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UVOD
Lastne zdravstvene težave, dolgoletno izobraževanje in delo v preventivi so me
prepričali, da izboljšanje načina življenja odločilno vpliva na zdravje, počutje in
kakovost življenja posameznika, družine ter skupnosti. Postal sem pozoren na obrazne
poteze in držo ljudi pri nedeljski maši. Opazil sem, da zunanji izgled, ne glede na
človekovo starost, pogosto odraža okrnjeno zdravje. Slednje predstavlja hude omejitve
tudi med duhovniki, redovniki in laiškimi pastoralnimi sodelavci. Številni sogovorniki
so mi v pogovoru zaupali marsikatero tegobo, ki sem se je sam do štiridesetega leta
starosti uspel znebiti s spremembo življenjskih navad.
Presenetila me je razširjenost težav z zdravjem in počutjem, povsem pa me je pretreslo
spoznanje, da mnogi ljudje v svojih tegobah ne prepoznajo opozorilnih znakov kakšne
hujše bolezni, dokler ni prepozno. Še težje opazijo povezanost med tegobami in
načinom življenja. Nekateri v dobri veri tegobe jemljejo kot Božje preskušanje ali
kazen, zato jih potrpežljivo prenašajo po najboljših močeh, drugi zanje krivijo sebe,
druge, institucije ali celo Boga, saj dopušča trpljenje. Nekaterim lastnega zdravja kljub
vsemu vloženemu trudu in denarju ni uspelo bistveno izboljšati, zato so se s svojim
stanjem sprijaznili.
Eden od sogovornikov mi je bil pripravljen prisluhniti le pod pogojem, da mu ponudim
program za zdrav način življenja, ki bi bil krščansko utemeljen. Začel sem iskati način,
kako bi ljudi, ki jim več pomeni Božja kot človeška beseda, spodbudil k boljšemu
odnosu do lastnega zdravja.
Zavest o pomembnosti varovanja zdravja in preventivnega načina življenja v Cerkvi ni
novost. V času Kongresa o kakovosti življenja in zdravstveni etiki je papež Janez Pavel
II. 19. februarja 2005 na Papeško akademijo za življenje naslovil razmislek, da so za
številne bolezni pogosto odgovorni posamezniki, tako za lastne bolezni kot za bolezni
drugih. Opozoril je, da bi bilo mogoče rešiti mnogo mladih življenj in mnogim ohraniti
zdravje, če bi bil vsak posameznik z večjo moralno odgovornostjo zmožen bolje
spodbujati preventivo in ohranjati dragoceno dobrino zdravja (2005, 1).
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Vprašanja glede zdravja se ne porajajo samo v zdravstvu, temveč na vseh področij
osebnega in družbenega življenja. Cerkvi predstavljajo izziv za iskanje odgovorov v luči
evangelija in to je njena odgovornost do posameznika in celotne skupnosti. Poleg
soočanja z boleznijo in trpljenjem je pomembno tudi iskanje zdravja v vseh človekovih
razsežnostih.
V diplomski nalogi sem poskusil osvetliti medicinske in teološke temelje varovanja
zdravja. V začetku naloge sem opredelil širši pogled na zdravje in orisal posledice
slabega varovanja zdravja kot družbeni in pastoralni problem.
Čeprav področje pastorale zdravja zajema tudi zakramentalni vidik in sodobna
(bio)etična vprašanja, slednjih v svoji nalogi nisem zajel. Podrobneje sem iskal zgolj
biblični in teološki vidik zdravja ter izpostavil področja, na katera je mogoče vplivati s
primernim načinom življenja.
Na koncu svoje naloge sem izpostavil nekaj krščanskih virov in praktičnih modelov
preventive zdravja, ki ponuja učinkovite pristope in smernice za praktično teologijo oz.
pastoralo varovanja dobrine zdravja.
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1. POJMOVANJE ZDRAVJA

Izjava, da je zdravje dragocen Božji dar, temelji na zavedanju o pomembnosti te
vrednote in njenem izvoru, ne podaja pa smernic, kako s to dobrino ravnati v
vsakdanjem življenju. Za varovanje zdravja potrebujemo določeno zdravstveno
pismenost in bolj jasno podobo o tem, kaj razumemo kot zdravje in kako naj ga
učinkovito ohranjamo. Za ugotavljanje stičišč preventive s teologijo in pastoralo
potrebujemo osnovno predstavo o tem, kaj preventiva sploh zaobjema.

1.1 Zdravstvena pismenost in opolnomočenje
V dokumentu Besedišče promocije zdravja Svetovna zdravstvena organizacija opredeli
zdravstveno pismenost kot miselne (kognitivne) in socialne spretnosti, ki določajo
motivacijo in sposobnost posameznika za dostop do informacij, njihovo razumevanje in
uporabo, ter načine, ki spodbujajo in ohranjajo dobro zdravje (WHO Health promotion
glossary 2006, 2–8).
Nova definicija zdravstveno pismenost opredeli kot doseganje ravni znanja, osebnih
veščin in samozavesti za sprejetje ukrepov za izboljšanje osebnega zdravja in zdravja
skupnosti preko sprememb osebnega načina življenja in vzpostavitve zdravju
naklonjenih življenjskih pogojev.
Zdravstvena pismenost torej pomeni več kot le sposobnost branja sestavkov o zdravju in
naročanja na zdravstveni pregled. Slaba pismenost lahko vpliva na zdravje ljudi
neposredno z omejevanjem njihovega osebnega, socialnega in kulturnega razvoja, ovira
pa lahko tudi razvoj zdravstvene pismenosti (Health promotion glossary 2006, 10).
Z izboljšanjem dostopa ljudi do zdravstvenih informacij in sposobnosti za njihovo
učinkovito uporabo je zdravstvena pismenost bistvenega pomena za opolnomočenje. Ta
pojem se na sodobnem medicinskem področju prednostno nanaša na sposobnost
kroničnih bolnikov, da sami nadzirajo svojo bolezen (npr. sladkorno bolezen, povišan
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krvni tlak, astmo in alergijo). Pomeni, da ima bolnik dovolj znanja o bolezni, da lahko
kritično sprejema odločitve o svojem zdravju (Svetovalnica Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša 2015, 1).
Na ravni ohranjanja zdravja pa opolnomočenje predstavlja krepitev posameznikov, da
prevzamejo osebno odgovornost za izboljšanje načinov, na katere upravljajo z lastnim
zdravjem, s čimer bodo prispevali k izboljšanju le-tega, kar pomeni opolnomočenje za
preventivo (WHO Health promotion glossary 2006, 10–14).

1.2 Zdravstvena preventiva in promocija zdravja
Izraz preventiva izhaja iz latinske besede praevenire (prea – preden in venire – pride) in
pomeni vnaprejšnje ukrepanje oz. poseg v notranje (telo) ali zunanje človekovo okolje z
namenom preprečitve bolezni ali drugega negativnega zdravstvenega pojava, na primer
trajne okvare kot posledice bolezni (Zaletel-Kragelj 2010, 1–6).
Preventiva je v zdravstvu še vedno opredeljena z medicinsko-farmakološkimi ukrepi, ki
preprečijo nastanek bolezni, ustavijo njeno napredovanje ali zmanjšajo neugodne
posledice, če je ta že nastala, medtem ko je bila ideja o vnaprejšnjem varovanju zdravja
z ozaveščanjem v zdravstvu še do nedavnega komaj opazna.
V novem besedišču zdravstvenega varstva najdemo pod istim izrazom ‘health
promotion’ dve preventivni dimenziji:
● krepitev zdravja (health promotion) kot »proces usposabljanja in spodbujanja
ljudi, da si prizadevajo nadzorovati dejavnike zdravja in ga tako vzdrževati,
krepiti in preprečevati bolezni ali poškodbe« in
● promocijo zdravja (health promotion) kot »dejavnosti, katerih cilj je izboljšati
zdravje ter preprečiti ali zmanjšati intenzivnost dejavnikov tveganja za razvoj
bolezni« (Rupel Prevolnik, Simčič in Turk 2014, 71).
Pod zdravstveno dejavnost v ožjem smislu večinoma razumemo samo zdravljenje
bolezni, preventivo pa uvrstimo pod javnozdravstveno dejavnost (ohranjanje in krepitev
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zdravja). Skupaj ju opredelimo kot izvajanje aktivnosti varovanja zdravja prebivalstva.
Prava preventiva v smislu ohranjanja zdravja pred nastopom bolezni ali pojava
simptomov je umeščena med dejavnosti zdravstvenega sistema (healthcare system) in
javnozdravstvene dejavnosti (public health), vendar meja ni vedno očitna (Kos, 5–10).

Prikaz 1: Preprečevanje nastanka bolezni in njihovih posledic

Vir: Zaletel-Kragelj, L. Preprečevanja (preventiva) nastanka bolezni in njihovih
posledic.
»Primarna zdravstvena dejavnost (primary healthcare) je krepitev zdravja in
preprečevanje bolezni in poškodb ter javna zdravstvena služba na primarni ravni«
(Rupel Prevolnik, Simčič in Turk 2014, 71).
Splošni prikazi ravni zdravstvenega varstva »pravo preventivo« praviloma navajajo
izven rednih ravni kot možno »ničelno raven«, ki med drugim zajema promocijo
zdravja v korist preprečevanja bolezni. Na ostalih ravneh pa pravzaprav ne gre za
preventivo zdravja zdravih oseb, ampak le za nadzor stopenj odkrite bolezni z namenom
morebitne možnosti preprečitve poslabšanja ali blaženja prehudega trpljenja.
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Še splošnejša od primarne preventive je tako imenovana primarno-primarna preventiva,
ki se osredotoča na vso populacijo in ne le na populacijo posebej dovzetnih in
izpostavljenih posameznikov. Med drugim zajema širšo promocijo zdravja, splošno
zdravstveno vzgojo, skrb za zdravo pitno vodo, higieno okolja, osebno higieno, zdrav
način življenja ter zdravo naravno in družbeno okolje, svetovalne ambulante, šole za
starše in kadrovske službe (Kos, 19–25).
Za učinkovito primarno in primarno-primarno preventivo je velikega pomena močnejša
družbena odgovornost vseh prebivalcev, saj površen odnos do zdravja okolja in tudi
lastnega zdravja predstavlja neposredno grožnjo zdravju drugih ljudi, posredno pa
grožnjo stabilnosti sistema zdravstvenega varstva, gospodarstva in posledično
stabilnosti države. Vidik skrbi in odgovornosti za družbo kristjanom naroča družbeni
nauk Cerkve, zato bi morda lahko pastoralo varovanja zdravja naslonili tudi nanj.
Primarno, sekundarno in terciarno preventivo moramo razumeti kot medsebojno
povezane dele enotnega programa, ki dela na zaščiti in izboljšanju zdravja. Sekundarna
preventiva temelji v veliki meri na zdravstveni službi, medtem ko ukrepi in aktivnosti
primarne in terciarne preventive daleč presegajo meje zdravstvene dejavnosti. Na
omenjenih področjih je prostor za pastoralo. Običajna bolniška pastorala pristopa k
človeku na pozni sekundarni ali terciarni ravni, torej v obdobju, ko je zdravje že resno
okrnjeno. Ob pogledu na široko območje splošne preventive se nam postavlja vprašanje,
kje bi bilo mesto pastorale zdravje na primarni in primarno-primarni ravni.
Vsebina te naloge, skladno s pravkar predstavljenim pogledom, predlaga krepitev
zdravstvene pismenosti, ki bi prispevala k razvoju teologije varovanja zdravja in
pastorale na najširši ravni primarno-primarne preventive.

1.3 Definicije zdravja – terminološki vidik
Na podlagi analize definicij z različnih področij lahko opredelimo genezo in evolucijo
pojmovanja zdravja iz različnih zornih kotov.
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Če kot nasprotje zdravja razumemo bolezen, je to negativna definicija zdravja.
»Bolezen (disease): 1. Bolezen ali motnje funkcije telesa ali določenih tkiv, organov,
sistemov. Bolezen se razlikuje od poškodb v tem, da so poškodbe posledice zunanjih
fizičnih ali kemičnih agensov. 2. Fiziološka ali psihološka disfunkcija« (Rupel
Prevolnik, Simčič in Turk 2014, 14). Iz te definicije izvemo, da je bolezen neke vrste
fiziološka ali psihološka motnja v delovanju, skratka odsotnost zdravja oz. pomanjkljivo
ali okrnjeno zdravje. Naj bi bilo zdravje torej stanje brez motenj v delovanju?
Po definiciji iz SSKJ-a je zdravje stanje telesnega in duševnega dobrega počutja, brez
motenj v delovanju organizma (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU).
V tej definiciji je zdravje najprej predstavljeno kot dobro počutje, kar je subjektivno
merilo, dopolnjuje pa ga določilo »brez motenj v delovanju organizma«, ki je relativno.
Vsako stanje brez slabega počutja oz. ugotovljene bolezni ali motenj namreč še ni
zdravje.
Pomenljivo je določilo zdravja kot »stanja, v katerem oseba usklajeno deluje, je
iniciativna, se uveljavlja in uresničuje svoje osebnostne možnosti«. Čeprav določilo
izhaja iz definicije duševnega zdravja, je uporabno v širšem ogledu na zdravje, kot
stanje usklajenosti in funkcionalnosti. Še boljša je definicija Svetovne zdravstvene
organizacije, ki opredeli (duševno) zdravje kot »stanje dobrega počutja, v katerem
posameznik uresničuje svoje sposobnosti, normalno obvladuje stres v vsakdanjem
življenju, svoje delo opravlja produktivno in je sposoben prispevati k skupnosti, v kateri
živi« (Mental Health: Strengthening Our Response 2010, 220).
Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje »stanje popolnega fizičnega,
duševnega in socialnega blagostanja (blaginje) in ne le odsotnost bolezni ali
invalidnosti. Doseganje najboljšega možnega zdravja oz. uživanje najvišje dosegljive
ravni zdravja je temeljna pravica vsakega človeka, ne glede na rasno in versko
pripadnost, politično prepričanje, socialni ali ekonomski položaj« (Zdravstvo 2014, 1).
Izraz blagostanje, v nekaterih prevodih tudi blaginja, bi bilo za opredelitev pojma
zdravja potrebno dodatno razjasniti. Če bi bilo zdravje stanje popolnega blagostanja, kot
ga opredeljuje prvi del zgoraj navede definicije, bi bilo skoraj nedosegljivo večini ljudi,
ne le osebam z invalidnostjo in socialno ogroženim. Drugi del definicije pa ne upošteva
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morebitnih osebnih omejitev, saj opredeljuje najvišjo dosegljivo raven splošnega
zdravja oz. najboljše možno zdravje. Če je najvišja dosegljiva raven zdravja temeljna
pravica vsakega človeka, se pojavlja vprašanje, na čem ta pravica temelji in katere
brezpogojne dolžnosti iz nje izhajajo. Zagotovo zavzeto in odgovorno ravnanje z
dobrino zdravja.
Priročnik o sodobni katoliški zdravstveni etiki predlaga celostno (holistično) definicijo,
po kateri je zdravje »optimalno delovanje človeškega organizma, da zadošča telesnim,
duševnim, družbenim in duhovnim potrebam« (Kelly, Magill in Have 2013, 13). S tem
celostnim pogledom skušajo zajeti vsa glavna področja bivanja in delovanja, saj je
specifično gledano celostna medicina (holistic medicine) »medicina, ki obravnava
bolnika kot nerazdružljivo telesno, socialno, duševno in duhovno bitje ter je pri
zdravljenju usmerjena predvsem v vzroke bolezni, pri čemer spodbuja bolnikove
notranje zmožnosti za premagovanje bolezni in ozdravitev« (Rupel Prevolnik, Simčič in
Turk 2014, 16). Po holistični definiciji lahko opredelimo zdravje določene osebe glede
na njeno življenjsko situacijo na vseh področjih opazovanja. Novost tega pogleda je
aktivni vidik zdravja, saj je namen takšne medicine, da spodbuja človekove notranje
zmožnosti za premagovanje bolezni in ozdravitev (Hladnik 2010, 1). A tudi v tem
primeru gre za upravljanje z boleznijo oz. ravnanje v primeru bolezni, ne pa za
ohranjanje zdravja.
Predhodne definicije v neki meri združi Terminološki slovar izrazov v sistemu
zdravstvenega varstva, ki opredeli zdravje kot »stanje popolne telesne, duševne in
socialne blaginje in ne samo stanje brez bolezni ali oslabelosti« (opredelitev pomeni
idealno stanje in ni cilj aktivnosti zdravstvene politike za boljše zdravje); kot »kakovost
telesa in duha, ki omogoča človeku, da sam vodi individualno, socialno in ekonomsko
produktivno življenje«; kot »čutno prepoznaven pojav, ki daje človeku občutek
telesnega in duševnega ravnovesja« (Rupel Prevolnik, Simčič in Turk 2014, 95). Ta
definicija vpelje pojem ravnovesja, obenem pa pojasni, da pojmuje zdravje kot stanje v
idealizirani obliki in ne kot merilo v okviru prizadevanja zdravstva. S tem nakaže, da je
zdravstvo v službi upravljanja z boleznijo in ne z zdravjem.

