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POVZETEK 

V današnji družbi velja miselnost, da je sreča ena od pomembnejših vrednot v življenju 

posameznika. Z njo so se ukvarjali številni filozofi, umetniki in znanstveniki že od 

antičnih časov naprej, vendar nikoli v takem obsegu in tako intenzivno kot danes. Kljub 

znatnemu povečanju raziskav in dostopnosti informacij o tej temi strokovnjaki 

ugotavljajo, da je presenetljivo veliko število ljudi nesrečnih in da je v družbi razširjeno 

stanje malodušnosti, naveličanosti, otopelosti in depresije. 

V diplomskem delu raziskujem konstrukt sreče, ki se je oblikoval v postmoderni družbi 

na podlagi vrednot potrošništva. Konzumerizem je presegel odnos do potrošnje in 

postal način življenja, smisel delovanja in način posameznikovega samoizražanja, 

oblikovanje identitet pa je vezal na potrošnjo dobrin in storitev. Želja po sreči se je 

prelevila v željo po takojšnjem užitku, ki ne dopušča neprijetnih čustev. Pri tem se je 

pozabilo, da je za posameznikov celosten razvoj potrebna celotna paleta emocij, 

človekovo doživljanje pa se je omejilo na skrajnost – srečo ali nesrečo. V zaključku 

namenjam prostor socialni pedagogiki, ki lahko s pomočjo znanja o čustvenih procesih 

in z ustreznimi strategijami pripomore k soustvarjanju bolj realnega koncepta sreče. 

 

KLJUČNE BESEDE: sreča, čustva, konstrukt, postmoderna družba, potrošništvo  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

In today's society exists the mindset that happiness is one of the most important life 

value of an individual. Numerous philosophers, artists and scientists were discusing 

happiness since ancient times, but never on such a scale and so intense as today. 

Despite a significant increase in researches and accessibility of informations on this 

subject, experts note that surprisingly large number of people are unhappy, and that 

the society experiences states of resignation, weariness, apathy and depression. 

In diploma thesis construct of happiness is explored, which was formed in the post-

modern society, based on the values of consumerism. Consumerism has exceeded its 

impact towards consumption and become a way of life, the meaning of functioning and 

a mode of individual self-expression; the formation of identity became tied to the 

consumption of goods and services. The desire for happiness is being transformed into 

a desire for immediate pleasure, which does not allow unplesant feelings. In that 

proces, it is forgotten that the individual's comprehensive development requires a 

whole range of emotions. It has however limited human experience to the extreme - 

happiness or unhappiness. In conclusion, there is dedicated space for social 

pedagogy, owning the knowledge of emotional processes and corresponding 

strategies, that can contribute to creation of more realistic concept of happiness. 

 

KEY WORDS: construct, consumerism, emotions, happiness, postmodern society   
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1. UVOD 

Namen diplomskega dela je dokopati se do globljega vpogleda v konstrukt sreče, 

kakršen velja v današnjem času. Dejstvo je, da je sreča tema, s katero so se ukvarjali 

filozofi, umetniki in znanstveniki že od antičnih časov naprej, vendar nikoli v takem 

obsegu in tako intenzivno kot danes. Število raziskav o sreči je drastično naraslo v 

zadnjih nekaj letih, vendar ne samo s strani psihologije kot vodilne vede, ki proučuje 

psihološke procese v človeku; z njo se ukvarjajo mnogi znanstveniki z različnih področij 

in vlade v ta namen vlagajo veliko denarja. V družbi velja miselnost, da je sreča 

pomemben segment v življenju posameznika in da k njej vsi ljudje stremimo že po 

naravi. Nahaja se v vrhu najbolj zaželenih življenjskih izidov, na lestvici nekje med 

zdravjem, družino in ljubeznijo. Da bi ugotovili, kaj je sreča in kako priti do nje, ni 

potrebno vložiti veliko napora, saj se sporočila o njej ponujajo na vsakem koraku. Tudi 

če se niste pretirano ukvarjali s tem velikim življenjskim vprašanjem, boste slej ko prej 

nanj naleteli v obliki privlačnega sporočilca na embalaži sladkorja, ki vam ga postrežejo 

ob kavi, medtem ko si boste organizirali vaše obveznosti za naslednji teden in jih 

zapisovali v organizator, ki pa prav tako vsebuje citate in nasvete o sreči na vsaki tretji 

strani. Kmalu boste opazili, da se besede o sreči nahajajo na vsakem koraku in vaša 

pozornost na to pojavljanje se bo nehote še povečala. Namerno ali ne, verjetnost, da 

se znajdete v vrtiljaku sreče, je velika. 

Na prvi pogled ni z iskanjem sreče nič narobe. Vseeno pa ne morem mimo občutka, 

da tukaj nekaj ni v redu. Zdi se mi, da se okrog nje dviguje več kot preveč prahu in 

mislim, da ne pretiravam, če rečem, da je sreča postala popularna, celo blaga 

prezaposlenost ljudi. Dejstvo je, da smo radi srečni, da se radi družimo z ljudmi, ki 

oddajajo pozitivne vibracije, in da si vsak posameznik zasluži živeti srečno. Sreča je 

lepa stvar, ki ugodno vpliva na človeka, vendar kadar je nečesa preveč, tudi tistega 

lepega, ima lahko drugačen učinek od pričakovanega. Zaradi tega se mi postavlja 

vprašanje, kaj točno se skriva za vsem tem velikim razširjenim naporom, usmerjenim 

v raziskovanje in doseganje sreče? Ali vse te raziskave res želijo povečati srečo in 

zadovoljstvo ljudi? Ne gre morda za nekakšne prikrite namene, katerih niti ne opazimo, 

ker smo zaslepljeni od sreče? Ne nameravam raziskovati teorije zarote ali prepričevati, 

da imamo resen problem, vseeno pa mislim, da je ob upravičenem sumu potrebno 

stvari podrobneje preveriti. Kljub velikemu ukvarjanju s srečo in dostopnosti informacij 

o tej temi ni dokazov, da so ljudje danes srečnejši kot včasih. Celo nasprotno, število 
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ljudi, ki obiskujejo različne svetovalnice, in količina predpisanih antidepresivov kažejo 

realnost, kjer sreče drastično primanjkuje. I. Lesar (2002) in M. Profaca (2010) 

ugotavljata, da je presenetljivo veliko ljudi nesrečnih in da je v družbi razširjeno stanje 

malodušnosti, naveličanosti, otopelosti in depresije. Celotna situacija nakazuje 

kontradiktornost pojmov, ki kličejo po razjasnitvi. 

Zaradi dejstva, da je sreča kompleksen konstrukt, katerega je težko umestiti v 

enostavno definicijo, ni moj namen iz različnih teorij izluščiti univerzalne opredelitve 

sreče ali ugotavljati, kaj konkretno prinaša srečo, temveč z dejstvi in ugotovitvami 

strokovnjakov pokazati, da v današnjem konceptu sreče obstaja težava. Osredotočila 

se bom na vprašanji, kako je družba povezana s srečo in kje se v tem nahaja 

posameznik. Raziskovala bom različne teoretske poglede na srečo v preteklosti in 

danes ter iskala podobnosti in razlike. Z ugotavljanjem specifike današnje družbe bom 

poskušala dognati, na kakšen način se ta odraža v predstavi o sreči, kakšno idejo o 

njej nam posreduje in kako to vpliva na posameznika. Preverila bom tudi, kakšno vlogo 

ima pri iskanju sreče v današnjem času socialna pedagogika. 
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2. SREČA - OKUPACIJA DANAŠNJEGA ČASA 

 

2.1. Ljudje si želimo biti srečni 

Biti srečen je nekaj, kar si verjetno želimo vsi ljudje in če bi lahko izbirali med srečo ter 

nesrečo, verjamem, da bi vsak izbral prvo. Kashdan in Biswas-Diener (2013) pravita, 

da ljudje iz celega sveta uvrščajo srečo v sam vrh pomembnih življenjskih izidov. Ko si 

torej voščimo vse dobro za rojstni dan ali novo leto, se med željami, kot so zdravje in 

ljubezen, skoraj zagotovo najde tudi sreča. Biti srečen je preprosto dober občutek, 

obstajajo pa tudi znanstveni dokazi, ki potrjujejo, da je sreča dobra za nas. Raziskave 

s področja pozitivne psihologije kažejo, da nam sreča prinaša mnogo koristi, saj 

prispeva k boljšemu zdravju, daljšemu življenju in uspešnejšim odnosom, vpliva na 

uspešnejše učenje, produktivnost, kreativnost itd. (Rijavec, 2015). Na podlagi prijetnih 

občutkov, ki jih doživljamo, kadar smo srečni, in na podlagi strokovnih podkrepitev o 

prednostih, ki jih prinaša s seboj, je razumljivo, zakaj je sreča visoko zaželeno čustvo. 

 

2.2. Sreča je povsod okoli nas 

Na temo sreče lahko danes naletimo že na vsakem koraku. O njej se v različnih medijih 

dnevno pojavljajo razprave, članki in nasveti tako strokovnjakov kot laičnih 

posameznikov. Sporočilca o sreči lahko zasledimo na plastenkah vode (Jana), na 

koledarjih, čajnih vrečkah, vrečkah sladkorja itd. 

