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Prazniki poleg blišča in praznovanja prinašajo vrsto stisk. Ka-

tere so s psihološkega vidika po vaših opažanjih najpogostejše?

SARA: Ob praznikih hrepenimo po bližini. Kadar te ni, stisko 
povzročajo občutki nepovezanosti, osamljenosti in praznine, ki se 
jim lahko pridružijo še tesnoba, žalost in strah. 
DRAGO: V slovenskem jeziku uporabljamo besedo praznik, kakor 
da gre za nekaj praznega, in praznine je človeka strah. Prekmursko 
narečje in tudi na primer angleški jezik pa uporabljata besedo svetek 
ali holiday – sveti dan. Ta jezikovna norma nas lahko zaznamuje v 
tem smislu, da nas spodbuja k nečemu, kar naj bo prazno ali kar 
naj bo sveto. 

Kako močno smo ujeti v materialne dobrine in potrošnjo, za 

katero se zdi, da se 'razcveti' ravno med decembrskimi prazniki?

SARA: Potrošništvo je napačen način zadovoljitve potrebe po stiku, 
po katerem ravno v praznikih najbolj hrepenimo. 
DRAGO: Dober kriterij za darila so lahko trije modri oz. trije sveto-
pisemski kralji, ki so obiskali Jezusa v Betlehemu. Na obisk niso 
prišli zato, da bi prinesli darila, ampak zato, da bi izkazali čast 
in spoštovanje. Pravijo, da so bila njihova darila zelo nepraktična 
(mira, kadilo, zlato) in si z njimi Jožef in Marija nista mogla kaj 
dosti pomagati. Če bi prišle tri ženske – kraljice, bi verjetno prinesle 
veliko bolj praktična darila (plenice, hrano, obleke, ...). Skratka, ni 
šlo za darila, ampak za počastitev določene osebe s svojim obiskom, 
stikom, s tem, da so si vzeli čas.

Osamljenost je verjetno ena največjih tegob sodobnega časa, se 

strinjate, da osamljeni pred prazniki trepetajo?

DRAGO: Božič je praznik, ki ima v sebi univerzalno sporočilo. To 
je naše prvinsko hrepenenje po odnosih, po družini. Po odnosu s 
plemenitim in dobrohotnim očetom in po odnosu z ljubeznivo in 
sočutno mamo. In ravno v teh dneh še bolj zaboli ali zaskeli, če tega 
ni. Tako je največjo darilo za (tudi odrasle) otroke, če se mama in 
oče lahko odločita za medsebojni korekten odnos v teh praznikih.

Pregovorno se zdi, da so med osamljenimi najbolj izpostavljeni 

starostniki, po drugi strani pa se s tem srečujejo tudi mlajši, 

drži?

SARA: To gotovo drži. Je pa dobro pomisliti, kakšno praznično 
sporočilo bodo predali otrokom: da jih imajo radi, da so ponosni 
na njih ali pa krivdo, zakaj tako poredko pridejo. Starejši človek 
je lahko zelo prijeten sogovornik, vendar se mora za to odločiti. 

Kako sodobni čas, v katerem se spopadamo z vsesplošno gosp-

odarsko in vrednotno krizo, vpliva na vse to?
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Decembrska slavja, blišč prazničnega okrasja, 
družinska srečanja v pregovorno najbolj ves-
elem mesecu kažejo tudi drugo stran obraza. 
O osamljenosti, depresiji in številnih drugih 
stiskah, s katerimi se srečujemo med prazniki, 
smo se pogovarjali s terapevtoma družinske 
relacijske terapije, ki v Celju vodita družinski 
inštitut Bližina, s Saro in Dragom Jerebicem. 
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»Toliko bolj je pomembno, da 
se vsak dan znova odločamo, 
da gremo naprej in da se bo-
rimo. To so naši predniki že ve-
likokrat dokazali in kljub težkim 
časom preživeli. V nas je nekaj 

te večstoletne klenosti …«

DRAGO: Gospodarsko krizo naj bi reševala (med drugim) višja 
potrošnja. Ali je sporočilo potemtakem, da je potrebno iskati 
rešitev je v kopičenju dobrin? Kako je to poslušati brezposelnim? 
Kriza, varčevalni ukrepi vplivajo psihološko na vse nas, da smo bolj 
previdni, morda utesnjeni in negotovi, lahko se pojavijo občutki 
nezavarovanosti in nezaščitenosti, nebogljenosti, obupa, nemoči. 
Zato je še toliko bolj pomembno, da se vsak dan znova odločamo, 
da gremo naprej in da se borimo. Naši predniki so že velikokrat 
dokazali, da so kljub težkim časom preživeli. V nas je nekaj te 
večstoletne klenosti, čeprav so nas različna bremena 'lomila in 
upogibala'. 
SARA: Medsebojnih odnosov nam še tako huda gospodarska kriza 
ne more vzeti. Mogoče odpira priložnost, da smo pred drugim 
ranljivi in z iskrenostjo gradimo odnose. 

Kako se spopasti z osamljenostjo, depresijo? Se nasvet kaj razlikuje 

za različne skupine ljudi: starostnike, ločene družine, samske?

SARA: Odločiti se moraš, da se boš imel lepo, in načrtovati praznike. 
DRAGO: Narediti je treba korak do drugih, povabiti koga k sebi in 
mu povedati, kaj dobrega vidimo na njem, ga spodbuditi. Človek 
si mora splesti mrežo, ki ga ujame, ko mu spodrsne.

Kako vedeti, kdaj poiskati pomoč, do katere stopnje lahko še 

sami rešujemo težave?

SARA: Ko tako trpiš, da ne moreš več, potem je treba poiskati 
pomoč. Včasih pa te šele svojci ali bližnji prepričajo, da si najdeš 
pomoč, ker morda do sebe nimaš dovolj sočutja in bi se pustil 
propasti. 

Imate v praksi kakšen dober primer, kako se je kdo uspešno 

lotil težav?

DRAGO: Takih primerov je veliko. Recimo, ko bližnji 'prisilijo' 
ostarelega ali žalujočega, da končno gre na kakšen obisk, izlet, in 
čez eno leto potem ta vdova ali upokojenka počne enako, ko vidi 
svoje osamljene vrstnice. 

Za konec še kakšna vaša misel za spodbudo ...

DRAGO: V slovenskem jeziku imamo besedo sreča, ki je tesno 
povezana z besedo sreča-nje. Zato čim več srečanj v teh praznikih.
SARA: Srečanje vzemimo kot priložnost za poglobitev odnosov. Za 
pozornost lahko izberemo tople besede, ki vedno pobožajo dušo.


