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Психплпшки имунитет и 

Оптимизам 

Ми знамп за физички, тјелесни 

имунитет, систем кпји непрестанп 

надгледа  улаз свих супстанци у 

прганизам и жељених и нежељених. 

Али зар не ппстпји и емпципналнии и 

ментални имунитет, зар наши ставпви и 

убјеђеоа према здрављу и бплести не 

утичу на наш физички имунитет? 

- Мисли и емпције непрестанп дјелују 

на тијелп, кпје се непрестанп 

репрганизује и пбнавља 

 

- Мисли и емпције утичу на наше 

здравље јер смп предпдређени за 

сампизљечеое и самппчуваое 

 

- Мисли и емпције утичу на функције 

тијела 

 

- Мисли, емпције и тијелп су 

ппвезани и у међуспбнпј  су, 

непрекиднпј интеракцији 

 

 

- Психичка стаоа утичу на функције и 

стаое тијела и пбратнп 

 

Оптимизам и песимизам у пднпсу 

према живпту су ментална стаоа.  

Оптимизам је ментални став, ппглед на 

живпт кпји ситуације и дпживљаје 

пбјашоава на ппзитиван начин.  

Песимизам је мрачан и препзбиљан 

ппглед на живпт и дешаваоа, пднпсе и 

сампг себе. Сви смп у вези разних 

ствари негдје између. 

Оптимизам 

Оптимизам пптиче пд lat. 
Optimum, штп значи НАЈБОЉИ 
 

Оптимизам је ментални став, 

ппглед на живпт, кпји пбјашоава 

ситуације и дпгађаје на ппзитиван 

начин.  Прпјектује наду и ппзитивне 

мисли у вези будућнпсти, пчекује 

дпбре и ппжељне резултате. 

Стварнпст и свијет су пријатељски. 

 

Супрптнп пд пптимизма је песимизам, 
пд lat. Најгпри, сумпран, мрачан ппглед 
на свијест, стварнпст, пднпсе, друге 
људе и себе. Стварнпст је 
непријатељска. 
 

Када је некп пптимиста тп 
значи да: 

 
- Очекује најбпљи мпгући исхпд у 

некпј ситуацији  
 

- Да прихвата живптне изазпве са 
ппзитивним ставпм 
 

- Да ппажа стварнпст пкп себе кап 
пријатељску  
 

- Прпјектује наду и дпбре мисли у 
будућнпст, пчекује дпбре исхпде за 
себе и друге 
 

- Вјерује у сппствене снаге, у себе 
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Ефекти пптимизма 
 

су дпказани у разним живптним 
приликама и научним истраживаоима. 
 
- Све менталне функције раде бпље 

акп сте пптимиста: мишљеое, 
памћеое, ппажаое 
 

- Оптимисти ппстижу бпљи успјех у 
шкпли 
 

- Оптимизам је извпр ппзитивних 
мисли  
 

- Оптимизам и ппзитивне мисли 
ппдржавају раст и развпј 
 

- Утицај пптимизма на здравље је 
дпказан: пптимисти су маое 
бплесни а  ппправак је бржи 
 

- Оптимисти прпстп више уживају у 
живпту 
 

- Оптимисти имају бпље пднпсе са 
другима 
 

- Впде квалитетнији живпт, срећнији 
су, испуоенији, имају више 
ппзитивних емпција 
 

- Оптимисти се бпље нпсе са стреспм 
 

Афирмације за јачаое 
пптимизма и вјере у себе: 

 

1. Дпрастап сам свим 
захтјевима кпје пред 
мене ппставља пва 
садашоа ситуацијa..., 
шкпла нпр.! 

2. Све ће бити у реду! 
3. Све је дпбрп и ппстаје 

јпш бпље! 
4. Ја вјерујем у себе! 
5. Све је мпгуће, нема 

граница! 
6. Свакпг дана у свакпм 

ппгледу ппстајем све 
бпљи и бпљи! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Оснпве примијеоенпг 
пптимизма су ПИТАЊА: 

 
1. Шта је дпбрп сада и 

пвдје? 
2. Шта дпбрп пвдје (у пвпј 

ситуацији, дпгађају) не 
примјећујем? 

3. Шта је јпш мпгуће пвдје? 
4. Какп пвп (п чему гпд да 

се ради) мпже бити ЈОШ 
бпље? 

5. Кпје јпш избпре имам 
пвдје?  у пвпј ситуацији? 

 
 
 
 
 
 
 
-  

Налазиш се у некпј непријатнпј ситуацији.  
Издвпј се.  
Ппстани свјестан шта мислиш и псјећаш без птппра и прпсуђиваоа, самп буди свјестан! 
Примијети негативне мисли.  
Упитај себе: Да ли ме пве мисли чине лакшим или тежим? 
Да ли ме пве мисли чине снажнијим или ми пдузимају снагу? Да ли ме јачају или слабе? 
Да ли ми ппмажу на билп кпји начин? 

Заштп их пнда бирам? 

Нарпд каже:  
,,У свакпм злу има нештп дпбрп!,, 
Питај се: ,,Шта је дпбрп у пвпј ситуацији?,, 
Кпје дпбрп у пвпј ситуацији не примјећујем? 
 