8

Razširjeno razumevanje zdravja in zdravstva, kot ga podaja cerkveni dokument Listina
zdravstvenih delavcev, se glasi: »Z besedo in pojmom zdravje zajamemo vse, kar služi
preventivi, diagnostiki, terapiji in rehabilitaciji, da bi dosegli večjo fizično, duševno in
duhovno človekovo harmonijo ter blagor osebe. S pojmom zdravstvo pa mislimo na to,
kar zadeva politiko, zakonodajo, načrtovanje in zdravstvene strukture« (2000, 23). Ta
obrazložitev se v osnovi ne zdi posebej drugačna od ostalih pojmovanj. Sicer omenja
preventivo, a odseva mentaliteto ukrepanja zgolj v primeru bolezni, »da bi dosegli večjo
fizično, duševno in duhovno človekovo harmonijo ter blagor osebe«.
Nobeno od omenjenih pojmovanj zdravja ne omenja ne potrebnih pogojev za zdravje ne
vloge načina življenja ali ravnanja pri aktivnem prizadevanju za ohranjanje in krepitev
zdravja.

1.4 Evolucija pojmovanja zdravja – funkcionalni vidik
Zaradi vse bolj neuspešnega ohranjanja zdravja po predhodnih modelih se je v zadnjih
desetletjih pojavila nujna potreba po redefiniciji pojmovanja zdravja.
Rast števila kroničnih degenerativnih bolezni in njihovo širjenje po starostni lestvici
navzdol (npr. pridobljeni diabetes pri otrocih, srčni infarkt in možganska kap pri mlajših
odraslih) sta zaradi pogostnosti in razširjenosti postala problem, ki ga nič več mogoče
prezreti (Možganska kap vse pogostejša tudi pri mladih 2012, 1).
Šibke točke klasične zahodne farmakološke medicine so dodaten vzrok naknadnih
zdravstvenih zapletov in smrti (Drug Poisoning Mortality 2016, 1). Gre za sekundarne
bolezni, ki so posledica pretirane medikamentozne terapije, stranskih učinkov jemanja
zdravil, bolezni, ki nastajajo zaradi hkratnega jemanja večjega števila zdravil, ter
posledic medsebojnega učinkovanja zdravil, ki naj bi sicer koristila (polifarmakoloza).
Zaradi jemanja zdravil, skladno z navodili zdravstva, v svetu letno umre več kot milijon
ljudi (Soče 2013, 1).
Zavedanje nemoči v medicinskih krogih je spodbudilo posameznike, da so se lotili
iskanja širšega pogleda na bolezen, zdravje, vlogo okolja ter proučevanja življenjskih

9

navad zdravih ljudi in oseb z dolgo življenjsko dobo v določenih področjih sveta.
Vzporedno s proučevanjem različnih etničnih skupin (in vse hujših oblik kroničnih
bolezni pri vsaki naslednji generaciji z modernim načinom življenja) je vzniknilo
povezovanje spoznanj o pomenu dednosti in človekovega okolja, pa tudi odnosa do
življenja, navad in prehranjevanja (Buettner 2013, 2).
Prizadevanja za bolj zdravo in aktivno staranje ter ohranjanje zdravja starostnikov, ki so
tudi sami v vse večjem številu prepoznali in izkusili koristi zdravega in aktivnega
načina življenja, je vzbudilo pozornost mlajših generacij, znanost staranja pa je dobila
vseživljenjsko razsežnost (Montague et al., 1).
K celovitejšemu razumevanju zdravja ter vlogi posameznika in družbenih struktur so z
raziskavami in analizami veliko prispevali različni zdravniki in sociologi. V
nadaljevanju navajam tri poudarke, ki nam pomagajo prepoznati napredek v
pojmovanju človekove vloge pri vzdrževanju zdravja, in sicer homeostazo,
salutogenezo in wellness.

1.4.1 Vzdrževanje notranjega ravnovesja – homeostaza
Pojem homeostaza pomeni »sposobnost biološkega sistema, da z lastnimi mehanizmi
sam vzdržuje notranje ravnovesje in ohranja želeno stanje podsistemov« (Rupel
Prevolnik, Simčič in Turk 2014, 30). Pojem je uvedel zdravnik eksperimentalne
medicine Claude Bernard (1813–1878) po njem pa ga je povzel zdravnik Walter
Bradford Cannon (1871–1945) in ga predstavil v knjigi The Wisdom of the Body (1932).
Na predpostavki lastne sposobnosti organizma za vzdrževanje notranjega ravnovesja
temelji razmislek, da so bolezni največkrat povezane s porušenim ravnovesjem katerega
od organiziranih telesno-duševnih sistemov. To pojmovanje sicer glavno vlogo za
vzpostavljanje harmoničnega zdravja pripisuje sposobnosti človeškega telesa, vendar
dopušča možnost obstoja drugotnih dejavnikov, ki omenjeno sposobnost organiziranih
telesno-duševnih sistemov omejujejo. Tu se odpre nov pogled na zdravje.
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1.4.2 Proces razvoja zdravja – salutogeneza
Nepogrešljiv element novega pogleda na zdravje je pojem salutogeneza, ki ga je uvedel
zdravnik in sociolog Aaron Antonovsky (1923–1994) v knjigi Health, Stress and
Coping (1979). V njej opisuje pristop, ki se osredotoča na dejavnike, ki podpirajo
človekovo zdravje in blaginjo, in ne na dejavnike, ki povzročajo razvoj bolezni
(patogeneza). Natančneje salutogenični model obravnava povezanost med zdravjem,
stresom in aktivnim spoprijemanjem z izzivi življenja. Antonovsky zavrača
tradicionalno medicinsko delitev na nasprotje zdravja in bolezni, posebno težo pa daje
prizadevanjem za lastno upravljanje z zdravjem (self-management). Njegovo teorijo še
danes upošteva in razvija manj znano specialno področje medicine in sociologije,
imenovano psiho-nevro-imunologija, tj. »področje v znanosti, ki se ukvarja z
raziskovanjem dvosmernih povezav med psihološkimi in vedenjskimi dejavniki ter
živčnim, imunskim in endokrinim sistemom. Ti sistemi so večino časa v interakciji,
različni notranji in zunanji dejavniki pa lahko spreminjajo njihovo delovanje ter s tem
porušijo telesno homeostazo« (Ključevšek 2015, 2).
Salutogeneza se opira na spoznanja, da »raziskave kažejo, da stresorji pomembno
spremenijo delovanje domala vseh telesnih sistemov, na primer živčevja, obtočil,
endokrinih žlez, najbolj očitno pa se odražajo na imunskem sistemu,« vendar poudarja,
da niso odločilni stresni vplivi, ampak človekovo soočenje, doživljanje in odzivanje
nanje (Ihan in Ožura 2014, 1). Se pravi, da ne glede na dejavnike stresa svoje lastno
zdravje soustvarjamo z odnosom do njih in svojim načinom življenja.

1.4.3 Aktivno ohranjanje zdravja – wellness
Nova opredelitev celostnega modela zdravja, ki povezuje lastno zmožnost in osebno
odgovornost za dejavno varovanje zdravja, se nahaja pod izrazom »wellness« na
povsem nekomercialnih postavkah (De la Rey 2006, 46–56). Izraz je nastal s povezavo
pojmov ‘well-being’ (blagostanje, dobro počutje) in ‘fitness’ (gibanje »Šport za vse«
sredi šestdesetih let v ZDA) (Šabić 2009, 2). Pojem je predstavil krščanski zdravnik
Halbert Dunn v nagovorih iz obdobja med leti 1935 in 1960, ko je služboval na
Ameriškem statističnem oddelku urada za zdravje, izobraževanje in socialo, ter jih nato
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izdal v knjigi High Level Wellness (1961). V slednji omenjeni pojem opredeli kot nekaj
povsem drugega kot pojem »trdno zdravje«. Zdravje je razmeroma pasivno stanje brez
bolezni, stanje relativnega ravnovesja (homeostaze), wellness pa dinamičen proces
spreminjanja, v katerem se posameznik giblje naprej in vzpenja, ne le v doseganju
zdravja (salutogeneza), ampak proti vsestranskim višjim zmožnostim (high level
wellness). Po njegovi definiciji je visoka raven wellnessa aktivna drža, ki jo vodi
integrirana metoda vedenja in ravnanja, usmerjena k povečevanju posameznikovih
zmožnosti (Dunn 1959, 447–457).
Že Hipokrat je nakazal ta koncept leta 370 pred Kristusom z izjavo, da vsi deli telesa, ki
imajo svojo funkcijo, ob zmerni in ustrezni uporabi postanejo zdravi in pravilno razviti
ter se počasneje starajo. Če pa jih ne uporabljamo in pustimo nedejavne, postanejo
dovzetni za bolezni in napake v razvoju ter se hitreje starajo (Ames 2009, 1–2).
Podoben pogled na zdravje ima tradicionalna kitajska medicina.
V dodatek k Besedišču promocije zdravja je Svetovna zdravstvena organizacija dodala
pojem wellness leta 2006. Razlaga ga kot »optimalno zdravstveno stanje posameznikov
in skupin«, pri katerem je osrednja skrb namenjena dvema področjema: uresničevanju
največje mere posameznikovih potencialov na fizični, psihični, družbeni, duhovni in
ekonomski ravni ter izpolnjevanju zahtev posameznikove vloge v družini, skupnosti,
verskem okolju, na delovnem mestu in v drugih okoljih (Smith, Tang in Nutbeam 2006,
1–5). Definicija Svetovne zdravstvene organizacije sicer opredeli wellness kot stanje,
vendar ga razlaga kot dinamično uresničevanje, kar je bližje izvornemu pojmovanju.
Kljub temu pa ne pojasni glavnega potrebnega pogoja, tj. osebne zavzete skrbi za
opisano vitalnost, prav tako pa nikjer drugje ne nakaže načina, kako naj bi jo
posameznik ali skupnosti dosegale.
Zdravje v širšem pomenu je »harmonično zdravstveno stanje telesa, duševnosti in duha,
ki temelji na samoodgovornosti človeka in njegovem odnosu do narave/okolja.
Sestavljajo ga štiri temeljne sestavine: telesno gibanje, zdrava prehrana, duševne
aktivnosti in osebna sprostitev« (Šabić 2009, 2).
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Razliko med pojmoma zdravje in wellness najbolj enostavno razložimo tako, da zdravje
primerjamo s pasivnim, wellness pa z aktivnim stanjem ali držo, lahko pa kot neke vrste
način življenja, ki je usmerjen v optimalno zdravje in blagostanje, v katerem so telo,
duša in duh v posamezniku integrirani, da živi bolj polno znotraj človeške družbe in
stvarstva (Bigbee 2008, 81).
Oče sodobnega wellness-gibanja Gerhard William Bill Hettler pravi: »Wellness je
aktiven proces, preko katerega ljudje postanejo zavedni glede kakovostnega bivanja in
naredijo izbire zanj« (About Wellness, 1).
Obstaja več različic opredelitve temeljnih področij osebnega wellnessa, najpogosteje pa
ga delimo na naslednja področja:
● TELESNO: sposobnost ohranjati zdravo življenje, ki nam pomaga skozi
vsakodnevne naloge brez izčrpanosti ali telesnih napetosti;
● DUŠEVNO (intelektualno): sposobnost odprtega uma za nove ideje in izkušnje,
ki jih lahko nanašamo na osebne odločitve in izboljšanje družbe;
● ČUSTVENO: sposobnost razumevanja sebe in soočanja z življenjskimi izzivi;
● DUHOVNO: sposobnost vzpostavljati mir in ravnovesje;
● DRUŽBENO: sposobnost graditi in ohranjati pozitivne odnose z družinskimi
člani, prijatelji in sodelavci;
● OKOLJSKO: sposobnost prevzemanja soodgovornosti pri skrbi za kakovost
zraka, vode in narave ter
● POKLICNO-KARIERNO: sposobnost doseganja osebne izpolnitve z delom in
izbranim poklicem, pri tem pa obdržati življenjsko ravnovesje.
Za doseganje resničnega zdravja moramo skrbeti za ravnovesje ali čim boljše zmožnosti
na vseh področjih. Področja vplivajo drugo na drugega; če je oslabljeno eno področje, je
okrnjeno splošno človekovo zdravje in blagostanje.
Ker wellness predstavlja pristop do optimalne kakovosti življenja, ga pogosto
uporabljajo na sorodnih področjih, kot sta promocija zdravja in celostno zdravje, svojo
rast pa je doživel zaradi pomožnih poklicev, kot sta svetovanje in zdravstvena praksa.
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Po opredelitvi ameriškega Nacionalnega wellness inštituta (The National Wellness
Institute) lahko s sledečimi vprašanji ugotovimo, v kolikšni meri je wellness vgrajen v
določen pristop ali program:
● Ali to pomaga ljudem doseči njihov polni potencial?
● Ali to upošteva in obravnava celotno osebo (multi-dimenzionalni pristop)?
● Ali to utrjuje in aktivira človeške dobre lastnosti in prednosti?
Tak pogled na zdravje je prepoznaven pri alternativni, holistični, komplementarni in
integrativni medicini, kjer gre za poskuse razširjenega razumevanja zdravja, bolezni in
iskanja najustreznejših rešitev zanje. Katoliški zdravnik piše v priročniku za pastoralo
na delovnem mestu, da je celostni pogled v zahodni zdravstveni znanosti še nedavno
veljal za mističnega, ezoteričnega, mitološkega in znanstveno nepodprtega, z
razširjenim razumevanjem zdravja pa se je celostni pogled uveljavil in postal priznan
vsaj v teoriji zdravja (Menz 2003, 12).
Kakršnakoli bolezen ali omejitev zmožnosti na kateremkoli področju vpliva na
celotnega človeka. Pomembno je, da ohranimo širši pogled na zdravje, torej celotnega
človeka, s temu primerno poglobljeno in multidisciplinarno obravnavo, poudarja tudi
Listina zdravstvenih delavcev, ki jo je leta 1995 izdal Papeški svet za pastoralo
zdravstvenih delavcev (sedaj preimenovan v Papeški svet za zdravstveno pastoralo). V
slovenskem prevodu je izšla nekaj let kasneje (Listina zdravstvenih delavcev 2000, 23).
Prave učinke na zdravje ljudi lahko pričakujemo le z uveljavitvijo celostnega pogleda v
zdravstveni praksi in splošnih vodilih za način življenja. Tudi v pastorali bi ta pogled in
življenjski slog, ustrezno teološko podprta in praktično utelešena, lahko bistveno
doprinesla k zdravju kristjanov.

1.5 Razpon med boleznijo in zdravjem
Na podlagi razširjenega pojmovanja zdravja sem v diplomski nalogi oblikoval
opredelitev razpona med boleznijo in zdravjem na podlagi prikaza »Wellness
Continuum«, ki ga je zdravnik John Travis zasnoval kot ponazoritev svoje prakse v
prvem wellness središču, ki ga je ustanovil po načelih Halberta Dunna, začetnika
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wellness-paradigme (Glej poglavje 1.3 Evolucija pojmovanja zdravja - funkcionalni
vidik).
Posebnost modela je prikaz različnih stopenj. Od sredine proti levi nakazuje razvoj
bolezni in napredujoče slabšanje zdravstvenega stanja do (prezgodnje) smrti, v smeri
proti desni pa razvoj zdravja, dobrega počutja in povečano raven vitalnosti.

Prikaz 2: Razpon in odnos med zdravstveno paradigmo in paradigmo wellnessa

Vir: Travis, W. John. (1988) 2004. The Wellness Workbook, 3rd ed: How to Achieve
Enduring Health and Vitality. ZDA: Ten Speed Press.
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Prikaz 3: Usmeritev farmakološkega in wellness-pristopa

PRISTOP K ZDRAVEMU IN AKTIVNEMU NAČINU
ŽIVLJENJA (WELLNESS-PRISTOP) - integrativne,
proaktivne in preventivne intervencije: izboljševanje
zdravja in kakovosti življenja

PRISTOP FARMAKOLOŠKE MEDICINE konvencionalne, reaktivne in kurativne
intervencije: blažitev težav z boleznijo

Vir: Urtelj, 2016.