V knjigarnah lahko na knjižnih policah najdemo ogromno literature, ki človeka 

nagovarja, naj bo srečen (nemudoma, v vsakem trenutku, vedno in za vedno, karkoli 

že počne), ker biti srečen je nujno za kvalitetno življenje, ki pa je samo eno in ga je 

zato potrebno živeti polno. Stearns (2012) omenja naslove knjig kot so: 14000 stvari, 

zaradi katerih smo lahko srečni, Biti srečen je izbira, Tisoč poti do sreče, Sreča samo 

za črnke, Homoseksualna sreča, Poišči srečo v vsem, kar počneš itd. Če torej ne 

uporabljate popularnih družbenih omrežij in ne pijete vode iz plastenke, si lahko 

izberete knjigo s tega področja in sicer tako, ki odgovarja ravno vašim potrebam. 
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Popularnost promoviranja sreče seže še globlje od predhodno navedenega. Vtkana je 

v naš vsakdan, na prvi pogled neopazno, vendar dovolj učinkovito, da vpliva na način, 

kako jo vidimo in doživljamo. Za slikovitejši prikaz bom v nadaljevanju navedla nekaj 

konkretnih primerov promoviranja sreče, na katere lahko naleti posameznik, ne da bi 

to zavestno iskal: 

- Moto produkcijske družbe Walt Disney je osrečiti ljudi ('make people happy') in 

zaposleni imajo nalogo prepričati obiskovalce, da so srečni že preprosto zato, 

ker so v Disneylandu ('Happiest Place on Earth') (Stearns, 2012).  

- Leta 1963 je bil ustvarjen rumen smeško, ki predstavlja simbol sreče (okrogel 

rumen lik z očmi in nasmejanimi usti), s katerim je Harvey Ball zaslužil več kot 

50 milijonov dolarjev v enem desetletju (prav tam).  

- Ko se je McDonald's leta 1990 razširil v Rusijo, je bila prva naloga izučiti 

zaposlene, kako delovati veselo (prav tam). Njihov otroški meni, lično zapakiran 

v pisano embalažo, se imenuje veseli obrok ('Happy meal').  

- V filmu V divjino ('Into the Wild') iz leta 2007 se glavni akter sam odpravi na pot 

v divjino, kjer išče srečo daleč od kalupov in varnosti družbe; pred smrtjo 

ugotovi, da je sreča resnična le takrat, kadar jo lahko z nekom delimo 

('Happiness only real when shared').  

- Leta 2013 je ameriški pevec Pharrell Williams objavil pesem z naslovom Srečen 

('Happy'), ki je postala zelo priljubljena po vsem svetu.  

- Sporočilo, ki promovira iskanje sreče, najdemo tudi v Deklaraciji o neodvisnosti, 

ki pravi, da ima vsak človek pravico do življenja, svobode in sreče (Begum, 

Jabeen in Awan, 2014; Veenhoven, 2009).  

Verjamem, da lahko izmed naštetega najdete vsaj en primer, ki vam je znan, saj gre 

za popularne primere, namenjene široki množici. Pri tem se mi zdi zanimivo dejstvo, 

da večina primerov, če ne vsi, prihajajo iz Amerike. M. Profaca (2010) ugotavlja, da 

ravno Američani v zadnjih dvajsetih letih intenzivno iščejo načine, s katerimi bi prišli do 

dobrega počutja in da so na nenehnem lovu na »blue-sky state of mind«, ali kot pravi: 

»… v prizadevanju za stalno nahajanje na spektru med zadovoljstvom in ekstazo« (str. 

47). Veenhoven (2009) se strinja, da je v zahodnih družbah sreča zaželeno čustvo. V 

Ameriki celo otroške slikanice v večji meri vsebujejo vesele akterje v primerjavi s 

pravljicami iz drugih kultur (prav tam). 
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2.3. Sreča se prodaja  

Kadar je v današnjem času nekaj izredno popularno, največkrat za tem stoji dobiček. 

Je sreča res tako zaželeno čustvo zaradi svojega blagodejnega učinka na človeka ali 

pa je množično promovirana zato, ker se da na njen račun dobro zaslužiti? Kashdan 

in Biswas-Diener (2013) sta opazila ravno to, da je tema sreče postala dobro prodajan 

hit: »Knjige o sreči so postale cvetoča obrt, treningi osebnega razvoja so večji posel 

kot kdaj koli prej« (str. 52). Stearns (2012) izpostavi še nekoliko bolj zaskrbljujoče 

dejstvo, ko pravi, da so priročniki samo del širšega obsesivnega napora v iskanju sreče 

na bolj direkten in sistematičen način. »Branje knjig o tem, kako biti srečen, je lahko 

depresivna stvar. Lahko si zamislite žalostne duše, ki jih kupujejo v upanju, da bodo 

spremenile svoja težka življenja za 27,99 dolarjev ali manj.« (Stearns, 2012, str. 27) 

Avtor meni, da takšne knjige prikazujejo realnost, kateri drastično primanjkuje sreče, a 

ji ne manjka narejenih nasmehov (prav tam).  

Glede na to, da ljudje namenjajo denar za priročnike in razne treninge sreče, s katerimi 

naj bi čim hitreje in učinkovito prišli do nje, imamo še en dokaz, da gre za zaželeno 

čustvo. Hkrati pa je to odlična priložnost za masovni zaslužek tistih, ki znajo dobro 

unovčiti potrebe ljudi. Z malo denarja, v čim krajšem času popraviti življenje na bolje – 

prej kot resnična potreba posameznikov zveni kot ustvarjena potreba potrošniške 

družbe, ki poleg zapravljanja in individualizma ustvarja občutek, da smo nesrečni in da 

bi morali v zvezi s tem nekaj ukreniti. Kot pravi Stearns (2010), je napačno pričakovati, 

da bomo z malo denarja in v kratkem času dosegli nekaj kvalitetnega. Instant juha ne 

more biti tako dobra, kvalitetna (ali zdrava), kot tista domača, ki se v loncu kuha kar 

nekaj časa. Hitri trening za srečno življenje lahko kvečjemu ponudi 'instant srečo' - na 

hitro pripravljeno, vendar ne zares kvalitetno. Ali je sreča res nekaj, kar je možno 

doseči na hitro in z malo truda? In drugo vprašanje: Ali smo res tako skrajno nesrečni, 

da imamo potrebo po tolikšni količini informacij o sreči? 
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3. ČUSTVA 

Glede na to, da smo pri študiju socialne pedagogike srečo obravnavali kot čustvo, bi 

želela na tem mestu najprej omeniti, kaj o sreči govori teorija emocij. 

Izraz emocija1 izhaja iz latinske besede emovere, kar pomeni gibati se skozi ali ven in 

tako izraža, da je v vsaki emociji vsebovana težnja k dejavnosti (Goleman, 1997). 

Čustva spodbujajo k dejanjem in vsako čustvo pripravi telo na drugačen odziv (prav 

tam). Npr. ko človek zagleda medveda, se telo postavi v položaj za beg, na obrazu pa 

se pojavi izraz strahu (Milivojević, 2008). Čustva so organizirani odgovori na zunanje 

ali notranje dogajanje, ki vključujejo fiziološki, kognitivni, motivacijski in izkustveni 

podsistem (Salovey in Mayer, 1990). Koristna so kot hitri odgovor na situacije, ki 

zahtevajo takojšnje reagiranje (Ben-Ze'ev, 2000).  

 

Tako kot obstaja vrsta definicij za srečo, ne obstaja ena sama definicija o tem, kaj so 

čustva. Nekateri menijo, da so emocije samo tisto, kar lahko objektiviziramo in merimo 

(vedenje), drugi jih iščejo v laboratorijih skozi nevrofiziološke in biokemijske procese, 

za tretje je čustvo samo posebna vrsta zavesti o lastnem stanju, za Milivojevića (2008) 

pa je emocija reakcija posameznika na spodbudo iz okolja, ki jo je ocenil kot 

pomembno. Gre za interakcijo med človekom in njegovim okoljem. Čustvena reakcija 

ni odgovor na kateri koli dražljaj, saj bi v tem primeru nenehno čutili množico čustev. 

Ker reagiramo samo na dražljaje, ki jih ocenimo kot nam pomembne, lahko rečemo, 

da čustva občutimo občasno in da so odraz našega notranjega doživljanja. 

Posamezniki določenim dogodkom pripisujemo različno vrednost, kar se izraža na 

način, da se na njih tudi različno odzivamo. 

 

Nekdaj so menili, da imajo čustva dezorganizacijski učinek na miselne aktivnosti, 

moderne teorije čustev pa pravijo drugače: čustva usmerjajo kognitivne aktivnosti in 

motivirajo k cilju usmerjeno obnašanje (Takšić, 1998). 

  

                                                           
1Izrazi emocija, čustvo, emocionalna/čustvena reakcija so uporabljeni kot sinonimi. 
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3.1. Prijetna in neprijetna čustva 

Čustva lahko razdelimo na prijetna in neprijetna. Mnogokrat so zaradi subjektivnega 

vrednotenja poimenovana kot pozitivna in negativna, kar je neprimerna uporaba 

besed, saj temelji na mišljenju, da so določena čustva dobra ali slaba. Logika 

razmišljanja, da so prijetna čustva dobra in da je potrebno k njim težiti za vsako ceno, 

in da so obratno neprijetna čustva slaba ter da se jih moramo na vsak način izogibati, 

je napačna (Milivojević, 2008). 

 

Neprijetna čustva občutimo, kadar nas je strah, ali smo jezni, ljubosumni, žalostni, 

zaskrbljeni (Milivojević, 2008). Rečemo, da se pri tem počutimo slabo. Ko doživljamo 

prijetna čustva, pravimo, da se ob tem počutimo dobro. Mednje štejemo zadovoljstvo, 

veselje, ljubezen, upanje, zaupanje, občutek varnosti in tudi srečo (Milivojević, 2008).  

Posameznik doživlja prijetna čustva, kadar okoliščine prispevajo k doseganju zanj 

pomembnih ciljev, in neprijetna, kadar oceni, da so njegovi cilji zaradi dogajanja 

ogroženi (Lazarus, 1991).  

