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	Razgibajmo	možgane
Naslov	tokratne	teme	meseca	smo	

že	nič	kolikokrat	prebrali	na	stra
neh	te	revije.	Seveda	imamo	v	mislih	
najrazličnejše	uganke	in	vaje,	s	kateri
mi	treniramo	svoje	sive	celice	in	oh-
ranjamo	možgane	aktivne	tudi	v	zla
tih	letih.	A	toliko	vsega	se	skriva	za	
vajami	in	treningom	možganov	...

Zato	bomo	tokrat,	poleg	nekaj	na
log,	ki	se	jih	boste	lahko	lotili	na	

koncu	besedila,	 podrobneje	 sprego
vorili	o	možganih	in	pogledali,	kaj	se	
dogaja	z	našim	spominom.

Neverjetno	je,	kaj	vse	zmorejo	na
ši	možgani.	In	grozna	je	misel,	da	

bi	nas	nekoč	v	starosti	pustili	na	ce
dilu.	Toda	dobra	stvar	je,	da	lahko	svo
jim	sivim	celicam	pomagamo	ostati	v	
dobri	pripravljenosti.

Naši	možgani	ves	čas	meljejo	ozi
roma	delajo,	so	aktivni,	ne	glede	

na	to,	ali	spimo	ali	smo	budni.	Cen
trala	v	glavi	uravnava	krvni	tlak,	hor
monske	žleze,	naše	organe,	vsak	naš	
gib	in	celo	naše	počutje.

Kako	natančno	tem	celicam	vse	to	
uspe,	znanstveniki	še	danes	raz
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	Razgibajmo	možgane
iskujejo	in	kljub	vsem	naporom	temu	
še	niso	prišli	do	dna.	

Vemo	le,	da	so	možgani	velika	mre
ža	živčnih	celic	(nevronov)	in	po

vezovalnih	mest	(sinaps)	ter	da	te	ve
dno	znova	nastajajo	vse	do	visoke	sta	-
rosti.	Seveda	pa	moramo	za	vse	to	os-
tati	aktivni,	tako	telesno	kot	duševno.

Naši	možgani	so	torej	kot	nekak-
šna	celica.	Če	je	ne	spodbujamo	

in	negujemo,	se	skrči.

Poleg	tega	se	je	treba	izogibati	sla
bim	vplivom	nanje.	Vemo,	da	kro

nični	stres	močno	poslabša	delovanja	
možganov.	Zato	ne	pozabite	možga
nov	redno	negovati,	primerno	hrani
ti	–	da,	prav	ste	prebrali	–	in	jih	seve
da	tudi	redno	trenirati.

Različne	družabne	igre	so	pravi	fit	-
nes	za	sive	celice,	obenem	pa	od-

lična	priložnost,	da	se	družimo.	

Dolgčas	vam	zagotovo	ne	bo.	Pa
ziti	pa	moramo,	da	nas	ne	bodo	

zasvojile,	saj	je	že	20	do	30	minut	igra
nja	izjemno	učinkovito	za	naše	mož
gane!	Pa	veselo	na	delo!Matej	Kolakovič	(Simbioza)	
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aeroBika možganov

Ni	vse	samoumevno!
Možgani	so	sestavljeni	iz	milijard	živčnih	celic.	Njihova	naloga	je,	da	
procesirajo	in	skladiščijo	informacije	ter	se	povezujejo	z	drugimi	ce
licami.	Nekje	okrog	tridesetega	leta	začnemo	postopoma	izgubljati	
živčne	celice	in	telo	ne	proizvaja	več	toliko	kemičnih	snovi,	kolikor	
bi	jih	možgani	potrebovali	za	svoje	delovanje.	S	starostjo	te	spre
membe	vplivajo	na	možgane,	na	to,	kako	shranjujemo	informacije	in	
kako	jih	prikličemo	iz	spomina.
Posledice	propadanja	živčnih	celic	so	izguba	spomina	in	težave	pri	
opravljanju	vsakodnevnih	aktivnosti.	Poslanstva	možganov	se	za
vemo	šele	takrat,	ko	nas	pustijo	na	cedilu.	Torej	je	tudi	zanje	treba	
skrbeti,	da	ostanejo	vitalni	in	nam	lahko	služijo	do	konca	življenja.	
Pravijo,	kar	je	dobro	za	srce,	je	tudi	za	možgane.	Danes	se	vse	več	
govori	o	spominu	in	demenci,	s	tem	narašča	ozaveščanje	ljudi	in	
skrb za zdravje.

