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Slepila pozitivnega  
mišljenja vs. dobronamerno  

sobivanje sočutečih
Z optimističnim in vedrim dojemanjem sveta 
seveda ni nič narobe, a zelo malo je takšnih,  

ki vedrino dajejo sami po sebi, jo živijo 
veselo brez pričakovanj in zahtev.

Kaj pomeni beseda pozitiven? V obi-
čajnem ljudskem jeziku besedo razu-
memo kot nekaj dobrega, rastočega 
in donosnega in magija pozitivnega 
mišljenja je v zadnjih letih pridobila 
status čistega biznisa. Pozitiven, na-
smejan, lep, večno mlad, uspešen in 
fizično aktiven človek kot uresničen 
pozitivnež osvaja vsak dan nov uspeh, 
ki je v rožnati sliki sveta “lepega živ-
ljenja”, navadno brez ovir. Negativ-
nost seveda razumemo obratno, kot 
nerganje, nastrojenost, dvom, strah, 
škodoželjnost ali sovraštvo. Številni se 
trudijo uveljavljati sebe in lastno delo-
vanje prek mantre pozitivnega mišlje-
nja brez stabilne in zdravorazumske 
refleksije. Ta mantra poteka nekako 
takole: poskušaj misliti dobre misli, 
govoriti dobronamerne besede in tvoje 
počutje bo boljše; ljudem boš všeč, saj 
pihanje na dušo vselej obrodi sadove ... 
Ko govorimo o težavah, pa mantri po-
zitivnega mišljenja nataknemo besedo 
izziv. Seveda s samim optimističnim in 
vedrim dojemanjem sveta ni nič naro-
be, a zelo malo je takšnih, ki vedrino 

dajejo po sebi, jo živijo veselo brez 
pričakovanj in zahtev. Zlasti zahtev po 
šolanju vseh, ki vztrajajo na poti samo-
obvladovanja in samoprevpraševanja, 
ki je pot odrekanja. Ljudje smo kom-
pleksna bitja in tako preprosto misliti 
dobro, ne da nasilno odrežemo zdrav 
dvom in sočutje, ne gre. Mar je magija 
pozitivnega mišljenja skrajni egoizem? 
Ljudje nismo na svetu sami zase; vsak 
od nas nekomu pomeni nekaj. In ma-
gija pozitivnega mišljenja, ki je prodaj-
no najbolj uspela v ZDA, na perfidne 
načine ljudi individualizira in jih osi-
romaši za zdravo sočutje, odgovorno 
sobivanje in sposobnost sprejemanja 
vseh letnih časov, tudi dežja.
In naša namera, da postanemo pozitiv-
no misleči ljudje, mora biti postavljena 
jasno in trdno, kjer je ključnega pome-
na, da se zavedamo sledečega. Zelo po-
membno je pripoznanje, da smo ljudje 
bitja navad, kjer z rednim ponavljanjem 
nečesa ustvarimo vzorce. Tudi na po-
dročjih, kot so čustvovanje, odzivanje 
in ukrepanje: navada je, da se odzove-
mo na tak ali drugačen način, bučno ali 

tiho, impresivno ali introvertirano. Prav 
tako se privadimo jezika in bogastva 
besed, načina razmišljanja in delova-
nja, kar na koncu postane naša usoda 
in naš vsakdan – in vsaka situacija, v 
kateri smo v tem trenutku, niza posle-
dico naših prepričanj, navad, odločitev 
in odzivov naslednjega trenutka. Res je, 
ustvarjamo se s pomočjo navad. In ko 
se odločimo postati pozitivno misleči 
ljudje, moramo razumeti, da je pot pre-
obrazbe globoka, naporna in zahtevna, 
ter predvsem neponovljiva. In zaznati 
moramo razlike med pozitivnim za 
sebe in za vse, med pozitivnim in do-
bronamernim, med sebičnostjo in zdra-
vim postavljanjem meja … Poleg želje 
po rezultatu se moramo zavedati boja, 
ki ga bomo bili s seboj: da prevzgojimo 
miselne navade in čustvene vzorce, mo-
ramo delovati vztrajno in trdno. Saj ve-
ste, misli in čustva so prav tako navada. 
Veliko ljudi poskusi s skrivnostjo po-
zitivnega in kmalu obupa. Misli imajo 
moč, in to veliko večjo, kot smo morda 
pripravljeni priznati – a ko se zgodita 
priznanje in spoznanje, da je moč misli 
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Iskrenost je za moč pozitivnega in 

dobronamernega ključnega pomena;  

naš namen, da postanemo pozitivno misleči ljudje, 

se mora uskladiti z našim globljim bistvom: 

dobro misliti pomeni tudi dobro želeti,  

a na iskren, in ne zaigran način.

izredna ter obvladovanje misli še tež-
ja naloga, pridobimo spoštovanje do 
novega načina življenja, ki mu rečemo 
dobronamerno sobivanje – in projekt 
pozitivnega vzamemo zares.