 

Za optimalno delovanje človeka naj bi bilo razmerje v doživljanju prijetnih in neprijetnih 

čustev nad 3:1 in pod 11:1, v korist prijetnim čustvom (I. Brdar in P. Anić, 2010; 

Fredrickson in Losada, 2005; Larsen, 2009). Med doživljanjem prijetnih in neprijetnih 

čustev je velika razlika. Raziskave kažejo, da ljudje neprijetna čustva doživljamo skoraj 

dvakrat močneje od prijetnih, kar pomeni, da nas neprijetna čustva veliko bolj 

vznemirijo kot prijetna, težje jih obvladujemo in reguliramo (Milivojević, 2008). To 

dokazujejo tudi raziskave avtorjev Larsen in Prizmic (2008); Baumeister, Bratslavsky, 

Finkenauer in Vohs (2001); Rozin in Royzman (2001), ki pravijo, da so neprijetna 

čustva trikrat močnejša od prijetnih, saj neprijetni dogodki izzovejo intenzivnejše in 

dolgotrajnejše reakcije kot prijetni. To je morda lahko razlog, da posamezniki večkrat 

ocenijo, da so nesrečni. Poleg tega, da neprijetna čustva v nas vzbudijo veliko 

močnejše reakcije kot prijetna, tudi dlje časa trajajo in si jih bolj vtisnemo v spomin kot 

prijetna, na katera kmalu po doživetju pozabimo. 
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3.2. Zakaj je dobro čutiti srečo? 

Kot sem že omenila, je preprost razlog, zakaj ljudje želimo biti srečni ta, ker je to dober 

občutek. Strokovnjaki pa so dokazali, da ima sreča še mnoge druge koristi. Milivojević 

(2008) odkriva, da je doživljanje prijetnih čustev, med katere sodi sreča, zelo 

pomembno za vzpostavljanje ravnotežja v življenju, ne samo v psihološkem, temveč 

tudi v fizičnem smislu. Že filozofi so v svojih razmišljanjih velikokrat iskali odgovore na 

vprašanja o povezavi telesa in duha oz. emocionalnega doživljanja ter telesnih 

sprememb (Lamovec, 1991). Milivojević (2008) pravi, da srečni ljudje živijo dlje in 

redkeje zbolijo. Preprost razlog je v tem, da srečni ljudje ne doživljajo toliko stresa, 

poleg tega prijetna čustva sprožajo fiziološke mehanizme, ki krepijo imunski sistem, 

vplivajo na hormonsko ravnotežje in blagodejno vplivajo na celoten organizem (prav 

tam). Petletna raziskava epidemiologov na Univerzi v Londonu, ki je zajemala 4000 

ljudi starih med 52 in 79 let, je pokazala, da srečni ljudje živijo 35% dlje kot nesrečni 

(T. Rabi Žikić in Žikić, 2013). Pojav razlagajo s tem, da srečni ljudje lažje prenašajo 

travmatične dogodke v življenju, se bolj povezujejo z drugimi ljudmi (oz. imajo širšo 

socialno mrežo) in so uspešnejši pri doseganju svojih ciljev (prav tam).  

 

3.3. Koristnost neprijetnih čustev  

Neprijetna čustva radi označimo kot slaba in si želimo, da čim prej minejo. Vendar kot 

pravi Seligman (2006), prav ta včasih dajejo globlji in bolj realističen uvid v stvari. 

Milivojević (2008) pravi, da nam neprijetnost pogosto služi kot nekaj, kar posameznik 

mora tolerirati z namenom adaptacije. »Majhni otroci, po naravi nesocializirani, 

funkcionirajo hedonistično, zato je otroško spoznanje, da so nekatera neprijetna čustva 

dobra in nekatera prijetna čustva slaba, pomembna oblika afektivne socializacije« 

(Milivojević, 2008, str. 109). Neprijetnost je signal, da se nekaj slabega dogaja samo v 

primeru, ko so nezadovoljene nekatere biološke potrebe, ali pa ko nas nekaj boli 

(Milivojević, 2008). Haidt (2006) je prepričan, da je lahko trpljenje spodbuda za 

osebnostni razvoj, ne na način namernega izpostavljanja, temveč kot pot, ki vodi h 

globljemu vpogledu, spodbujanju delovanja in zbujanju sočutja. 

 

Posameznik, ki verjame, da so neprijetna čustva slaba in jih definira kot problem, 

poskuša najti načine, kako se tega problema najhitreje znebiti (npr. s pomočjo 
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alkohola, drog, zdravil) (Milivojević, 2008). Na ta način se posameznik samo odmika 

od resnične težave, kajti problem niso neprijetna čustva, ta so le posledica oz. signal, 

da v določeni življenjski situaciji obstaja problem (prav tam). »Ko oseba  ne definira 

teh neprijetnih čustev kot problem, temveč problem vidi v situaciji, ki je do problema 

pripeljala, pridobi moč, da radikalno umakne njihove vzroke: spremeni spodbudno 

situacijo ali pa jo, v primeru, da je nespremenljiva, sprejme in se z njo pomiri«. 

(Milivojević, 2008, str. 109).  

 

V življenju je včasih potrebna večja količina neprijetnih čustev, da bi začeli spreminjati 

situacijo na bolje. Ravno ta čustva so odgovorna za to, da se premaknemo in začnemo 

ukrepati. Dajejo nam vedeti, da obstaja problem in da je potrebno nekaj spremeniti. 

Seveda nam ni všeč to, kar čutimo, vendar nam v resnici ni všeč to, kje se nahajamo. 

Šele ko se začnemo soočati z vzroki, ki so pripeljali do slabega počutja, lahko situacijo 

obrnemo na bolje. 

 

Wilson (2008) piše, da je vztrajanje le na sreči in zanemarjanje drugih emocij 

omejevanje človeške narave in polnosti življenja. Meni, da takšno razmišljanje 

proizvaja enoličnost in podcenjevanje drugih emocij. Pravi, da težiti samo k sreči 

pomeni enako kot »… želja, da nenehno sije sonce ali da je nenehno zima, da obstaja 

gor, ampak ne tudi dol«. (Wilson, 2008, v M. Profaca, 2010, str. 772) Enako napačno 

je stremeti samo k sreči in zanemarjati druga čustva, ki so prav tako ključnega pomena 

za človekov razvoj.  
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4. DEFINICIJE SREČE 

Postaviti univerzalno definicijo sreče je ne le težko, temveč po vsej verjetnosti 

nemogoče. Vsak posameznik ima svojo predstavo o tem, kaj je sreča, izoblikovano na 

podlagi mnogoterih dejavnikov. Da jo je težko zreducirati na enotno definicijo, se 

strinjajo mnogi teoretiki, psihologi, sociologi in ekonomisti. Musek (2007) pravi, da: »... 

ni enoznačnih objektivnih kriterijev srečnosti, ... zato sociološki ali ekonomski kriteriji 

kakovosti življenja ne zadoščajo, nujni so psihološki. Če je nekdo “psihološko” srečen, 

potem je srečen, če ni, potem ni srečen« (str. 312).  

Kljub temu, da med definicijami ne moremo izbrati tiste, ki bi srečo najbolje opisovala, 

se mi zdi pomembno pogledati nekaj teoretskih okvirjev, ki jo razlagajo, da bi na ta 

način lažje prišli do globljega spoznanja, zakaj je le-ta ljudem tako zelo pomembna. 

 

4.1. Sreča je dobro življenje 

Beseda sreča v najširšem smislu predstavlja vse tisto, kar življenje dela dobro, mišljeno 

tako individualno kot družbeno (Veenhoven, 2009). Srečo lahko razumemo tudi kot 

subjektivno uživanje in zadovoljstvo z življenjem oz. stopnjo, na kateri posameznik 

svoje življenje doživlja kot ugodno (prav tam) in ga vrednoti kot pozitivno, tako čustveno 

kot kognitivno (Š. Sajovic, 2009). »Linija sreče oziroma nesreče teče po prostoru 

posameznikovih pozitivnih oz. negativnih občutkov in samoocen glede življenja« (prav 

tam, str. 29). »Ko rečemo, da je oseba srečna, s tem mislimo, da do svojega življenja 

bolj čuti naklonjenost kot nenaklonjenost« (Veenhoven, 1993, str. 17) oz. pogosto 

prisotnost pozitivnega in redko prisotnost negativnega razpoloženja in čustev 

(Lyubomirsky, King in Diener, 2005).  

Srečo lahko opišemo z mnogimi podpomenkami, vse pa govorijo o tem, kako kot 

posameznik ocenjujem, da se mi dogaja nekaj, kar opisujem kot dobro. Kako srečno 

je posameznikovo življenje, lahko ubesedi s stopnjo na lestvici npr. od ena do deset, 

ali pa kot pravi Š. Sajovic (2009), s točko nahajanja na liniji sreče. Vsekakor pa mora 

rezultat bitivsaj 3:1 za srečo in ostala prijetna čustva, nasproti neprijetnim.  
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4.2. S čim je sreča povezana? 

I. Husnjak (2011) pravi, da se pojem sreče najpogosteje povezuje z: »… zdravjem, 

službo, družino, varnostjo, ljubeznijo, zadovoljstvom itd.« (str. 17) in tako tvori množico 

individualnih opredelitev. »Ljudje so srečni, ko so zdravi in ko živijo v skladu s svojimi 

vrednotami. Srečni so, ko v prihodnosti vidijo perspektivo zase, ko počnejo nekaj, kar 

občutijo kot smiselno« (Šta je sreća u Srbiji?, 2014). Milivojević (prav tam) pravi, da 

srečo med drugim dosežemo, ko prispevamo k družbi, v kateri živimo, in ko smo 

čustveno povezani z drugimi. Waterman (1993) meni, da srečo dosežemo, ko se v 

popolnosti angažiramo v neki aktivnosti, ki je v skladu z našimi vrednotami.  

Sreča je povezana z različnimi stvarmi, kot so vrednote, želje, cilji, aktivnosti, ki jih 

počnem v sedanjosti in upi, povezani s prihodnostjo. Pomembneje, povezana je s 

stvarmi, v katere kot posamezniki verjamemo. Kako je potem sreča lahko nekaj, kar 

mi predstavi (ali prodaja) nekdo drug? Ali to pomeni, da nimam svojih želja, vrednot, 

da ne vidim perspektive v prihodnosti in ne najdem smisla v življenju? 