spomiN je dragoceN
Pri	vseh	naših	miselnih	nalogah	prav	s	pomočjo	spomina	lahko	opra
vimo	nalogo	pravilno.	V	spominu	je	namreč	shranjeno	vse,	kar	smo	
se	v	preteklosti	že	naučili,	kar	smo	doživeli,	občutili.	Sposoben	je	
shranjevati	informacije,	jih	ohranjati	in	obnoviti,	ko	jih	potrebuje
mo.	Torej	bi	bilo	učenje	brez	pomena,	če	si	naučenega	ne	bi	mogli	
shraniti	v	spomin.
Če	bi	izgubili	spomin,	kar	se	zgodi	predvsem	pri	poškodbah	glave,	
bi	se	vsega,	kar	smo	se	pred	tem	naučili,	morali	učiti	od	začetka	(pi
sanja,	govora,	hoje,	hranjenja).	Zato	je	spomin	še	kako	dragocen	in	
ga	moramo	ohranjati	kar	najbolj	zmogljivega,	torej	v	dobri	»kondi
ciji«,	čim	dlje.
Spomin	ločimo	na	tri	veje:
• Senzorni	–	je	trenutni	spomin,	vanj	se	shranjujejo	informacije,	ki	
jih	dobimo	prek	čutil.	Predstavljajte	si	otroka,	kako	mora	vse	po
tipati,	okusiti,	zaznati,	da	senzorni	spomin	dobi	čim	več	informa
cij	o	novem	predmetu,	ki	ga	spoznava.

• Kratkoročnioziromadelovni	–	ta	traja	nekaj	sekund,	le	toliko	ča
sa,	dokler	je	informacija	pomembna	za	opravljanje	končnega	
cilja.	Vzemimo	za	primer	telefonsko	številko,	ki	jo	hra
nimo	v	spominu	le	tako	dolgo,	dokler	jo	ne	vtip
kamo	v	telefon.	Potem	številka	ni	več	po
membna	in	je	ni	več	treba	hraniti	v	spo
minu.	Če	bi	številko	ponavljali	dlje	ča
sa,	pa	bi	se	shranila	v	dolgoročni	spo
min	in	bi	si	jo	zapomnili.	S	staro
stjo	 se	kratkoročni	 spomin	kraj
ša,	zato	starejši	ljudje	teže	oprav-
ljajo	nekatera	opravila.	Prav	za
to,	ker	se	kratkoročni	spomin	
krajša,	se	informacije	ne	prene
sejo	v	dolgoročni	spomin	in	to	
vodi	v	pozabljanje	nedavnih	do
godkov.

• Dolgoročni spomin	 –	 vanj	 se	
informacije	uskladiščijo	s	ponav-
ljanjem.	Te	informacije	so	uskla
diščene	v	našem	spominu	zelo	dol
go	in	imajo	skoraj	neomejen	rok	
uporabe.	A	vseeno	si	nekatere	infor
macije	zapomnimo	zelo	močno	in	dru
ge	malo	manj.	To	je	odvisno	od	samega	
dogodka,	čustev,	ki	smo	jih	doživeli	ob	tem,	
in	uporabe	te	shranjene	informacije.

