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OВА КЊИГА ПРИПАДА

_________



ДОБРОДОШЛИ!
Сви се понекад осећамо преоптерећено, али 
уз ову занимљиву интерактивну књигу можеш 
размишљати и разговарати о стварима које те 
оптерећују. На тај начин ћеш се ослободити 
осећања која у теби изазивају задиркивање 
и малтретирање. На страницама које следе 
наћи ћеш савете како да се осећаш боље и да 
сакупиш храброст да зауставиш задиркивање 
и малтретирање.

Аутор 
др Шери Кумз

дечји и породични 
психотерапеут

Интерактивни делови у књизи ти помажу да схватиш шта се дешава, 
да се осетиш јачим, да научиш како да исправно одреагујеш, да 
разговараш са другима и да увећаш самопоуздање и самосталност. 
Користи ову књигу на удобном, сигурном месту, где се осећаш 
опуштено. Редослед није битан, тако да можеш почети од било 
које стране. Уколико желиш, можеш радити по страну дневно или 
више њих одједном. Правила не постоје!

Понекад задиркивање и исмевање учине да се осетимо заиста 
љутим или беспомоћним. Тада верујемо да нам нико не може 
помоћи, али УВЕК постоји решење за сваки проблем. Ништа није 
толико велико и страшно да се не може решити или да се о томе 
не може причати. Можеш да покажеш неке од делова из ове књиге 
битним људима у твом животу, да им објасниш како се осећаш 
и да добијеш одговарајући савет да би задиркивање и исмевање 
престало. На крају, увек се можеш обратити одраслој особи којој 
верујеш и помоћи ће ти у решавању проблема.



Повремено многа деца имају потребу за додатном помоћи. Испод 
су подаци две организације којима се можеш обратити за помоћ 
ако не желиш да разговараш са људима које познајеш. Чланови 
ових организација су искусни у свом послу, јер су причали са 
хиљадама малишана који имају најразличитије проблеме.

SOS ТЕЛЕФОН ЗА ПРИЈАВУ И ПРЕВЕНЦИЈУ 
НАСИЉА У ШКОЛАМА пре свега је намењен деци, 
родитељима, свим запосленима у образовним 
установама, као и онима којима је потребна 
додатна помоћ у решавању проблема насиља, и 
онима који се на различите начине баве питањем 
превенције насиља.
0800 200 201 • радним данима од 7.30 до 15.30
   (у наставном периоду)

НАДЕЛ – НАЦИОНАЛНА ДЕЧИЈА 
ЛИНИЈА је услуга телефонског 
саветовања која свој деци у Србији 
омогућава да у било ком тренутку 
добију саветодавну подршку, ако 
се нађу у околностима у којима 
су им угрожена права, или у било 
којој другој ситуацији, када осете 
потребу за разговором са компе-
тентном и поверљивом особом.
116 111 • сваког дана од 0 до 24

Ако имаш проблем, 
није срамота 

потражити помоћ 
стручног лица које 

ће ти помоћи.

АНОНИМНО  

ПОВЕРЉИВИО 

БЕСПЛАТНО



АРЧИЈЕВА 
ПОСЛА

ВЕРБАЛНО 

ФИЗИЧКО 
ЕМОЦИОНАЛНО 

ВИРТУЕЛНО 

Историја је пуна људи који су користили 
своју моћ да би се осећали боље тако 
што су чинили да се други осећају лоше. 
Животиње такође користе своју снагу и 
моћ како би се избориле за место вође у 
крду или чопору.

Задиркивање често 
чини да се осећамо 

беспомоћно и 
несрећно, посебно 

ако прерасте у 
малтретирање.

Малтретирање представља намерно и 
поновљено коришћење силе од стране 
једне особе или групе са циљем да друге 
особе буду повређене и узнемирене.

Људи којима се допада да повређују друге желе реакцију која ће 
им показати да су успели у својој намери. Због тога је најбоља 

одбрана самопуздано, позитивно и достојанствено понашање или 
одсуство реакције. Ако не добију жељену реакцију, они одустају.

Када научиш како да будеш
јак и да осећаш сопствену снагу, 
можеш помагати и другима са 

сличним проблемом.