 

4.3. Sreča in hierarhija potreb 

Pomemben Maslowov doprinos na področju razumevanja sreče je njegova klasifikacija 

osnovnih človekovih potreb, ki so medsebojno povezane in hierarhično razporejene na 

pet stopenj. Šele ko je zadovoljena potreba iz nižjega nivoja, lahko nastopi potreba, ki 

ji hierarhično sledi (Š. Sajovic, 2009). Potrebe si sledijo od najnižjih fizioloških potreb 

do višjih, psiholoških - potrebi po varnosti, potrebi po pripadanju in ljubezni, potrebi po 

ugledu in spoštovanju, do najvišje potrebe po samoaktualizaciji (samouresničevanju).  

»Vsebina vsakodnevnih želja in delovanj posameznika je posledica različnih stopenj 

zadovoljênosti ali nezadovoljênosti človeku inherentnih potreb. Oseba, ki ji manjka 

hrane, varnosti, ljubezni in spoštovanja, bo tako v povprečju izmed naštetih potreb 

najmočneje čutila pomanjkanje hrane, ki bo istočasno tudi glavni motiv njenega 

delovanja. Ko bodo zadovoljene njene fiziološke potrebe, bodo v ospredje stopile 

potrebe po varnosti in tako dalje, vse do potrebe po samoizpolnitvi« (Š. Sajovic, 2009, 

str. 29). S pomočjo Maslowe hierarhije si lahko razlagamo, zakaj so lahko nekateri 

ljudje srečni že takrat, če uspejo nahraniti sebe in svojo družino, drugi, ki imajo potrebo 

po hrani zadovoljeno, pa stremijo k višjim ciljem in so srečni ob drugačnih dosežkih. 
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Kaj za določenega človeka predstavlja sreča, je torej odvisno od tega, kje na lestvici 

zadovoljenih potreb se nahaja. Srečen človek je zadovoljên človek. 

Da bi človek lahko optimalno funkcioniral, je nujno imeti izpolnjene osnovne psihološke 

potrebe (Ryan in Deci, 2002). Psihološke potrebe so definirane kot stanja, ki so 

potrebna, da bi se človek lahko razvijal, napredoval in bil uspešen (Sheldon in Elliot, 

1999). Zadovoljene psihološke potrebe so pomembni napovedniki večjega 

zadovoljstva z življenjem ter doživljanjem več prijetnih in manj neprijetnih čustev (I. 

Brdar in P. Anić, 2010). Zadovoljevanje omenjenih potreb je povezano z zdravljem in 

dobrobitjo, nezadovoljevanje pa s slabim fizičnim in psihičnim stanjem (prav tam). 

 

4.4. Sreči podobni in sorodni pojavi 

Ljudje v pogovornem jeziku besedo sreča mnogokrat uporabljamo napačno oz. z njo 

poimenujemo stanja, ki so ji podobna, sorodna, vendar imajo nekoliko drugačno 

definicijo. Razni strokovni članki za opisovanje sreče uporabljajo različne nazive. I. 

Tadić (2011) pravi: »Glede na to, da govorimo o zloženem konstruktu, se sreča 

pogosto definira, interpretira in meri na razne načine, tako da v literaturi občasno 

naletimo na nejasno terminologijo in pa metodološke nejasnosti ter težave« (str. 317). 

Zasledimo lahko besede, kot so dobro počutje, ugodje, dobrobit, subjektivno 

blagostanje, kakovost življenja, veselje, radost, zadovoljstvo z življenjem, uživanje, 

pozitiven afekt itd. Kaj torej sreča ni? 

 

4.4.1. Kakovost življenja 

Račič (2007) pravi: »Kakovost življenja govori o tem, kako smo zadovoljni s svojim 

življenjem in kakšen občutek imamo o sebi« (str. 9) v povezavi s povečanjem sredstev, 

s katerimi si ljudje pomagajo k večji kakovosti življenja (več kot imamo sredstev za 

kakovostno življenje, bolj smo zadovoljni in srečni). Torej gre pri kakovosti bolj za 

sredstva, s katerimi si zagotavljamo srečo. 

 

4.4.2. Dobrobit 

Sreča je najbolj pogosto raziskovana kot subjektivna dobrobit in se preverja skozi 

osebno kognitivno ter emocionalno evalvacijo življenja (I. Brdar in P. Anić, 2010), pri 
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čemer se vzame v obzir optimalno psihološko funkcioniranje in izkušnje (Ryan in Deci, 

2001). Ryan in Deci (2002) pravita, da sreče ni mogoče enačiti z dobrobitjo, ker 

nekateri izhodi lahko posredujejo ugodje, ampak istočasno niso dobri za človeka in ne 

povečujejo njegove dobrobiti. Oseba se lahko za nekaj trenutkov počuti srečno, ko si 

prižge cigareto, česar pa zagotovo ne moremo šteti niti kot kvalitetno življenje niti kot 

prizadevanje za lastno dobrobit, saj so pričakovane posledice takega početja resne 

zdravstvene težave. Ugodje torej še ne vodi k dobrobiti in sreča ni nujno povezana z 

njo.  

 

4.4.3. Zadovoljstvo 

Morris (2005) meni, da ljudje pogosto ne razlikujejo pojma sreče od pojma 

zadovoljstvo, povezanega z ugodjem in mirnostjo uma. Pravi, da je zadovoljstvo 

stanje, ki je dolgotrajnejše kot sreča, medtem ko sreča predstavlja kratek in trenutni 

občutek, ki ga doživimo v situacijah, ko se nam življenje nenadoma izboljša (prav tam). 

Ko npr. opravimo izpit, nastopi eksplozija čustev oz. nastopi sreča, vendar to stanje ne 

traja dolgo, ker gre za intenzivno, a kratko, trenutno in minljivo čustvo (prav tam). 

Razlika se nahaja v trajanju stanja. 

 

4.4.4. Veselje in radost 

V vsakdanjem pogovoru srečo velikokrat zamenjujemo z izrazi veselje in radost, ki v 

nas sprožajo podobne občutke, vendar se, kot pravi (Milivojević, 2008), ti trije pojmi 

med seboj razlikujejo. Pravi, da srečo doživljamo, ko zadovoljimo eno od svojih 

najpomembnejših želja. Je intenzivnejše in manj pogosto čustvo od veselja, ki nastopi, 

ko zadovoljimo eno od pomembnejših želja (prav tam). Radost pa je oblika veselja, ki 

je povezana s prihodnostjo, saj jo občutimo takrat, ko postane jasno, da se bo določena 

želja izpolnila v bližnji prihodnosti, torej bo radosti najverjetneje sledilo čustvo veselja 

ali celo sreče (prav tam). Glede na to si ti trije pojmi sledijo v časovnem zaporedju: 

radost, veselje, sreča. To pomeni, da je sreča časovno najbolj oddaljena od sedanjosti. 

Da bi prišli do nje, mora miniti nekaj časa, v katerem najprej vidimo perspektivno 

možnost, da se bo neka naša želja izpolnila. Za tem se bo izpolnilo nekaj pomembnih, 

vendar ne najpomembnejših želja in šele na koncu bo z izpolnitvijo najpomembnejše 
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nastopila sreča. Pravkar opisano lahko primerjam z nekakšnim procesom ali potjo do 

določenega cilja, kjer je treba najprej opraviti število manjših nalog, da bi na koncu, po 

določenem času in vloženemu trudu, prišli do zadanega cilja. Na cilju končno nastopi 

sreča. 

 

4.5. Vrste sreče 

Sreča različnim ljudem pomeni različno. Morris (2005, str. 83-88) je uspel definirati 

različne vrste sreče. Po njem jih razlikujemo 17:  

1. Ciljna sreča 

2. Konkurenčna sreča 

3. Kooperativna sreča 

4. Genska sreča  

5. Senzualna sreča 

6. Miselna sreča 

7. Ritmična sreča  

8. Boleča sreča 

9. Nevarna sreča 

10. Selektivna sreča 

11. Spokojna sreča 

12. Pobožna sreča  

13. Negativna sreča 

14. Kemična sreča 

15. Fantazijska sreča 

16. Komična sreča  

17. Naključna sreča 

Ciljna sreča je sreča v načrtovanju novih projektov, izkušenj in izzivov, delo na njih in 

(morda) uspešnost pri doseganju osebnih ciljev. Srečne nas dela razmišljanje o njih, 

zaposlenost, produktivnost in zadovoljstvo, ki se manifestira skozi uspeh na koncu. 

Konkurenčna sreča je povezana z doseganjem zmage. Povezana je s ciljno srečo, 

vendar med njima obstaja razlika. Medtem ko je ciljna sreča odvisna od doseganja 

osebnih ciljev,  je konkurenčna sreča vedno na račun tekmeca. 

Sodelovalna sreča predstavlja pomoč drugim, bodisi z majhnimi dejanji sodelovanja ali 

z dobrimi deli. Ta tip sreče je značilen za dobronamerna dejanja. 

Genetska sreča je sestavljena iz procesov, kot so zaljubljanje, rojevanje, zaveza, 

vzgoja idr. Predstavlja nagon po reprodukciji samega sebe. Šlo naj bi za 

najintenzivnejšo obliko sreče. 

Senzualna sreča zajema zadovoljitev osnovnih človeških potreb v smislu okusnega 

obroka, spolnosti, kopanja, masaže ali drugih telesnih užitkov. 



 

15 
 

Miselna sreča izvira iz igranja iger, kartanja, računalniških iger, križank, sestavljank, 

ugank, umetniškega ustvarjanja in znanstvenega raziskovanja.  

Ritmična sreča je povezana z intenzivno ritmičnimi aktivnostmi, kot so glasba, ples, 

petje, aerobika, gimnastika, atletika in celo z dejavnostmi, kot so verski prazniki, 

sinhrono plavanje, voodoo rituali, vojno korakanje in podobno (tj. vsaka dejavnost, ki 

vključuje ritem). Deljenje tega čustva z drugimi še dodatno izboljša izkušnjo. 

