
Nauki, spoznanja in pogled na stvari okoli nas 

Vsi se spomnimo tistega dne v letu 2019, ko smo bili prvič primorani ostati doma. Razlog je vsem dobro 
poznan. Mislili smo, da bo vse skupaj trajalo nekaj dni, kvečjemu nekaj tednov, toda izkazalo se je 

drugače. Oseba, ki je v tistem času pretirano spremljala medije, je lahko doživela živčni zlom, kajti 
dobila je občutek, da je vse okoli nas negativno. Mnogo ljudi je izgubilo svoje službe, toda nekateri so 
situacijo izkoristili in celo s tem dodatno zaslužili. Iz tega lahko sklepamo, da ne glede na situacijo bogati 
postanejo še bogatejši, revni pa še revnejši. Toda, zakaj je tako? Odgovor sta mentaliteta in finančna 
pismenost, pri čemer ima mentaliteta večjo težo kot finančna pismenosti. To je povsem razumljivo, 

kajti v šolah in ustanovah, ki smo jih vsi dolžni obiskovati, ne posvečajo temu velike pozornosti. Torej, 

edini logični način je, da otroci ti dve veščini podedujejo po svoji družini. Če je družina revna, bo 
miselnost, ki jo je »spravila« v to stanje, enostavno prešla na naslednjo generacijo. Toda srečo imamo, 
da sta to veščini, ki se ju da naučiti.  

Mnogi ljudje govorijo o poplavi podatkov na spletu in o tem, kako najstniki preživijo preveč ur ob 
igranju igric ter pretirani uporabi socialnih medijev. Z vsem tem se strinjam, toda to ni razlog, da 

označimo splet in tehnologijo za slabi stvari. Vsaka stvar je takšna, kakršna pač je, ampak naša odločitev 
je, kako jo bomo uporabili. Dostopni so nam podatki o koristnih stvareh, ki so ključnega pomena za 
uspeh v življenju. Morda so se včasih lahko upravičeno pritoževali prebivalci nižjega in srednjega sloja, 

da nimajo zadostne izobrazbe, finančne pismenosti, dostopa do pomembnih informacij in možnosti 

naučiti se vse to. Danes pa ni tako. Praktično imamo vse našteto in še več na dosegu naših prstov. Ne 

samo to, danes nimamo tega le v pisni obliki, ampak tudi v avdio in vizualni obliki. Kar uporabniku 
omogoča, da lahko izbere način, ki mu najbolj ustreza. Od nas pa je odvisno, če bomo to izkoristili in 
posledično uspeli ter hkrati bili zmožni in pripravljeni pomagati drugim ljudem, da jim uspe enako. 

Lahko pa seveda uberemo lažjo pot in počnemo stvari, ki jih počne večina. V mislih imam pretirano 
igranje računalniških igric, v nedogled prebiranje socialni medijev in pornografije. Morda je to 

posledica tega, da je tovrstna tehnologija dandanes dostopna tako rekoč vsakemu in jo zaradi tega 
jemljemo kot samoumevno. Ne zavedamo pa se dejstva, da imamo na razpolago več informacij, 

sredstev, tehnologije in boljši življenjski standard kot najbogatejši gospodje izpred nekaj sto oz. deset 

let. Ponovno pridemo do počutja, ki ga  ne določajo materialne dobrine, ki si jih lastimo, ampak naš 
pogled na določeno situacijo in to, v kar verjamemo. 

Vsak izmed nas potrebuje razlog, da zjutraj vstane. Zato je potrebno imeti namen, ki je večji od nas 
samih, in jasno zastavljene cilje. Nekateri menijo, da slednji niso potrebni. Sedaj pa vas bom vprašal, 
kako bi reagirali, če bi vam dejal, da morate zadeti z lokom in puščico v tarčo, toda zavezali bi vam oči 

in vas nekajkrat zavrteli okoli svoje osi. Morda bi dejali, kako lahko zadenem nekaj, kar ne vidim. Še 
boljše vprašanje je, kako zadeti nekaj, kar ne obstaja. Povsem enako je s cilji. Včasih nimamo motivacije 
narediti nekaj zase. Toda, če pomislimo, da lahko naša dejanja in uspeh pomagajo tistim, ki so nam 
najbližji, npr. staršem, prijateljem, sorodnikom, otrokom …, dobimo motivacijo, katere obseg je širši od 
nas samih. Ko se vprašamo, zakaj bi sploh storili kaj za naše starše, se nam pojavijo hitri odgovori. Brez 