Prikaz 4: Razpon med boleznijo in zdravjem (Wellness Continuum)
Razvoj bolezni –

Območje udobja

Razvoj zdravja –

PATOGENEZA

Varljivo zdravje.

SALUTOGENEZA

Prelaganje odgovornosti za

Ni opazne bolezni in ne

Prevzemanje odgovornosti

zdravje. Zanašanje na druge.

posebej dobrega počutja.

za lastno zdravje.

Zaupanje zgolj v farmacijo

Brezbrižnost do zdravja.

Zavedanje in čuječnost.

ali druge omejene pristope.

Dejavno ohranjanje zdravja.

Stopnje
Okrnjeno zdravje:

Nevtralno zdravje:

Dobro zdravje:

Simptomi.

Brez simptomov.

Redna vadba.

Zdravljenje z zdravili.

Nedosledno

Ustrezno prehranjevanje.

Kirurški posegi.

prehranjevanje.

Izobraževanje o zdravju.

Izgubljanje rednih

Vadba občasna.

Minimalne motnje zdravja.

zmogljivosti.

Zdravje ni prioriteta.
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Razvoj bolezni –

Območje udobja

Razvoj zdravja –

PATOGENEZA

SALUTOGENEZA

Bolezen:

Optimalno zdravje:

Številna zdravila.

100% zmogljivost.

Zmanjšana telesna

Nenehen razvoj

zmogljivost

zmogljivosti.

(nezmožnost/invalidnost).

Zavzeto ohranjanje zdravja.

Nizka kakovost življenja.

Zdrav aktiven način
življenja.

Onemoglost in

Visoka raven vitalnosti,

prezgodnja smrt.

zdravja in dobrega
počutja.

Vir: Urtelj, 2016. Povzeto po: Travis, W. John. (1988) 2004. The Wellness Workbook,
3rd ed: How to Achieve Enduring Health and Vitality. ZDA: Ten Speed Press.
Za boljše razumevanje si poglejmo še en prikaz.

Prikaz 5: Razlike med reaktivnim in proaktivim pojmovanjem zdravja

Vir: Urtelj, 2016. Povzeto po: Global Wellness Institute. 2014. Global Spa & Wellness
Economy Monitor.
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Medicinska paradigma seže samo do nevtralne točke, kjer so simptomi bolezni olajšani
ali zastrti. Wellness-paradigma pa iz katerekoli začetne točke v razponu teži proti višji
ravni vitalnosti, zdravja in dobrega počutja, pri čemer predpostavlja zavedanje,
izobraževanje in napredovanje v vseh pogledih (Wellness Inventory for Employee
Wellness 2010, 1–10).1
V pastorali se izraz wellness pojavi z vidika pastorale zdravja na delovnem mestu in
sovpada z razmahom pozornosti na tem področje v poslovnem svetu in industriji
(Gojčič 2003, 10–11). Model zdravja v wellness-paradigmi bi bil lahko neposredno
uporaben za teološko obravnavo varovanja zdravja in prihodnjo pastoralo preventive.
V drugi polovici diplomske naloge za wellness, kot vidik splošnega aktivnega zdravja
oz. zdravega uravnoteženega načina življenja, tako iščem teološko podlago.

1.6 Teološko pojmovano celostno zdravje – odrešenjski vidik
Eno od razlag krščanskega pojmovanja celostnega zdravja je predstavil papež Janez
Pavel II. na italijanski škofovski konferenci ob Svetovnem dnevu zdravja, 12. maja
2001. Izpostavil je, da Cerkev ne pojmuje zdravja le kot odsotnost bolezni, ampak
stremi k polnemu sozvočju in zdravemu ravnovesju na psihološki, duhovni in socialni
ravni. Po njegovih besedah Cerkev nudi model zdravja, ki se navdihuje pri zdravilnem
odrešenju, ki ga daje Kristus s svojo daritvijo globalnega in integralnega zdravja, s
katero ozdravlja bolnega človeka v vsej celostnosti.
Ob Svetovnem dnevu bolnikov, 11. februarja 2005, je papež Janez Pavel II. dejal, da je
v Kristusu polnost upanja resničnega in celostnega zdravja. Med zemeljskim zdravjem
1

John W. Travis: »Wellness je izbira, odločitev, ki jo narediš, da se boš pomikal proti optimalnemu

zdravju. Wellness je način življenja, življenjski slog, ki si ga zastaviš, da bi dosegel svoj najvišji potencial
vitalnosti, zdravja in dobrega počutja. Wellness je proces, razvijajoče se zavedanje, da ne obstaja meja,
ampak sta zdravje in sreča mogoči vsak trenutek, tukaj in zdaj. Wellness je integracija telesa, uma in
duha, je priznavanje, da vse, karkoli delaš, razmišljaš, čutiš in verjameš, vpliva na tvoje zdravstveno
stanje. Wellness je ljubeče sprejemanje samega sebe.«
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in večnim odrešenjem ni nasprotja, saj je Gospod umrl za celovito (integralno) odrešitev
človeka in vsega človeštva. V nadaljevanju je papež razvil misel, da človek ne hrepeni
zgolj po duševnem in telesnem blagostanju, temveč tudi po zdravju, ki se izraža v
popolni harmoniji z Bogom, s seboj in s človeštvom. Ta cilj je mogoče doseči samo
skozi skrivnost Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja: »V resnici je nosil naše
bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga
in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni« (Izaija 53,4-5).
Teološki pogled na zdravje je poseben vsaj v dveh vidikih. Prvič umesti zdravje znotraj
načrta odrešenja, ki pa še ni v polnosti dokončano: »Zdravje kot ‘biti v sebi’ je v odnosu
do Boga in do drugih pomembno v smislu kurative, preventive in promocije. Vedno je v
razpetosti med ‘že’ in ‘še ne’ in se pri človeku odraža kot nenehno hrepenenje po
polnosti odrešenja, ki se bo uresničilo v večnem življenju« (Štupnikar 2006, 562). Prvi
vidik deloma relativizira pomen splošnega zdravja in izraža prepričanje, da je celostno
zdravje v vsej polnosti šele prihodnja dobrina. Teološko gledano je aktivno varovanje
zdravja pomembno tudi zato, ker nas dela sposobne za od Boga zaupano poslanstvo:
»Danes Cerkev pojmuje zdravje kot iskanje fizičnega, psihičnega, družbenega in
duhovnega ravnovesja in ne samo odsotnost bolezni ali okvare. Je človekova
sposobnost, da opravlja od Boga zaupano poslanstvo, ne glede na življenjsko obdobje, v
katerem se nahaja« (Štupnikar 2004, 569). Iz tega sledi, da je kristjanova skrb za zdravje
del njegove pripravljenosti za opravljanje od Boga zaupanega poslanstva. Ta vidik je še
toliko pomembnejši pri duhovnikih in pastoralnih delavcih, ki poklicanosti in poslanstva
ne živijo zgolj za lastno posvečenje ali skrito darovanje za druge (kot na primer bolj
zaprti meniški redovi), ampak opravljajo neposredno pastoralno delo v ciljnih skupinah,
upravljajo župnije, pastoralna središča ter izobraževalne in dobrodelne ustanove.

1.7 Ugotovitve
Pri analizi geneze in evolucije pojmovanja zdravja sem ugotovil, da obstajata dva
načina pojmovanja zdravja. Osnovni se je oblikoval na podlagi definicij oz.
terminologije in zgolj ustvarja temeljno besedišče oz. skupni jezik, a ne zadošča kot
podlaga teološko-pastoralnim izpeljavam. Posvečanje aktivnemu varovanju zdravja pa
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oblikuje kompleksno in konkretno uporabno (funkcionalno) pojmovanje zdravja,
neposredno povezano s spoznanji in odgovornostjo za osebni način življenja. Prvi način
podaja definicijo v eni povedi, drugi pa kot definicijo izpostavlja celotno metodo
aktivnega zdravja. Pojmovanje zdravja zato pojasnjuje natančneje, kar je primerno tudi
za nadgradnjo na teološko-pastoralni ravni.
Na podlagi teh spoznanj sem pojmovanje zdravja razdelil na terminološko,
funkcionalno in teološko. S terminološkega vidika je zdravje statično stanje in človeška
oseba pasivni lik, s funkcionalnega vidika pa dinamično dogajanje oz. proces (celostno
zdravje, wellness), oseba pa je protagonist in ima vodilno vlogo v doseganju visoke
ravni zdravja in blagostanja (kakovosti življenja).
Nazoren primer razvoja pismenosti, opolnomočenja in učinkovite preventive je področje
ekologije, kjer je bilo za razvoj ekološke zavesti, spremembe mišljenja, ravnanja
posameznikov, prilagoditev zakonov celotne družbe, gospodarskih panog, doseženih
rezultatov in pozitivnih učinkov potrebnih nekaj desetletij. Kljub spremembam okoljske
zavesti in zakonodaje na področju varstva okolja ter bolj preudarnemu ravnanju z
zdravjem ostaja prostor za prihodnje izboljšave. Še vedno potrebujemo globoko
spremembo v dojemanju zdravja, torej v temeljnem odnosu do zdravja.

1.7.1 Povezanost pojmovanja zdravja in načina življenja
Raziskovanje pojmovanja zdravja me je pripeljalo do ugotovitve, da bi lahko vprašanje
»Kaj je zdravje?« primerjali z vprašanjem »Kaj je resnica?« (Jn 18,38)2 vsaj v sledečih
treh pogledih:
● Tako na področju resnice kot na področju odnosa do zdravja se odvija ideološki
boj na več ravneh: med različnimi nauki, prepričanji, interesnimi skupinami,
praksami, spoznanji in njihovimi interpretacijami.
● Tako na področju resnice kot na področju odnosa do zdravja se kažejo
omejenosti, motnje in zlorabe v obliki porušenih ali neurejenih odnosov do sebe
in lastnega telesa, do sočloveka, stvarstva in dobrin, kot je hrana. Iz teološkega
zornega kota to pripisujemo posledicam izvirnega greha in časnim posledicam

2

Vsi citati so vzeti iz Svetega pisma SPP.
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naših grehov. Zato na področju zdravja še kako potrebujemo odrešenje, ki pa ga
ne moremo doseči brez Božje pomoči.
● Tako pojmovanje zdravja kot pojmovanje resnice pomembno usmerjata
človekov pogled na življenje in mu dajeta motivacijo za delovanje. In obratno,
človekov način življenja vpliva na njegova stališča ter dojemanje resnice in
zdravja. Omenjeno dinamiko bi lahko ponazorili s spodnjim prikazom.
Prikaz povezanosti (Prikaz 6) sem razvil na podlagi osebne izkušnje in večletnega dela
v preventivi. V njem je izpostavljena dinamika med pojmovanjem zdravja in načinom
življenja, saj se ti dve področji medsebojno prepletata in dopolnjujeta, večkrat pa celo
pogojujeta. Pri tem izhajam iz poenostavljenega pogleda, da obstajata dva osnovna tipa
ljudi. Prvim zadostuje sprememba nekaterih življenjskih izbir, kar posledično vpliva na
njihova prepričanja, stališča ter prenovljene vrednote in prioritete. Drugi morajo skozi
proces pridobivanja in preverjanja informacij, šele nato so pripravljeni spremeniti svoje
navade ali pa stopiti iz pasivnosti in ravnodušnosti.
Ta pogled sem razvil na podlagi samoopazovanja in spremljanja teh procesov pri
udeležencih delavnic uravnotežene prehrane in gibanja. Tudi nevroznanost dokazuje, da
spremembe ravnanja in navad vplivajo na spremembe mišljenja (tudi na nezavedni
ravni) in obratno (Hyman 2007, 1)3. Kristjanom prihaja na pomoč tudi Božja pobuda za
odrešenje s klicem po spreobrnjenju in notranjo podporo Svetega Duha, ki nagiblje srce
in ga obrača k Bogu (Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, BR 5), torej tudi k
odgovornemu odnosu do lastnega zdravja.

3

O medsebojnem vplivu mišljenja in ravnanja v luči prepoznavanja in zdravljenja korenin telesnih

bolezni govori Mark Hyman, zdravnik, ki je sodeloval v pripravi krščanskega programa za zdrav aktiven
način življenja z imenom Daniel Plan.
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Prikaz 6: Medsebojno vplivanje pojmovanja zdravja in opredelitve načina
življenja

MOTIVIRANOST
(želje, pritiski)
POJMOVANJE
ZDRAVJA
(teoretični odnos pri
dojemanju zdravja)
VREDNOTE
STALIŠČA
PREPRIČANJA
PRIORITETE

AKTIVNI
PROCESI
(med svobodo
in omejenostmi
spoznanja, volje,
moči itn.)
ZUNANJI IN
NOTRANJI
VPLIVI
(ovire in motnje)

NAČIN ŽIVLJENJA
(praktični odnos pri
vsakdanjem ravnanju)
DRŽA
NAVADE
IZKUSTVA
NAČIN REAGIRANJA

SPOZNANJA
(znanje, doživetja)

Vir: Urtelj, 2016.

1.7.2 Osebna metanoia in pastoralno spreobrnjenje
Dinamika spreminjanja (spreobračanja) na področju mišljenja in navad sicer ni nujno
vzročno-posledična, zgolj enosmerna ali povsem sočasna, so pa znani primeri takše
povezanosti, na primer takojšnja in trajna opustitev kajenja po postavljeni diagnozi raka
na dihalih. V nekaterih primerih lahko rečemo, da je bolezen tisti milostni klic, ki
človeka opozori, da bi bilo potrebno v lastnem življenju spremeniti vzorce in navade
(Zalogar 2011, 32). Vendar takih primerov ni veliko, za mnoge pa je ob izbruhu bolezni
že prepozno. Večina ljudi za spremembe načina življenja in mišljenja potrebuje določen
proces, ki je običajno uspešnejši ob zunanji podpori in prilagajanju osebnemu ritmu. To
bi lahko podpirala tudi primerno specializirana pastorala zdravja, ki bi predstavljala več
kot le duhovno oskrbo bolnikov, svojcev in zdravstvenih delavcev.
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V nadaljevanju diplomske naloge se bom osredotočil na vidik funkcionalnega
pojmovanja zdravja, njegovo povezavo z mišljenjem in načinom življenja ter na
teološko podlago.
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2. RAZSEŽNOSTI PROBLEMA OKRNJENEGA ZDRAVJA

Zdravje je na mednarodni ravni vsekakor predmet javnega interesa, žal pa zdravstveni
sistem večinoma ukrepa šele ob izbruhu bolezenskih znakov. Vprašanje varovanja
zdravja verjetno ne bi prišlo na površje, če ne bi prišlo do izbruha težav na drugih
področjih, temeljnih za življenje v družbi. Posledično so se porodila vprašanja o
razlogih za nastale težave, ob iskanju odgovorov nanje pa se pojavlja zahteva po novi
odgovornosti (Rupel Prevolnik, Simčič in Turk 2014, 38–39).
Ocene kažejo, da se 75 % Slovencev srečuje s subjektivnimi zdravstvenimi težavami. 25
% jih poišče pomoč na primarni (v zdravstvenih domovih, urgentnih centrih in
lekarnah), 1 % na sekundarni (v specialističnih ambulantah in bolnišnicah) in 0,1 % na
terciarni ravni (na klinikah in inštitutih) .
Glede na statistiko, ki jo je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija, je nezdrav
način življenja odločilni vzrok porasta kroničnih bolezni ter dveh tretjin vseh smrti
primerov trajne nezmožnosti opravljanja poslanstva ali celo osnovnih življenjskih
opravil. Omenjene posledice so močno povezane z nezdravim življenjskim slogom, zato
bi se jim bilo v večini primerov mogoče izogniti ali jih celo odpraviti (Mokdad et al.
2000, 1238–1245). Kar 86 % ljudi naj bi umrlo zaradi posledic bolezni, ki bi jih s
spremembo prehranskih in življenjskih navad lahko preprečili (Soče 2011, 1).
Neustrezno prehranjevanje in pretežno sedeč način življenja sta v kombinaciji s
povečano onesnaženostjo in dejavniki stresa dokazano povezana s porastom različnih
sodobnih nenalezljivih kroničnih degenerativnih bolezni. Pogosto opozorilni znaki, kot
so alergija, visok krvni tlak, utrujenost in slaba prebava, opominjajo na neravnovesje, ki
vodi v predvidljive resnejše zdravstvene zaplete, degenerativne bolezni in prezgodnjo
smrt (Zdravje prispeva k gospodarski rasti in blaginji države 2014, 1).
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Spodnji prikaz je vzet iz knjige priznanega zdravnika Rona Meyersa. Izpostavi
pogostejše zdravstvene težave, ki so največkrat predhodniki težjih bolezni in se lahko
končajo celo s smrtjo (1997, 7–10).