Boleča sreča je za uravnotežene posameznike nekoliko težje razumljiva. Evolucija je 

dosegla stanje, da človek začuti, ko mu grozi fizična ali mentalna nevarnost. Gre za 

obstoj neke vrste samozaščite. Ta tip sreče izvira iz sado-mazohističnih obredov ali 

duševnega mazohizma (gledanje na vsako obliko razvajanja kot gnusno in zlobno, 

živeti na način, da si take stvari prepoveš). Duševni mazohisti lahko vključujejo 

zdravstvene fanatike, dietne sužnje, antialkoholike, vegane, anti-kadilce, ljudi v 

celibatu in celo teroriste. 

Nevarna sreča predstavlja namerno prostovoljno prevzemanje tveganja v določenih 

situacijah z namenom dosege cilja, ki nas osrečuje (kockanje, ekstremni športi, itd.) in 

prinaša navdušenje nad uspešno preživelo nevarnostjo. 

Selektivna sreča se nanaša na zanemarjanje/ignoriranje življenjskih tegob. Izkusiš jo, 

ko si ne želiš priznati problemov, ki jih prinaša življenje. 

Spokojna sreča nastopi, kadar se izoliramo od vsakdanjih življenjskih skrbi (nameren 

filozofski ali verski odmik od sveta, obračanje vase in s tem doseganje globokega 

notranjega občutke svobode in nepovezanosti). 

Pobožna sreča se pojavlja pri globoko vernih posameznikih.  

Negativno srečo se čuti, ko trenutke občasnih užitkov prekine duševna tesnoba, ali 

sreča ki se čuti v trenutku sprostitve daljše fizične bolečine (ko vzameš tablete), ali ob 

kratki prekinitvi konstantnega dolgčasa, pomanjkanja usmeritve, negotovosti ali 

anksioznosti. Negativni sreča je sreča biti trpin. 

Kemična sreča je sreča, ki jo povzročajo droge. To lahko vključuje uporabo 'trdih' ali 

'mehkih drog', kot so čaj, kava, tobak in alkohol.  
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Fantazijska sreča je sposobnost izgube smisla za realnost do te mere, da lahko 

uživamo ob simboličnih miselnih procesih (npr. pri sanjarjenju, pripovedovanju zgodb, 

fiktivnem pisanju in gledališču, gledanju telenovel/risank/filmov. 

Komična sreča nastopi kot užitek pri soočanju s strahovi posameznika v popolnoma 

varnem kontekstu (npr. vožnja v zabaviščnem parku, ali gledanje grozljivke v kinu). 

Povezuje smeh in srečo, kajti v vsaki situaciji, ko se smejimo, se počutimo bolje. 

Naključna sreča izvira iz slučajnega pozitivnega dogodka (npr. ko najdeš dvesto evrov 

na ulici, zadaneš na loteriji, ali ko se po napornem letu tvoj kovček prvi pripelje na 

vrtiljaku za prtljago).  

Definiranje toliko vrst sreče pomeni velik manevrski prostor, v katerem lahko 

posameznik, potem ko ve, kakšne vrste sreče obstajajo, zagotovo najde vsaj eno, ki 

odgovarja njegovim potrebam. Morda pa se je najprej potrebno naučiti, kaj vse je sreča 

lahko, da bi si jo lahko izbrali in ustvarili.  

  



 

17 
 

5. NEKATERI VIDIKI UKVARJANJA S SREČO V PRETEKLOSTI IN 

DANES 

Ideja sreče ima kompleksno zgodovino (Hutchinson, 2010). »Če želimo raziskati 

koncept sreče, je nujno potrebno pogledati zgodovinski aspekt termina« (Begum, 

Jabeen in Awan, 2014, str. 314), poiskati pomembne vzporednice, podobnosti ter 

ugotoviti, kako se je pojem sreče spremenil od preteklosti do danes. Množično 

ukvarjanje s srečo bi lahko označili kot domeno današnjega časa, vendar so se debate 

na to temo začele razvijati že mnogo prej. I. Husnjak (2011) pravi, da vsak človek na 

Zemlji od davnih časov išče srečo. Mnogi filozofi so raziskovali, kaj je 'prava' sreča in 

katera pot vodi do nje, omenjajo jo različne religije, z njo se ukvarjajo številne vede od 

psihologije, medicine do ekonomije.  

 

5.1. Pregled nekaterih filozofskih vidikov 

Večina s srečo povezane literature že v uvodu omenja Aristotela, Platona, Epikura, 

Sokrata idr. kot prve raziskovalce sreče. Mnogi med njimi so trdili, da je sreča osnovni 

pogoj za dobro življenje (I. Brdar in P. Anić, 2010).  

 

5.1.1. Sreča kot stvar usode 

Filozofi Antične Grčije so verjeli, da je sreča stvar usode ali Božje naklonjenosti 

(Begum, Jabeen in Awan, 2014). Veljalo je mišljenje, da je sreča zapisana v zvezdah, 

kot nekaj, kar se zgodi naravno in ne nekaj, kar bi bilo v človeških rokah (prav tam).  

 

5.1.2. Sreča kot rezultat znanja in vrlin 

Sokrat (470 pr. n. št. – 399 pr. n. št.) je verjel, da je sreča ultimativni cilj, h kateremu 

ljudje stremimo že po naravi (Begum, Jabeen in Awan, 2014). Poudarjal je 

pomembnost dobrote in pravičnosti (Hutchinson, 2010) in bil mnenja, da sreča ni 

neposredno odvisna od zunanjih dobrin, temveč bolj od tega, kako modro ljudje te 

zunanje dobrine uporabljajo (Begum, Jabeen in Awan, 2014). Trdil je, da posameznik 
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lahko doseže srečo, če se njegova duša nauči, kako biti v harmoniji s svojimi željami, 

če se oddalji od fizičnih užitkov in se preusmeri v ljubezen do znanja in vrlin (prav tam). 

Sreča in vrline gredo po Sokratu z roko v roki; zadovoljstvo, ki pride kot rezultat znanja 

in vrlin, pa je kvalitetno zadovoljstvo (prav tam). 

 

5.1.3. Sreča kot najvišji cilj  

Aristotel (384 pr. n. št.- 322 pr. n. št.) je srečo opredelil kot najvišji cilj človekovega 

obstoja (Vorländer, 1997).Hkrati je verjel, da je sreča odvisna od nas samih, ali po 

njegovih besedah od: »… umne in vrle dejavnosti duše« (prav tam, str. 131). Smatral 

jo je kot ključno komponento človeškega življenja, ki kot predpogoj zahteva telesno in 

mentalno blagostanje (Begum, Jabeen in Awan, 2014), dosežemo pa jo lahko, v kolikor 

razvijemo svojo specifično naravo – razum (Aristotelova etika, b.d.). 

Aristotel je trdil, da je posameznik lahko srečen, če išče vrlino, če je v nečem dober, in 

če živi življenje s svojim polnim potencialom (Aristotelova etika, b.d.). Sreča se vedno 

nahaja na pol poti med željami in možnostmi. Če želimo biti srečni, moramo odmeriti 

tako svoje želje kot tudi možnosti (kar ne pomeni, da moramo opustiti visoke cilje, 

marveč da smo pri določanju le-teh realni) in poleg tega stremeti k uresničevanju svojih 

potencialov. Kar je izven nas, naj ne bi bil izvor naše sreče. Sreča je po njem relativna 

– razlikuje se od človeka do človeka, poleg tega pa jo ljudje v različnih obdobjih različno 

dojemamo; in prav iz tega razloga sam ne podaja njene konkretne definicije.  

Materialno bogastvo, družbeni ugled in čutna zadovoljstva naj ne bi bili primarni 

življenjski cilj, če želimo biti srečni (kar ne pomeni, da jih je potrebno popolnoma 

izključiti). Da bi bili srečni, morajo naše vrline, ki so pogoj za srečo, biti naše navade 

(prav tam; I. Brdar in P. Anić, 2010). 

 

5.1.4. Racionalna sreča 

Epikur (341 pr. n. št. – 270 pr. n. št.) je predstavil koncept 'etičnega hedonizma', ki je 

kot osnovno moralno odgovornost narekoval maksimiranje izkušnje zadovoljstva 

(Begum, Jabeen in Awan, 2014). Njegovi privrženci so verjeli, da naj ljudje ne bi iskali 

samo Božje volje, temveč da bi morali poskušati srečo doseči na tem svetu, da si 

https://sh.wikipedia.org/wiki/384._pne.
https://sh.wikipedia.org/wiki/322._pne.
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posamezniki lahko izberejo življenje, kakršnega želijo živeti, da imajo možnost izbire, 

in da vedno obstajajo določene izbire, ki so boljše od drugih (prav tam). Menili so, da 

človek po naravi išče užitek in se izogiba bolečini, ter da so napačna prepričanja tista, 

ki ljudi delajo nesrečne, zadovoljstvo pa so iskali racionalno in inteligentno (prav tam). 

Vseeno pa so, prej kot poveličevanje strasti, zagovarjali izogibanje trpljenju 

(Hutchinson, 2010). 

Nekateri filozofi so, tako kot današnja družba, srečo uvrščali visoko med pomembne 

življenjske cilje. Za nekatere je bila stvar Božje volje, spet za druge odvisna od 

posameznikove aktivnosti. Zanimiva se mi zdi Aristotelova trditev, da je sreča na pol 

poti med našimi željami in možnostmi, kar pomeni, da moramo najprej dobro poznati 

sebe, da bi si lahko pravilno želeli. Želeti nekaj, kar je daleč izven naših okvirjev, 

zagotovo pripelje do razočaranja in odsotnosti sreče.  

