
 
Smernice za spremembe v šolskem sistemu 
 
Moj predlog bi bil, da se v šolski sistem vnesejo tiste manj znane ugotovitve 

znanosti, ki imajo velik vpliv na življenje posameznika in dogajanja v naši 
družbi, predvsem v smislu razumevanja in reševanja težav posameznika in 
družbe. 

Tu naj bi se sicer podajali samo samo predlogi, ker pa bodo moji temeljili 
na manj znanih ugotovitvah znanosti, bom dodal tudi nekaj razlage. 

Gonilna sila sprememb v naravi je evolucija – težnja po napredovanju, in 
kot vsaka evolucija, tudi naša še ni končana, zdaj je na vrsti zavest. Veliko 
raziskav na tem področju je naredil fizik Peter Russell in jih nekaj pred 20 leti 
predstavil v video kaseti z naslovom: Prebujanje planeta – evolucija zavesti.  

Ni naključje, da s temi ugotovitvami sovpadajo ugotoitve fizikov o odnosu 
med naravo in zavestjo. Pri razvoju naše zavesti, nam je lahko v veliko 
pomoč znanost. V naravi ni nič odveč in tudi znanost ne. Pravzaprav je 
nastala zato, da bi nam pomagala pri razumevanju narave in življenja.  

Pomembne ugotovitve znanosti so se začele z Einsteinovimi teorijami 
relativnosti, ki so v fiziko vnesle subjektivnost. Nadaljevale so se z 
ugotovitvami, da je narava, naš svet, neke vrste projekcija zavesti, 
manifestacija dogajanj na nivoju zavesti. Nekateri fiziki ga zato imenujejo 
tudi pojavna stvarnost ali manifestirano. Bistvo je torej zavest, naš svet in 
dogajanje v njem pa neke vrste manifestacija dogajanj na ravni zavesti. 

V našem vsakdanjem življeju bi te ugotovitve pomenile, da so stvari, ki se 
nam v življenju dogajajo v veliki meri odvisne od naše miselne naravnanosti, 
osebnosti, stanja zavesti. Verjetno se marsikdo s tem ne bo strinjal, vendar 
gre pri tem predvsem za našo podzavest, v kateri je shranjenih neverjetno 
veliko informacij, ki se jih ne zavedamo, imajo pa velik vpliv na naše 
življenje. Te ugotovitve potrjujejo tudi misel Shakespeara: Pazite na svoje 
misli, da vas ne izdajo. Razlog, da se tega ne zavedamo je v tem, da se nam 
stvari dogajajo z večjo ali manjšo časovno zakasnitvijo, zato vzroke za npr. 
težave pripišemo drugim dejavnikom.  
  Že v osnovnih šolah, če že ne v vrtcih, bi otroke morali učiti o pomenu 
pozitivnega razmišljanja na njihovo prihodnost, pa tudi pozitivnega odnosa do 
ljudi in vse narave, ki ima tudi zelo velik vpliv na naše življenje. 
  Druga posledica te ugotovitve je, da so tudi spremebe v našem telesu, npr. 
bolezni, posledica določenih dogajanja v naši zavesti, osebnosti, značaju. O 
tem je bilo govora tudi v eni od oddaj Arsov logos, namenjeni znanosti. Tudi 
vedno več znanstvenih raziskav kaže na to, da je večina bolezni 
psihosomatskega izvora.  
  V šolah in še bolje v vrtcih bi že morali opozarjati, da si negativnim 
razmišljanjem in nasplošno odnosom do življenja in narave. To je v literaturi 
že precej dobro obdelana tema, samo med ljudmi ne preveč priljubljena, ker 
to pomeni, da smo precej bolj sami odgovorni za svoje zdravje, kot se na 
splošno misli. 
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Druga  pomembna ugotovitev je, da obstaja samo ena zavest, znotraj 
katere imamo zavestna bitja samo nekaj avtonomije. Misel utemeljitelja 
kvantne fizike ob tej ugotovitvi: 

 "Očitno obstaja samo ena možnost: enotnost človeških zavesti. Njihova 
večplastnost je navidezna; v resnici obstaja samo ena zavest." 

