


 – Деко, деко! – трчећи је деди лисцу прилазила његова 
унука лисица. – Погледај шта имам! Свице! Много свитаца!  
Све сам их сама пронашла! Сада ћу заувек бити срећна! − 
поносно је деди показала на светлећу гомилицу, па је весело 
раширила руке и поскочила у месту.



 – Ох, унучице моја! Како то мислиш? − питао ју је деда.
 – Пријатељица ми је рекла да ћу заувек бити срећна ако пронађем 
све свице!



 Потом се лисица сетила 
још неких ствари које би је 
усрећиле.



 – Желим још и дрвене играчке, много шумских бобица и да ми тата 
направи кућицу на дрвету. И то је то. Тада ћу бити још срећнија! − казала 
је деди.
 Дека ју је нежно гледао и пажљиво слушао, а потом ју је упитао:
 – О, па ти мислиш да ће ти много нових ствари донети срећу?
 – Да, тако је! − наставила је узбуђено лисица. − Видела сам да је 
мама најсрећнија када јој тата донесе мнооого шумских бобица. А ја сам 
веома срећна када добијем поклоне.





 – Драга моја унучице − казао је нежно деда − све те ствари дођу и 
прођу. Свици ће живети врло кратко ако их не пустиш на слободу. И више 
ти неће светлети. Бобице ћеш појести, па их више нећеш имати. Цвеће ће 
увенути.
 – Када имамо много ствари, мислимо да нас све те ствари усрећују. 
Међутим оне су изван нас, а срећа живи у нама, у нашим срцима − деда је 
даље објашњавао својој унучици и нежно ставио своју руку на њено срце.



СА
ВЕ

ТИ ЗА РОДИТЕЉЕ

Материјалне ствари и осећање среће

Срећа је једна од неколико основних емоција. Она подразумева пријатно 
емоционално стање које се често веже уз осећање слободе, задовољства, 
сигурности, унутрашњег мира, а може се јавити из бројних разлога (на пример због 
остварења нечега што смо силно желели или једноставно планирали, због доброг 
односа неке особе према нама и слично). Све емоције, па тако и срећа, најчешће 
трају кратко, док се њихово одржавање постиже размишљањем о ситуацији која је 
одређену емоцију подстакла.

Шта учинити када је дете срећно?

Када је дете срећно, најбоља ствар коју родитељ може да учини јесте да се опусти и покуша да разуме и осети дететову 
срећу. Она може да се јави из неког разлога који се родитељу не чини важним. Дете на пример може бити веома срећно 
када успе да коцкице сложи у неки облик. Одраслој особи то се можда не чини као велика ствар, али детету то може да 
значи остварење неког плана око којега се дуго трудило, или му је из неког разлога баш тај облик који је саградило важан и 
потребан. Свет је у њиховим главицама другачији него што га ми видимо, стога покушај да схватимо због чега се дете весели 
може помоћи и нама. И нас могу усрећити неке ситуације или догађања на која иначе можда не бисмо ни обратили пажњу.

Емоционална потреба која стоји у основи среће

Срећа је емоција која тражи да је поделимо с другом особом. Тако се наше осећање среће допуњује, шири и продужава.

Како изгледа срећна особа?

Према истраживањима Пола Екмана, када је особа срећна, она се смеши, капци јој се стисну, образи издигну, а спољни 
рубови обрва спусте. Положај тела јој је отворен, дисање може бити убрзано, али и смирено, у зависности од тога каква је 
срећа у питању.

Шта не чинити када је дете срећно?

Када је дете срећно, важно је да се његово осећање не умањује, не одбацује и не омаловажава. То важи ако је јављање 
дететовог осећања среће подстакнуто неком социјално и морално прихватљивом ситуацијом. А ако није, тада је важно 
детету помоћи да регулише своје понашање и да покуша да препозна крије ли се иза његовог осмеха нека друга емоција, на 
пример стид или нелагода. Иако је важно да одрасла особа прихвати дететову срећу и с дететом подели и своје задовољство 
у том тренутку, такође је важно и да се детету не шаље порука да је најприхваћеније када је срећно и када увесељава 
друге. Дете треба да осети како је једнако прихваћено и када доживљава неку непријатну емоцију, иако његово понашање 
околини тада вероватно не годи.

Материјализам и срећа

Истраживања су утврдила да куповина ствари доноси мање среће него искуство које делимо с другима. Па ипак, одрасли 
често детету желе нешто да купе или му заиста стално нешто купују мислећи како ће га то засигурно обрадовати. То је 
свакако леп гест све док дете, због искустава које има, не почне да очекује да ће увек добијати нешто од те особе. Нека деца 
свакодневно показују то очекивање.



Шта учинити када дете учестало тражи нове ствари?

