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December je za marsikoga tisti čas v letu, ko se velja ozreti 

nazaj in potegniti črto. po nasvete, kako se soočiti z vsemi 

izzivi in v novo leto zakorakati močnejši, v sozvočju s 

samim seboj, smo se obrnili na avtorja uspešnice [psi], ki se 

ne želi razkriti. knjiga ne velja zastonj za zlata vreDen 

učbenik, ki pozna vse oDgovore življenja. 

Besedilo: Simona Dečko

Fotografije: Roberto D'Este, Shutterstock, www.psi.si

Ni naključje, da se ljubezen med 
vrednotami znajde na prvem mestu, kljub 
temu pa je prav okoli ljubezni toliko 
nejasnosti. Ljudje razumemo ljubezen 
vsak nekoliko po svoje, ko pa govorimo 
o partnerski ljubezni, so razhajanja prav 
neverjetna. Prav iz teh razlik v dojemanju, 
torej v romantični predstavi o ljubezni, 
pa izhaja največ težav in posledično 
nesreče. V nas je, da želimo ljubiti in biti 
ljubljeni, ko pa svojo predstavo o ljubezni 
(ki je zelo  drugačna od partnerjeve) 
poskušamo uveljaviti pri partnerju, 
pogosto naletimo na nerazumevanje. 
Zveza se prav na tem dejstvu začne slabiti 
in pogosto tudi razpade, ne da bi se sploh 
prav zavedali pravega vzroka. Žal se 
večina ljudi zadovolji z odgovorom, da 
je partnerja pač minila želja po nas, in se 
razočarani umaknemo v novo zvezo ali 
osamo.

trije razumi, ki vlaDajo v 
naši glavi 
REI je oznaka za tri razume, ki vladajo v naši 
glavi. Doslej smo verjeli, da je um eden, ta 
teorija pa razkriva, da ni tako. V naši glavi 
domujejo trije povsem različni koncepti 
razmišljanja. Sodobna psihologija se s to 
idejo že dlje časa poigrava, toda manjkajoči 
člen pomeni oblikovanje dvanajstih 
značajev, ki tvori različno razmerje moči 
med temi razumi. To razmerje, ki definira 
posameznika, je od pubertete naprej 
konstantno in v človeku ostane vse življenje 
nespremenjeno. Človekov značaj pa po drugi 
strani pomeni okvir našega razmišljanja in 
razlik med nami.

prepoznavanje značajev
Mnogi, ki preberejo knjigo [psi], začnejo 
razmišljati o svojem značaju, vendar tega 
sami ne moremo prepoznati, razen v redkih 
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je končno 
razkrita!

„Prav neverjetno je, 
koliko naključij je 
Povezanih s to knjigo. 
Prejemam ogromno 
Pisem bralcev in v njih 
odkrivam zgodbe, 
kako je ta knjiga 
Prišla v njihove roke. 
zdi se, kot bi nevidna 
sila to knjigo Po 
nekakšnem naključju 
Prinesla v roke Prav 
tistemu, ki jo v danem 
trenutku Potrebuje.“ 
(avtor)
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primerih, ko imamo določene lastnosti, 
značilne za en sam značaj. Prepoznavanje 
lastnega značaja tudi ni ključno, saj je 
veliko pomembneje, da se naučimo razlik 
med značaji, to pa je v knjigi celovito 
predstavljeno. Knjiga ima dvanajst svetov, 
ki vsak zase pomeni po en značaj – svet 
simbolizira psiho opisanega lika.

zakon privlačnosti 
Samo razmišljati o nečem ni dovolj za dosego 
ciljev. Zamisel, da si nekaj predstavljamo in to 
s tem pritegnemo v svoje življenje, ima sicer 
svojo osnovo, a je preveč poenostavljena. Zgolj 
misel namreč ne privlači ničesar v naše življenje. 
Obstaja pa še nekaj, kar nas na drugačen način, 
kot to prikazuje zakon privlačnosti, povezuje 
z izpolnitvijo želja in ciljev. To je naš koncept 
življenja, ki je zastavljen, še preden se rodimo. 
Zastavimo si ga sami in v tem konceptu so v 
grobem določene šole, ki nas čakajo, in ljudje, 
ki jih bomo v življenju srečali, z namenom, da 
bi lahko prišli do potrebnih spoznanj. To pa je 
povezano tudi z našimi željami in cilji, ki si jih 
zastavljamo v življenju, in če sledimo poti, ki 
nam jo kaže življenje, potem tudi pridemo do 
izpolnitve ciljev, saj so to nagrade za uspešno 
prehojeno pot skozi šolo življenja. Tako so 
naša razmišljanja dejansko povezana z našim 
življenjem, prihodnostjo in izpolnjevanjem želja.