4 ВРСТЕ 
УЗНЕМИРАВАЊА

Давање погрдног   
 надимка, стално    
    подсмевање,    
    ругање, вређање 
          и претње

Гурање, 
повређивање, 

крађа и 
сакривање 

твојих 
ствари

Трачеви, ширење 
неистинитих 

гласина,  
бламирање

   Слање узнемирујућих  
порука, јавно дељење 
приватне преписке, 
фотографија, снимака 

и докумената,  
претње



АРЧИ

Пронађи 
Арчија.

Он се 
појављује 

у неким 
задацима.

Идемо!

    Спреман 
за 

почетак?

Арчију је 
потребна твоја 

помоћ како би стекао 
снагу употребом 

ове књиге.

Врати се на ову страну кад год је то потребно.

ОВО ЈЕ АРЧИ.
Арчи има важан посао. 

Он се понекад од 
страха укочи. Научи 
Арчија да ОСТАНЕ 

ЈАК. Јак Арчи, јак ТИ!

Малтретирање и 
исмевање доводе 

до тога да се један 
део твог мозга, кога 

ћемо звати Арчи, 
укочи и почне да 

лучи супстанце које 
изазивају непријатна 
осећања попут страха 

и фрустрације.

Арчијев посао је 
да ти обезбеди 

сигурност, тако што 
ћеш или побећи 

или супротставити 
се малтретирању и 

исмевању.



МОЈ НАЧИН

Ова осећања у 
твом телу су знаци 

упозорења да се 
Арчи укочио и 
да ти треба да 
постанеш јак.

Препознај 
знаке упозорења 

које ти твоје 
тело шаље како 

би научио да  
будеш јак. 

Погледај 
различите делове 

тела на овој 
илустрацији, па 

нацртај или опиши 
шта ту осећаш кад 
си нерасположен 
или кад те неко 

малтретира.

Узнемиравање и 
малтретирање свако 
доживљава на свој 
начин. Ова књига 
ће ти помоћи да 
истражиш како се 
ти осећаш, а како 

други.

Сви се понекад осећају 
престрашено, фрустрирано 

и нерасположено – то је 
само укочени Арчи коме је 

потребна твоја помоћ.



Замоли неког пријатеља 
или члана породице 

да нацрта своје знакове 
упозорења на овој страни.

Поредите 
међусобно 

осећаје

УБРЗАН 

РАД СРЦА

ТРЊЕЊЕ РУКУ

ТОПЛО ИЛИ ХЛАДНО ЛИЦЕ

СТЕЗАЊЕ У 
ГРУДИМА

ЗНОЈЕЊЕ 
ДЛАНОВА

УЗНЕМИРЕНОСТ 

У СТОМАКУ

ДРХТАВИЦА

ТРЊЕЊЕ 
СТОПАЛАМАЛАКСАЛОСТ

ИСПРЕКИДАНО ДИСАЊЕОТЕЖАНО ГУТАЊЕ

ВРТОГЛАВИЦА

Који осећаји су 
вам исти, а који 

различити?



ОСЕЋАЈ СЕ 
СНАЖНО

ФРУСТРИРАНО

УПЛАШЕНО

ПОСТИЂЕНО

РАДОСНО

ПРЕОПТЕРЕЋЕНО

ЗГРОЖЕНО

ХРАБРО

Нико се стално не осећа снажно.  
Твоји осећаји су важни и они су део 
тебе. Упознај своје осећаје како би 

могао да одреагујеш на прави начин!

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо



Обој и заврши ове цртеже. Штриклирај стања  
и осећања која си имао у различитим ситуацијама 

и да ли си се тада осећао снажно или не. 

ЉУБОМОРНО ЉУТО

ПОСТИЂЕНООПУШТЕНО

ИЗНЕНАЂЕНОКРИВО

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Снажно / слабо

Да ли сада имаш неки од ових осећаја?

Додај боје и детаље на рамове описа који су за тебе баш важни.

Врати се на ову страну кад год ти је потребно.



САМОКОНТРОЛА
Нормално је да си нерасположен када ти 

други отежавају живот. Нацртај себе снажног, 
чак и када те други повређују.

Обој речи по сопственом избору.



Испуни ове кругове ружним 
успоменама на тренутке 

када су се други ружно 
понашали према теби,  

када су те исмевали  
или те кињили.  

Врати се на 
ову страницу 
и додај нове 

ситуације када 
се оне догоде.



УНИШТАВАЊЕ

Сети се неког негативног 
мишљења које имаш о себи и 

упиши га у табелу.

