
MOJ MIR 

       Mir skozi leta izgublja pomen. Danes ima že vsak posameznik svojo 

predstavo o tem, kaj mir sploh je. Ljudje nimamo skupnega stališča o tem, kaj je 

mir. Za nekatere to pomeni slediti veri, za nekatere je to duševni mir, za 

nekatere je to prijaznost, ki v preveliki količini ljudi sprevrne v mevže, za 

nekatere je to šport.  

     A je kdo v resnici sploh občutil pravi mir? Nekateri ljudje sami sebi lažejo in si 

pravijo, da nimajo problemov, da je vse OK, da so perfektno, da imajo mir, a 

sami dobro vedo, da to ni res. Nekateri ljudje v stresnih situacijah pričnejo 

verjeti v neresnične stvari samo zato, da bi lahko za trenutek bili mirni in pozabili 

na dogajanje okoli sebe. Morda se to sliši dobro, a kako bomo reševali naše 

probleme, če jih ignoriramo in pustimo, da se kopičijo. 

 »Ah, bom že jutri to uredil.« Seveda, tako kot bi moral včeraj? Lenoba, jeza, 

slabe navade, zaskrbljenost … zaradi teh pojmov posameznik s svojim življenjem 

jadra dlje in dlje od miru. Nekateri ljudje pa le ugotovijo, da mir ne bo prišel sam 

in da bo treba zanj kaj postoriti, vzeti življenje v svoje roke in ga usmeriti na 

pravo pot. Ravno ti ljudje so najbolj srečni, samozavestni in uspešni. To so 

zmagovalci življenja, tisti, ki so rekli “ZMOREM IN BOM” in ne tisti, ki so rekli 

“joj, jaz pa ne zmorem, jaz pa ne znam”. O miru so pisali že pisatelji in umetniki 

prejšnjih stoletij. Ljudje, ki so vedeli, da bomo brez miru propadli. Poglejte 

današnjo družbo, narediš eno napako, objaviš eno slabo sliko in si že glavni hit 

na #DEBILI. Kaj je pa še huje od tega, je to, da če rečeš nekaj, kar nekomu ni 

všeč, postaneš državni sovražnik številka ena. Če si iskren, podaš svoje mnenje 

oz. “kritiko”, si razglašen kot zlobna oseba.  

    Kako smo prišli do tega?! Kako smo prišli iz dobrih starih časov, kjer se nisi 

ubadal s tem, kaj rečeš in za koga se imaš, kam pripadaš in kako mišljenje imaš o 

svetu v današnji svet, kjer je družba tako pomehkužena in razbita na tisoče 

skupin in kultov. Kje je mir, ki smo ga včasih zagledali v daljavi … tam na lepem 

sinje modrem čistem nebu, zdaj pa ga zakrivajo tako črni oblaki, da dobivam 

občutek, da bo kmalu pričelo deževati.  

Vsaj jaz še imam mir in ne nameravam ga zavreči! 
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