njih nas ne bi bilo in že samo to je dovolj velik razlog. Prav tako opazimo, da so za nas skrbeli, nas 

vzgajali, prenašali in žrtvovali svoje lastne potrebe in želje, da so nam lahko omogočili boljši razvoj in 
udejstvovanje v različnih aktivnostih. Ko se malce zamislimo in poglobimo v to, dobimo preprosto 

občutek hvaležnosti in težnjo, da bi za njih storili kar koli, samo da bi jim lahko povrnili vsaj delček tega, 
kar so nam oni brezpogojno dajali.  

Na vprašanje, zakaj je vredno vzdrževati stike tudi v takšnih razmerah, v katerih živimo danes, je 

odgovorila znanost. V knjigi Biologija prepričanja lahko izvemo, da je kronični stres eden večjih 
povzročiteljev različnih bolezni. Toda to, kar so odkrili, je fascinantno. Socialna izoliranost vpliva še huje 
na posameznika. Odkrili so, da imajo ljudje, ki se družijo v primerjavi s tistimi, ki se ne, tudi boljše ocene 
v šoli. Zato je zelo dobro, da pokličemo prijatelja, se z njim pogovorimo in izmenjamo nekaj prijetnih 

besed. Ko smo se v preteklosti želeli s kom srečati ali se udeležiti sestanka, smo morali upoštevati 



teorijo oz. odvisnost časa in prostora. To pomeni, da smo morali poznati natančne koordinate, kje se 

bomo dobili in kdaj se bomo dobili. Če je manjkal podatek o času, smo lahko bili na pravem kraju, toda 
če nismo vedeli, kdaj bi morali biti tam, nam to ni prav nič koristilo. Prav tako, če smo vedeli, kdaj bi se 
morali dobiti in nismo imeli koordinat, nam to ni kaj dosti pomagalo. Poudariti želim, da smo prej morali 
biti ob točno določenem času na točno določenem mestu. Sedaj pa je novonastala situacija to stvar 

spremenila. Potrebujemo le čas, kdaj se bo kaj zgodilo in ni nam potrebno biti več fizično nekje, ker vse 
poteka preko svetovnega spleta. Tako imamo priložnost, da se udeležimo več konferenc, predavanj in 

srečanj kot kadarkoli prej. Morda se je res kakovost znižala, toda kvantiteta je šla vsaj toliko navzgor. 
V še večje podrobnosti na to tematiko se spušča ameriški znanstvenik Neil deGrasse Tyson.  

V tem obdobju smo lahko tudi veliko bolje poskrbeli za svoje telo. Seveda je zaradi znatnega povečanja 
prostega časa bila skušnjava po tem, da bi neprestano dajali kaj pod zob, velika. Toda, če smo dobro 
načrtovali čas, smo lahko o tem, kako bolje poskrbeti za svoje telo, izvedeli veliko. Prav tako je ogromno 
ljudi oblikovalo svoje jutranje rutine. Te so jim omogočile, da so ostali pozitivno naravnani in 

osredotočeni v zahtevnih razmerah. Zelo priljubljeno je postalo prhanje z mrzlo vodo in t. i. Wim Hof 

dihalna tehnika. Tudi sam osebno sem jo začel izvajati. Najprej je bilo za telo pravi šok, toda sčasoma 

se je na to privadilo. Po tem procesu sem se počutil preprosto poln energije in napolnjen z mentalno 
močjo. Prav tako sem opazil, da je moj imunski sistem znatno močnejši. V preteklosti sem zbolel že, ko 
je veter malce močneje popihal. S tega vidika mi je ta novost v mojem življenju zelo pomagala. Nekega 

dne pa sem slišal podatek, da naši možgani predstavljajo 2 % teže povprečnega človeka in porabijo kar 
20 % energije v našem telesu. To mi je dalo globoko misliti. Zavedal sem se, da je telo pametno in ne 
bi brez namena porabilo toliko energije za del telesa, ki predstavlja le petdesetino naše teže. Takrat 