Нацртај још две колоне да би био сигуран да си 
савладао уништавање ових бескорисних веровања.

Направи четврту колону и у 
њу упиши или нацртај када 

то није било тачно.

Када схватиш своје негативне мисли, биће ти лакше 
да их се ослободиш. 

Да ли си спреман да уништиш некорисне мисли?
ИДЕМО!

нешто негативно 
што верујем о себи када је почело шта се десило да 

то буде изазвано



МНОГО 
ВИШЕ

ТИ СИ МНОГО 
ВИШЕ ОД ДОБРОГ

МОЈИ ПОСЕБНИ КВАЛИТЕТИ

Ово су награде за 
тебе. Напиши своје 

квалитете испод 
награда и обој их.

Замисли да примаш ове награде на посебној свечаности.  
Ко те гледа? Чујеш ли гласно навијање и аплаудирање  

када примаш награде?

Када осећамо да нисмо довољно 
добри, дајемо више моћи људима 

који нас малтретирају и киње.

ФИН
ДОБАР 

ПРИЈАТЕЉ

ВРЕДАН
ПРОМИШЉЕН



СНЕЖНА ПЛАНИНА
Неке речи су тако снажне да те могу охрабрити.

Зашто не кажеш 
нешто од овога 
када се Арчи 
следећи пут 

укочи?

ВОЛИМ ТЕ

ЈАК КАО 
БИК

МОЋАН

Испуни планине снажним 
речима и изразима које волиш 

да прочиташ, напишеш или 
чујеш када су ти потребни 

охрабрење и подршка.



ДОМ

МОЖЕШ ТИ ТО

ЧВРСТ КАО 
СТЕНА

СНАЖАН

ЖИЛАВ

Опиши или 
нацртај ситуацију 
када си се осећао 

снажно.



ДИШИ ДУБОКО, 
ОСТАНИ СНАЖАН

За побољшање твог стања довољно је да 
вежбаш дисање свега 5 до 10 минута дневно.

Замоли родитеље или старатеље да те 
подсећају на ово, а уколико желиш, могу и 

они вежбати са тобом.

Смести се удобно у седећем 
положају. Концентриши 

се на удах и издах. После 
неколико удаха, дишући 

равномерно, почни да бројиш 
у себи, до три када удишеш 

и до пет када издишеш. 
Схваташ? Сјајно! Настави 
тако да дишеш колико год 
желиш или све док се не 

осетиш ОК.

ДИСАЊЕ 3:5
Ову вежбу дисања можеш 

радити било где и било када.
Најбоље од свега је да нико 

неће знати да ово радиш. 
Дакле, ако ти је потребно да 
се осетиш јачим, а да други 

то не примете, испробај 
вежбу дубоког дисања.
Ако си сам, можеш да 

зажмуриш док ово радиш.

Проналажење унутрашње снаге 
и смиривање Арчија може 

бити лако када научиш како да 
коритиш дубоко и концентрисано 

дисање.
Ако радиш ову вежбу дисања, 

други ће одмах приметити да си 
убедљивији и самопоузданији, 
али неће знати зашто је то тако!

То је твоје тајно оружје 
против људи који желе да те 
узнемиравају и малтретирају.



ТИ СИ ТАКО СНАЖАН!
Опиши себе тако што ћеш користити што више позитивних 

речи које почињу или у себи имају следећа слова.
Замоли другара да уради исто.

Можете чак да опишете један другог и онда да прочитате 
ваше одговоре, који ће бити права инјекција самопоуздања.

С
Н
А
Ж
А
Н

ДРЗАК   
ОЗБИЉАН
СПОРТСКИ 

ТИП

НЕОБИЧАН
ОПТИМИСТА

ФИН
СКОРО САВРШЕН

СИГУРАН
УРЕДАН

ОД ПОВЕРЕЊА
ПОУЗДАН

ВЕСЕО
ДАРЕЖЉИВ



ПУЊЕЊЕ

Ако неко мисли да има моћ над 
тобом, може да те задиркује или 

да покуша да те малтретира.

Ако те је лако 
узнемирити или 
не умеш да се 
бориш за себе, 

права си мета за 
силеџије.

Понекад се 
силеџије окоме 
на некога ко је 
паметнији од 
њих или се од 
њих разликује.

Нацртај себе 
када осећаш да 
немаш снаге.

У оквир упиши речи које описују како се 
осећаш.