E. Schroedinger 

Lepo se je ob tej ugotovitvi izrazil tudi avtor teorij relativnosti: 

  "Človeško bitje je del celote, ki jo imenujemo Univerzum, del, omejen v 
prostoru in času. Svoje misli in doživetja doživlja kot nekaj ločenega od 
ostalega, to pa je le neke vrste optična prevara, iluzija njegove 
zavesti. Ta iluzija predstavlja za nas neke vrste zapor in nas omejuje na 
osebne odločitve in na občutke do samo majhnega števila oseb, ki so 
nam najbližje. Naša naloga mora biti, da se osvobodimo tega zapora in da 
širimo krog svojih občutkov, tako da bodo objeli vsa živa bitja in vso 
naravo v vsej njeni lepoti." 

A. Einstein 

Te ugotovitve potrjujejo psihologa C. G. Junga, ki je veliko govoril o 
kolektivnem nezavednam in njenem vplivu na nas. Posledica tega je, da naše 
ravnanje ni vedno rezultat samo naše miselnosti, ampak ima nanj precejšen 
vpliv miselnost našega ožjega in širšega okolja. Posebno pri otrocih, ki še 
niso izgrajene osebnosti, ja ta vpliv lahko občuten in zato je vprašljiva 
kaznovalna vzgoja. Kaznovalna vzgoja sicer bo enkrat ukinjena, samo pred 
tem bodo potrebne tudi precejšnje spremembe v vzgoji otrok. Za zdaj bi bilo 
potrebno v šole in vrtce vnesti več razumevanja za negativno ravnanje otrok. 
Psihologi pravijo; vsak napad je le klic na pomoč, vendar je v praksi to vse 
prevečkrat le teorija, ravnanje pa dugačno. 

Meditaciji v kateri to stanje zaznamo pravijo na zahodu transcendenca ali 
stanje širšega zavedanja in se predvsem v Združenih državah že precej uvaja 
v šole. Delavnice za to meditacijo so za več mesecev vnaprej zasedene. 
Koristnost transcedentalne meditacije je potrdilo že več sto znanstvenih 
raziskav. Jaz že 15 let učim posameznike in manjše skupine te meditacije, 
lahko bi kaj pripomogel k njenemu uvajanju pri nas. 

Tretja pomembna ugotovitev je, da čas na ravni zavesti, ki je bistvo, ne 
obstaja. Tako se je ob tej ugotovitvi izrazil avtor teorij relativnosti: 

"Ljudje kot mi, ki verjamemo v fiziko, vemo, da je razlika med preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo iluzija, ki se trmasto ohranja." 

                                                                                          A. Einstein 

To so potrdile tudi raziskave na Princetonski in Stanfordski univerzi. Kaj to 
pomeni za naše življenje je težko v nekaj stavkih razložiti, med drugim npr. 
tudi to, da lahko dobimo vpogled v to, kakšna bo prihodnost naše družbe 
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glede na trenutna dogajanja v njej. To bi nam lahko prav prišlo pri 
načrtovanju sprememb v našem šolskem sistemu. 

Zgoraj navedene ugotovitve znanosti niso že avtomatske rešitve za težave 
naše družbe, potrebno bo raziskati kaj pomenijo in jih vnesti v naše življenje. 
Nekako tako se je izrazil tud predsednik države v govoru ob dnevu 
državnosti: 

"Znanost ne daje avtomatičnih rešitev, ampak orodja, ki jih mora človek 
uporabljati s potrebno modrostjo." 

 
Nekaj razlogov, zaradi katerih bi se morali zamisliti nad našo prihodnostjo: 
 
