
 

Poročilo srečanja Sekcije LGN regije s predavanjem Sanele Banović 
Mateja Saje  
 
4.10. je bilo organizirano srečanje za člane Sekcije LGN regije s predavanjem: »KVČB nas spremlja skozi celo 

življenje. Kaj pa spodbude ob KVČB?« Predavala je Sanela Banović dr. med. specialistka gastroenterologije . Od 

32 prijavljenih se je srečanja udeležilo 24 članov. 

Sanela Banović že sedem let predava z namenom, da bi razložila kako delujejo čustveni možgani in kako 

emocije - čustva vplivajo na človeka. Kot pravi je začela predavati zaradi tega, ker kot zdravnica vsej sodobni 

medicini ni mogla pomagati ljudem želela je pa pomagati s svojimi predavanji. Čustvene možgane nam je 

predstavila s slidom, orkestra in povedala, da ima vsak od nas svojega dirigenta. Na delo dirigenta pa vplivajo 

instrumenti v orkestru. Vsak instrument predstavlja določeno emocijo. Skozi predavanje nam je hotela podati 

kot je rekla kratek tečaj psihologije, da bi bili pri naši bolezni (KVČB) instrumenti orkestra čimbolj usklajeni. 

Posamezni instrumenti pri predstavitvi različna čustva. Dala je primer, oboe v orkestru, ki predstavlja strah, 

flavta žalost, boben jezo, zamero, trobenta smeh, klarinet veselje, harfa itd… Sanela Banović svoje predavanje 

vedno popestri s svojimi osebnimi zgodbami iz vsakdanjega življenja. Povedala je kako pomembno je življenju, 

da delamo dobre stvari in pomagamo drugim, ker se ob tem potem mi dobro počutimo, kar v naših možganih 

naredi ugodje in sproži nastajanje dobrih hormonov. Razložila nam je tudi pomen izdaje svoje knjige 

»Spodbude«, kjer ima vsaka črka naslova svoj pomen:  

 

S – solidarnost, svoboda, srčnost; 

P – prijateljstvo, povezanost, prijaznost; 

O – objemi, odkritost, odpuščanje, občutljivost; 

D – družina, dobro, dom; 

B – bližina, božansko, bistro; 

U – upanje, uresničevanje, ustvarjalnost, univerzalno; 

D – družba, delo, darilo; 

E – empatija, energija, etika. 

(Iz knjige SPODBUDE) 

Po dobri uri njenega predavanja so bili udeleženci srečanja sproščeni in dobre volje. Po družili smo se ob hrani 

in jedači in okoli 21.00 zaključili s srečanjem. 

 

 

  

 