 

5.2. Pregled nekaterih religijskih vidikov 

5.2.1. Sreča kot odmik od negativnih izvorov 

V budističnem jeziku sta se za srečo in zadovoljstvo uporabljala dva termina, 'Pali' in 

'Sukha' (Begum, Jabeen in Awan, 2014). Budov nauk uči, da je na poti k sreči potrebno 

preseči trpljenje in odstraniti izvore le tega (Radakrishnan, 1964). Buda je verjel, da 

človek doseže srečo, če se odmakne od materialnih poželenj, ignorance, sovraštva, 

občutkov zmage in poraza, čutnih užitkov, dominacije in jeze (Begum, Jabeen in Awan, 

2014). Ko človek očisti dušo od navedenega, doseže končno srečo, imenovano 

'nirvana' (prav tam). Sreča je potemtakem pot, pri kateri moramo preseči negativne 

aspekte življenja. 

 

5.2.2. Sreča kot nesebičnost 

Islam se prav tako dotika teme sreče, ko v Koranu razkriva, da je sreča dejavnost, ki 

se tiče duše in se doseže skozi njeno prečiščenje ter skozi rast in razvoj (Begum, 

Jabeen in Awan, 2014). Materialni aspekt je lahko pomemben za ekstrinzično srečo, 

vendar se ne konča kot sreča v nas samih. To ne pomeni, da se je potrebno odreči 

materialnega, temveč določiti prioritete, med katerimi naj bi posameznik živel po Božjih 
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načelih, užival svojo dobrobit, vendar ne na račun tujega trpljenja (prav tam). Šele ko 

se posameznik posveti dobrobiti ostalih ljudi, lahko občuti resnično srečo (prav tam). 

Islam močno prezira sebična dejanja, ki pripeljejo do trpljenja in uničenja tako 

posameznika kot družbe, srečo na tem svetu pa pomembno povezuje s srečo po smrti 

(prav tam). Sreča se doseže skozi prečiščenje duše z nesebičnostjo in pravo mero. 

 

5.2.3. Sreča v onstranstvu 

V krščanstvu je bila sreča dana Adamu in Evi, aki sta jo izgubila s tem, ko sta grešila 

(K. Bačič, 2008). Posamezniki lahko po tej veri srečo dosežejo šele po smrti, če živijo 

po točno določenih pravilih (prav tam). Sreča na tem svetu torej ni pomembna, 

pomembna so le dejanja, preko katerih dosežemo posmrtno srečo (srečo v 

prihodnosti, onstranstvu). 

 

5.3. Pozitivna psihologija 

Psihologi so se od nekdaj zanimali za človeške emocije, pred kratkim pa se jim je 

pridružila še množica drugih ved, kot so ekonomija, sociologija, antropologija, teologija, 

nevrologija idr. Gilbert (2012) pravi, da je v zadnjih dvajsetih letih prišlo do eksplozije 

znanstvenih študij o sreči, na krovu s številnimi disciplinami, ter da je sreča postala 

razširjena tema raziskovanja. Različne vede imajo različne razloge za to: psihologi 

želijo razumeti, kaj ljudje čutijo, ekonomisti želijo vedeti, koliko so ljudje vredni in 

nevrologi, kako se človeški možgani odzivajo na nagrade (Gilbert, 2012).  

 

Pozitivna psihologija je nedavna veja psihologije, ki se ukvarja s prijetnimi čustvi, 

vrlinami, močnimi točkami, ne pa z negativnimi stanji duha, kot so anksioznost, 

depresija in stres (M. Profaca, 2010). Pojem pozitivna psihologija je izum ameriškega 

psihologa Martina Seligmana, ki se osredotoča na idejo, kako narediti povprečno 

življenje bolj izpolnjeno in boljše (prav tam). Za Seligmana dobro življenje pomeni 

vsakodnevna uporaba svojih močnih točk in tako ustvarjanje avtentične sreče in 

obilnega zadovoljstva (Begum, Jabeen in Awan, 2014).  
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Pozitivna psihologija se, za razliko od dotedanje psihologije, definira kot gibanje, 

osredotočeno na proučevanje in razvijanje vrlin in pogojev, ki vodijo do sreče (Rijavec, 

Miljković in I. Brdar, 2007). Predhodna znanstvena psihologija se je v svojem razvoju 

najbolj osredotočala »… na številne negativne aspekte življenja, predvsem na tiste, ki 

povzročajo ali pomenijo težave, probleme in motnje v psihičnem in osebnostnem 

delovanju … Veliko več člankov in knjig je bilo napisanih o strahu, jezi, sovraštvu, 

agresivnosti in depresivnosti kot o zadovoljstvu, veselju in sreči«. (Avsec in Musek, 

2002, str. 5) Tudi I. Tadić (2010) pravi, da je v sklopu relativno novega področja 

pozitivne psihologije opaziti velik interes za področje subjektivne dobrobiti, ki pa se je 

pojavil kot reakcija na »dolgotrajno osredotočenost na psihopatologijo in negativna 

stanja« (str. 117). V literaturi lahko zasledimo 17-krat več take literature, ki se ukvarja 

z negativnimi kot pozitivnimi stanji (Diener, Suh, Lucas in Smith, 1999). Avsec in Musek 

(2002) pravita, da se je v najnovejšem času začelo uveljavljati raziskovanje pozitivnih 

vidikov človekove narave. Gre za trend pozitivne psihologije, ki se zanima za psihično 

zdravje in zadovoljstvo, psihološke aspekte kakovosti življenja, pozitivno 

emocionalnost in doživljanje (prav tam). 

 

5.3.1. Prvi kritiki 'negativne' usmerjenosti 

»Med prvimi, ki so utemeljeno kritizirali to 'negativno' usmerjenost, so bili humanistični 

in eksistencialni psihologi« (Avsec in Musek, 2002, str. 5). Rogersov model normalne, 

“polno delujoče” osebe je pravi kontrast negativne podobe človeka, Frankl pa označuje 

stremljenje k smislu kot osrednji človeški motiv (prav tam). Franklova teza se glasi, da 

nihče ni zares srečen, če ne občuti svojega življenja kot smiselnega (Frankl, 1962). 

Maslow je pisal o preveliki usmerjenosti na deficite (Wilson, 2008). Kritiziral je 

psihologe, ker so proučevali le bolne ljudi in njihove bolezni, niso pa pomislili na 

proučevanje zdravih (prav tam). 
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6. OBLIKOVANJE PREDSTAV O SREČI KOT ODSEV DRUŽBE 

 

6.1. Kultura oblikuje idejo 

Predanost sreči v zahodni družbi je relativno nov pojav (Lears, 2013; Stearns, 2012; 

M. Profaca, 2010). Vrednote, ki vladajo danes, niso nekaj, kar je človeštvu dano samo 

po sebi, temveč so odraz izbire (Stearns, 2012). Veenhoven (2009) pravi, da družba 

oblikuje čustva, ki jih ljudje čutijo in želijo čutiti. V kolikšni meri ljudje stremijo k sreči, 

se razlikuje od družbe do družbe in znotraj družbe same (prav tam). Zaradi tega dejstva 

sem srečo poimenovala konstrukt kot nekaj, kar je sestavljeno iz določenih elementov, 

ki so izbrani in značilni za obdobje, v katerem so nastali. Zahodna postmoderna družba  

s svojo specifiko narekuje izbrane vrednote in danes je sreča odraz prav teh. 

Pomembno vodilo, ki vpliva na odnos ljudi do sreče, je dejstvo, ali je skupnost bogata 

in obrnjena h kakovosti življenja ali pa je revna in se ljudje v veliki meri borijo za 

preživetje (Šta je sreća u Srbiji?, 2014). Milivojević pravi: »V bogatih družbah ljudje 

iščejo zadovoljstvo in srečo, užitek v lepih stvareh, medtem ko se ljudje v revnih 

družbah bojujejo za preživetje, sreča pa je potisnjena vstran, zato da ljudje, ki živijo v 

pomanjkanju, ne bi bili nesrečni« (prav tam, str. 1). 

 

6.2. Hiperpotrošniška družba 

6.2.1 Z denarjem do sreče 

Mnenje, da je sreča povezana z materialnim standardom, je precej razširjeno. V času 

današnje družbe so precej v ospredju materialistični cilji, kjer srečo prinašajo nov 

avtomobil, oblačila dragih znamk, vedno novi izdelki, ki smo jim izpostavljeni 

vsakodnevno (Kashdan in Biswas-Diener, 2013). Ljudje v naši družbi so izpostavljeni 

poveličevanju materialnih vrednot (I. Brdar in P. Anić, 2010; Inglehart in Welzel, 2005; 

Tomić-Koludrović in Petrić, 2007). Čeprav mlade učimo, da denar ne prinaša sreče, so 

v vsakodnevnem življenju nenehno izpostavljeni sporočilom, ki govorijo nasprotno – 

srečo bodo dosegli, če kupujejo nove in boljše izdelke, če dobro izgledajo, ter če so 

popularni.  
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Milivojević pravi, da čeprav materialno bogastvo nima direktne povezave s srečo, so 

ljudje, ki imajo urejeno materialno življenje, stanovanje, redne dohodke, dovolj denarja 

za življenje, dejansko bolj zadovoljni kot tisti, ki tega nimajo (Šta je sreća u Srbiji?, 

2014). Vprašanje, ki se postavlja, je, ali je denar vzrok ali posledica sreče. Bogatejši 

ljudje so srečnejši od revnejših (Diener in Biswas-Diener, 2002), hkrati pa so srečnejši 

ljudje uspešnejši na mnogih življenjskih področjih, kjer  sta pomembni motivacija in 

vztrajnost,  ki vodita k višjim prihodkom (Lyubomirsky, King in Diener, 2005). 

 

6.2.2. Z denarjem do življenja brez smisla 

Milivojević trdi, da: »Materialno samo po sebi ni izvor sreče, tudi ko je, kratko traja« 

(Šta je sreća u Srbiji?, 2014). Kljub temu pa veliko ljudi danes zmotno išče srečo v 

denarju in materialnih dobrinah. O načinu doseganja sreče v sodobni hiperpotrošniški 

družbi govori Lipovetsky (2009), ki meni, da obilje materialnih dobrin ne pripelje nujno 

do potrošniške sreče. Pravi, da so užitki nabave stvari in uslug usmerjeni na večjo 

kontrolo nad lastnim življenjem, povečan vpliv na čas in prostor. Avtor zaključuje, da 

je tisto, kar hiperpotrošnik želi, možnost »individualno zgraditi svoj način življenja in 

razpored časa, pospešiti operacije vsakodnevnega življenja, popraviti telesne 

primanjkljaje v smislu želje po moči in užitku« (Lipovetsky, 2009, str. 9). 

