
 

 

Optimizmas – žingsnis tavo svajonės link 
 

Tikiu, kad pastaruoju metu bent kartą socialinėje erdvėje jūs susidūrėte su kvietimu 
pasiklausyti sėkmės istorijos. Televizijoje, spaudoje ir pan. dažnai matome, kaip pelenė tapo 
grožio karaliene, kaip studentas pradėjęs savo verslą - milijonierium. Apskritai, susidaro tokia 
iliuzija, kad visi yra fortūnos numylėtiniai, o jūs esate vienintelis „lūzeris“, kuris savo 
gyvenime nenuveikė kažko reikšmingo.  

Gal net sausio pradžioje susigalvojote naujo gyvenimo rezoliucijas, nusiteikėte 
intensyviai dirbti šviesaus rytojaus link. Tačiau bėgant laikui pastebėjote, kad jau vasaris, o 
jūsų pasiryžimas keisti darbą, išvaizdą, apskritai gyvenimą, sumažėjo ir atsirado vis daugiau 
savo tingėjimą pateisinančių minčių. Pavyzdžiui, sugalvojote pradėti sportuoti, tačiau 
susirgote gripu ir taip karščiuojate, kad net negalite pasikelti iš lovos. Tada pradedate mąstyti, 
kad jūs stengiatės viską pakeisti, tačiau net pats gyvenimas jums neleidžia to padaryti.  

Tačiau nenusiminkite, viskas nėra jau taip blogai. Išduosiu gerai žinomą paslaptį. Naujų 
tikslų, verslo idėjų realizavimas koja į koją eina kartu su nesėkme. Taip, tikrai, jūs teisingai 
mane išgirdote, jeigu norite sunkumų - pradėkite įgyvendinti savo svajones. Tikėtina, kad 
jums iškils daug iššūkių, problemų, kurių jūs nenumatėte, ir net neįsivaizdavote. Gal jūs 
neturite pakankamai finansų, resursų, laiko, gal jūsų komandos nariai nesutaria, gal pasikeitė 
idėjos vizija, ar iškilo begalė kitų niuansų. Aišku, kyla klausimas, galbūt tie laimingieji, 
besipuikuojantys prieš jus savo nuostabiu gyvenimu, tiesiog ištraukė jų tris norus išpildžiusią 
auksinę žuvelę, ar banginį.  

 

 
 
Pasirodo, viskas yra daug paprasčiau. Žmonės pasakojantys savo fortūnos paslaptis 

neakcentuoja, kad jų pozityvumas ir orientacija į veiksmą dažnai yra jų sėkmės pamatas. 
Vadinasi, mums telieka realizuoti tik kelis punktus ir mes tapsime tais, kurių istorijų kiti 
klausysis per radiją, televiziją ar kitus šiuolaikinės žiniasklaidos kanalus. Tai kaipgi tapti tais 
nepailstančiai optimistais ir nuolat dirbti savo tikslo vardan?  

Remiatis Pozityviosios psichologijos pradininko M. E. P. Seligmano (2006) idėjomis, 
asmenys, kurie nesėkmes vertina kaip nekontroliuojamas ir nulemtas išorinių aplinkybių, o 
patirtą sėkmę - kaip savo veiksmų rezultatą, gyvenime patirs daug mažiau sveikatos 
problemų, ir bus sėkmingi profesinėje veikloje. Paprasčiau kalbant, tie žmonės, kuriems 
nepavykus, tiesiog sakys, kad jiems šį kartą nepasisekė, o patyrus sėkmę manys, kad tai įvyko 
tik jų pastangų dėka, bus daug efektyvesni, nei tie, kurie realiai įvertins aplinkybes, t. y. 
priskirs dalį kaltės ir sau.  

Nežinau, kaip jums, bet man, kaip visiškai realistei, ar net šiek tiek pesimistei ši idėja 
mano gyvenime tapo fatalistine. Aš visuomet maniau, kad jeigu žmogus nemato priežastinio 
ryšio tarp jo veiksmų ir realybės, jis negalės keistis. Be to, moksliškai yra patvirtinta, kad 
tikslesnis realybės vertinimas yra būdingas kaip tik pesimistiškai nusiteikusiems asmenims. 
Tačiau, kita vertus, jeigu žmogus kiekvieną dieną susidurdamas su sunkumais, dėl jų kaltins 



 

 

tik save, o gavęs apdovanojimą tai vertins kaip atsitiktinumą, jo pasiryžimas veikti gali 
išblėsti. Šiandien aš galiu tvirtai sakyti, kad žaviuosi pozityviai nusiteikusiais žmonėmis. Tai, 
kaip jie dirba, kaip mato aplinkinį pasaulį. Juk ne veltui mus visuomet traukia prie 
besišypsančių, linksmų ir gerai nusiteikusių asmenybių.  

Taigi, jeigu esate tas, kuris visuomet tikisi blogiausio ir net nutikus kažkam nuostabaus 
manote, kad tai atsitiktinumas, tikriausiai esate pesimistas. Gera naujiena yra ta, kad 
egzistuoja įvairūs būdai, kurių pagalba galite tapti optimistu. Štai keletas jų: 

1. Susidūrus su nemaloniomis situacijomis stebėkite savo mintis ir kiek jūs neigiamai 
pasisakote apie save ar supančią aplinką. Tik sąmoningai stebėdami savo mąstymą galime jį 
keisti. 

2. Jeigu susidūrus su sunkumais pradėsite mąstyti pesimištiškai, pasistenkite pamatyti tos 
situacijos teigiamą pusę. Pagalvokite, ką, jūsų vertinimu, nemalonioje, sudėtingoje situacijoje 
darytų pažįstami optimistai. Ką jie galvotų, sakytų, kaip jie elgtųsi. Pabandykite tai padaryti ir 
jūs. Taip pat įvertinkite, ką naudingo sužinojote apie save ir kitus. Ką naujo ši situacija leido 
jums suprasti, išmokti. Juk net ir iš rūgščiausios citrinos galima padaryti skaniausią limonadą. 

3. Pamąstykite, kokios yra stipriosios jūsų pusės, kokie yra jūsų talentai, kur jūs esate 
profesionalas. Patyrę sėkmę, pagirkite save, atraskite savo vertingiausias asmenybės savybes, 
charakteristikas. Nesakykite sau, kad tai tik atsitiktinumas, kad taip galėtų padaryti 
kiekvienas.  

Tai tik keletas optimizmą formuojančių metodų. Daugiau informacijos apie tai, kaip tapti 
optimistu, galite rasti M. E. P. Seligmano knygoje „Išmoktas optimizmas“ (angl. Learned 
Optimism).  

Tik nepamirškite, kad kliūtys ir baimės yra mūsų gyvenimo eigoje susikurta proto 
iliuzija. Todėl jeigu nesėkmes mes suvoksime kaip atsitiktines, kurių mes negalėjome 
išvengti, mums bus paprasčiau su tuo susitaikyti ir toliau siekti savo tikslų. Be to, ramiau 
miegosime, nes galvosime, kad gyvenimas tiesiog toks yra, juk kartais gali ir nepasisekti. 
Pasirodo, kad lengvesnis požiūris gali pakloti pamatus jūsų šviesesniam rytojui. Tai, kaip mes 
vertiname savo nuopuolius ir šlovės akimirkas, veikia mūsų pasiryžimą ateityje įgyvendinti 
savo vizijas ir tikslus bei užsispyrimą jų siekiant. 

Vis dėlto, nepamirškite, kad norint kažką patirti, net ir nesėkmę, jūs turite veikti ir bent 
jau žengti pirmą žingsnį!  
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