. 

2. Poveča tvojo energijo 
Vsakodnevno izvajanje joge bo prebudilo glavne 
energijske točke v tvojem telesu. Zato je odlična jutranja 
vadba za začetek dneva.  

3. Podaljšuje življenje 
Vsakodnevno izvajanje joge poveča tvojo telesno 
sposobnost, uravnava krvni tlak, zmanjšuje stres in te 
osrečuje. Vse to pa so elementi, ki omogočajo dolgo 
življenje.

http://tibetanskevaje.si/vaje/


Si, kar ješ  

Doma narejeno ovseno mleko 
Zagotovo imamo vsi doma okusno vrečo ovsenih kosmičev! Oves je eno bolj 
koristnih živil, saj vsebuje biotin, ki lepša našo kožo, ter vitamin B6, ki pozitivno 
vpliva na psihično počutje in celo blaži depresijo. Napitke z ovsenim mlekom ti 
posebej priporočam, če te daje nespečnost.  

Priprava ovsenega mleka je zelo enostavna, saj ovsa ni treba namakati.

1. Ovsene kosmiče v razmerju en del kosmičev in štiri dele vode 
mešaj v »blenderju« približno eno minuto.

2. Dobljeno kašo precedi s pomočjo čiste brisače ali kuhinjske 
krpe. 

3. Na koncu sladkaj po okusu. V hladilniku ga lahko hraniš tudi do 
sedem dni.



Ključ do osebne sreče je, da sprejmeš to, kar si, 
in se prepričaš, da si v tem najboljša verzija sebe. 

Pristnosti ni lahko doseči, zato jo treniraj. Na 
dobri poti boš že, če boš posvojila vsaj kakšnega 
od predstavljenih nasvetov. Ob koncu dneva se 

vprašaj, kolikokrat in v kakšnih situacijah si želela 
ugajati drugim? Kdaj si delovala iz strahu in ne iz 
srca? Premisli, ali si namenila pozornost tistim, ki 
jih imaš rada, ali si namesto tega čas in energijo 

darovala tja, kamor se je pričakovalo od tebe. 
Poslušaj se, si odpuščaj in se izboljšuj. Nikoli ne 

nehaj delati na sebi.

Dobrila Pazlar 
za skupnost