dobra Zmogljivost
Kaj	pa	lahko	naredimo,	da	bodo	možga
ni	prožni	ter	čim	bolj	zmogljivi	vse	življe
nje?	Seveda	je	za	to	odgovornih	več	dejav
nikov,	ki	vplivajo	tako	na	zdravje	kot	na	
sposobnosti	možganov.
V	prvi	vrsti	je	pomembno,	kaj	vnašamo	v	
telo	s	hrano.	Čeprav	možgani	sestavljajo	le	
2	odstotka	telesne	mase,	porabijo	za	delo
vanje	20	odstotkov	energije.	Priporočeno	
je,	da	se	zdravo	prehranjujemo,	jemo	čim	
več	zelenjave,	sadja,	omega-3	in	-6	maščob
nih	kislin	in	antioksidantov.	Znanstveniki	
so	dokazali,	kako	pomembno	vlogo	imajo	
antioksidanti	za	ohranjanje	zdravja	možga
nov.	Raziskave	so	pokazale,	da	antioksidan
ti	preprečujejo	propadanje	možganov.	V	ne
katerih	študijah	so	delali	poskuse	na	podganah	ter	so	jih	hranili	z	vi
sokim	deležem	antioksidantov.	Imele	so	manj	s	starostjo	povezanih	
kognitivnih	težav,	v	enem	primeru	se	je	pokazal	celo	preobrat	funk
cionalne	izgube.	
Veliko	koristnih	hranil	se	skriva	v	oreških,	morskih	ribah,	zelju,	ja
godičevju,	čebulnicah,	pršutu,	ribjem	ali	lanenem	olju...
Seveda	je	zelo	koristno,	da	prepoznamo	tudi	tisto	hrano	oziroma	
dodatke,	ki	možganom	škodujejo.	Med	najpogostejšimi	so	preveč	
sladkorja,	škodljivi	aditivi	in	drugi	dodatki.	Po	hrani,	ki	zakisa	te
lo,	so	možgani	bodisi	nemirni	bodisi	utrujeni,	celo	zaspani,	vseka
kor	pa	niso	sposobni	dobro	delovati.
Ko	smo	ravno	pri	hrani,	ta	ni	samo	tista,	ki	jo	zaužijemo,	ampak	tu
di	tista,	ki	jo	dobimo	prek	vida	in	občutenja	v	naravi,	na	oddihu,	 
v	stvareh,	ki	nas	veselijo	in	ob	katerih	si	nahranimo	dušo.
Možgane	sestavlja	85	odstotkov	vode,	zato	je	zelo	pomembno,	da	v	te
ku	dneva	veliko	pijemo.	Od	vode	so	odvisni	vsi	električni	in	kemič

ni	procesi	v	možganih	in	osrednjem	živčevju.	Vsak	posameznik	
naj	bi	popil	3	decilitre	vode	na	kilogram	telesne	teže	

na	dan.	Voda	ima	še	to	lastnost,	da	prinaša	v	telo	
kisik	in	odplavlja	iz	njega	strupe.	Z	dovolj	te
kočine	se	lahko	izognemo	marsikateremu	
nepotrebnemu	glavobolu.

SPANJE,SPANJE,SPANJE!
Privoščite	si	dovolj	spanja,	saj	se,	
medtem	ko	spite,	možganske	ce
lice	obnavljajo.	Če	ne	spimo	do
volj,	se	ne	izločajo	strupi,	posle
dično	pa	živčne	celice	propada
jo.	A	tudi	preveč	spanja	ni	do
bro	za	možgane,	torej	tudi	tu	ve
lja	zmernost.	

Na	življenje	glejte	čim	bolj	pozitiv
no	in	če	se	le	da,	se	izogibajte	stresu.	
V	stresu	namreč	možgani	težko	delu
jejo	in	v	bolj	stresnih	okoliščinah	za-
čnejo	možganske	celice	celo	odmirati.	Pri

voščite	si	sprostitev	in	vsaj	enkrat	na	dan	
se	nasmejte,	 saj	 ima	 smeh	pozitivne	učinke	

na	počutje	in	antidepresiven	učinek.
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vedNo aKtivNi!
Naslednja	je	telesna	in	umska	aktivnost.	Mišice,	možgani	in	telo	se	
krepijo	samo,	če	jih	uporabljamo.	In	telesna	aktivnost	zelo	pozitiv
no	deluje	na	možgane.	Rekreacija	pospeši	dihanje	in	srčni	utrip,	s	
tem	so	možgani	bolje	prekrvavljeni	in	zato	dobijo	več	energije.	S	ho
jo	pospešimo	obtok	krvi	po	telesu	in	s	tem	prenos	kisika	in	glukoze	
v	možgane.	Pri	zmernem	fizičnem	naporu	spodbujamo	rast	živčnih	
celic.
Z	vajami	za	krepitev	možganov	urimo	različna	področja,	kot	so	spo
min,	koncentracija,	orientacija,	domišljija,	logika	in	besedno	izra
žanje.	Možgani	imajo	radi	igro	in	kar	hrepenijo	po	tem,	da	se	na-
učijo	česa	novega.	Zato	se	kljub	starosti	izobražujte,	naučite	se	česa	
novega,	hodite	na	izlete,	obiskujte	razne	krožke,	društva.	Za	učenje	
nismo	nikoli	prestari.
Veselite	se	manjših	korakov	in	napredka,	ne	postavljajte	si	previso
kih	ciljev,	kajti	včasih	je	uspeh	že	to,	da	se	stanje	ne	poslabša.