Prikaz 7: Blažje bolezni kot opozorilni znak za težke degenerativne bolezni
Lažje zdravstvene težave oz. bolezni

Težje degenerativne bolezni

(mali D-ji)

(veliki D-ji)

Hrepenenje po hrani, kandidoza, izguba spomina, Srčno-žilna in rakava obolenja,
pomanjkanje

pozornosti,

utrujenost

in kronične pljučne bolezni, diabetes

pomanjkanje energije, izčrpanost, izbruhi jeze, (sladkorna

bolezen),

pozabljivost, bolečine v mišicah, togost, driska, Alzheimerjeva bolezen, artritisi in
alergija, pomanjkanje spolne sle, odvisnost od druge bolezni.
antacidov, hiperaktivnost in motnje koncentracije
(ADHD), nezmožnost prebave hrane, dolgotrajni
in

pogosti

menstrualne

prehladi
tegobe,

in

gripa,

simptomi

depresija,
menopavze,

predmenstrualni sindrom, kronično slaba prebava,
stalna lakota, pridobivanje na telesni masi, nihanje
razpoloženja, suha koža, akne itn.
Vir: Urtelj, 2016. Povzeto po: Meyers, Ron. 1997. The Big D Little d THEORY.
Ramona (CA): Ransom Hill Press. 7–10.

2.1 Socialni problem
Tako v deželah z najvišjim življenjskim standardom kot tudi v deželah v razvoju že pri
mladostnikih in otrocih narašča pojavnost prekomerne telesne teže in številnih kroničnih
nenalezljivih bolezni sodobnega časa. Po nekaterih ocenah naj bi predstavniki
omenjenih generacij dosegli nižjo starost v primerjavi s svojimi starši. Tudi države v
razvoju naj bi se vse bolj spopadale z boleznimi, ki so posledica kajenja, prekomerno
uživanja kalorične hrane in alkohola ter nezadostne telesne dejavnosti (Hall 2003, 1).
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Medicina v teoriji razmah bolezni v sodobni družbi povezuje z nezdravim načinom
življenja, v praksi pa podpira sklep Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih
farmacevtskih družb, da rešitev lahko prinesejo napredki v medicini in farmaciji
(Zdravje prispeva k gospodarski rasti in blaginji države 2014, 1). Zdravstveni analitiki
priznavajo, da gre za strokovno zmoto, saj stroški napredne medicine presegajo
zmožnosti državnega proračuna. Dejstvo je, da medicina bolezni, ki so posledica
nezdravega načina življenja, v večini primerov obvladuje le do neke mere. Ob tem so
potrebne tudi ustrezne spremembe načina življenja.
Najpomembnejši dejavnik tveganja za sodobne bolezni je tvegan način življenja, ki je
povezan z zunanji dejavniki, vsakdanjimi izbirami posameznika in naravnanostjo
družbenih krogov, vključno s krščanskimi občestvi. Zdravstveni zapleti in druge tegobe
tako omejujejo karitativne in pastoralne dejavnosti ter izpolnjevanje družinskih
obveznosti.
Papež Janez Pavel II. je poudaril, da je ogrožanje zdravja etično in družbeno
neodgovorno ter povezano z osebno moralno degeneracijo (Ashley 2006, 6–10).

2.2 Problem zdravstva
Sodobna zahodna medicina se vse bolj osredotoča na posamezne dele človeškega telesa
in organske sisteme (zdravje srca in ožilja, dihal, vida, zob, prebavil, kože, okostja,
živčevja itn.), kar omogoča posvečanje podrobnejšim vidikom zdravstvenega stanja.
Vendar se ob tem lahko izgubi širši pogled na zdravstveno stanje, posledično pa
spregleda prikrito neravnovesje, ki sicer zahteva celostno obravnavo bolnika. Čeprav
slednja zdravniku olajša odkrivanje vzrokov za bolezensko stanje, bolnika pa spodbuja
k spremembi načina življenja in/ali okolja, je njena izvedba v praksi pogosto otežena
zlasti zaradi časovne omejitve (na sedem minut v ambulanti družinske medicine in na
deset minut v specialistični ambulanti). Poleg tega lahko medikamentozno zdravljenje
določenega bolezenskega simptoma oz. znaka z morebitnimi stranskimi učinki prispeva
k tveganju za razvoj bolezni drugih organskih sistemov ali celotnega organizma.
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Nesorazmerje med učinkovitostjo dolgotrajnega zdravljenja (z zdravili, kemoterapijo in
radioterapijo), ceno in kakovostjo življenja postaja vse izrazitejše. Wellness, ki je
podrobneje predstavljen v prejšnjem poglavju, se človeku posveča celostno, tako z
razširjeno kot poglobljeno obravnavo različnih vidikov zdravja in počutja.
Zdravljenje sodobnih kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so pomembno povezane z
življenjskim slogom, evropskemu zdravstvenemu sistemu predstavlja 75 % vseh
stroškov, četudi ne daje prepričljivih rezultatov na področju izboljšanja kakovosti
življenja kronično bolnih. Neučinkovitost standardnih pristopov k zdravljenju kroničnih
bolezni predvideva tudi sama paradigma zahodne medicine (WHO: Rak nesorazmerno
obremenjuje države v razvoj 2013, 1). Sistem zaradi prevelikega vpliva farmacevtske
industrije, ki je usmerjena predvsem v iskanje novih učinkovin za odpravljanje kliničnih
simptomov (ne pa vzrokov zanje), ne deluje zadovoljivo. Posledice so slabo
zdravstveno stanje prebivalstva, nezadovoljiva kakovost življenja in dolgoletna
odvisnost od zdravil. Vzročni povezanosti med kroničnimi boleznimi in načinom
življenja se posveča premalo pozornosti.
Po nekaterih podatkih v državah z večjim številom zdravnikov na prebivalca in večjim
zdravstvenim proračunom delež kronično bolnih ni sorazmerno manjši, uživanje zdravil
po navodilih stroke pa postaja vse pomembnejši vzrok težkih bolezni in smrti. V
Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani se dobrih 6 % bolnikov zdravi zaradi
zapletov zdravljenja z zdravili. V evropskih bolnišnicah naj bi zaradi neželenih učinkov
zdravil letno umrlo 197.000 bolnikov (Soče 2016, 1).
Zaradi vse večjih stroškov zdravljenja in porasta pogostnosti kroničnih bolezni se
pojavlja vprašanje, ali je zdravljenje pomembnejša vrednota od zdravja. »Če nas bo
večina izbrala pravi odgovor, bomo v nekaj mesecih imeli preveč zdravnikov, napol
prazne bolnišnice, dovolj denarja in kadra za nujna zdravljenja brez čakalnih vrst z
najsodobnejšimi zdravili in opremo ter za promocijo zdravega načina življenja in
subvencioniranje zdrave hrane« (Soče 2016, 1). Le redki zdravniki odkrito opozarjajo,
da je rešitve potrebno iskati izven zdravstva, saj imata življenjsko in delovno okolje na
naše zdravje večji vpliv.
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Primer interdisciplinarne obravnave duše in telesa je delo treh strokovnjakov s področja
zdravstva in teologije. V njem predstavijo dragocena spoznanja in smernice na temo
preventive za dušno in telesno zdravje. Zdravnik Pavel Poredoš poljudno predstavi
bolezni sodobnega časa na podlagi znanstvenih statistik in opozori na pomen preventive
(Poredoš, Radonjić M. in Štrumpf 2014, 5–15). Psihologinja Vesna Radonjić Miholič
nam pomaga prepoznati značilne stresne obremenitve in rešitve ter poudari pomen
negovanja lastne duševnosti, čustev, odnosov, sporazumevanja, razvedrila in zavestnega
prostora za duhovnost (2014, 17–33). Moralni in pastoralni teolog Peter Štumpf
povzame svetopisemski vidik zdravja in ozdravljenja v luči ozdravljanja od greha in
nepopolnosti kot celostne obnovitve človeške narave, hkrati pa izpostavi vlogo
duhovnikove terapevtske pomoči na človeški ravni oz. na ravni oznanjevanja in
zakramentov (2014, 35–47).

2.3 Problem gospodarstva
Kronične bolezni in izguba človeških virov predstavljajo vse večjo obremenitev tako za
družbo kot za gospodarstvo. Izjava zdravstveno-raziskovalnih in farmacevtskih ustanov,
da je skrb za zdravje sicer nujen strošek, vendar ponuja priložnost za gospodarsko rast,
je le del resnice, saj se medicina in farmacija kljub vse večjim investicijam v raziskave
in postopke zdravljenja neuspešno bojujeta proti porastu primerov kroničnih bolezni v
svetu (Stegel 2014, 1). Zaradi postopkov zdravljenja je zdravstvenih zapletov celo še
več in posledično gospodarska škoda večja. Nekatere institucije pa na račun bolezni
ustvarjajo dobiček.4
Načeto zdravje zaposlenih vse bolj ogroža uspeh podjetij. Slabo počutje, poškodbe pri
delu, nezmožnost opravljanja zahtevnejših del, pogostejši bolniški stalež, vse večji
stroški zdravljenja in invalidnost so le nekatere posledice okrnjenega zdravja
zaposlenih. S podobnimi težavami se srečujejo tudi Cerkev in druge ustanove. Okrnjena
vitalnost vodi v nestabilnost družbe, razpad družin, skupnosti in nazadovanje tudi
gospodarstva (Bilban 2013, 20–23).

4

Več o tem: Jakše, Boštjan. 2016. Kronično bolni so biznis. Maribor: SITIS.
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Dobro zdravje ljudi je temelj socialnega in gospodarskega razvoja, saj zdravi ljudje
zbolijo redkeje, živijo dlje in so bolj produktivni. Zato postaja zdravje na delovnem
mestu in preventivna na vseh življenjskih področjih strateškega pomena za
gospodarstvo, pravt tako tudi Cerkev.

2.4 Problem Cerkve
Zdravstvenim težavam so podvrženi tudi predstavniki cerkvenih struktur in občestev.
Menim, da mnogo ljudi obišče zdravnika zaradi posledic načina življenja in
prehranjevanja. Enako verjetno velja tudi za populacijo duhovnikov in pastoralnih
delavcev. S tem sta povezana pomanjkanje duhovnikov in pešanje njihovih moči.
Potrebni bi bili tako ukrepi za izboljšanje zdravja omenjene populacije kot smotrna
prerazporeditev omejene pastoralne moči.
To področje danes ni primerno pokrito, zato vanj vstopajo številne filozofije zdravja.
Menim, da se ljudje od Cerkve oddaljujejo tudi zato, ker njihovih upravičenih iskanj in
stisk nismo naslovili v okrilju nauka in pastorane skrbi.
Študija o zdravju v Cerkvenih dokumentih opozarja, da na neurejenost področja
varovanja zdravja posredno opozarjajo tudi nezdravi, kronično bolni ali življensko
ogroženi člani Kristusovega telesa (McManus 2005, 1).

2.5 Ugotovitve
Okrnjeno zdravje in slabša kakovost življenja ne predstavljata težav le posamezniku,
ampak razmah zdravstvenih težav predstavlja vsesplošno obremenitev za celotno
družbo. Ukrepi so nujno potrebni. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji opozarjajo, da
zgolj promocija zdravega načina življenja ni dovolj, ampak je potrebna tudi primerna
zakonodaja. Države bi morale po mnenju strokovnjakov med drugim sprejeti ustrezne
ukrepe za zmanjšanje uživanja alkohola in sladkih pijač ter onesnaževanja zraka (Rak
nesorazmerno obremenjuje države v razvoju 2013, 1). Velik pomen imajo tudi
individualna ozaveščenost, vrednote in odgovoren odnos do zdravja.
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Krščanstvo je zaradi velikega moralnega in duhovnega kapitala soodgovorno za
reševanje omenjene problematike. Cerkev se je z II. vatikanskim cerkvenim zborom
izrekla za dialog z znanostjo in družbo ter za solidarnost do človeka v svetu naglih
sprememb: »Večanje števila starih oseb, kronične bolezni in pojav novih bolezni
postavljajo pred zdravstvene delavce težke moralno-etične dileme. Odpirajo tudi
potrebo po iskanju novih oblik pastoralnega dela. Pastorala zdravja ne zajema le
posameznika ali skupine na primer bolnika, svojce, zdravstvene delavce in prostovoljce,
temveč se uveljavlja v širšem družbenem okolju. Vse družbene dogodke in probleme
budno spremlja. Naloga Cerkve je, da vse to kritično presoja. Upanje, ki ga prinaša
Vstali, človeka osvobaja, da je sposoben večje humanosti v družbi in ga tako odvrača od
prevelikega poveličevanja zemeljskih stvarnosti. Upanje mu daje misel na dovršenost v
večnosti« (Štupnikar 2006, 560-561).
Lahko bi rekli, da področje zdravja od cerkvenega nauka in pastorale zahteva trojni
odziv, in sicer:
•

odvračanje od prevelikega poveličevanja zemeljskih stvarnosti z mislijo na
dovršenost v večnosti,

•

nudenje opore bolnim na telesni, duševni in duhovni ravni ter

•

postavitev temeljev novi zdravstveni etiki, ki daje poudarek na odgovornost za
lastno zdravje ter zdravje bližnjega, družbenih sistemov in stvarstva, saj le
zazrtost v prihodnje življenje ni dovolj.
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3. TEOLOŠKO-DOKTRINALNI VIDIK VAROVANJA
ZDRAVJA

Teološki vidiki varovanja zdravja so precej omejeni, saj so vzporednice med teologijo
in praktičnim zdravjem šibke in zabrisane. Nekaj virov lahko najdemo v Cerkvenih
dokumentih iz pastorale zdravja in papeških nagovorih ob Svetovnih dnevih zdravja in
bolnikov, nekaj biblične teologije preventive pa je dostopne na svetovnem spletu v tujih
jezikih.
Bog se v Stari in Novi zavezi razodeva kot »Gospodar, ljubitelj življenja« (Mdr 11,26;
Sir 23,1), kot »zdravnik« (prim. 2 Mz 15,26), ki zadaja rane in jih tudi ozdravlja (prim.
Jer 30,17), celo obuja mrtve in nerodovitnim daje potomce ter kaznuje nezvestobo.
Tako reveži kot vladarji se z molitvijo v stiskah in ob nesrečah zanašajo na rešitve, ki
prihajajo od Boga. Te zgodbe so dokaj poznane in pogosto osrednji predmet različnih
debat. Drugače pa je z vidikom varovanja zdravja in načeli za zdrav uravnotežen način
življenja.
Bog je človeku dodelil razum in ga pooblastil oziroma mu zaupal odgovornost za
upravljanje s celotnim stvarstvom (prim. 1 Mz 1,28) in s svojim zdravjem. Naše
okrnjeno zdravje je v sodobnem svetu posledica našega nespoštljivega ter
neodgovornega upravljanja s stvarstvom, kot na primer: onesnaževanje, poseganje v
naravne zakonitosti gojenja rastlin in živali, sporni medicinski poskusi itn.
V Jakobovem pismu najdemo sledeče naročilo: »Če je kdo med vami bolan, naj pokliče
starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem.
In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo
odpuščeni.« (Jak 5,14–15) Tako je jasno povezano pojmovanje bolezni z grehom ter
ozdravljenje z odpuščanjem. V svetopisemski antropologiji je bolezen povezana z
grehom, a iz zgornjega navedka je mogoče razbrati, da se je potrebno izogibati
posploševanju (posrednemu obsojanju človeka), da za vsako telesno boleznijo stoji
greh.
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Greh je povezan tudi z zdravjem in izkrivljeno željo. Na to opozori Daniel Bell, ki ne
govori eksplicitno o zdravju, ampak o vlogi cerkve v postmoderni kulturi. Avtor izhaja
iz krščanske Biblije in razvija misel, da osrednja želja v Božjem redu stvarjenja in
odrešenja odigra bistveno vlogo. Ne govori o korekciji želje, saj bi šlo v tem primeru za
kaznovalni pristop v smislu pritiska oz. disciplinskega ukrepa. Govori o ozdravljenju
želje skozi preobrazbo, kar pa lahko stori le Bog (Zdravnik). V nadaljevanju navaja, da
številne duhovne discipline, ki se jih kristjani poslužujemo, niso nič drugega kot
stremljenje k ozdravljanju želje.
Težavnost obvladovanja želja je pomemben razlog za pozno ukrepanje v okviru skrbi za
lastno zdravje. Največkrat je bolezen tista, ki človeka prisili, da nekaj naredi za svoje
zdravje (npr. spremeni svoje prehrambene navade). Ozdravitev želje oz. vsaj njena
kultivacija prinaša ravnovesje v človeka in v njegovo telo. O tem ravnovesju govorita
tudi Geneza in Razodetje. Na nek način kultivacijo želje predstavlja tudi preventiva na
področju zdravja, saj med drugim omogoča, da svoje želje preusmerimo in se izognemo
slabim (zlaganim) izbiram, ki sicer prinesejo večji trenutni užitek oz. ugodje, a na dolgi
rok škodujejo našemu zdravju. Primer je prehranjevanje. Tudi v Svetem pismu povsem
ustreznih napotkov za zdravo prehrano ne moremo najti, razberemo pa lahko smernice,
po katerih se človek s težnjo po ravnovesju lahko celostno osvobodi lažnih želja.
V nadaljevanju knjiga jasno prikaže, kako kapitalizem kot vodilni družbeni sistem
spodbuja 'slabe' želje, ki so na dolgi rok uničujoče za posameznika. Družbeni red
namreč vpliva na način življenja in prehranjevanja. Masovno pridelana hrana daje vtis
obilja, se kasneje pokvari, ima ugodno ceno ter je omamnega izgleda in okusa. Jedi si
zaželimo zaradi načina njihovega trženja, ne zaradi skrbi za ustrezno prehranjevanje.
Tržno narekovana je v določeni meri tudi oskrba v času bolezni zaradi moči
farmacevtskega lobija (2012, 10–150).