 

Kljub temu, da sta se materialno stanje in bivanjski standard v razvitih državah 

izboljšala skozi čas, ljudje niso srečnejši. Lavrač in E. Slabe (2011) zaključujeta, da so 

nematerialni elementi za zadovoljstvo v življenju vsaj toliko pomembni kot materialni. 

Hiperpotrošniško družbo kljub izobilju spremljata razširjena malodušnost in depresija. 

Seligman (2006) razmišlja, da je lahko povečano nezadovoljstvo med posamezniki 

samo rezultat večje družbene pozornosti, ki se danes posveča takšnim pojavom, in 

povečanega števila raziskav te temena to temo. I. Lesar (2002) pa išče razloge za 

pogosto prisotnost naveličanosti in otopelosti v potrošniški družbi, ki kot pravi: »… ni 

le sposobna človeku v trenutku zadovoljiti vseh potreb, ampak jih pogosto šele 

proizvede« (str. 12). Tako človek v prizadevanju, da bi zadovoljil vse svoje potrebe in 

s tem dosegel homeostazo, postane družbeno zaželen potrošnik (prav tam). Pri vsem 

tem prepoznavanju in zadovoljevanju svojih potreb človek zapostavi svoje glavno 

gibalo v življenju, to je, da bi poiskal življenjski smisel (prav tam). Iz tega razloga, kot 

pravi avtorica, ne more doseči notranje umirjenosti in zadovoljstva. Kjer posameznik 
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verjame, da lahko z denarjem v kratkem času doseže željeno, se lahko hitro ujame v 

tok družbe, katere namen ni resnično zadovoljiti naše potrebe in želje, temveč ustvariti 

potrebe z namenom zaslužka. 

 

6.3. Postmoderna 

6.3.1. Množica izbir 

Obdobje postmoderne tj. pozno moderne družbe, v kateri živimo danes, zaznamujeta 

negotovost in množica izbir (Giddens, 1991). Široke možnosti za izbiro novih 

življenjskih slogov nosijo s seboj pritisk, ki pa pomeni določeno tveganje in negotovost 

(prav tam). I. Lesar (2002) pravi, da »Psihoterapevti in ljudje, ki delajo v različnih 

svetovalnicah, ugotavljajo: ... da je v razvitem svetu nerazumno visok odstotek ljudi, ki 

(notranje) trpijo, čeprav imajo pogosto povsem urejeno zakonsko ali družinsko 

življenje, nimajo večjih finančnih težav, opravljajo zanimivo delo, obkroženi so s 

številnimi prijatelji itd.« (str. 10). Sprašuje se, ali je treba razloge za trpljenje iskati v 

sodobnem hitrem načinu življenja, kjer smo vsakodnevno zasuti z novimi in novimi 

informacijami, modnimi smernicami, različnimi življenjskimi stili in vrednotami. Meni, da 

lahko takšna hitrost, množičnost in raznovrstnost delujejo na človeka destruktivno, saj 

je po njenih besedah nemogoče, da bi zadostil vsem kriterijem sodobnega človeka 

(prav tam). Nabor možnosti, ki nam ga ponuja sodobno življenje, prepogosto ne ponuja 

rešitve, temveč le določene sheme, vzorce razmišljanja, komuniciranja, meditiranja, 

ravnanja, prehranjevanja, ki naj bi posamezniku pomagale pri vzpostavitvi notranjega 

miru in zadovoljstva (prav tam).  

 

6.3.2. Individualizacija sreče 

Skrivnost sreče je postala zaskrbljujoče pomembna v obdobju moderne (Kashdan in 

Biswas-Diener, 2013). Zaradi narasle finančne varnosti imamo veliko časa za 

osredotočanje na osebnostno rast in skrb, kako najbolje možno. Sreča v bogati 

zahodni družbi ne pomeni več samo odsotnosti materialne deprivilegiranosti, temveč 

je pomembno individualizirana (Kashdan in Biswas-Diener, 2013), kar pomeni, da je 

srečasrečna odvisna od nas samih. Če nam ne uspe, se pač nismo dovolj potrudili 

(Bučar, 2014). Š. Sajovic (2009) meni, da zaradi materialne varnosti bivanjske 
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okoliščine pozne moderne vplivajo na posameznike tako, da spodbujajo njihovo 

samorefleksivnost, prinašajo večjo avtonomijo in na ta način »… povečujejo možnost 

razvoja samoizpolnjenih in srečnih ljudi« (str. 25). Po tej trditvi imamo v družbi, ki 

spodbuja k samoizpolnitvi, najboljšo priložnost, da smo srečni (čeprav avtorji, ki 

raziskujejo to področje,se ukvarjajo z raziskovanjem tega področja ugotavljajo, da se 

dogaja ravno obratno). 

 

6.3.3. Odgovornost posameznika 

M. Profaca (2010) pravi, da v družbi negotovosti in tveganj manjka stabilnih institucij, 

na katere bi se posameznik lahko oprl. Glede na to, da lahko družina vedno manj 

izpolnjuje to funkcijo in odgovarja na zahteve posameznika, je le-ta primoran v 

popolnosti prevzeti odgovornost (prav tam). O odgovornosti govori tudi Furedi (2008). 

Pravi, da so ljudje s strani institucij, katerih ena od nalog je emocionalna dobrobit 

državljanov, bolj 'tretirani' ali 'svetovani' kot vključeni (prav tam). V svetu, ki se doživlja 

kot rizičen, se pozablja na to, da sta tveganje in odgovornost sestavni del delovanja 

posameznika (prav tam). Za dosego sreče, kot sem že omenila v poglavju o koristi 

neprijetnih čustev, je potrebna določena količina neprijetnosti, ki jo lažje prebrodimo, 

če imamo čvrsto podporo nekoga, na čigar pomoč se lahko zanesemo. Če pa te 

podpore ni, se lahko posameznik izgubi v množici izbir; najhitreje se zanese na tisto, 

kar se mu ponuja kot pravilno.  

 

6.3.4. Maksimalna osebnost 

Seligman (2006) verjame, da jačanju individualizma in slabljenju skupnosti v sodobni 

družbi sledi pogost in razširjen pojav depresije. Razlog za to najde v rojstvu nove 

osebnosti. Ta se pojavi v družbi, katera posameznika vzdiguje na podstavek (prav 

tam). Imenuje jo maksimalna osebnost (prav tam). Nastala je iz družbene zahteve in 

podpore, da posameznik optimizira svoje možnosti in svobodo in je preokupiran s svojo 

srečo, z izgubami, osebnim uspehom in s tem, kaj čuti (prav tam). Depresija izhaja iz 

pomanjkanja višjega smisla in iz občutka nemoči, ki spremlja neuspehe (M. Profaca, 

2010). »Kar se dogaja v sodobni družbi, je to, da so pozitivne emocije, in s tem sreča, 

postale vrednost zase …« (M. Profaca, 2010, str. 764). 
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7. ZAKLJUČEK 

 

Biti srečen je zagotovo nekaj, kar si želi vsak človek, vendar ob rojstvu nismo 

opremljeni z navodili, kako srečo doseči. Predstava o tem, kaj je sreča se razlikuje od 

posameznika do posameznika, spreminja se z življenjskimi obdobji, drugačna je na 

različnih koncih sveta in se razlikuje glede na značilnosti družbe.   

Postmoderna družba je ustvarila specifičen konstrukt sreče, ki je srečo kot bistveno 

pripadajočo človekovi naravi preoblikoval v zapoved in izkoristil za ustvarjanje profita. 

Ključna značilnost današnjega časa je prevlada načel potrošniške družbe, v kateri 

posamezniki gradijo svojo identiteto na podlagi pridobivanja in potrošnje dobrin (Bučar, 

2014). Konzumerizem je presegel odnos do potrošnje in postal način življenja, smisel 

delovanja in način posameznikovega samoizražanja, oblikovanje identitete pa je vezal 

na potrošnjo dobrin in storitev. Ljudje verjamejo, da bodo s kopičenjem materialnega, 

z lepoto in priljubljenostjo srečni; ko pa to zares dosežejo, ugotovijo, da jim ni prineslo 

pričakovanega. Ne zavedajo se, da so se ujeli v začaran krog potrošniške družbe, ki 

ljudi premami v prostovoljno potrošnjo in lahko v skrajni meri vodi v zasvojenost. 

Zanimivo pri tem je, da se na trenutke celo počutijo srečne. Potreba po potrošnji 

ustvarja poslušne delavce. Rešitev, ki se ponuja, je več dela, s katerim si posameznik 

zagotovi večji dostop do dobrin (Bučar, 2014) in nenazadnje do sreče, ki se po načelih 

sodobnega marketinga danes prodaja v raznoraznih embalažah (K. Babič, 2008).   

Vsak ima pravico biti srečen in je hkrati po prej omenjenem današnjem konceptu tudi 

'dolžan' biti srečen. Posamezniki tako trdijo, da so srečni, ker priznati nasprotno ni 

dobro za duševno razpoloženje (M. Profaca, 2009). Konzumerizem je ustvaril iluzijo, 

da imajo ljudje možnost odločanja o svojem življenju in da lahko vplivajo na svojo srečo 

(Bučar, 2014). Ustvaril je prepričanje, da je sreča naša odgovornost, odvisna od nas 

samih, od naših sposobnosti zagotovitve finančnega kapitala, pri tem pa zanemaril 

razredno, spolno in družbeno neenakost in tako skušal prepričati, da imamo vsi enake 

možnosti dostopa do vseh dobrin in najvišjih ciljev (prav tam). Če nam ne uspe, se pač 

nismo dovolj potrudili. 