ŠE MALO O SPOMINU
Spomin	kroji	naše	življenje	od	malih	nog	naprej.	Zato	je	morda	ra
hlo	nehvaležno,	da	se	nanj	spomnimo	šele	takrat,	ko	kaj	pozabimo.	
V	resnici	je	spomin	vpleten	v	vse	naše	delovanje.	Ne	le	v	reševanje	
križank	in	pomnjenje,	kdaj	imamo	sestanek	ali	pregled,	temveč	tu
di	v	poslušanje	in	razumevanje	navodil,	v	branje	knjige,	kuhanje	ko
sila,	nakupovanje	daril	in	tako	dalje.
Spoznali	smo,	kakšna	je	razlika	med	senzoričnim,	kratkoročnim	in	
dolgoročnim	spominom,	zdaj	pa	se	lahko	sprehodimo	še	nekoliko	
globlje	v	pomen	in	razsežnosti	spomina	ter	si	ogledamo	še	nekaj	dru
gih	vidikov	njegovega	delovanja.	Vrste	spomina	se	ne	razlikujejo	le	
glede	na	čas	ohranjanja	informacij,	temveč	tudi	glede	na	vrsto	in
formacij	in	prostor,	kjer	so	te	informacije	shranjene.

ALI STE VEDELI?
•	Hipokampus	je	eden	izmed	osrednjih	delov	možganov	in	ze
lo	pomemben	pri	delovanju	spomina.	Ime	je	dobil	po	svoji	
obliki.	Njegovo	zavito	telo,	ki	se	na	eni	strani	končuje	v	re
pek,	na	drugi	pa	v	zavit	polkrožni	del,	ki	spominja	na	glavo,	
namreč	zelo	spominja	na	morskega	konjička,	po	latinsko	ime
novanega	Hippocampus.	

•	Pomen,	ki	ga	ima	hipokampus	za	naš	spomin,	so	odkrili	leta	
1953.	Moškemu,	ki	je	trpel	za	hudo	obliko	epilepsi
je,	so	takrat	z	operacijo	odstranili	del	možga
nov,	tudi	hipokampus.	Po	operaciji	se	mu	
postopkovni	in	kratkoročni	spomin	ni
sta	spremenila,	novih	informacij	pa	
preprosto	ni	mogel	več	spraviti	v	
dolgoročni	spomin.	Lahko	se	je	
naučil	neke	nove	veščine	in	jo	
tudi	izvajal	(zrcalno	risanje),	
vendar	se	ni	spomnil,	ne	kdaj	
in	ne	kako	se	je	tega	naučil.

Ustavimo	se	najprej	pri	dolgo
ročnemu	spominu.	Obstaja	več	
vrst	dolgoročnega	spomina,	od
visno	od	tega,	kateri	podatki	so	
v	ospredju.	
Semantičnispomin je odgovo
ren	za	shranjevanje	informacij	v	
»surovi«	obliki.	Tu	so	dejstva	in	na-
še	splošno	znanje	o	svetu.	
Epizodičnispomin	prevzema	speci
fične	dogodke,	ki	so	se	zgodili	na	dolo
čenem	kraju	v	določenem	času.	Tu	so	shra
njeni	tudi	naši	osebni	spomini	–	kako	smo	
se	kot	otroci	lovili	po	travniku,	kje	smo	spozna

li	svojo	prvo	ljubezen,	začeli	delati	v	novi	službi	in	podobno.	
Postopkovnispomin	pa	shrani	naše	kognitivne	in	motorične	ve
ščine,	ki	se	izražajo	prek	raznih	dejanj. Sem	spada	vožnja	kolesa,	
oblačenje	srajce	in	na	primer	zavezovanje	vezalk.

