
Disciplina in samodisciplina 

Nikoli v zadnjem obdobu se ni toliko pisalo o disciplini in samodisciplini, kot sedaj. Vsi 
poudarjajo, da sta disciplina in samodisciplina ključnega pomena za zajezitev epidemije oz. 
pandemije virusa. Gre za preživetje velikega števila ljudi, zato je potrebno, da držimo pravil, ki 
so jih v glavnem, na predlog strokovnjakov, postavile vlade posameznih držav. Na kratko bi 
lahko rekli, da je postavljanje pravil iger od zunaj – discipliniranje posameznikov in hkrati 
celotne družbe, tisto pa kar si sami postavimo za cilj in potem tudi izpolnjujemo pa je 
samodisciplina. Pri obeh pojmih pa gre za to, da se sistematično držimo nekega reda. Tako bi 
bilo mogoče opredeliti, da o disciplini govorimo večkrat in bolj takrat, ko imamo v mislih 
otroke, o samodisciplini pa v primerih, ko nas zanima sposobnost odraslih, da se nečesa držijo. 
Beseda disciplina izhaja iz latinske besede discipulus, ki pomeni učenec. Pomen besede same 
je najbrž nastal iz tega, da mora biti red, ki omogoča, da se pozornost učencev usmeri na temo, 
o kateri se učijo. 
Samodisciplino lahko razumemo tudi kot neke vrste upravljanja s samim sabo in je del 
čustvene inteligence. Ljudje smo, ko smo v skladu s samim sabo, ena celota, se pa včasih pojavi 
notranji konflikt, ko« del« osebe želi nekaj, drugi »del« pa nekaj čisto drugega. To so trenutki, 
ko se oseba prisili, da napravi nekaj neprijetnega ali pa se kontrolira, da ne napravi nečesa, kar 
bi bilo prijetno. Potrebno je tudi vedeti, da tisti ljudje, ki so v svojem otroštvu razvili delovne 
navade, na področju vzdrževanja reda, učenja in higiene, nimajo težav pri samodisciplini. Tisti 
pa, ki teh navad nimajo, bijejo nenehni notranji boj, ko njihov racionalni del poskuša 
kontrolirati njihov iracionalni del. Obstaja cela vrst tehnik, kako zmagati v tem boju: 
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Prepoznaj svoje pomankljivosti, kajti če ne veš kaj moraš spremeniti, boš težko kaj 
spreminjal. 

Postavi si jasne cilje, kaj bi v življenju rad dosegel in načrt, kako to doseči. Uporabljaj tudi 
obstoječo tehnologijo. 

Izogni se stvarem, ki te vodijo v proč od doseganja zastavljenih ciljev. Stvar, ki te motijo 
lahko tudi fizično odstraniš (npr. mobilnik ali računalnik) 

Razvijaj samodisciplino na način, da nenehno ponavljaš želena ravnanja. 
 
Vzpostavljaj nove navade, saj sprememb ni mogoče dosegati z velikimi koraki, zato začni z 
majhnimi in ko bo ti prešli v navado, dodaj nove. 
 
Možgani potrebujejo redno in zdravo prehrano za svoje nemoteno delovanje. Skrb za to, je 
tudi del samodiscipline. 
 
Zelo pomembno je tudi pozitvno razmišljanje, da si tega sposoben (spreminjanja in 
doseganja načrtovanih ciljev) in da verjameš v svoje sposobnosti. 
 
V načrt doseganja zastavljenih ciljev spada tudi nagrada ob doseženih majhnih ali velikih 
ciljih in seveda tudi odpuščanje, če česa ne dosežeš. Vedno vsega ni mogoče doseči in tudi to 
je potrebno vedeti. Pomembna pa je smer, v katero si se namenil. 
 
Samodisciplina je v normalnih razmerah namenjena že zgoraj opisanim ciljem. V času posebnih 
razmer pa preživetju. O tem v naslednjih dveh primerih.  
 
Leta 1972 je v perujskih zasneženih Andih strmoglavilo letalo z urugvajskim moštvom za ragbi. 
Takoj je umrlo 12 ljudi, 17 v naslednjih tednih. Preživelo jih je 16 in sicer so na rešitev čakali 
dolgih 72 dni, pri temperaturi -25 stopinj. Preživeli so za to, ker so se zaposlili, da so preganjali 
občutek tesnobe. Borili so se proti snegu, mrazu, lakoti in ne kot mi sedaj, proti nevidnemu 
sovražniku, iz fotelja v dnevni sobi. 
 
Druga zgodba govori o 33 čilskih rudarjih, ki so leta 2010 v rudarski nesreči preživeli 69 dni pod 
zemljo. Njihovi nasveti za preživetje so bili, da se je treba organizirati, vzpostaviti in vzdrževati 
rutino, da se ne pojavi dolgčas. Veliko so se tudi pogovarjali in molili. 
 
Obe zgodbi potrjujeta tezo, da imajo ljudje z več samodiscipline več možnosti za preživetje. 
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