За бъдещето с оптимизъм
Оптимизмът не е това, което са ви учили, че е.

Остарялата представа за оптимизма
За повечето хората представата за оптимизъм се покрива с философското
определение, че “всичко на света е добро и върви към по-добро”. Тази
дефиниция, обаче, е твърде подвеждаща и съществува от сравнително
скоро. Тя ограничава съзнанието ни и ни обърква. Много често дори има
негативни асоциации като нагласата да гледаме на света “през розови
очила”.

Истинското
оптимизъм

значение

на

думата

Истинският смисъл на думата идва от много по-далечния протоиндоевропейски корен “*op-“ със значение “да работя, да произвеждам в
изобилие.” Това изначално значение води до преобръщане на представите
ни за успех в живота, както и на начина, по който го живеем.

Изконното значение на думата оптимизъм не е “разполагам в изобилие от
най-доброто”, нито пък “ще разполагам в бъдеще с най-доброто, ще се случи
най-доброто”. До голяма степен подобна нагласа е обвързана с вяра, с
надежда и често пъти е съпроводена с пасивност и очакване.

Оптимизъм означава “правя най-доброто от това, с което разполагам.”

Реалното значение на корена *op-, който стои в основата на оптимизма,
променя коренно мястото ни в света и отношението ни към него. Точно
това значение е отразено най-ясно в думата оптимизирам, т.е. “правя найдоброто или употребявам най-ефективно (ситуация или ресурс)”.

В същото време осъзнавам, че резултатът от моите действия е извън мой
контрол. Светът се движи от сили, много по-големи от личната ми воля.
Поради тази причина не се привързвам към резултата или към очаквано от
мен бъдеще. Оставам в настоящето.

Пасивното отношение, изградено на очакване, вяра и надежда, отпада.
Закотвени сме в настоящето. Приемаме го такова, каквото е, с всичките му
ограничения. Ставаме активни творци. Ние сътворяваме изобилие от
ограничените ресурси, с които разполагаме.

Оптимистично
отношение
бъдещето от нов тип

към

Оптималното бъдеще се създава сега, в настоящия момент. Но само от тези,
които имат активно, оптимистично отношение към него. Създава се от онези,
които са Творци, а не пасивни консуматори.

Аз съм оптимист, не защото разполагам с най-доброто от всичко. Нито пък
защото очаквам в бъдеще най-доброто от всичко. За мен бъдещето е
оптимистично, защото се старая да правя най-доброто от това, с което
разполагам в момента.

Аз съм оптимист и оптимизатор.

А вие?

***

Заинтригува ли ви това, което прочетохте?

Имате възможността да получавате бюлетин с още освобождаващи
съзнанието публикации. Достатъчно е да се запишете в този формуляр.

***