3.1 Sveto pismo ter zdrav in aktiven način življenja
Teologija telesa (neznanega avtorja) ponuja sledeče rešitve za bolj zdrav način življenja:
učinkovito premagovanje stresa in napačne zaskrbljenosti, ustrezno prehranjevanje,
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telesno aktivnost in izogibanje skrajnostim. Utemeljitve išče v svetopisemskih
sporočilih. Eno izmed njih je na primer: »Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega
Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za
visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu« (1 Kor 6,19–20). Apostol Pavel tu
razpravlja o spolni morali, vendar načela razširi na vse vidike pravilne uporabe telesa:
»‘Vse mi je dovoljeno,’ vendar ni vse koristno! ‘Vse mi je dovoljeno,’ toda jaz se ne
bom dal ničemur podvreči!« (1 Kor 6,12).
V nadaljevanju avtor članka opozori na vsesplošno okrnjenenost zdravja in prepričanje,
da občutek svobode prinaša navidezna neomejena možnost izbiranja, ki pa ima lahko
hude zdravstvene posledice. Kljub zavedanju storjene škode imajo poskusi povrnitve
zdravja v večini primerov slabe rezultate, ljudje pa trpijo zaradi posledic bolezni, ki bi
jih bilo mogoče preprečiti. Napačno dojemanje svobode, ki škoduje zdravju in
posledično obremenjuje celotno družbo, vodi tudi v nepotrebne stroške v zdravstvu in
zmanjšano delazmožnost zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni.
V sledečih podpoglavjih je povzeto avtorjevo razmišljanje z izborom svetopisemskih
izrekov, ki neposredno govorijo o vrednoti zdravja iz štirih vidikov (Maintaining your
health, 1).

3.1.1 Izogibanje stresu in zaskrbljenosti
Modrost o zdravju nam zaupa Sirahova knjiga: »Rajši ubog pa zdrav in telesno močan,
kakor bogat, a telesno prizadet. Zdravje in dobro počutje veljata več kot vse zlato,
krepko telo več kot neizmerno bogastvo. Nobenega bogastva ne moreš primerjati s
telesnim zdravjem in ni zadovoljstva čez veselje srca. Rajši smrt kot grenko življenje,
večni počitek kakor neozdravljivo bolezen« (Sir 30,14–17). Življenjski napotki se
nadaljujejo s poglavjem o sreči, ki pravi, da stres in razburjanje obremenjujeta srce in
ožilje ter vodita v prezgodnje staranje, dolgo življenje pa je sad veselja, izogibanja
zaskrbljenosti, žalosti, ljubosumja in jeze ter kakovostnega prehranjevanja (Sir 30,21–
25).
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3.1.2 Prehranjevanje
Apostol Pavel je v pismu Korinčanom zapisal: »Toda Bogu nas ne bo približala jed. Če
namreč ne jemo, nismo nič slabši, in če jemo, nismo nič boljši. Pazite pa, da ta vaša
svoboda ne bo v spotiko slabotnim!« (1 Kor 8,8–9). Pismo je naslovil na kristjane tako
judovskih kot poganskih korenin. Oboji so že poznali vrsto pravil o prehranjevanju,
bodisi zaradi verskega izročila (judovstva) bodisi poganskega nauka (grško-rimske
kulture), vezanega na izročila Hipokratove šole zdravja, kjer je bil način prehranjevanja
skrbno podan.
V Novi zavezi sta omenjeni dve vrsti obeda, temeljna prehrana za vsakodnevno
preživetje in praznični obed za medsebojno druženje in vzajemno podelitev (prim. Mt
15,32). Prehrana mora posamezniku omogočati tudi opravljanje začrtanih dolžnosti,
vključno s služenjem Bogu. Na jedilniku apostolov so se glede na svetopisemske vire
najpogosteje znašle ribe, kruh, jagnje, vino, mleko, med in fige, torej hranljiva,
polnovredna in naravna živila. Sporočilo je preprosto: jemo naj hrano, ki jo daje
stvarstvo, lokalno in sezonsko. Izraelci so bili od nekdaj povezani z naravo in jedli žita,
mleko in mlečne izdelke, sezonsko sadje itn.
Življenje v mestih predstavlja omejitve zaradi oteženega dostopa do preverjeno
naravnih svežih pridelkov. V današnjem svetu je veliko govora o tem, kakšna hrana
človeka »umaže«. Znanstveno-nutricistične raziskave potrjujejo vsebnost strupov in
pomanjkanje hranil v živilih in industrijsko predelanih prehranskih izdelkih.

3.1.3 Delo in telesna pripravljenost
Študija teologije zdravja navaja, da bi se napotek za redno telesno gibanje vsaj trikrat
tedensko v svetopisemskem okolju zdel čudaški, saj v preteklosti dela v mirovanju
praktično niso poznali. Umetnost in olimpijada opominjata na dejstvo, da je bila telesna
vadba v času Grkov in Rimljanov nekaj povsem vsakdanjega. Pavel naroča delo z
lastnimi rokami (prim 2 Tes 3,6–13) in skoraj odrezavo zabrusi, naj ne jé, kdor ne dela.
Priporoča prehranjevanje glede na telesne potrebe in se opredeli do primerne rabe
telesa.
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»Mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado?
Tako tecite, da jo boste dosegli. Vsak tekmovalec pa se vsemu odreče, ôni, da prejmejo
venec, ki ovene, mi pa nevenljivega. Zato jaz ne tečem kar na slepo, ne bojujem se,
kakor bi mahal po zraku. Nasprotno, trdo ravnam s svojim telesom in ga usužnjujem, da
ne bi bil sam zavržen, ko oznanjam drugim« (1 Kor 9,24–27). Vadbo za telesno
pripravljenost ali celo vojskovanje graja tudi enciklika papeža Pija XI. (O krščanski
vzgoji, 1929), čeprav je vzdrževanje telesnega zdravja verska moralna obveza,
pomembna za ohranjanje zdravja in izgrajevanje kristjana na vseh področjih.

3.1.4 Samoobvladovanje
Človek lahko škoduje zdravju na mnogo načinov, če se osredotoči le nase ali izgubi
zmernost. Pavel slednje prikaže na primeru alkoholiziranosti: »In ne opijanjajte se z
vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje Duh« (Ef 5,18). Veleva, naj
bomo budni in trezni pri obvladovanju telesa in duše (1 Tes 5,6–8), obsoja
samouničujoče vedenje, bodisi na področju prehranjevanja ali prestopniškega vedenja
bodisi na področju alkoholizma. Svobodna volja naj ne bo pretveza za mesenost.
Študija teologije zdravja zaključi, da naše mišljenje, dojemanje svobode in pojmovanje
svetosti lastnega telesa vplivajo na naše telesno in duhovno zdravje. Svoboda kot prosto
ravnanje po naših željah in poželenjih vodi v samo-popustljivost. Resnično zdravje
telesa, razuma in duha bomo dosegli, če bomo sledili vodstvu Svetega Duha za
izpolnitev svetega klica (Maintaining your health, 1).

3.2 Krščansko izročilo
Krščanski nauk, izročilo in praktična vera z vidika varovanja zdravja ponujajo številne
zglede za zdrav način življenja, na primer krepost zmernosti (KKC 1809) ter telesna in
duhovna dela usmiljenja. Ob Svetem letu usmiljenja je Medškofijski odbor za mladino v
Ljubljani izdal zgibanko, ki ponuja pregled del usmiljenja s predlogi: dejanja
dobrodelnosti in ravnanje s samim seboj v skladu z omenjenimi smernicami. Naloga
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»Lačne nasičevati« poudarja hvaležnost za hrano Bogu in ljudem, ki so jo pripravili,
naloga »Žejne napajati« pitje zdravih pijač, »Bolnike obiskovati« obiskovanje bolnih,
»Jetnike reševati« izobraževanje o oblikah odvisnosti itn. Zgibanka je odličen primer
praktične

uporabne

vrednosti

določenih

načel

za

zdravo

življenje

(BODIdoberDELAJdobro 2016).

3.3 Cerkveni dokumenti
Kristjanu preventiva ni drugotnega pomena, saj predstavlja zdravje enega od
pomembnih temeljev za sposobnost trajnega služenja. Dosedanje pojmovanje zdravja v
cerkvenih dokumentih je podobno terminološkemu pogledu, pri katerem je aktivni vidik
skrbi za zdravje slabše orisan. Že II. vatikanski koncil v Pastoralni konstituciji o Cerkvi
v sedanjem svetu pravi, da »človeški rod prehaja od bolj statičnega pojmovanja reda
stvarnosti na bolj dinamično in razvojno pojmovanje. Posledica tega je nastajanje nove,
silne zapletenosti vprašanj, ki vpije po novih analizah in sintezi« (CS 5). Nedvomno se
to odvija na področju pojmovanja zdravja vsaj z oblikovanjem novih vprašanj, ki
zahtevajo bolj dinamično in razvojno pojmovanje reda stvarnosti ter osredotočenje na
vidik razvoja zdravja (salutogenezo).
V Listini zdravstvenih delavcev je navedeno, da je »zdravstvena dejavnost izbrano
orodje razlite Božje ljubezni do trpečih, hkrati pa delo ljubezni do Boga, ki se razodeva
z ljubečo skrbjo za človeka« ter predstavlja »nadaljevanje dejavne Kristusove
zdraviteljske ljubezni«. Zavezanost k varovanju zdravja in zvestobo zdravstvenega
delavca etiki bi zlahka razširili na zavezanost vsakega posameznika k aktivnemu
varovanju dobrine zdravja »z ustreznimi odločitvami in ravnanjem, v katerih človeško
telo predstavlja služenje življenju« (2000, 24).
Cerkev razbira znamenja časov in se odziva nanje s posluhom za človeka v konkretnih
situacijah in družbenem okolju, zato smemo v prihodnosti pričakovati papeški oz.
cerkveni dokument s poudarkom na varovanju dobrine zdravja za pastoralo
preventivnega načina življenja. Vprašanju kakovosti življenja in zdravstveni etiki je
Papeška akademija za življenje februarja 2005 posvetila kongres z istoimenskim
naslovom. Dokument papeža Frančiška Laudato si je posvečen odnosu do stvarstva z
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obravnavo novih izzivov in krščanske drže do sveta, že lahko štejemo za del sodobnega
nauka varovanja zdravja.

3.4 Krščanska meditacija v službi izboljšanje zdravja
Klemens Tilmann v svojem delu Živeti iz globine navaja kot kraj pristne izkušnje
srečanja z Bogom navaja »bivanje v telesu«. Mnogim služi kot uporabna metoda v
bogoslovju pripomoček za jutranjo meditacijo. Tilmann je že leta 1966 zastavil
smernice prenovitvenega gibanja, ki temelji na psihologiji in meditaciji. Posebnost
njegovega pristopa je integracija v katoliški meditaciji. Telo je tempelj Svetega Duha,
posoda, ki želi biti napolnjena s svojim bistvom. Na prvi vtis metoda spominja na jogo,
vendar sloni na odnosu do fizikalnega telesa, skozi katerega človek predeluje dogajanje
in doživetja. Motiv v meditaciji se navezujejo na telesno držo, zato govori o »meditaciji
s telesnim izražanjem« (2002, 18). Avtor se vprašanja zdravja ne dotakne neposredno,
opredeli pa vidik celote telesnega in duhovnega sveta, ki ga poimenuje »vsakdanje
življenje iz globinskega temelja« (2002, 69).
Priročnik Moliti s telesom, dušo in duhom naslovi problem zdravja neposredno:
»Mnogim boleznim, za katere smo bili nekdaj prepričani, da so zgolj telesne, danes
strokovnjaki dokazujejo psihosomatski izvor. Psihosomatika raziskuje medsebojno
povezanost med duševnimi stanji in njihovimi telesnimi izrazi, med psihičnimi problemi
in telesnimi boleznimi [...] Ker si svojih duševnih potreb ne priznamo in ne prisluhnemo
opozorilom telesa, zbolimo. Bolezen je prisilna zavora telesa. Opominja nas, da tako ne
smemo več živeti in da moramo spremeniti svoj stil življenja. Bolezen je milostna
priložnost, da spoznamo svoje dejansko stanje. Telo nas prisili, da prisluhnemo slutnjam
in klicu srca. Nekateri potem pričakujejo od zdravnika, da jih bo kot mehanik popravil.
Ogorčeni so, če ta zahteva spremembo njihovega načina življenja. Modernega človeka
preganjajo nervozna napetost in različni stresi, ki mu skoraj onemogočajo, da bi se
ustavil in miroval. Različnih bolezni, ki niso stvar virusov temveč živčne napetosti, se
ne bo mogel rešiti, ne da bi se ustavil ter se povrnil k telesu in svojim čutom«
(Platovnjak in Roblek 2005, 23).
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Odgovor ponudi s sledečimi besedami, s katerimi bi želel tudi sam skleniti pričujočo
diplomsko delo: »Večina ljudi ne ve več, kako bi prav ravnala s svojim telesom, kaj šele
s svojo dušo in duhom. V telesnih držah in kretnjah pa lahko spet začutimo dostojanstvo
ter enovitost našega telesa, duše in duha. Prek njih postane telo prosojno za Boga. S
telesom izrazimo svojo dušo v njenem hrepenenju po Bogu (prim. Ps 63). Tako
postanemo v kretnjah eno s seboj in z Bogom, eno s svojo dušo, duhom in telesom. In
prav v tej enosti z Bogom kot temelju vsega bivanja lahko postanemo celostni in
zdravi« (2005, 21).
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4. PRIMERI DOBRE PRAKSE

V nadaljevanju raziskujem vire praktičnih krščanskih modelov pastorale preventive
zdravja ter potencialne temelje za razvoj praktične teologije varovanja zdravja in
pastorale preventivnega načina življenja. Vire sem v tem poglavju poimenoval kot
dobre prakse na podlagi lastnih izkušenj, splošno veljavnih načel in pristopov ter
subjektivno opredeljene ustreznosti in uporabnosti za obravnavano področje.

