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Stari So odrinjeni

če v Sloveniji starostniki dobijo prostor v 
domu za starejše v čisto drugem koncu 
države, se ne počutijo najbolje, kaj šele, če 
morajo na starost v tujino.
Kakšen odnos imamo Slovenci do umi-
ranja in smrti?

Spremljanje umirajočih je zelo zahtev-
no, ker se srečuješ z lastno minljivostjo. 
Tudi zato to potiskamo stran od sebe. V 
tej družbi »kulta mladosti« je težko spre-
jeti naravno končnost. Je težko izpusti-
ti … V vzhodnih kulturah je to drugače. 
Tam več generacij živi v isti hiši, zato je 
poskrbljeno za otroke in starostnike. Pri 
nas pa se zapiramo v manjše skupnos-
ti, stanovanja so manjša, generacije živi-
jo ločeno.

Gospa, ki je bila pionirka Hospica v 
Sloveniji, pravi, da ideja hiše za umira-
joče na začetku ni bila pomembna. Po-
membno je zanje narediti vse, da bodo 
do konca živeli čim bolj kakovostno. Ve-
čina pomoči naj bi se nudila v domačem 
okolju. Tudi umreti si ljudje želijo doma.

Kot družba torej ne zmoremo poskr-
beti niti za primeren materialni vidik od-
hoda, kaj šele za duhovni stik. Starost 
in umiranje smo porinili na rob družbe, 
tako kot po vsem zahodnem svetu. Vča-
sih je bilo logično, da je star človek član 
razširjene družine in je tudi pomagal po 
svojih močeh in počutil se je koristne-
ga. Danes star človek morda nima toliko 
znanja o računalniku, ima pa veliko dru-
gih izkušenj, ki pa žal niso nič vredne v 
tem svetu, kjer, kot pravi pater Karel Gr-
žan, vlada hrematizem.
Kaj je hrematizem?

Hrematizem je model družbene ure-
ditve, ki temelji na kopičenju, pohlepu, 
bogatenju posameznikov, negotovosti 
in strahu, v kateri večina v bolj ali manj 
suženjskih razmerah služi v korist posa-
meznim izbrancem. Danes ima osem lju-
di toliko kapitala, da lahko kupi najrev-
nejšo polovico sveta. O tem Gržan piše v 
knjigi 95 tez …

 Anja Drašler 

tim letom živijo dlje, če so zadovoljni s 
svojim življenjem.

NA MOŽGANE 
IN TELO VPLIVAMO

Finski znanstveniki z univerze 
Jyväskylä so dali 320-im prostovoljcem 
izpolnit vprašalnik z naslovom »Življenj-
sko zadovoljstvo«. Odkrili so, da so za-
dovoljnejši starostniki pol manj tvegali 
smrt v naslednjih desetih letih kot manj 
zadovoljni. Skratka, če ste pozitivno na-
ravnani in ohranjate dejavno telo in um, 
ostanete zdravi dlje časa in si, če zbolite, 
hitreje opomorete.

Tudi umske in telesne sposobnosti se 
ohranijo dlje. To je sklep številnih razi-
skav o povezavi med miselno naravna-
nostjo in staranjem, ki trenutno poteka-
jo. Ni se nam treba tako hitro starati, kot 
mislimo, da se.

Mnogi ljudje se oprijemajo zamisli, 
da telo in možgani s starostjo propadajo, 
in z njo pojasnjujejo, zakaj nekatere stva-
ri pozabljajo, zakaj včasih ne zmorejo jas-
no misliti in zakaj se počutijo okorele, ko 
zjutraj vstanejo. Že res, možgani in telo 
se spreminjajo. Toda na to, kako hitro se 
spreminjajo, lahko vplivamo.

David R. Hamilton 
(iz knjige Kako um zdravi telo, 
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Pozitivno naravnani ljudje de-
jansko živijo dlje. To je sklep 
raziskave, ki so jo opravili znan-

stveniki na Univerzi Yale, v kateri so 
proučevali odgovore 660 ljudi na niz 
vprašanj o miselni naravnanosti, kot 
recimo: »Ko se starate, ste manj ko-
ristni. Se strinjate ali ne?« Tisti, ki se 
na splošno niso strinjali s takimi stav-
ki, torej so imeli pozitivnejši odnos do 
staranja, so živeli povprečno sedem 
let in pol dlje od onih, ki so soglašali 
z njimi, kar pomeni, da so imeli izje-
mno negativen odnos do staranja.

Znanstveniki na Yaleu so sklenili, da 
miselna naravnanost močneje vpliva na 
dolgoživost kot krvni tlak, višina hole-
sterola, kajenje, telesna teža in gibanje, 
podobno kot so v že omenjeni raziskavi 
ugotovili za srce.

ČUSTVA NIŽAJO TLAK
Raziskava na Teksaški univerzi leta 

2006, ki je zajela 2564 mehiških Američa-
nov nad 65-im letom starosti, je razkrila, 
da pozitivna čustva nižajo krvni tlak.

Znanstveniki z iste univerze so leta 
2004 odkrili, da je z miselno naravna-
nostjo povezana tudi telesna šibkost. Pre-
iskali so 1558 starejših ljudi iz mehiško-
-ameriške skupnosti in določili ravni šib-
kosti, tako da so izmerili izgubo teže, iz-
črpanost, hitrost hoje in moč oprijema. 
Sčasoma so spoznali, da so bili pozitiv-
neje naravnani ljudje manj šibki.

S podobnimi izsledki, kakršne je 
imela že omenjena raziskava o zado-
voljstvu, se je zaključila tudi podobna 
raziskava iz leta 2006, objavljena v stro-
kovni reviji Journal of Gerontology. Od-
krila je namreč, da ljudje nad osemdese-
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