sem doumel, da so naši možgani sposobni izjemnih stvari in jih prepogosto podcenjujemo. Pozanimal 

sem se, kaj lahko naredim, da za njih bolje poskrbim. Tri najpogostejše stvari so bile hrana, branje in 

telovadba. Avtor Jim Kwik, katerega stranke so bile tudi bolj znana imena in podjetja tega sveta, npr. 
Will Smith, Spacex, Marvel …, priporoča, da v svoj jedilnik večkrat vključimo avokado, črno čokolado, 

sardine, kokos, jajca, vodo, borovnice in kurkumo. Branje pa ni le dober trening za možgane, ampak 
nam omogoča pridobitev ogromno novih znanj in idej, ki nam lahko spremenijo življenje. Še eno 
zanimivo dejstvo, ki priča o izjemnosti možganov, je to, da prepoznajo in povežejo stvari neverjetno 

hitro in dobro. Npr. zgodi se nam, da smo v množici, kjer je na desetine ljudi. Naši možgani pa zaznajo 

znanca, osebo, prijatelja, ki ga nismo srečali že celo večnost. To storijo brez kakršnega koli navodila. 
Druga zanimivost je primer, ko si nekaj resnično želimo oz. imamo velik interes za določeno stvar. 

Kmalu vidimo to stvar povsod: ko gremo v trgovino, na cesti ali pa ko se preprosto sprehajamo po ulici. 
Zdi se nam, da so vsi začeli uporabljati stvar, za katero se zanimamo. Toda v resnici ljudje niso kar 
naenkrat začeli tega uporabljati, stvari se niso drastično spremenile, toda našim možganom smo 

sporočili, da nam je to pomembno. Zaradi tega razloga bomo bolj nagnjeni k temu, da to stvar opazimo. 
Sedaj se lahko vprašamo, kako nam lahko ta informacija sploh koristi. Odgovor je preprost. Svojo 

energijo in koncentracijo preprosto usmerimo v stvari, ki so nam pomembne, nam koristijo in 
pomagajo drugim. Tako bomo lahko ob vsakem pogovoru in situaciji dobili idejo, ki se bo ujemala s prej 
omenjenim.  

Večkrat si želimo, da bi imeli nadnaravno moč, ki nam bi omogočila nesmrtnost. Kar nekaj ljudi bi takoj 
podpisalo, če bi jim bila ponujena ta priložnost. Toda, ali bi nam to kot človeški rasi dejansko koristilo? 

Osebno menim, da ne. Tega ne pravim, ker bi nastal očiten problem v prenaseljenosti in pomanjkanju 

drugih virov. Če bi nas že bilo tako veliko, verjamem, da bi našli rešitve za omenjene probleme. Toda 
težava nastopi v želji, motivaciji in produktivnosti. Npr. sedaj se zavedamo, da bomo živeli približno sto 
let. Sploh zaradi razvoja medicine se je povprečna življenjska doba zvišala. Posledično vemo, da 

moramo vsak dan delati in stremeti k temu, da uspemo v življenju. Imamo pa ogromno področij, na 
katerih želimo biti uspešni, npr. finančna uspešnost, kariera, družina, zdravje in fitnes, akademsko 
znanje, solidarnost … in smo zato primorani iskati najboljše rešitve, ki nam omogočajo izboljšanje na 

vseh področjih. Polega tega pa si preprosto ne moremo privoščiti prekomernega zapravljanja časa za 



nekoristne stvari ali stvari, ki nam in drugim celo škodujejo. Sedaj pa si predstavljajmo, da imamo vsi 

neomejeno časa. Ljudje bi postali nemotivirani in bi pomembne stvari, ki zahtevajo trud, preprosto 
prelagali na kasneje. Prav tako bi čas zapravljali nepremišljeno, ker bi ga imeli preprosto za 
samoumevnega. Ugotovimo, da nam pomanjkanje in zavedanje le tega vzbudi ogromno motivacijo, 
energijo in produktivnost. 

Za konec bi samo dejal, da se vedno počutimo izjemno srečne, kadar storimo nekaj za drugo osebo iz 
srca in z namenom, da jo osrečimo. Zato živimo svoja življenja tako, da osrečujemo druge in posredno 
tudi sebe. To je način, da ustvarimo lepši in srečnejši svet. 