4.1 Daniel Plan
Daniel Plan je inovativen krščanski program za zdrav življenjski slog, osnovan na
svetopisemskih načelih. Program je leta 2011 prvič izpeljal pastor Rick Warren v
sodelovanju z zdravniki in verniki iz kraja Saddleback Church v ZDA. Navdih je dobil
med krščevanjem več kot 800 ljudi. Ob vsakem potopu in dvigu iz vode se je počutil
utrujenega, kot bi moral nositi vso težo sveta. Zavedel se je pogostnosti prekomerne
prehranjenosti. Ob naslednjem srečanju v cerkvi je med nagovorom pred zbranimi
verniki priznal, da je tekom tridesetletnega pastoralnega poslanstva opustil skrb zase ter
bil zato slab oskrbnik lastnega zdravja in slab zgled. Prosil jih je odpuščanja, nato pa jih
povabil, da se mu pridružijo pri doseganju bolj zdravega načina življenja. Tistega dne se
je na pobudo odzvalo več kot 12.000 vernikov (Warren, Amen in Hyman 2013, 16–29).
Program se je v petih letih razširil po svetu, vanj so se preko svetovnega spleta vključili
udeleženci iz več kot 190 držav.
Glavni pripomoček za izvajanje programa je Priročnik za spremenjen način življenja in
mišljenja v štiridesetih dneh. Poleg knjige program nudi še številne druge pripomočke v
tiskani obliki in obliki videoposnetkov. Pristop temelji na hrani, vadbi, osredotočenosti,
veri in prijateljih.
HRANA (Food): »Najsi torej jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo
slavo« (1 Kor 10,31).
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Pri Daniel Planu gre za obilje (prim. Jn 10,10) in ne za pomanjkanje. Hrana iz
polnovrednih plodov, ki so produkt zemlje in dela človeških rok, daje vitalnost in
energijo telesu in duši. Vsaka zdrava izbira omogoča napredovanje in človeka motivira,
da se programa drži. Nasveti pripomorejo k iznajdljivosti v različnih življenjskih
okoliščinah.
VADBA (Fitness): »Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha? Zato
poveličujte Boga v svojem telesu, s svojim telesom. (1 Kor 6,19a–20b) Sad Duha pa je:
ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost,
samoobvladanje« (Gal 5, 22–23).
Pri programu Daniel Plan se zavedajo, da je za trdno zdravje najbolj učinkovita tista
vadba, ki jo dejansko opravimo. Zato se vsakega posameznika spodbuja, da odkrije tisti
način rekreacije, ki mu ustreza in ga tudi z veseljem izvaja.
OSREDOTOČENOST (Focus): »In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se
preobražajte z obnovo svojega uma« (Rim 12,2).
V svetu, v katerem številni moteči vplivi tekmujejo za našo pozornost, je bolj kot
kdajkoli pomembno, da se osredotočimo na Božji načrt in prednostne naloge našega
življenja. Človeku je dana priložnost, da izkazuje hvaležnost Bogu in se odloči za
poglabljanje v Božjo dobroto ter dosledno obuja spomin na njegovo resnico in obljube.
VERA (Faith): »Vse zmorem v njem, ki mi daje moč« (Flp 4,13).
Za vsako spremembo, ki človeka preobraža v polnosti, stoji Božja moč, kar velja tudi za
življenjske izbire, ki so potrebne, da bi bili zdravi. Udeleženci programa izkusijo, da
morajo za boljše zdravje prispevati svoj delež, toda Bog podpira njihov trud.
»Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in
delovanje« (Flp 2,13).
PRIJATELJI (Friends): »Boljše je, da sta dva kakor eden« (Prd 4,9).
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V prizadevanjih za zdravje sta vedno uspešnejša dva. Sveto pismo pravi, da je Bog svet
ustvaril tako, da potrebujemo drug drugega. Eden izmed temeljev programa je
prepričanje, da vsakdo potrebuje tovariša, saj tako postane boljši in bolj zdrav (geslo
»We Get Better – Together«).
Program ponuja celovit pristop k doseganju zdravega načina življenja, kjer vsaka od
naštetih sestavin podpira druge in vpliva nanje. Program je posebno učinkovit zlasti
zaradi dveh sestavin – vere in prijateljev. Učinkovitost se pokaže zlasti ob sodelovanju
podporne skupine ljudi (prijateljev), saj ljudje rastemo v odnosih. S pomočjo vere in
skupine ima človek močnejšo voljo, da naredi nekaj zase in da se vpeljanih sprememb
dosledno drži in jih ohranja.
Daniel plan si prizadeva uvesti spremembe, ki niso le začasne (kot na primer
shujševalne kure, ki jih človek preizkusi in nato zaradi »neživljenjskosti« opusti),
ampak so trajne. Zgoraj našteti elementi naj bi prispevali k značaju trajnosti tega
življenjskega sloga.
Uvedba trajne spremembe od človeka zahteva, da gradi svoje življenje na resnici. Z
resnico o sebi se neradi soočamo. Dokler se ne soočiš s svojimi dejanji in ne odkriješ
korenin lastnih navad, bo odločitev za spremembo plitva in kratkotrajna. »Če ostanete v
moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica vas bo
osvobodila« (Jn 8, 31–32). Ta program pomaga odkrivati resnico o sebi, o lastnem
odnosu do Boga, hrane, smisla življenja in drugih ljudi.
Uvedba trajne spremembe od človeka zahteva, da modro izbira. Vsi ljudje želijo biti
zdravi, toda le nekaj se jih tudi odloči za to. Biti zdrav zahteva več kot le željo ali sanje,
zahteva odločitev. Zdrav nisi po naključju, ampak je to stvar izbire, ki pa na začetku
poti terja odločitev. »Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga
uničujejo blodna poželenja« (Ef 4,22). Bolj in bolj se boš v tem uril, prej se boš začel
spreminjati, je zapisano v Svetem pismu.
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Uvedba trajne spremembe od človeka zahteva, da spreminja svoj način razmišljanja.
Način razmišljanja določa, kako se boš počutil, počutje pa določa tvoje ravnanje oz.
obnašanje. Če hočeš spremeniti svoje ravnanje, moraš spremeniti svoj način
razmišljanja. »Treba je, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka,
ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice« (Ef 4,23–24). Svetopisemski
pomen za spreminjanje razmišljanja spokorjenje oz. kesanje. Za zdravje je pomembno,
da obžaluješ svoje nezdrave izbire, ki vključujejo tudi destruktivne misli in ravnanje z
lastnim telesom, odnos do hrane, spolnosti in dela, ki lahko uničujejo zdravje.
Uvedba trajne spremembe od človeka zahteva, da ima ob sebi skupnost, ki je z njim
odkrita in poštena. Dejstvo je, da so nekatere navade in vzorci obnašanja tako globoko
vraščeni, da jih oseba sama ne bo nikoli uspela izkoreniniti in spremeniti. Vsak izmed
nas imam kakšno izkušnjo, kako je večkrat poizkusil nekaj spremeniti, a mu to ni
uspelo. Če bi lahko človek tudi na težkih področjih sam dosegel spremembe, bi to že
storil. Nekatere navade so tako močne, da je potreben skupinski pristop. Ta nas hkrati
sili v prepoznavanje potrebe po drugih. To je del Božjega načrta. Ustvarjeni smo bili, da
živimo v skupnosti in Bog nas je ustvaril za odnose. Prva stvar, ki jo je Bog rekel
človeku, je: »Ni dobro za človeka, da je sam.« Najgloblje spremembe lahko v svojem
življenju naredimo, če se pogovorimo z zaupanja vrednimi prijatelji, ki nas bodo podprli
in nas nadzirali ob rednem srečevanju v skupinah. Uspeh se dramatično poveča, ko je
človek povezan z drugimi, ko prejema spodbude. Tako ostane lažje osredotočen in
motiviran za doseganje ciljev. Ko je obkrožen z ljudmi, ki imajo iste vrednote, cilje in
navade, povezane z zdravjem, lahko doseže več. Raziskave so pokazale, da so tisti, ki so
bili vključeni v majhno skupino, izgubili še enkrat toliko telesne mase v primerjavi s
tistimi, ki so poskušali Daniel Plan izvajati sami. Skupina je tudi prostor, ki se človeku
pomaga postaviti v Božjo navzočnost. Tudi prerok Daniel svoje prisege Božjim potem
in zdravim izbiram ni naredil sam, ampak skupaj s tremi prijatelji. Vsi štirje skupaj so
bili močnejši, kot bi lahko bil sam (prim. Dan 1, 3-20).
Daniel Plan pomaga človeku doseči boljše telesno zdravje, prav tako pa poglobiti
njegovo vero in razviti značaj, ki naj bi bil podoben Kristusovemu. Upoštevanje teh
načelih vodi do polnejšega in bolj zdravega življenja, ljubezni v vsej polnosti bitja in
usposobljenosti, da bi lahko živeli svojo poklicanost (The Essentials Overview, 1).
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4.2 Fit Lyfe in Fitfish
Britanska in inozemska biblična družba (The British and Foreign Bible Society), ki je
ena od največjih na svetu, je uvidela potrebo, da v času, ko skrb za zdrav način življenja
postaja pomembna na vseh področjih, od gospodarskega do zdravstvenega, Božjo
Besedo aktualizira tudi na tem področju in prispeva k celostnemu pogledu na zdravje.
Raziskava izpred nekaj let naj bi pokazala, da sta utrujenost in izčrpanost dve glavni
oviri za duhovno rast. Ovirata našo sposobnost moliti, brati Božjo Besedo, ljubiti
bližnjega ter ostajati v Božji navzočnosti. Težko je ohranjati veselje, sočutje in moč, če
ne skrbimo za svoje telo. Če pri jedi ne sprejemamo pravih odločitev in ne jemo
zmerno, ne počivamo dovolj in nismo dovolj aktivni, se bomo počutili šibke (počasne)
in lene, tako na fizičnem kot na duhovnem področju.
Svetopisemska družba je zato pripravila gradiva za duhovno formacijo, poimenovana
»Lyfe«. Ljudem nudijo pomoč pri odkrivanju (tako individualno kot ob pomoči majhnih
skupin), kako živeti poglobljeno življenje z Bogom kot Jezusovi učenci. Namen teh
gradiv je tudi olajšati preobrazbo odnosa z Bogom s pomočjo Svetega pisma in oblik
duhovnosti, ki so skozi stoletja navdihovale in podpirale kristjane (kot na primer »lectio
divina«). Človeku tako približajo pristop do celostne duhovne rasti, ki je zgrajen iz
šestih področjih: molitve, pristnosti, Duha, družbene aktivnosti, Božje besede in
vsakodnevnega življenja. Svetopisemska družba je že storila naslednji korak in se
povezala s krščansko organizacijo iz Anglije, imenovano Fitfish. Ta v sodelovanju z
različnimi partnerji izvaja program za krepitev ravnovesja med fizičnim, čustvenim in
duhovnim zdravjem. Pripravljajo vikende in celotedenske programe, ki vključujejo
telesno vadbo, masažo, izobraževanja o prehrani, molitev, slavljenje, služenje, vsebine s
področja osebnostnega razvoja, svetovanje ter delavnice. Ponujajo tudi spletno podporo,
posamezniku prilagojen vodnik zdravega prehranjevanja z recepti ter različne načine
motiviranja.
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»Lyfe« torej v sodelovanju z zgoraj omenjeno organizacijo Fitfish nudi informacije,
razvija materiale in pripravlja gradiva, ki spodbujajo ravnovesje fizičnega in duhovnega
zdravja.
Primer gradiva je »Get Moving«, zbirka šestih srečanj vadbe za telo in dušo (Get
Moving: A six session workout for body & soul 2014, 1–5). Svetopisemska družba je za
duhovno rast duše pripravila izbor Božje besede in premišljevanj (po prilagojeni metodi
lectio divina), Fitfish pa je doprinesla k programu s predlogi in motivacijo, kako skrbeti
zase s pomočjo vadbe, zdrave prehrane in počitka. Poudarek je na celostnem pristopu do
duhovnega in telesnega zdravja. Vsaka enota vsebuje šest sestavin: branje Božje besede,
vaje za »vadbo« duše, telesno vadbo, nasvete glede prehrane in vzdrževanja motivacije
ter možnost zapiskov (dnevnika), s pomočjo katerih lahko oseba spremlja svoj
napredek. Program »Get moving« daje poudarek zavezi in disciplini, ki sta potrebna za
duhovno in fizično zdravje. Stremi k temu, da je človek aktiven, čil in zdrav, da lahko
moli, bere Sveto pismo in ostane povezan z Bogom. Kandidat se zaveže, da bo šest
tednov sledil navodilom v priročniku in vztrajal do konca srečanj. Ta izziv mu lahko
pomaga, da se duhovno in fizično okrepi ter odkrije nove ritme duhovnosti in telesnosti,
ki prinašajo veselje, moč, voljo in zdravje. Na spletni strani Svetopisemske družbe so
objavljeni tudi videoposnetki in drug podporni material za izvedbo programa »Get
moving« (Fit lyfe: Introduction, 1).
»Lyfe« je pripravil podoben program tudi za športnike. Poimenovali so ga »Sports
Lyfe« (Sports life: Seven steps to soul fitness 2012, 1–5). Poudarek je predvsem na
vadbi za dušo, torej branju in premišljevanju o Božji besedi, pa tudi pričevanjih znanih
športnikov o svojem srečevanju z Božjo besedo. Ne vsebujejo posebnih poudarkov na
načinu skrbi za zdravje in kondiciji.

4.3 Čili in zdravi
Ob raziskovanju krščanskih cerkva, ki v praksi ponujajo celosten pogled na zdravje,
sem naletel na Krščansko adventistično cerkev (Cerkev adventistov sedmega dne), ki
ima razvitih in dostopnih največ orodij, tako v svetu kot pri nas. Koncept zdravega
načina življenja je izrazito prisoten v njihovi verski praksi.
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Njihova temeljna načela za zdrav življenjski slog:
•

Prehrana z raznovrstnim sadjem, zelenjavo, žiti, stročnicami in lupinastimi
plodi.

•

Zmerna uporaba jajc in mlečnih izdelkov. Pretežno sestavljeni ogljikovi hidrati,
vlaknine in malo maščob.

•

Zadosten vnos tekočin, predvsem vode.

•

Neuživanje alkohola, tobaka, poživil in drugih škodljivih snovi ter odgovorno
jemanje predpisanih zdravil.

•

Obnova telesnih, duševnih in duhovnih moči z rednim in zadostnim spanjem in
tedenskim počitkom, s sprostitvijo ter telesno dejavnostjo na svežem zraku in na
sončni svetlobi.

•

Prizadevanje za lastno blaginjo in blaginjo bližnjih.

•

Zaupanje v Boga.

V Sloveniji se Krščanska adventistična cerkev posveča programu »Čili in zdravi«, ki:
•

organizira brezplačni dopisni zdravstveni tečaj »Čili in zdravi«, ki je povzet po
nemški izdaji »Fit und Gesund«,

•

izdaja brezplačno revijo »Čili & zdravi«, naslednico revije »Življenje in
zdravje«, ki je občasno izhajala v slovenščini že v prejšnjem stoletju ter

•

organizira kuharske tečaje in tečaje priprave hrane na zdrav način.

Tečaj je zgrajen iz tem, ki služijo kot pomoč pri vpeljavi zdravega načina življenja in
soočanja z izzivi, ki presegajo človekove moči. V življenju se zgodi marsikaj, na kar
nimamo vpliva. Lahko smo udeleženi v prometni nesreči ali pa zbolimo za kakšno
dedno boleznijo. Ne smemo se počutiti krive, če smo naredili vse, kar je bilo v naši
moči, da bi to preprečili, je zapisano v enem od srečanj tečaja. »Ali bolezen lahko
obvladamo, je predvsem odvisno od tega, katere vrednote vodijo naše življenje in
življenjski slog. Če verujemo v Boga, nam bo zavest o njegovi ljubezni in skrbi
pomagala najti moč in tolažbo. Prevzemimo svoj del odgovornosti nase in si
zapomnimo, da je zdravje sad uravnoteženega načina življenja. Ne skrbimo samo za
telesno zdravje, temveč tudi za duševno, čustveno in duhovno dobro počutje« (Čili &
zdravi 2014, 5–9).
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Revija redno objavlja rubrike, v katerih analizira področje uma (duše), telesa in duha.
Namen objavljenih člankov ni diagnosticirati ali zdraviti bolezni, temveč vzgajati,
motivirati in navdušiti bralce, da osvojijo zdrav življenjski slog. Prispevki temeljijo na
aktualnih znanstvenih dognanjih o delovanju našega telesa, prinašajo pristope za
reševanje težav, ki so povezane s sodobnimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi,
obravnavajo vzgojno problematiko pri otrocih, dajejo napotke za lažje žalovanje,
odkrivanje in premagovanje depresije, vsebujejo hranilne kuharske recepte, na koncu pa
se dotaknejo tudi dimenzije Božjega. Krščanski pogled in Božja beseda sta omenjena
diskretno. Ni zaslediti vsiljevanja vere ali enostranskega podajanja razlage Božje
Besede. Slednja je največkrat vključena v komentarje življenjskih situacij, na primer
problem komunikacije s težavnimi sosedi (Čili & zdravi 2015, 11–13).
Tečaji priprave hrane na zdrav način so zanimiva izkušnja za vse udeležence, poleg tega
pa priložnost za izgrajevanje medosebnih odnosov v prostorih, namenjenih srečevanju
kristjanov adventistične cerkve. Pripadnost občestvu ni pogoj za udeležbo na
delavnicah. Udeležijo se jih ljudje, ki jih navdušuje peka slaščic ter nasploh priprava
hrane. Hrana je tista, ki ljudi povezuje, druženje pa je dodana vrednost.