ALI STE VEDELI?
Ali	 veste,	da	 se	 informacije	 iz	 semantičnega	 in	 epizodičnega	
spomina	shranjujejo	po	drugi	poti	in	na	drugo	mesto	kot	infor
macije	iz	postopkovnega	spomina?	Informacije	iz	postopkov
nega	spomina	so	shranjene	v	globljih	možganskih	strukturah,	
zato	postopkovni	spomin	pri	pojavu	demence	velikokrat	osta
ne	nepoškodovan	dlje	časa	kot	epizodični	in	semantični	spo
min.	Človek	lahko	pozabi,	katerega	leta	se	je	osamosvojila	Slo
venija	ali	kateri	sorodnik	je	imel	včeraj	rojstni	dan,	znal	pa	bo	
opraviti	ves	postopek	košnje	trave,	peke	potice	ali	zaigrati	tež
ko	melodijo	na	klavirju.

Pa	si	poglejmo	še	en	del	spomina,	ki	je	neločljivo	povezan	z	našim	
delovanjem,	na	primer	tudi	s	tem,	kako	sledimo	pogovoru	s	prijate
lji,	kako	uspešno	rešujemo	miselne	igre,	kako	beremo	knjige	in	še	z	
marsičim.
Delovnispomin	je	pravzaprav	osnova	vsega	našega	delovanja.	Če	v	
kratkoročnem	spominu	za	kratek	čas	 (nekaj	sekund)	vzdržujemo	
informacije,	z	delovnim	spominom	te	informacije	v	tem	času	tudi	
uporabljamo.	Delovni	spomin	torej	na	novo	pridobljene	informaci
je	preoblikuje	glede	na	obstoječe	znanje	in	glede	na	nalogo,	ki	jo	
moramo	izvesti.

Na primer ...
Morate	si	zapomniti	štiri	živali	(pes,	mačka,	medved	in	čebelica).	
Če	vas	čez	pol	minute	prosim,	da	mi	naštejete	te	štiri	živali,	bo	v	
ospredju	le	kratkoročni	spomin	in	boste	samo	ponovili,	kar	ste	si	
zapomnili	(vaš	odgovor	bo	pes,	mačka,	medved,	čebelica	v	takšnem	
ali	drugačnem	vrstnem	redu).	Če	pa	vam	rečem,	da	mi	naštejete	te	
štiri	 živali,	 vendar	 jih	 razvrstite	 na	 primer	 po	 abecedi	 (čebelica,	
mačka,	medved,	pes)	ali	po	velikosti	(čebelica,	mačka,	pes,	medved),	
bo	v	akciji	delovni	spomin.	Najprej	boste	v	glavi	ponovili	te	štiri	be
sede,	nato	jih	boste	primerjali	med	seboj	glede	na	pravilo	(abeceda,	
velikost)	in	potem	povedali	v	novem	vrstnem	redu.

slab spomiN
Ker	so	naše	miselne	funkcije,	kamor	spadajo	po
leg	 spomina	 tudi	 pozornost,	 zaznavanje	 in	
procesiranje	 informacij,	 neločljivo	 pove
zane	med	seboj,	se	poslabšanje	ene	lah
ko	hitro	pozna	tudi	pri	drugih	misel
nih	sposobnostih.
Slab	delovni	spomin	se	kaže	s	slab
šo	sposobnostjo	sledenja	in	izvaja
nja	kompleksnejših	navodil.	Pri	
kompleksnejših	navodilih	si	mo
ramo	zapomniti	več	korakov	v	
pravilnem	vrstnem	redu	(na	pri
mer	»Zmnoži	6	in	5,	dodaj	7	in	
odštej	3	->	Rezultat	je	34.«)	Če	
pozabimo	 le	 en	 korak	 (na	 pri
mer	»Zmnoži	6	in	5	in	odštej	3	
->	Rezultat	je	27.«)	ali	zamenja
mo	nekatere	od	njih	(»Zmnoži	6	
in	7,	dodaj	5	in	odštej	3	->	Rezul
tat	je	44.«),	je	lahko	rezultat	popol
noma	drugačen	od	načrtovanega.	Ta
ko	se	hitro	lahko	zgodi,	da	voda	za	ma

karone	vre,	makaroni	pa	so	še	v	trgovini.	
Ali	pa	da	stroj	za	pomivanje	posode	že	pomi