'Blue sky state of mind' (ali neprestano prekipevanje od sreče) ne obstaja. Stremeti k 

temu je nerealno, strukturno neizvedljivo. Nemogoče je nenehno biti nasmejan, 
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nenehno uživati in biti nenehno srečen. Sreča je že po svoji biti občasno, kratkotrajno 

čustvo (Milivojević, 2008), ki se pojavi kot končni produkt dolgotrajnega delovanja v 

smeri najpomembnejših ciljev. Sreča naj ne bi bila cilj sam po sebi. Zanjo je značilno, 

da nastopi pogojno, redko in nepričakovano, se nenehno spreminja in niha, ko pa jo 

dosežemo, ne traja dolgo. Milivojević (2008) srečo vidi kot pot, na kateri nam bo nekaj 

časa neprijetno, če se želimo na koncu dokopati do prijetnega. Takšen primer je npr. 

šolanje. Celo tedaj, ko človek študira to, kar si želi, mora opraviti izpite iz nekaterih 

predmetov, ki se mu ne zdijo zanimivi ali so celo dolgočasni, če naj nekega dne, po 

nekaj letih, postane to, kar si želi. Šele takrat nastopi pravo zadovoljstvo. Za cilje, ki so 

oddaljeni, je treba tudi malce potrpeti, doživeti kako razočaranje, doživljati neprijetna 

čustva in dejavno delovati (prav tam). Torej sta sreča in zadovoljstvo, kot pravi 

Milivojević (prav tam), posledici uresničitve cilja in izpolnitve želje, nista pa cilja sama 

po sebi.  

Paradoksalno in na prvi pogled nelogično, vendar so neprijetna čustva (med drugim) 

tista, ki nas na koncu pripeljejo do sreče. Današnja želja po sreči se je oblikovala v 

željo po takojšnjem užitku, ki ne prenese nikakršne neprijetnosti, neprijetna čustva pa 

so dobila oznako nezaželenega in so postala nekaj, česar se je potrebno čim prej 

znebiti. Pri tem pozabljamo, da je za človekov celovit razvoj potrebna celotna paleta 

čustev, tudi tistih neprijetnih (Milivojević, 2008). Med srečo in njenim nasprotjem 

nesrečo obstaja še celotna lestvica vmesnih stopenj, katerih postmoderna ne priznava, 

saj ne razlikuje bolečega od neprijetnega, nesrečnega od težavnega (K. Bačič, 2008). 

»To pomeni, da obstaja neka razlika med ne biti srečen in biti nesrečen. To razliko pa 

danes zanikamo, zato verjetno živimo v prvih družbah v zgodovini, ki delajo ljudi 

nesrečne, če niso srečni« (Bruckner, 2004, str. 79). Že Demokrit je menil, da v duši 

prebivata tako sreča kot nesreča (R. Vorländer, 1997). Neprijetna čustva so v našem 

življenju neizogibna ter več kot potrebna, saj nam posredujejo povratno informacijo o 

tem, da je potrebna sprememba. 

Sreča je nekaj, česar se lahko naučimo, če treniramo in imamo ustrezno strategijo. Če 

jo razumemo, lahko z njo upravljamo. Kot pri vsakem treningu, vložena energija 

prinaša nekakšen rezultat. Če jo vlagamo v neprijetno razpoloženje ali če si izbiramo 

slabo družbo, lahko pričakujemo temu primeren rezultat – slab. V kolikor pa stremimo 

k prijetnim čustvom in sreči, jo bomo na koncu tudi dosegli. Sreča v življenju ni stvar 

naključne priložnosti, ki jo nekdo izkoristi, kdo drug pa ne (Milivojević, 2008). Milivojević 
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življenje opiše kot maraton in pomembno je tisto, kar človek sistematično počne, saj 

prav sistematičnost sčasoma obrodi sadove (prav tam). Temu mišljenju se pridružuje 

Gilbert (2012, str. 88), ki pravi, da doseganje sreče zahteva podoben pristop kot 

hujšanje: »Ljudje, ki poskušajo shujšati, želijo magično pilulo, ki bi jim dala takojšnje 

rezultate. Kaj takega ne obstaja«. Tudi s srečo je podobno. Stvari, s katerimi lahko 

povečamo našo srečo, so majhne, zahtevajo nekaj časa, vendar jih moramo početi 

vsak dan in počakati na rezultate. Tako skozi zdrav življenjski slog na nek način 

treniramo srečo. 

Na podlagi raziskane literature in osebnih izkušenj verjamem, da se bo to, kar mislimo, 

kar si želimo, v kar usmerjamo svojo energijo, tudi uresničilo; zato je pomembno, kako 

izbiramo svoje misli, dejanja in čustva. Stremljenje k pozitivnemu mišljenju je lahko 

strategija na poti k sreči. Res je, da so neprijetna čustva tista, ki nas aktivirajo, vendar 

prijetna čustva širijo našo percepcijo in nas prav tako ženejo k akciji. I. Lesar (2002, 

str. 11) pravi: »Človek mora ozavestiti, da je kljub ujetosti v svoje telo, ki pogosto deluje 

povsem samosvoje, kljub svojskemu temperamentu in tudi kljub družinskemu življenju, 

ki ga je zaradi svoje specifike močno določilo, hkrati tudi svobodno bitje, ki lahko iz 

vseh teh določenosti oblikuje smiselna stališča. Toda smiselna stališča človek oblikuje 

le, ko se zave tudi svoje odgovornosti«. Torej je sreča prevzemanje odgovornosti za 

to, kakšne slike o svetu si ustvarimo, saj  lahko izberemo način razmišljanja in 

reagiranja. 

Seligman (2006) pravi, da je navada razmišljanja naš lasten izbor in ena od teh navad 

je lahko optimizem, katerega se je možno naučiti. Obstajajo metode zgodnje 

imunizacije otrok na občutke nemoči in pesimistične načine razlaganja dogodkov v 

življenju. Po Seligmanu (2006) je občutek nemoči in pesimizma način razlaganja 

dogodkov v življenju. Občutek nemoči je tesno povezan s pesimističnim nazorom in 

posameznikovim prepričanjem, da nima vpliva na to, kar se mu v življenju dogaja (prav 

tam). Ta občutek, trdi avtor, je lahko posledica stilov razlaganja, ki so nastali že v 

otroštvu. Pesimisti po Seligmanovem mnenju verjamejo v trajne vzroke slabih 

dogodkov, medtem ko jih optimisti dojemajo kot začasne in minljive. »Optimizem je 

veščina interpretiranja doživetega« (M. Profaca, 2010, str. 765). Pripomore lahko, da 

se oseba znebi depresije, razumljene kot motnja zavestnega mišljenja, ker gre prej za 

predmet navade kot vsebino razmišljanja (prav tam). Medtem optimizem lahko 

zmanjša težo problema in njegov obrambni mehanizem zmanjša občutek odgovornosti 
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posameznika. Seligman (2006) misli, da lahko posameznik zavestno oblikuje svoj stil 

razlaganja, ga spremeni in izboljša. Tudi Haidt piše, da: »Dogodki v svetu na nas 

vplivajo na način, kako jih interpretiramo; in če lahko kontroliramo naše interpretacije, 

lahko kontroliramo svoj svet« (M. Profaca, 2010, str. 767).  

Naloga socialnih pedagogov je nuditi pomoč posameznikom ali skupinam, katerih 

znanje in spretnosti ne zadoščajo za zadovoljivo oblikovanje življenjske poti (A. Kobolt 

in Dekleva, 2006). Za kakovostno opravljanje poklica sta nujno potrebna znanje s 

področja čustvene pismenosti in spretna uporaba strategij za uravnavanja čustev. 

Avtorici H. Smrtnik Vitulić in S. Prosen (2015) poudarjata pomen različnih strategij za 

uravnavanje čustev in njihovo pomembnost pri subjektivnem blagostanju ter 

doživljanju sreče pri posameznikih. V svoji raziskavi sta potrdili, da obstaja pozitivna 

povezava subjektivnega blagostanja s strategijo prevrednotenja, ter negativna 

povezava s strategijo prikrivanja čustev. Pri kognitivnem prevrednotenju skuša 

posameznik vzpostaviti drugačen pogled na situacijo ali zmanjšati njeno pomembnost 

in tako vplivati na neprijetna čustva, medtem ko poskuša pri prikrivanju skriti zunanje 

izraze neprijetnih čustev, kar pa lahko še podkrepi njihovo doživljanje in vpliva na 

pojavljanje psihopatoloških simptomov (prav tam). Poleg tega ugotavljata, da sami 

študentje socialne pedagogike redko uporabljajo strategijo prevrednotenja, ter 

opozarjata na pomanjkanje raziskav, ki bi proučevale povezavo strategij upravljanja s 

čustvi z doživljanjem subjektivnega blagostanja pri strokovnjakih za delo z ljudmi. 

Menim, da bi bilo potrebno preveriti, ali so socialni pedagogi dovolj opremljeni z 

omenjenimi strategijami in razmisliti, kako bi lahko vplivali na konstruktivno uporabo 

ustreznih strategij v lastnem življenju in pri delu z uporabniki.  

Na podlagi raziskane literature zaključujem, da sledenje konstruktu sreče, kakršen 

obstaja v postmoderni družbi, vodi kvečjemu v začaran krog neprestanega iskanja 

sreče na napačnih področjih in na napačne načine, brez možnosti izpolnitve 

življenjskega smisla in bolj kot k dosegu sreče rezultira v širjenju stiske, brezizhodnosti 

in obupa. Prvi korak k izboljšanju stanja vidim v Brucknerjevi ideji (Bruckner, 2004), da 

je potrebno pojem sreče nujno preoblikovati v bolj realen koncept, ki dopušča 

neprijetna čustva in jih razume kot temeljno sestavino človeškega razvoja.    
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