4.4 Creation Health
Krščanska adventistična cerkev na mednarodni ravni ponuja tudi program z imenom
»Creation Health«, ki je rezultat prizadevanj največje mreže bolnišnic in klinik na svetu
pod vodstvom protestantov.
Program je na krščanski veri osnovan wellness-načrt, ki je namenjen tistim, ki želijo
živeti bolj zdravo in zadovoljno ter z drugimi deliti filozofijo zdravja, ki človeka zajema
celostno. Ponuja seminarje o življenjskem slogu in poseben izobraževalni program. Z
doslednim izvajanjem osmih načel – izbire (C: choice), počitka (R: rest), okolja (E,
enviroment), aktivnosti (A: activity), zaupanja (T: trust), medsebojnih odnosov
(Interpersonal Relationships), življenjskega nazora (O: outlook) in prehrane (N:
nutrition) – ponujajo realizacijo izvirnega Božjega načrta za življenje, da živimo v
polnosti (Creation Health, 1).
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Program je namenjen preoblikovanju (transformaciji) načina življenja in je pripravljen
tako, da pomaga ljudem živeti izpolnjeno. Osredotoča se na zgoraj navedena splošna
načela celostnega človekovega zdravja, ki jih je Bog prvotno dal človeku pri stvarjenju.
Ta svetopisemska načela so podkrepljena z znanstvenimi dognanji. Program podpirajo
svetovne zdravstvene ustanove z globalnim poslanstvom in tako pomagajo ljudem po
vsem svetu, da lahko živijo dlje in bolj zdravo. Množične prelomne (landmark) študije,
ki so bile med drugimi financirane tudi s strani National Institutes of Health, Svetovne
zdravstvene organizacije in National Cancer Institute, so dokazale njegovo učinkovitost.
Raziskave, v katerih je sodelovalo več kot 150.000 ljudi z vsega sveta, so pokazale, da
je bila stopnja smrtnosti zaradi raka v opazovanem vzorcu za 60 % nižja pri moških in
za 76 % nižja pri ženskah (glede na splošno populacijo). Pogostnost pljučnega raka je
upadla za 25 %, raka debelega črevesja in danke za 62 %, raka dojke za 85 %,
pogostnost koronarnih bolezni srca pa za 66 % pri moških in za 98 % pri ženskah.
Skušajmo si predstavljati, da bi s tovrstnim programom zdravega načina življenja lahko
pred srčnim infarktom obvarovali kar dva od treh duhovnikov.
V nadaljevanju bom temeljna načela programa nekoliko natančneje povzel.
IZBIRA (Choice): Izbira je prvi korak do izboljšanega zdravja. Tisti ljudje, ki
verjamejo, da lahko obvladajo (kontrolirajo) svoje življenje, so bolj zdravi in živijo dlje.
POČITEK (Rest): Počitek zajema tako dobro spanje kot čas, namenjen sprostitvi.
Sproščanje znižuje krvni tlak in zmanjšuje stres.
OKOLJE (Environment): Okolje je naš zunanji svet. Vpliva na to, kar se dogaja znotraj
nas, pa naj bo dobro ali slabo.
AKTIVNOST (Activity): Aktivnost zajema fizično in mentalno kondicijo. Cilj je biti
aktiven telesno, duševno in duhovno.
VERA/ZAUPANJE (Trust): Zaupanje v Boga kaže na odnos med duhovnostjo in
ozdravljenjem. Obstaja neposredna povezava med vero in wellnessom.
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MEDOSEBNI ODNOSI (Interpersonal relationships): Medsebojni odnosi krepijo naše
dobro počutje. Družabna povezanost krepi našo odločnost in izboljšuje zdravje.
ŽIVLJENJSKI NAZOR (Outlook): Življenjski nazor ustvarja našo realnost. Naš razum
vpliva na telo in naša naravnanost na naše zdravje.
PREHRANA (Nutrition): Prehrana je gorivo, ki poganja cel sistem. Majhne izboljšave
in načrtovani dodatki dajejo trajne rezultate.
Na spletni strani ponujajo tudi brezplačna gradiva, celoten program pa je predstavljen v
tečajih, prilagojenih tako posameznikom kot voditeljem skupnosti po cerkvah.
Aplikacija »Creation Health« za pametne naprave je uporabnikom na voljo brezplačno.
Vsebuje dnevne spodbude za zdrav in aktiven način življenja ter povezave do dodatnih
spletnih vsebin. Izobraževanje in usposabljanje za zdrav način življenja temelji na
svetopisemskih načelih, ki imajo izvor v zgodbi o stvarjenju in so podprti z
znanstvenimi dognanji. Dnevno poskrbi za nasvete glede zdravja skozi osem načel za
zdravo življenje, prinaša tedenske kratke videoposnetke z naslovom »Creation
Conversation« in poživljajoče kratke virtualne premore, ki služijo odmiku od vsakdana.
»Živite polno življenje z Božjim receptom za celostni wellness,« spodbujajo v
aplikaciji.
Kot zanimivost navajajo, da je revija National Geographic leta 2005 v članku z
naslovom »The Secrets of Living Longer« uvrstila kalifornijske stoletnike, vernike
adventistične cerkve, ki živijo po omenjenih načelih, med svetovne rekorderje v dolžini
in kakovosti življenja. Avtor je v posebni študiji proučeval način življenja stoletnikov v
treh različnih kulturah. Obiskal je domačine otoka Okinava na Japonskem, deželane
otoka Sardinija v Italiji in kristjane adventistične cerkve v kraju Loma Linda v
Kaliforniji. Predstavniki vseh treh populacij se držijo prehrane, ki temelji na pridelkih iz
naravnega okolja, gojijo globoke družinske in skupnostne vezi in so redno telesno
aktivni, tako med delom kot v prostem času. Telesno disciplino negujejo tudi v pozni
starosti. Obenem je pri mlajših generacijah v prvih dveh opazovanih kulturah avtor
odkril odklone od zdravega načina življenja in prehranjevanja (uživanje hitre hrane in
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procesiranih izdelkov, pomanjkanje telesne aktivnosti, opuščanje medsebojnega
druženja) in izpostavil najverjetnejše razloge za izbruh klinične debelosti v teh
starostnih skupinah na Japonskem. Avtor poudarja, da genetska podlaga očitno ni sama
po sebi glavni nosilec zdravja in dolgega življenja. Posebnost tretje skupine,
adventistov, je po njegovih ugotovitvah upoštevanje načela zdravega življenja kot
pomembne sestavine izročila, ki ga prenašajo na mlajše generacije. Veljajo za
populacijo z najvišjo kakovostjo življenja (Buettner 2013, 22–25).

4.5 Program Herbalife
Herbalife je podjetje in program zdravega in aktivnega načina življenja, ki vključuje
prehrano, vadbo ter sistem individualne in skupinske podpore. Čeprav ni izvorno
krščanski, je zelo razvit v državah s krščanskim in katoliškim prebivalstvom, na primer
v državah Latinske Amerike.
Njegov ustanovitelj Mark Huges se je zaradi tragične smrti svoje mame, ki je umrla za
posledicami številnih diet, odločil, da bo pomagal ljudem živeti bolj polno in uresničili
svoje potenciale. V mladostniških letih je to strast razvil ob zbiranju sredstev za
dobrodelno ustanovo, ki je skrbela za ranljive družbene skupine. Pozneje se je po
izobraževanju iz zeliščne medicine in prehrane odločil za pomoč ljudem pri doseganju
boljšega zdravja in počutja s prehrano. K sodelovanju je povabil številne strokovnjake
ter počasi ustvaril veliko podjetje in družbeno gibanje, predano spopadanju s svetovnimi
problemi pomanjkljive prehranjenosti in prekomerne debelosti.
Danes ima podjetje Herbalife za seboj 36 let uspešnega poslovanja, razširjeno je v
različnih kulturnih okoljih in to v več kot 90 državah sveta. Program posebej odgovarja
ljudem s sodobnim načinom življenja s slabše urejeno prehrano. Učijo, da je zdravje
navada oz. rezultat dobrih navad ali odzivov na osebne izzive. Način razmišljanja vpliva
na način dela in prihodnost, zato je odgovornost za lastno in kolektivno zdravje
izrednega pomena. Ko posameznik izboljša svoje navade, lahko pomaga tudi drugim. Še
boljša rešitev je skupinska odločitev za spremembe v krogu prijateljev, saj se tudi
individualno spreminjanje odvija v odvisnosti od podpornega sistema in interesnih
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skupin, zlasti ob prehrani, vadbi in druženju. Podporni sistem nudi novim gostom
osebni posvet, pomoč pri določanju izhodišč, postavljanju ciljev za doseganje boljšega
zdravja in počutja ter spremljanju napredka.
Podporni sistem programa Herbalife vsebuje (odvisno od organiziranosti članov v
določeni deželi):
•

izobraževalne delavnice uravnotežene prehrane,

•

organizirano skupinsko vadbo različnih težavnosti,

•

družabna srečanja in poučna druženja z zdravo prehrano,

•

publikacije za spoznavanje načel zdravega in aktivnega načina življenja
(Herbalife Nutrition 2016, 8–35),

•

osebno spremljanje s strani mentorjev,

•

dobrodelne pobude in akcije za pomoč ljudem v stiski v lokalnem okolju,

•

izdelke za zdravo prehrano in zeliščne pripravke za osebno nego,

•

usposabljanja z možnostjo dela in zaslužka, kar vrača ljudem dostojanstvo, saj
pomaga opolnomočiti tudi socialno šibke (na primer gospodinje), da lažje
poskrbijo zase in za svoje družine, kot pravi ena od ambasadorjev programa,
nekdanja državna sekretarka Združenih držav Amerike Madeleine Albright.

Ker sodoben način življenja, osiromašena zemlja in nizka hranilna vrednost pridelkov
otežujeta dnevni vnos zadostne količine potrebnih hranil, je podjetje razvilo prehranske
izdelke, nadomestke obrokov in zeliščne prehranske dodatke za krepitev zdravja in
boljše počutje, zmanjšanje telesne mase in boljše športne dosežke. Od leta 2015 vsak
krvodajalec v Združenih državah po odvzemu krvi prejme hranljivo Herbalife-ploščico
(nadomestek obroka), v Veliki Britaniji pa od leta 2016 Herbalife pripravek hranil
(elektrolitov), ki ublaži izgubo krvi. Za razvoj in kvaliteto prehranskih izdelkov skrbi
strokovno-znanstveni odbor, katerega član je tudi Nobelov nagrajenec za področje
zdravja srca in ožilja. Za podporni sistem uvajanja zdravega načina življenja in gibanja
skrbi skupina strokovnjakov različnih področij. Večina se tudi v osebnem življenju
odkrito angažira za promocijo zdravega in aktivnega načina življenja.
Herbalife je eno najhitreje rastočih podjetij na svetu. Velik delež denarnih sredstev od
prodaje izdelkov namesto za reklame nameni za razvoj, izobraževanje in nagrajevanje
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članov za dosežke v lastnem življenju in pri pomoči drugim. Prav razvejane podporne
dejavnosti za zdrav način življenja predstavljajo hud udarec prehrambeno predelovalni
industriji in farmaciji, saj po zaslugi spremenjenih življenjskih in nakupovalnih navad
ljudje postajajo manjši potrošniki moderne (nezdrave) prehrane, hkrati pa tudi vse manj
odvisni od javnega zdravstva in proizvodov farmacije. Podjetje je zato večkrat tarča
medijskih in borznih napadov določenih lobijev in velikih investitorjev, ki radi služijo
na račun bolnih ljudi, medtem ko podjetje samo služi na račun vse boljšega zdravja ljudi
in njihove večje ekonomske neodvisnosti. Za dosežke v Latinski Ameriki je dve leti
zapored prejelo tudi priznanje.
Na pobudo Marka Hughesa se dejavnost ne oglašuje v odvisnosti od verskega
prepričanja. Njihovo poslanstvo je doseči vsak dom, enega za drugim. Poudarja se
pomen osebne duhovnosti za zdrav osebni razvoj in premagovanje stresa ter spodbuja
kulturo skupnosti ljudi dobre volje, kjer je vsak lepo sprejet, ne glede na narodnost ali
versko prepričanje. Tudi gostujoči predavatelji na izobraževanjih večkrat odkrito
izpostavijo pomen verskega prepričanja za vzdrževanje dobrih navadah in pomoč
drugim. Program je požel velik uspeh v Latinski Ameriki in drugod po svetu, tudi med
kristjani.

4.6 Priročnik Sedem stebrov zdravja
Med novejšimi pridobitvami na področju zdravega načina življenja je priročnik Sedem
stebrov zdravja v slovenskem jeziku. Avtor priročnika, Don Colbert, je specialist
družinske medicine in priznan strokovnjak na področju prehranske, preventivne in
integrativne medicine (2013, 5–20). Priročnik je izdal po dveh desetletjih dosežkov v
lastnem zdravstvenem centru na Floridi. V knjigi predstavlja sedem temeljnih stebrov
zdravja: vodo, spanje in počitek, živo hrano, telovadbo, razstrupljanje, prehranske
dodatke in obvladovanje stresa. Vsakemu izmed njih namenja sedem poglavij. Vsako
poglavje vsebuje preverljiva dejstva iz statističnih analiz, znanstvenih virov za zdrav
način življenja, ki so občasno podkrepljena s svetopisemskimi modrostmi, akcijskimi
koraki in nalogami za ravnanje po omenjenih načelih. Poleg priročnika nudi založnik
tudi predavanje o zdravem načinu življenja in uvajanju sedmih stebrov zdravja v
vsakdanje življenje.
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4.7 Presoja primerov in ugotovitve
Ob pregledu zgoraj predstavljenih pristopov lahko izpostavimo sledeče skupne lastnosti:
•

povezujejo vse ravni bivanja (celostni),

•

uporabni so v različnih okoljih (univerzalni),

•

so aktualni za hujšanje, okrevanje in športno udejstvovanje (fundamentalni),

•

temeljijo na medsebojni podpori (skupnostni),

•

usmerjajo k trajni kakovostni spremembi (transformativni),

•

nudijo širšo izbiro med različnimi medijskimi kanali (priročni),

•

niso povezani z nedosegljivimi stroški (dostopni).

Stopnja praktične uporabnosti posameznih programov si zasluži posebno presojo. Kot
povzema slovar Svetovne zdravstvene organizacije, se je potrebno zavedati, da
optimalen univerzalen način življenja ne obstaja. Na privlačnost in primernost nekaterih
načinov in pogojev bivanja namreč vplivajo kultura, dohodek, zgradba družine, starost,
telesna zmogljivost ter domače in delovno okolje. Kljub temu, da so splošne smernice
za zdrav in aktiven način življenja univerzalne, je posameznikovo situacijo potrebno
obravnavati individualno. Slednjo nam ponujajo nekatere veje wellness-panoge in
nekateri od zgoraj naštetih programov.
Glede na svetopisemsko navodilo »Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite« (1 Tes
5,21) lahko trdim, da bi predstavljeni viri, priročniki, gradiva in programi zdravega
načina življenja lahko služili za oblikovanje pastorale varovanja zdravja po krščanskih
občestvih. V nekaterih župnijah so tovrstnim prizadevanjem že dali zeleno luč ali pa
celo sami organizirali predavanja, delavnice prehranjevanja in organizirano vadbo
manjših skupin. V pravih rokah in z organiziranim pristopom bi marsikatero gradivo
lahko postalo orodje ljubezni do bližnjega in bolj zdrave Cerkve.
Edinstveni dokument s področja pastorale preventive, Kristjan v skrbi za svoje zdravje,
navaja vodila za varovanje v zdravja skladno z zdravo pametjo. Obenem pa domiselno
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ovrednoti, kje v redni pastoralni dejavnosti in verski praksi imamo kristjani priložnost
za zavestno ohranjanje zdravja (Zalokar 2011, 32).

5. Prihodnost pastorale zdravja
Pastorala zdravja (do nedavnega imenovana bolniška pastorala) pokriva predvsem
področje duhovne oskrbe bolnikov z že izraženo boleznijo, zlasti soočanje z boleznijo in
podporo skozi trpljenje. Zaenkrat se (še) ne osredotoča na krepitev zdravja zdravega
človeka.
»Cerkev je poklicana, da na težave ljudi odgovarja v ‘jeziku Svetega Duha’. Vprašanja
glede zdravja se ne pojavljajo samo v samem zdravstvu, temveč v različnih življenjskih
okoliščinah. Vse to je za Cerkev izziv za iskanje teološko-pastoralnih odgovorov v
Resnici evangelija. To je njena odgovornost do posameznika in celotne skupnosti. Ne le
izkušnja bolezni in trpljenja, tudi iskanje zdravja v vseh človekovih razsežnostih, med
katerimi je pomembna duhovna, je danes izziv za pastoralno teologijo« (Štupnikar
2006, 560-561).

