
POSTNA ODPOVED - 21. IDEJ Sandi Koren
V postnem času se lahko odločimo za kakšno odpoved. Pravzaprav ni važno, za 
kaj, če je le odpoved čemu, kar mi veliko pomeni ali čemur se težko odpovem. 
Taka odpoved hkrati pokaže moj trud za to, da bi bil Bog na prvem mestu, da se 
odkrižam razvade, ki me usužnjuje, je pa tudi trening volje. Nekaj idej:
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1. OPRAVLJANJE

Namesto da si deliš podrobnosti o 
prijateljevi ali znančevi nesreči in 
napakah, si vzemi trenutek, da 

poveš o njem nekaj dobrega ali pa 
o njem sploh ne govori.

2. DRUŽABNI MEDIJI

Družabni mediji, če tam preživiš 
preveč časa, ti dajo lažen občutek, 

da si s prijatelji, a v resnici nisi. 
Namesto da pošiljaš sporočila in 

komentiraš, na novo odkrij 
umetnost pogovora v živo ali po 

telefonu.

3. KAVA IN / ALI CIGARET

Tukaj se dotakneš svojih 
navad. Lahko se popolnoma 
odpoveš kavi ali pa morda 

samo jutranji ali dopoldanski 
kavici v priljubljenem kafiču.

Prav tako cigaretom.
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4. SLADICE IN SLADKARIJE

Lahko se popolnoma odpoveš 
vsemu sladkemu ali pa samo 
priljubljenim sladkarijam, kot 

je čokolada, ...

5. ALKOHOL

40 dni brez alkohola je že 
uveljavljena akcija. Morda pa je 
prav zate v tem postu trenutek, 

da preizkusiš svojo voljo in 
pokažeš, da je alkoholizem 

resničen problem.

6. SLADKE PIJAČE

Odpoved sladkim pijačam je lahko 
prav težka, tako tistim z mehurčki 
kot sokovom. Preklopiti na vodo 

zna biti težko, pa tudi zelo zdravo.
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7. PRIGRIZKI

Malo tukaj, malo tam, in 
naenkrat se zdi čudno, če ne 

“zmažeš“ vrečke čipsa ali 
tablice čokolade med obroki. 

Odpoved tej razvadi bo 
prinesla veliko dobrega, 

čeprav bo morda sprva težko.

8. HITRA PREHRANA IN 
PREHRANJEVANJE ZUNAJ

Morda se v postu odrečeš 
postankom ob restavracijah hitre 
prehrane, drive-inu in obiskov 
gostiln in si hrano pripraviš kar 

doma. Ob tem, da boš za domačo 
mizo srečal domače, boš opazil še 

nekaj več denarja v denarnici.

9. PRENAGLEDANJE

Nov izraz za novo razvado, ko 
gledaš epizode TV serij ali filme 

enega za drugim, tako da ti 
zmanjkuje časa za stvari, ki bi jih 
moral nujno narediti ali ki bi jih 

sicer rad počel, kot npr. bil v stiku 
z bližnjimi, molitev, redno delo, 

sprehod v naravi, ...
Prenagledanje naredi človeka tudi 

veliko bolj nepotrpežljivega.
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10. NEGATIVNOST

Pritoževanje, godrnjanje in 
kritizerstvo ne poniža tvojega 

nasprotnika, ampak tebe samega 
spravi na kolena in zelo redko, če 

sploh, obrodi kakršen koli 
rezultat.

Odpoved temu ti bo prinesla mir 
in lepe medčloveške odnose.

11. KRAMA

Imeti polno nepospravljeno hišo 
krame ni toliko stvar 

neorganiziranosti in nereda, 
ampak bolj dejstvo, da imaš vsega 
preveč. Morda se odločiš, da boš 
vsak dan nekaj oddal in podaril, 
predvsem predmete ali oblačila, 
od katerih se težje ločiš, a jih v 

resnici ne potrebuješ nujno.