zakaj se ne moremo zaljubiti
Zaljubljenost je eden najmočnejših fenomenov 
človeške psihe, ki ga skoraj brez izjeme vsaj 
enkrat v življenju doživimo vsi. Po tem dogodku 
pa se nekateri zlahka zaljubijo znova in znova, 
drugi pa nikoli več. Teorija REI ponuja čudovit 
vpogled v dogajanje tega procesa, saj je nastala 
prav zaradi njega. "V času svoje največje 
zaljubljenosti sem se namreč tako poglobil v ta 
proces, da mi je uspelo razvozlati nekaj, česar 
doslej nismo poznali. Pozneje se je izkazalo, 
da je to odkritje temelj celotne psihologije, in 
verjamem, da je zgolj vprašanje časa, kdaj bo 
nova teorija postavila na glavo vso stroko. To pa 
ne bo preprosto," je prepričan avtor knjige.

ali je zaljubljenost pri Drugem 
mogoče tuDi izzvati?
"REI razkriva, da je to mogoče, in v poskusih, 
ki sem jih izvajal, se je to tudi potrdilo. V 
knjigi je sicer razkrit mehanizem zaljubljanja, 
nisem pa predstavil postopka, po katerem je 
mogoče zaljubljenost izzvati pri vsaki osebi, 
razen tistemu, ki je že zaljubljen v tretjo 
osebo. Od takrat tega postopka ne izvajam, 
saj se mi zdi etično sporno, je pa dokaz, 
kako temeljna in resnična je nova teorija, 
saj tega doslej načrtno ni nikomur uspelo v 
takšni meri," je še dodal avtor.

vir naše sreče smo samo mi
Pogosto verjamemo, da nas lahko samo 
drugi pripeljejo do občutenja prave ljubezni 
in s tem povezanega občutka sreče. Toda 
sreča se začne v nas samih, in sicer v odnosu, 
ki ga gojimo do sebe. Doslej je bil ta odnos 
globoko podcenjen in celo spregledan, v 
knjigi [psi] pa je razkrita povezava med 
našim življenjem in odnosom do sebe. 
Ključ je v sprejemanju življenja, ki nam 
je namenjeno. Vsak človek lahko doseže 
srečo in najde pravo ljubezen, toda zaradi 
globokega nesprejemanja, ki je značilno zst 
naše družbe, je prava ljubezen dobesedno 
izginila. Namen knjige [psi] je, da človeštvu 
vrne pravo ljubezen, in to niso zgolj besede! 
Uspeh knjige temelji prav na tem spoznanju 
tistih, ki so knjigo že prebrali in dojeli, da 
to dejansko omogoča. 

 [psi] je knjiga, ki je ne boste mogli primerjati z 

ničimer, kar ste prebrali doslej.

 njena posebnost je, da jo prebirajo tako vrhunski 

znanstveniki kot najbolj preprosti ljudje, tako stari kot 

mladi, moški in ženske, mnogi so izrazili mnenje, da je 

to najbolj genialna knjiga, kar so jo kdaj držali v rokah.

 v njej je razkritih šest največjih skrivnosti človeštva, 

ena med njimi je tudi razumevanje našega uma – psihe, 

zato se knjiga imenuje [psi].  več na: www.psi.si.

 zanimivo je, da je knjigo napisal povsem neznani 

pisec, ki ne hrepeni po slavi in se zato ni predstavil 

javnosti. znanstveniki po vsem svetu pa se sprašujejo, 

od kod je en sam človek lahko dobil odgovore na 

vprašanja, do katerih ni uspelo priti znanosti kljub 

največjim naporom in trudu.

 Posebnost knjige je tudi v tem, da kljub visoki 

znanstveni vrednosti nima ustaljene znanstvene oblike, 

ampak je zapisana v obliki preproste in zanimive 

zgodbe. tako je dostopna najširšemu krogu bralcev in 

ne samo ozkemu krogu strokovnjakov.

[psi] je sedma 
knjiga Življenja. 
Tako ali drugače 
se znajde v rokah 
tistega, ki mu je 
namenjena.
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