5.1 Vzgoja za krepitev zdravja
Utemeljitelj pojma wellness Halbert Dunn poudarja da bi morale imeti najpomembnejšo
vlogo pri doseganju višje ravni aktivnega ustvarjanja zdravja in dobrega počutja osebe,
ki imajo stik in vpliv na večje število ljudi, na primer zdravniki, učitelji in pastorji.
Zagovarja tudi izobraževanje o wellnessu v šolah. Primer takšne prakse v Evropski
Uniji je osnovnošolski program Zdrava šola, ki se izvaja ob pomoči zunanjih strokovnih
sodelavcev in daje večji poudarek na zdrave prehranjevalne navade, gibanje,
preprečevanje bolezni in spoštovanje okolja (Dunn 1959, 447–457).
Med raziskovanjem področja preventive sem naletel na dokument, ki obravnava
temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in
blagostanje, Zdravje 2020. Opredeli štiri prednostna področja delovanja in je inovativno
na področju odzivnosti vseh ravni in vseh sektorjev vlad ter družbe. Poudarja razvijanje
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ključnih virov in trdoživosti skupnosti, opolnomočenje ljudi in izgradnjo podpornih
okolij (Zdravje 2000 2014, 1–12). Podobno vizijo bi morala oblikovati tudi Cerkev pri
sistematičnem pristopu do poslanstva varovanja zdravja, tako za ohranitev notranjih
človeških virov kot za pastoralno-evangelizacijsko dejavnost.

5.2 Evangelizacija varovanja zdravja in »wellness-pastorala«
Welness se danes najpogosteje opisuje z besednima zvezama »zdravje in blaginja« ter
»zdravje in dobro počutje«. Besedno zvezo »dobro počutje« je uporabil tudi papež
Janez Pavel II. v nagovoru zdravstvenim in pastoralnim delavcem, v katerem je pohvalil
njihovo plemenito delo v korist človeku. Po njegovih besedah se dotični namreč
posvečajo delu človekovega odrešenja, skrbi za zdravje, osvobajanju zla, trpljenja in
smrti. V človeku utrjujejo življenje, dobro počutje in srečo (Listina zdravstvenih
delavcev 2000, 10). Papež je njihovemu delu v bistvu pripisal lastnosti in cilje, ki jih
zajema wellness, zato bi morda lahko odslej pastoralo varovanja dobrine zdravja enačili
s »wellness-pastoralo«, ki bi temeljila na posvečanju pastoralni oskrbi ljudi z namenom
ohranitve in krepitve zdravja ob spoštovanju naravnega reda, ki ga je postavil Bog. Ta
koncept bi lahko predstavljal eno od izhodišč za novo evangelizacije na področju
wellnessa v širšem smislu (Italijanska škofovska konferenca 2008, 120).

5.3 Operativne smernice
Sledeči predlogi za razvoj teologije varovanja zdravja in pastorale preventivenga načina
življenja so sicer skromni, vendar pa vsebinsko izredno pomembni in bi jih bilo
smiselno umestiti v obstoječi model za pastoralno načrtovanje po plasteh cerkvenih
struktur.

5.3.1 Katedra za pastoralno teologijo
Teološka fakulteta je priviligiran kraj za proučevanje temeljev teologije varovanja
zdravja. Potencialni kanali za širjenje pastorale preventive so tudi družinska in
mladinska pastorala. Zaradi razvoja področja varovanja zdravja bo moralo raziskovalno
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delo v prihodnosti potekati interdisciplinarno, vključujoč sociologijo, medicino in nove
študijske smeri, kot na primer wellness. To bo omogočilo razvoj novih načel preventive.

5.3.2 Posamezniki
S tistimi, ki odkrito izražajo težave z zdravjem in počutjem, bi bilo potrebno vzpostaviti
dialog z namenom lažjega odkrivanja vzrokov in preprek pri doseganju in ohranjanju
trdnega zdravja. Iskanje rešitev bi lahko potekalo z medsebojnim sodelovanjem
neposredno v občestvu. Posameznike, primerne za proučevanje zdravstvene preventive,
bi povabili k ponovni analizi cerkvenih dokumentov s področja pastorale zdravja,
strokovnjake s področja zdravja pa k analizi strokovne literature s področja
salutogeneze in mentoriranja za zdrav način življenja (health coaching).

5.3.3 Župnije
Potreben je odprt pogovor o stanju zdravja v župniji in njegovi povezanosti z načinom
življenja. Individualne dragocene izkušnje bi lahko pomagale drugim, ki so se znašli v
podobni situaciji, prav tako pa ponudile morebitne nove rešitve.
Pastoralno pozornost bi bilo pomembno usmeriti na zdrav in aktiven način življenja,
morda celo ustanoviti posebno skupino za omenjeno interesno področje. Na primeru
svetopisemske vzgoje so nekatere župnije ustanovile posebno biblično skupino, druge
pa so v številna obstoječa občestva in skupine vpeljale uvajanje v izkušnjo osebnega
srečevanja z Božjo besedo. Ponekod deluje tudi posebna skupina za poglobljeno
biblično formacijo.
Na podoben način bi lahko pastorala preventive spodbujala zdrav način življenja in
prehranjevanja, telesne aktivnosti, premagovanje stresa, zmernost in počitek. Za dobro
počutje ob druženju ter izmenjavi izkušenj in mnenj bi poskrbeli promocija in postrežba
izbrane zdrave hrane in pijače.

5.3.4 Škofije
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Medškofijski odbor za pastoralo zdravja lahko z vidika preventive postopa kar v skladu
z 61. členom dokumenta Oznanjujte evangelij in ozdravljajte bolnike: krščanska
skupnost in pastorala zdravja (vsebino člena je prirejena na vidik preventive glede a
izhodišča te diplomske naloge):
•

povabi strokovnjaka za področje zdravega in aktivnega načina življenja ali več oseb
(izobraževalca in praktika z rezultati5), da predstavijo osnove učinkovitih pristopov,
s pomočjo katerih bi lahko pozneje izbirali ali ustvarili predloge cerkvenih smernic
za varovanje dobrine zdravja;

•

spremlja in proučuje razvoj zdravstveno-preventivne politike in civilnih pobud na
tem področju;

•

v odboru samostojno ali skupno z gostujočimi strokovnjaki proučijo potrebe,
možnosti in stične točke obstoječih programov in nujnih prizadevanj za boljše
zdravje duhovnikov, pastoralnih sodelavcev in Božjega ljudstva;

•

v luči pridobljenih spoznanj znova prouči cerkvene dokumente in razbere podlago
za novo delovanje v smeri preventive;

•

skladno z navedenim členom6 spodbuja posamezne projekte za krepitev zdravja:
izobraževanja in delavnice za pripravo uravnoteženih obrokov, organizirano
skupinsko gibanje z medsebojno pomočjo in organizirano podporo strokovnjakov in
prostovoljcev ter prostovoljstvo;

•

podpira poslanstvo Združenja slovenskih katoliških zdravnikov.

»Velikega pomena je nenehen študij in poglabljanje ob vprašanjih, ki se nanašajo na
samo zdravstvo, pastoralo zdravja in bioetiko. Za uspešno delo na področju pastorale
zdravja je potrebna posebna izobrazba, ki se pridobi na ustreznih ustanovah v tujini«
(Štupnikar 2010, 33).

5

Namenoma ne omenjam zdravstvenega osebja zaradi omejenosti znanja na tem področju. Primerni

profili strokovnjakov bi bili nutricisti (ne dietetiki), prehranski svetovalci z mednarodno prizanimi
certifikati ter strokovnjaki wellness programov, ki so še v razvoju.
6

Natančneje: »V tesni povezanosti s Papeškim svetom za pastoralo zdravja animira in spodbuja

posamezne projekte (oznanjevanje, obhajanje zakramentov, služenje) po škofijah, dekanijah, župnijah in
zdravstvenih ustanovah, ustanovah za starostnike in v podobnih strukturah.« Povzeto po: Štupnikar, Jože.
2010. Oznanjujte evangelij in ozdravljajte bolnike: krščanska skupnost in pastorala zdravja. Zbirka
Pastorala zdravja 11. Ljubljana: Družina. 33.
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5.3.5 Formacija bogoslovcev in duhovnikov
Aktualne vidike področja varovanja dobrine zdravja in preventivnega načina življenja
bo potrebno implementirati v program za uvajanje bogoslovcev in trajno formacijo po
že ustaljenih poteh.
Vredno bi bilo premisliti o odprtju teme teologije in pastorale varovanja zdravja na
Nikodemovih večerih, o uvedbi »Pastoralnega leta varovanja dobrine zdravja« ali
študijskega dneva na teološki fakulteti in drugih ustanovah. Morebitne pobude bi lahko
spodbudile nadaljnji razvoj teologije in pastorale na tem področju.
Končno pa so se po Plenarnem zboru Cerkve na Slovenskem uveljavili postopki za
pastoralno načrtovanje (t. i. Škofijski pastoralni načrt) na vseh ravneh Cerkve, ki bi
lahko služili za model, po katerem se implementira tudi vidik sistematičnega varovanja
zdravja in preventivnega načina življenja.

5.4 Odprta vprašanja za nadaljnje raziskovanje
Z diplomsko nalogo sem našel malo odgovorov, naletel pa na mnogo odprtih vprašanj,
ki zahtevajo iskanje teološko-pastoralnih rešitev na področju varovanja zdravja.
Poglobljena multidisciplinarna obravnava posameznih vprašanj znatno presega okvire te
naloge.
Predlagam nekaj iztočnic za nadaljnje raziskovanje:
•

Greh opuščanja dolžne skrbi za lastno zdravje.

•

Gospodarska in duhovna škoda Cerkve zaradi pomanjkljive skrbi za zdravje.

•

Katoliška vzgoja in kultura zdravja za tretje tisočletje.

•

Izkazovanje krščanskega gostoljubja kot zgled za zdrav način življenja.

•

Telesna pripravljenost v službi evangelija.

•

Metanoia za zdrav način življenja.

•

Evangelizacija področja wellnessa.
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Tematika varovanja dobrine zdravja se tako kot osnovno poslanstvo Cerkve nanaša na
najširši krog ljudi, zato si zasluži vso potrebno pozornost.
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SKLEP
Okrnjeno zdravje široke populacije v razvitem svetu postaja problem, ki ga ni več
mogoče prezreti. Najpogostejše sodobne težke bolezni se kažejo kot posledica
zapletenih življenjskih pogojev ter neprilagojenega načina življenja, prehranjevanja,
spoprijemanja s stresom in telesne aktivnosti.
Javnozdravstvena dejavnost priznava meje svojih zmožnosti nadzorovanja zdravja
prebivalstva. Preventiva javnega zdravstva se osredotoča predvsem na populacijo bolj
izpostavljenih in za bolezni bolj dovzetnih posameznikov. Zaradi številnih negativnih
vplivov na zdravje se krepi potreba po obravnavi večjih populacij. Primarno-primarna
preventiva (vnaprejšnje varovanje zdravja oz. predpreventiva) dobiva vse večji pomen,
saj postaja posvečanje pozornosti zdravju celotnega prebivalstva vse bolj neizogimno.
Izboljšanje funkcionalne zdravstvene pismenosti, tj. poznavanja dejavnikov tveganja in
osvajanje veščin za bolj zdrav način življenja, postaja nujno za izboljšanje kakovosti
življenja v sodobnem svetu.
Za področje teologije in pastorale varovanja zdravja je zanimiva opredelitev zdravja kot
»stanja dobrega počutja, v katerem posameznik uresničuje svoje sposobnosti, normalno
obvladuje stres v vsakdanjem življenju, svoje delo opravlja produktivno in je sposoben
prispevati k skupnosti, v kateri živi« (Mental Health: Strengthening Our Response 2010,
220). To velja tudi za kristjane, vključno z voditelji Božjega ljudstva in pastoralnimi
sodelavci, zlasti če jih na višku življenjske ustvarjalnosti doleti hujša bolezen, ki bi jo
dokazano lahko preprečili s pravočasnim ukrepanjem.
Kristjani bi se morali zavedati, da je tudi njihovo fizično telo tempelj Svetega Duha in v
sklopu »osebnega spreobrnjenja na področju zdravja« skladno s tem oblikovati oz.
prilagoditi svojo miselnost, navade in ravnanje, da bi lahko bolje služili Bogu, pomagali
ljudem in dajali dober zgled.
V Svetem pismu najdemo številne zglede miselne naravnanosti in obvladovanja telesa,
ki jih v oziru na sodobna dognanja lahko jemljemo kot podlago za oblikovanje novih

59

smernic za varovanje zdravja. Iskanje navdiha za zdravo življenje v glavnih virih naše
vere in utelešanje nauka v vsakdanjem življenju predstavljata izziv tako za posamezne
vernike kot pastoralne delavce.
Teologi in sociologi opozarjajo, da cerkveno učiteljstvo občutljivemu področju
preventivnega načina življenja še ni posvetilo zadovoljive pozornosti. Tudi v Sloveniji
obstaja nekaj primerov dobrih praks, za sistematično delo v krščanskih občestvih pa
manjkata splošno sprejet program in ustrezno kvalificirano osebje. Potreben bi bil tudi
neposreden podporni sistem. Argumentov je več.
Med duhovniki in župnijskimi sodelavci bi bilo potrebno zmanjšati pogostnost zlasti
kroničnih nenalezljivih bolezni zaradi neustreznega načina življenja, omejene
delazmožnosti, invalidnosti in navsezadnje tudi smrtnih izidov. Ljudem, ki želijo oz. so
primorani izboljšati lastno zdravje in počutje, v primeru omenjenih sprememb ne bi bilo
treba zapuščati krščanskega občestva in iskati navidezno celostne obravnave in podpore
v drugih ideoloških okoljih. Cerkvi bi to odpirlo vrata za novo evangelizacijo področja
zdravja in dobrega počutja – evangelizacijo področja wellnessa. Na tem področju
varovanja zdravja lahko s strani cerkvenega učiteljstva v prihodnosti zelo verjetno
pričakujemo konkretnejše smernice. Poleg tega lahko zaupamo, da Sveti Duh daje
pobude Božjemu ljudstvu, naj stopi korak naprej, proti bolj zdravemu življenju.
V diplomski nalogi nisem podal mnenja oz. oblikoval odločitve, ali omenjeno področje
sodi bolj pod pastoralo zdravja ali pod družbeni nauk Cerkve. Vsekakor pa bi se dalo z
doslednejšo teologijo in pastoralo preventive stanje izboljšati, da bi tisti, ki bi glavna
načela prenesli v prakso, sčasoma lahko glede preventivnega načina življenja
upravičeno trdili: »Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog
miru bo z vami« (Flp 4,9).
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POVZETEK
S pričujočo diplomsko nalogo skuša avtor vzbuditi večjo pozornost do varovanja
zdravja v katoliški teologiji in pastoralni praksi. Najprej predstavi procese na področju
zdravstva, ki so privedli do spremembe dojemanja zdravja iz koncepta razvoja bolezni,
patogeneze, na razvijanje in utrjevanje zdravja, salutogenezo. Avtor predlaga podoben
premik iz »pastorale bolezni« v pastoralo varovanja zdravja. Dodatno osvetli nekatera
znamenja časa na področju družbe in Cerkve, ki opozarjajo, kako zelo je taka
sprememba nujna. V nadaljevanju preko teologije in primerov dobrih praks dokazuje,
da je taka sprememba možna. Končno predlaga ukrepe na več ravneh: na razvoju
teologije varovanja zdravja, praktičnega preventivnega načina življenja ter oblikovanja
smernic za novo evangelizacijo področja varovanja zdravja (wellnessa). Diplomska
naloga je pionirsko delo na področju, ki ustvarja mnogo odprtih vprašanj za Cerkveno
učiteljstvo.
Ključne besede: teologija zdravja, pastorala preventivnega načina življenja, zdravstvena
pismenost, salutogeneza, »illness-wellness continuum«, teologija telesa
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SUMMARY
With the present thesis author attempts to arouse higher attention on the protection of
health within the Catholic theology and pastoral practice. First, the author presents the
processes in the health sector, which have led to changes in the perception of health
from the concept on the development of disease, pathogenesis, to the development and
strengthening of health, salutogenesis. The author proposes a similar shift from »the
pastoral care of disease« into pastoral care of health promotion. Further highlights some
signs of times in the society and the Church that warn how much such a change is
necessary. This is followed by theology and examples of good practice that prove such a
change is possible. Finally he proposes measures at several levels: at development of the
theology of preservation of health, formation of healthy lifestyle and formulation of
guidelines for the pastoral care of health (wellness). The thesis is a pioneering work in
the field that creates many open-ended questions for the magisterium of the Church.
Keywords: theology of health, pastoral care of preventive lifestyle, health literacy,
salutogenesis, »illness-wellness continuum«, body theology
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