
#TVU2019 : Miša Bakan, mag. psih.: Lahko si le mislim, kako se je dobro počutiti  

Včeraj, 15. 5. 2019, smo se člani Društva Trepetlika in ostali, ki nas omenjena tema zanima, zbrali na 

predavanju psihologinje Miše Bakan, ki je potekalo v okviru Tedna vseživljenskega učenja- #TVU 

2019. 27-letna Miša z društvom kljub svoji mladosti sodeluje že kar nekaj let; pravzaprav že vse od 
pisanja magistrske naloge, ko je opravljala raziskavo pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo. Med 

predavanjem nam je s pomočjo praktičnih primerov osvetlila razvoj in delovanje človeških možganov 
od t. i. plazilske oblike do današnje stopnje razvitosti, ki nam omogoča, da k situacijam pristopamo 
bolj premišljeno. Pojasnila je, kako se v vsakem od nas na podlagi številnih izkušenj, zbranih vse od 

zgodnjih otroških let naprej, oblikuje nekakšen zemljevid, ki ga uporabljamo tudi kasneje v življenju. 
Ker nam tak zemljevid včasih ne služi najbolje, je zelo pomembno, da se še pred ponotranjeno 
avtomatsko reakcijo ustavimo, premislimo in načrtujemo svoj odziv, vmes pa morda spijemo kozarec 

vode. Vse to nam pomaga, da z različnimi čustvi, ki so normalna človekova lastnost, upravljamo bolj 
smotrno. Ugotovili smo, da že s tem, ko svoja čustva v pogovoru natančneje izrazimo in jih ne 

potlačimo vase, poskrbimo za boljše medčloveške odnose; še več pa naredimo, če upoštevamo tudi 
čustva ostalih oseb in dejstvo, da imajo različni ljudje na isto zadevo različne poglede (prispodoba s 

slepimi osebami in slonom). Tudi čustva so pravzaprav dobrodošel zemljevid, saj nam naše počutje v 
določeni situaciji kaže, kaj potrebujemo za svoje optimalno delovanje. Razumevanje vsega naštetega 
nam lahko precej olajša medsebojno zbližanje, s tem pa izboljša kvaliteto življenja nam in vsem okoli 
nas – ne glede na to, koliko smo zdravi. Miša nam je tematiko predstavila na zelo razumljiv in 

empatičen način, tako da smo se tudi prisotni vključili v pogovor in smo svoje izkušnje, razmišljanja 

ter komentarje lahko podelili z ostalimi. Predavanju je sledilo še krajše druženje, vsakdo pa je od 

dogodka zagotovo odnesel kaj koristnega za naprej. 
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