Pozitivnost kot umik 
zdravi kritiki uma in 

emocij
Zgodi se tudi, da ljudje mantro po-
zitivnega sestavijo sebično, plehko in 
preračunljivo. Ugotovijo, da slabe misli 
škodujejo njihovemu miru, zato ne že-
lijo razmišljati o temah, ki so zahtevne 
in pereče. Kot pišem v knjigi HEROJI*, 
poznamo več tipov lenob, pri čemer sta 
miselna in čustvena lenoba sila nevar-
ni. Ljudje nagonsko zaznajo in nekako 
izračunajo, kaj je bolj udobno in kaj 
je bolj prijetno za njihove interese in 
želje, a pot do dobronamernega sobi-
vanja ni le pot čudes in lepote, ampak 
tudi pot notranjih bojev in dvoma, ko 
je treba narediti tisto, kar je prav, in ne 
tistega, kar je najlažje. In formula se-
bičnih iskalcev se zaključi s sklepom, 
ki pravi, da ni dobro, da se ljudem za-
merimo, še manj je dobro, da imamo 
lastno mnenje. Najbolje je, da se pere-
čih tem ne dotikamo, da smo do vseh 
ljubeznivi, s čimer lahko dosežemo 
veliko: prijetne urice s prijatelji, dobre 
odnose v službi, dobre odnose s stran-
kami … In magija pozitivnega posta-
ne le biznis model, ki koristi našemu 
prestižu in vodi v slepo ulico ugajanja 
in sebičnosti. Takšnemu vedenju lahko 
rečemo hipokrizija ali ljudska diplo-
macija in takšno mišljenje ni pozitivno, 
ampak oportunistično in šibko. Takim 
ljudem v slovenskem jeziku rečemo 
slabiči. In prava moč dobronamernega 
mišljenja se skriva v malenkostih, ki so 
sestavni del vseh testov in preizkušenj. 
Prva velika beseda moči dobronamer-
nega mišljenja je iskrenost; naša psi-
ha ne tolerira varanja, saj podzavest 
posname vse znake in simbole, ki jih 
okolica oddaja. Proces branja nevid-
nega poteka na subtilnih ravneh. Naši 

možgani, zlasti podzavest, posnamejo 
vse vidike naših odločitev, monologov, 
dilem in končnih odločitev, ki prinese-
jo tipične pogojenosti v naša življenja. 
In iskrenost je za moč pozitivnega in 
dobronamernega ključnega pomena; 
naš namen, da postanemo pozitivno 
misleči ljudje, se mora uskladiti z na-
šim globljim bistvom: dobro misliti 
pomeni tudi dobro želeti, a na iskren, 
in ne zaigran način. Avtorefleksija, to-
rej samoopazovanje, ko opazujemo la-
stna delovanja in namene, tlakuje pot 
odličnosti, zlasti takrat, ko si ne popu-
ščamo. Zato ignoranca sivine zaradi 
lastnega udobja ni prava pot.

ignoranca kot 
blagoslov

Družbeni angažma, torej interes ljudi, 
da skrbijo za svoje okolje, za lokalno 
območje, kjer prebivajo, za soljudi, s 
katerimi živijo ali so v njihovi bližini, 
je tema, ki postaja vse bolj aktualna. 
Številni iskreno čutijo s celoto, kar je 
čudovit napredek. Zakaj nočemo bra-
ti in misliti pretekle zgodovine in se 
učiti iz napak prednikov? Zakaj raje 

izberemo lahkotna branja z restriktiv-
nim jezikovnim kodom namesto za-
htevnih refleksij, ki se nas dotaknejo 
nekje globlje? Žal je to sila neudobno 
in veliko bolj preprosto in udobno 
je posedati na kavah v debatah brez 
vrednosti, iskati najlažje poti za do-
sego cilja in ‘misliti pozitivno’. Igno-
ranca je blagoslov, ignoranca ne boli, 
saj se ne ozira na nikogar, kajti v svoji 
omejeni vednosti je brezskrbna. Zato 

naj magija pozitivnega mišljenja ne 
bo le še ena dimenzija bega in odmika 
v lastno udobje, v psihično siromaštvo 
in sebičnost srca. Saj vemo, da je vsaka 
prava pot običajno težja in veder člo-
vek, poln svetlobe, sprejme skrivnost 
bivanja in ve, da se vse v tem vesolju 
uravnovesi. Tako umetna pozitivnost, 
sebičnost kot ignoranca. Zato počiva 
v udobju paradoksov, ki jih je s tru-
dom ponotranjil, žareč enost. *h
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