va,	umazana	posoda	pa	je	še	vedno	na	mizi.	
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ALI STE VEDELI?
Veste,	da	eterično	olje	rožmarina	zelo	dobro	vpliva	na	sposob
nost	pomnjenja?	Rožmarin	je	že	stoletja	znan	kot	rastlina	z	učin
kovinami,	 ki	 dobro	 vplivajo	 na	 sposobnost	 koncentracije	 in	
spomina.	Britanski	psihologi	so	v	raziskavi	potrdili,	da	rožma
rinovo	eterično	olje	zelo	dobro	vpliva	na	tako	imenovani	pro
spektivni	spomin,	to	je	na	sposobnost	pomnjenja	stvari,	ki	jih	
moramo	opraviti	v	prihodnosti.	Sodelujoči	v	raziskavi,	ki	so	bi
li	v	sobi	odišavljeni	z	rožmarinom,	so	se	hitreje	spomnili	stvari	
za	nazaj	in	so	bili	bolj	natančni	pri	izpolnjevanju	nalog,	ki	so	
jih	morali	narediti	v	preteklosti.

prvi Nasvet!
Če	pri	sebi	ali	svojih	bližnjih	opažate	podobne	težave,	po
skusite	z	drobljenjem	navodil	na	krajše	enote,	poleg	te
ga	pa	preverite,	da	oseba	razume	vsak	korak	posebej.	
Pred	 izvajanjem	 navodil	 ali	 posameznih	 korakov	
naj	oseba	še	enkrat	ponovi,	kaj	mora	narediti.	Tu
di	uporaba	listkov	je	lahko	v	pomoč.
Razumevanje	 besedil	 in	 pogovora	 je	 komple
ksen	postopek,	delovni	spomin	pa	ima	tudi	pri	
tem	 eno	 izmed	 ključnih	 nalog.	Več	 podatkov	
kot	si	lahko	zapomnimo	iz	nekega	besedila	ali	
pogovora,	celovitejšo	mentalno	predstavo	si	bo
mo	lahko	sestavili.	O	predstavi	govorimo	zato,	
ker	se	vsebina	pri	branju/pogovoru	lahko	hitro	
spreminja,	zato	moramo	med	že	obstoječe	po
datke	nenehoma	vstavljati	nove	in	nove	ter	pri
lagajati	mentalno	sceno	trenutnemu	stanju.	Torej	
več	podatkov	kot	si	lahko	zapomnimo	in	z	njimi	
delamo,	bolj	natančno	lahko	povzemamo,	kaj	smo	
prebrali	ali	slišali.
Slab	delovni	spomin	se	pozna	tudi	v	sposobnosti	ko
municiranja.	Če	 človeku	ne	uspe	dovolj	hitro	 in	dovolj	
natančno	sprocesirati	in	razumeti	slišanega,	velikokrat	izpa
de	iz	pogovora	ali	pa	deluje,	kot	da	ga	pogovor	ne	zanima	in	le	na	
pol	sledi	temi.	Ker	količina	podatkov	in	hitrost	dogajanja	presega
ta	trenutne	sposobnosti	tega	človeka,	se	lahko	hitro	izgubi	v	popla
vi	nesmiselnih	informacij,	ki	jim	ne	zmore	dati	širšega	pomena.

drugi Nasvet!
Govorite	počasi	in	dajte	človeku	čas,	da	
sliši	in	razume	vse	informacije.	Po
novite	 vsebino,	povzemajte	po
vedano	in	že	med	pogovorom	
preverjajte,	ali	vam	še	sledi	
ali	ne.	Če	česa	ne	razume,	
mirno	ponovite	in	se	ne	
vdajajte	jezi	ali	nelagod
ju,	saj	bo	to	le	še	doda
tno	poslabšalo	 sta	nje	
na	obeh	straneh.
Naj	še	enkrat	pouda
rimo,	da	je	spomin	le	
ena	 izmed	na	ših	bi
stvenih	miselnih	spo-
sobnosti.	 Za	 razvoj	
možganov	 je	 potreb
no	urjenje	tako	pozor
nosti	kot	spomina,	hitro
sti	procesiranja	in	izvršil
nih	funkcij,	skratka,	urjenje	
možganov	na	več	ravneh.
Poleg	vaj,	ki	so	zapisane	v	član
ku,	vam	bo	koristilo	tudi:

•	reševanje	križank,	tabel	sudoku,	razporeditev	domin	in	podob
nih	miselnih	ugank,

•	igranje	družabnih	miselnih	iger,	kot	so	na	primer	šah,	tarok,	re
mi,	activity.	Družabne	igre	so	odličen	pripomoček	za	razgibava
nje	možganov.	Poleg	tega,	da	morate	izpopolniti	svojo	strategijo	
igranja,	morate	 spremljati	 aktivnost	 soigralcev	 in	 predvidevati	
njihove	naslednje	poteze.	Urjenje	možganov	je	tako	zavito	v	pri
jetno	in	zabavno	druženje,

•	naučite	se	novih	veščin	in	aktivnosti:	na	primer	novega	jezika,	
uporabe	novega	programa	ali	pripomočka,	ali	pa	le,	kako	zaveza
ti	vezalke	na	drugačen	način.

poZabljivost
Ko	 gre	 za	 pozabljivost,	 je	 zelo	 po
membno	 ločiti	med	 normalno,	
starostno	in	bolezensko	pozab-
ljivostjo.
Normalno	je,	da	se	zaradi	
stresa,	preobremenjeno
sti,	hitrega	tempa	vsa
komur	zgodi,	da	kdaj	
pa	 kdaj	 kaj	 pozabi.	
Tudi	koristno	je,	da	
možgani	ne	hrani
jo	vseh	tistih	infor
macij,	ki	bi	bile	za	
nas	nepomembne	
oziroma	bi	se	z	nji
mi	še	dodatno	obre
menjevali.	Seveda	pa	
se	pozabljivost	s	sta
rostjo	stopnjuje.	Nekje	
okrog	 tridesetega	 leta	
začne	število	živčnih	ce

lic	upadati,	telo	pa	proizva
ja	manj	 kemičnih	 snovi,	 po

trebnih	za	normalno	delovanje	
mo	žganov.

Posledice	 staranja	 so	 tudi	 te,	 kako	 shra
njujemo	in	prikličemo	informacije	iz	spomina.
Pri	bolezenskem	stanju,	tako	imenovani	demenci,	se	pozabljivost	
stopnjuje,	spremljajo	pa	jo	še	druge	osebnostne	in	vedenjske	spre
membe.

DEMENCA
Glede	na	to,	da	se	starost	prebivalcev	v	Sloveniji	iz	le
ta	 v	 leto	 podaljšuje,	 je	 tudi	 obolelih	 za	 demenco	
vsako	leto	več.	Po	podatkih	naj	bi	med	65.	in	70.	
letom	zbolelo	za	demenco	od	5	do	10	odstotkov	
ljudi.	Z	 leti	 tveganje	za	 to	bolezen	narašča	 in	
približno	po	85.	 letu	naj	bi	 imel	demenco	že	
vsak	drugi	prebivalec.	Podatki	za	naslednjih	
deset	let	niso	nič	kaj	obetavni,	saj	naj	bi	bilo	
takrat	v	Sloveniji	že	več	kot	42.000	bolnikov	
z	demenco.
Pozabljivost	je	le	začetna	faza	bolezni.	Poleg	
nje	 se	 kažejo	 tudi	motnja	 spomina,	 umskih	
sposobnosti,	govornega	izražanja	(bolniki	ne	
najdejo	 prave	 besede	 za	 predmet,	 ampak	 ga	
opišejo,	na	primer	zajemalka:	to	je	tista	stvar,	s	
katero	nalijemo	juho),	mišljenja,	orientacije,	ra
zumevanja	(v	veliko	primerih	dobimo	odziv,	kot	
da	vse	razumejo,	a	samo	kimajo	in	dobivamo	vedno	

iste	odgovore	oziroma	prekrite),	presoje	(kljub	mrazu	
pozimi	hodijo	okrog	v	copatih	in	neprimerno	oblečeni),	