Slabša se zdravstveno stanje prebivalstva (letno poročilo WHO), stopnjujejo 

se depresije in druge psihične bolezni, govori se o pandemiji depresij po 
svetu, stopnjuje se izgorelost ljudi, stopnjuje se kriminal, tudi gospodarski, 
stopnjuje se nasilje, posebno med mladino, delovne navade mladine so 
slabše kot starejših generacij, njihove zahteve pa večje, povečuje se poraba 
alkohola med mladimi, slabšajo se odnosi med ljudmi (psihologi: človek 
postane agresiven, če se počuti ogrožen), zaradi segrevanja planeta se bodo 
pogoji za življenje občutno poslabšali, kar bo spet pomenilo bolj stresno 
življenje, zaradi kemičnega onesnaževanja zemlje bo vedno težje pridelovati 
zdravo hrano, s pomočjo kreditov smo veliko več potrošili, kot ustvarili, kar 
mora imeti škodljive posledice, ne sledimo in ne upoštevamo nekaterih 
ugotovitev znanosti, (v naravi ni nič odveč in tudi znanost ne), z genetskim 
spreminjanjem rastlin hočemo naravo prepričati, da smo pametnejši od nje, 
kar se utegne slabo končati, precej nevarno je dejstvo, da tehnološki razvoj 
prehiteva moralno etičnega, in še kaj bi se našlo. 

 
Taki trendi so bili v naši družbi že pred gospodarsko krizo, v času visoke 

gospodarske rasti in razmeroma visokega standarda. Če prištejemo tem 
trendom še gospodarsko krizo in podnebne spremembe, bi računalniška 
simulacija prikazala precej bolj neprijetno resnico, kot jo je posnel Al Gore. 

 
 
Mogoče še naslednja misel predsednika države: 
 
"Sedanja globalna finančna kriza je samo najnovejši in najvidnejši simptom 

naše problematične stvarnosti." 

Če hočemo preživeti, bomo morali vnesti precej spremeb v našo miselnost, 
začeti moramo že pri vzgoji otrok. Spet misel avtorja teorij relativnosti: 

"Težav ne moremo reševati z isto miselnostjo, kot smo jo imeli, ko smo jih 
ustvarili." 

                                                                                            A. Einstein 

Zahtevni izzivi so pred nami, nam je pa znanost dala dovolj orodij, da jih 
lahko rešimo, samo dovolj volje mora obstajat za to. Moje smernice se bodo 
nanašale predvsem na učni načrt, učno snov. Za to, da se za te smernice, 
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skupaj z drugimi, ki so prišle na to tribuno, najde primeren način, kako jih 
vnesti v šolski sistem, pa bi bilo primerno, da bi sodelovati še poznavalci 
drugih področij našega življenja, predstavniki osnovne šole, devetletke, 
srednjih šol, univerze, pedagogi in še kdo. 

Če že bomo zapustili našim otrokom precej načet planet, je prav, da jim 
damo tudi znanja, do katerih smo prišli, da bodo lažje preživeli v za življenje 
težjih pogojih, kot smo jih imeli mi. 

 

Še nekaj smernic: 

Učiti, da je uspeh v življenju precej odvisen od miselne naravnanosti, 
osebnosti, stanja naše zavesti. 

Učiti transcendentalno meditacijo, v kateri pogosto vidimo v zroke v sebi za 
to, da nam nekatere stvari v življenju ne gredo dobro. 

Učiti, da smo del ene celote in da si z nesebičnim odnosom do drugih in 
narave gradimo odnos drugih do nas. 

Učiti, da za uspeh ni pomembna tekmovalnost, s katero si navadno 
nakopljemo jezo ali zavist drugih, pomembnejša je naša miselna 
naravnanost. 

Učiti, da naš svet in mi nismo neka dokončna oblika narave in da ima vsak 
možnost prispevat po svojih močeh k izboljšanju razmer na našem planetu in 
da ga bo posebno v tem prehodnem času narava pri tem podprla. 

In še nikoli dovolj povdarjeno učenje moralno etičnih vrednot in drugih 
nasvetov,  kot sta učila že J. J. Rousseau in R. Steiner, pa tudi A. Einstein in 
še mnogi drugi, ki so imeli vpogled v naravo in življenje. 

To je le nekaj predlogov, ki izhajajo iz ugotovitev znanosti, seveda je o njih, 
tako kot o drugih potrebna širša razprava poznavalcev raznih področij našega 
življenja. 

Več o tem, kako nekatere ugotovitve znanosti prenesti v življenje, bom 
predstavil na svojih spletnih straneh, ki so še v delu. 

  Rudi Markovčič 
  Ljubljana 
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