12. VARČEVANJE Z VIRI

Zapirati pipo med umivanjem 
zob, ugašati luč, ko je ne 
potrebuješ in varčevanje z 

gorivom z zmerno vožnjo ni 
naivnost, ampak tako skrb za 

božje stvarstvo kot pomoč tvoji 
denarnici.
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13. ENKRATNA UPORABA PLASTIKE

Če si nameraval nehati uporabljati 
plastične vrečke, slamice in posode za 

enkratno uporabo, potem je v tem 
postnem času enkratna priložnost, da 

vložiš nekaj truda in to storiš. To lahko 
storiš, tudi če tega nisi nameraval. Naj ti 

kot vse dobro preide v navado.

14. BEDENJE POZNO V NOČ

Če imaš navado, da dolgo bediš ob 
branju, televiziji, internetu in drugih 
večernih motilcih, po vsej verjetnosti 

preživiš naslednji dan izčrpan in 
nesposoben dati 100% v svoje delo in 
odnose. Zakaj ne bi šel prej spat in 

izkusil, kako je rana ura res zlata ura?

15. NAKUPOVANJE ONLINE

Nov dan, nova razprodaja, ki jo 
moraš izkoristiti.

Kmalu izkusiš luknjo v 
denarnici in polno stvari, ki si 

jih ponovno kupil, čeprav jih že 
imaš. Seveda brez vrednosti za 

tvoje potrebe. Odpoved tej 
razvadi je nujna.
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16. KREDITNE KARTICE

Preklopi na “keš“ (razen ob 
plačevanju rednih računov na 
spletu). Morda se tako otreseš 
impulznega nakupovanja in 
postaneš bolj odgovoren in 

redoljuben s svojimi financami.

17. ZAMUJANJE

Prihajanje redno nekaj minut 
kasneje za dogovorjene 
sestanke vrže naš dan iz 

tečajev, hkrati pa zelo slabo 
vpliva na prijatelje, družino in 
sodelavce, ki računajo nate.

18. SPOŠTOVANJE PROMETNIH 
PREDPISOV

Zamujaš, pa nekoliko “pritisneš“ na 
plin, ali pa kar tako, iz navade, 
objesnosti ali nepotrpežljivosti.

Kmalu pa ti pride v navado.
Upočasni, vklopi tempomat na 

hitrostno omejitev, odloži mobitel in 
si pripni pas. Morda zelo primerna 

postna akcija zate.
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Možnosti za odpoved je ogromno. Najdi nekaj, kar bo tebi pomagalo, da boš 
lepše živel in boš bliže Bogu in ljudem. Odpoved razvadi prinese veliko 

blagoslova in prostor za kakšno dobro novo navado, ki jo v postu lahko usvojiš.
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19. INTERNETNA ODVISNOST

Eno je biti informiran in “online“, 
drugo pa nenehno “priklopljen“. 

Nenehno osveževanje priljubljenih 
spletnih strani, “guglanje“ in 

visenje na priljubljenih aplikacijah 
ter sodelovanje na klepetih te 

potisne še bolj v osamo in v resnici 
odklopi od resničnega sveta.

20. PRENATRPANOST URNIKA

Seveda so določene stvari, ki jih ne 
moreš izpustiti in odložiti, a da se 

zavežeš vsemu in obljubiš stvari, ki 
niso pomembne, ker ne znaš reči ne, 

da ne bi zvenel neprijazen ali 
neustrežljiv je slaba navada, ki te 

pripelje do tega, da na koncu 
pozabiš na priritete in kaj je res 
pomembno v tvojem življenju.

21. IZOGIBANJEM ZABAVAM

To starodavno navado je dobro 
spet obuditi. Ne samo da se ne 
spodobi veseljačit in pretirano 

praznovati v postnem času, 
takšno obnašanje ti bo odneslo 
čas za tišino, ki ga potrebuješ. 

Bodi 40 z Jezusom v puščavi, da 
boš na koncu lahko z njim svat 
v Kani Galilejski in nebeškem 

kraljestvu.