pojavijo	se	osebnostne	spremembe.
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KaKo jo prepoZNati?
Človek,	ki	trpi	za	demenco,	ne	zmore	slediti	pogovoru,	predvsem	
opazuje	in	posluša,	njegovi	odgovori	niso	v	kontekstu	našega	pogo
vora.	Vse	teže	izvaja	motorične	aktivnosti	–	bolezen	napreduje	v	na
sprotni	smeri	kod	razvoj	otroka.	Najhuje	je	takrat,	ko	ne	prepozna	
več	znancev,	prijateljev,	predmetov	in	domačih.	Pogosto	se	umakne	
iz	družbe,	najraje	je	sam,	ima	zelo	dobre	izgovore	(da	je	že	prestar,	
utrujen),	zakaj	ga	ni	več	v	skupini,	družbi.	Stvari	okrog	njega	ga	ne	
zanimajo	več.
Več	kot	80	odstotkih	bolnikov	z	demenco	spremljajo	tudi	vedenjske	
spremembe.	Te	spremembe	so	halucinacije,	hitro	oziroma	pogosto	
se	vznemirijo,	v	nekaterih	primerih	so	nasilni,	tavajo,	v	družbi	se	
neprimerno	vedejo,	pojavijo	se	tudi	motnje	dnevnega	ritma.
Poznamo	kar	nekaj	vrst	demence.	Med	najpogostejšimi	in	najbolj	
znanimi	je	alzheimerjeva	demenca,	potem	so	vaskularna,	parkinso
nova,	pickova	in	frontalno	temporalna	demenca.

kako preprečiti?
Bolezni	ne	moremo	preprečiti.	Vendar	lahko,	če	nam	je	namenjena,	
nekaj	naredimo,	da	bomo	zboleli	nekaj	let	kasneje.	Pokojni	dr.	Aleš	
Kogoj	je	zapisal	deset	pravil,	ki	naj	bi	se	jih	držali,	da	bi	bolezni	za	
kako	leto	ubežali	oziroma	jo	upočasnili:
•	nehajte	kaditi!
•	izogibajte	se	mastni	hrani!	Jejte	čim	več	sadja	in	zelenjave,
•	pri	alkoholu	bodite	zelo	zmerni,
•	zmanjšajte	telesno	težo,
•	vsaj	trikrat	na	teden	bodite	telesno	aktivni	po	20	minut,
•	nadzorujte	svoj	krvni	tlak,	sladkor	in	holesterol,
•	čim	dlje	umsko	delajte,
•	po	napornem	fizičnem	ali	umskem	delu	si	vzemite	čas	tudi	za	po
čitek,

•	živite	umirjeno	in	ne	razburjajte	se	za	vsako	malenkost	ter	glejte 
na	življenje	skozi	rožnata	očala,

•	bodite	družabni!	Ne	zapirajte	se	med	štiri	stene.	Dobivajte	se	s	pri
jatelji,	hodite	na	izlete.

Možgani	se	radi	učijo.	Zato	aktivno,	vztrajno	in	prijazno	do	sebe	va
dite,	vadite	vsak	dan.
Na	koncu	stopimo	še	od	besed	k	dejanjem	in	reševanju	nalog	za	tre
ning	možganov.	Želimo	vam	veliko	dobre	volje	in	vztrajnosti!

RAZGIBAJMOMOŽGANE!

1.Vspodnjembesedilupreštejte,kolikokratsozapisanečrke
O, E in N.

Bolj	kot	je	človek	star,	več	možnosti	ima,	da	zboli	za	demenco.	
Vpliv	dednosti	je	odvisen	od	vrste	demence.	Pri	frontalno	tem
poralni	–	čelni	demenci,	ki	je	redka,	je	možnost,	da	bodo	zbole
li	tudi	potomci,	skoraj	50-odstotna.

O = 

E = 

N = 

2.NačrkoMinBnapišitečimdaljšistavek.
 (naprimerBernardaboblanširalablitvo...)

3.Izračunajtenaslednjeračunskeoperacije
 (najprejrešiteoklepaje).

5	+	13	+	(	9	x	3	)	+	32	–	(	6	x	2	)	=

46+	13	–	(	5	x	6	)	+	(	4	x	4	)	+	(	7	+	4	)	=

84	–	(	8	x	7	)	+	(	7	x	7	)	–	(	6	x	6	)	=

4.Spodnjoslikoprezrcaliteprekčrte,kijepodnjo.Počasiin
pozornosleditekrivuljam,upoštevajte,davzrcaluviditeodsev.
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