Важно је да најпре размислите колико вас као родитеља нове ствари усрећују и чине задовољнима. На пример, колико би 
вас усрећило када бисте од врло драге особе често добијали поклоне у односу на то када бисте с том особом само проводили 
време у шетњи и разговорима? Ако уочавате да вас материјалне ствари усрећују више од провођења времена с другом 
особом, онда се код детета можда ради о наученом обрасцу понашања. У том случају важно је најпре осврнути се на своје 
обрасце понашања јер тек потом можете ефикасно научити и дете да ужива с другима без очекивања да добија нове ствари.
Ако процењујете да су вама међуљудски контакти примарни извори среће у односу на материјалне ствари, тада можете 
учинити следеће: 
1.  Емпатички рефлектовати дететову жељу, на пример: „Знам да сада јааааако желиш да ти купим _____. Знам да је то теби 

сада врло важно.“
2.  Јасно изразите оно чему желите да научите дете: „Сада то не купујемо. Можемо се договорити да ти то купимо за неки твој 

посебан дан – на пример рођендан.“ (Можете изабрати најскорији догађај у календару.)
3.  Кратко објасните зашто ствари тако постављате: „Када веома важну ствар добијемо на дан који нам је исто тако веома 

важан, онда нам та ствар бива још посебнија! Знам да ћеш дуже чекати и да ћеш бити нестрпљив, можда ћеш се понекад 
чак и љутити (ако знамо да би се дете могло тако осећати) зато што то желиш одмах, али ти и ја ћемо заједно чекати тај дан.“

4.  Када дете свакога дана тражи неку ситницу, поставите ново правило, и то пре следеће куповине, па обавестите дете о 
промени: „Од данас уводимо ново правило. Куповаћемо ствари само одређеним данима. Тако ћемо следећи пут када 
будемо ишли у продавницу купити ствари које нам требају да направимо укусан ручак.“ (Још је боље уз то изабрати оно 
што дете нарочито воли да једе.)

Додатни савети

•  У свакодневици, спонтано и нежно (без притиска) разговарајте с дететом како се осећате када се с њим само шетате, играте, 
једете и слично. Дакле, поделите своја осећања среће и задовољства с дететом када сте само заједно, без икаквих посебних 
циљева.

•  Такође, помозите детету да постане свесно како се осећа у тим ситуацијама и тренуцима који представљају само играње, 
разговор или провођење времена с вама и другима.

•  Упоређујте различите ситуације: разговарајте у чему је разлика када дете добије поклон и када проводи време с неким. 
Чак и ако осећа интензивнију срећу када добије нешто, питајте га како би му било да нема коме да каже или покаже шта је 
добило. Тако се освешћује да смо, и када добијемо нешто, повезани с другима, само на другачији начин.

Када потражити помоћ?

Понекад се догоди да материјалне ствари замене могућност повезивања с другима те нам материјалне ствари пружају 
примарни извор задовољства и среће. Иако је начелно сасвим у реду да нас нове ствари радују, када то постане важан 
извор среће, може настати проблем. Наиме, може се догодити да уместо директног контакта дете прима љубав кроз оно 
материјално. У том случају заиста је важно истражити зашто је дете развило такав образац размишљања: -> ако добијем нове 
ствари, значи да ме волиш -> могу показати другима своје нове ствари -> други ће ме прихватати и волети. Ако је то реткост, 
односно ако је везано само уз изузетне ситуације, тада то не представља проблем. Међутим, ако је то начин на који дете 
често прима љубав од других и чест начин на који тражи наклоност других, свакако је важно посаветовати се са стручњацима 
како да дете изгради обрасце да прима љубав и притом буде срећно и без куповања нових ствари.



Једна мала лисица ухватила је много свитаца. Показала их је деди и испричала 
му како је срећна што их има и како би била још срећнија када би добила и нове 
играчке, кућицу на дрвету и сласне шумске бобице које јако жели. Деда ју је пажљиво 
саслушао, а потом јој је испричао причу о једној другачијој срећи, оној која се јавља 
када се играмо са пријатељима, разговарамо са родитељима и уживамо с њима у 
природи. Та срећа јавља се и станује у нашим срцима, а не у играчкама. Лисица је још 
увек хтела играчке и сласне бобице, али је схватила да је та срећа тренутна, док 
срећа коју осећа док се игра, смеје се, плеше и дружи са онима које воли увек живи у 
њеном срцу.

Сликовница Лисица је научила да срећа станује у срцима бави се осећањем среће 
која произлази из искустава која делимо с другима, а не из материјалних ствари, 
односно из нечега што је изван нас самих.
Кроз једноставну причу и животињске ликове деца ће препознати сопствену 
ситуацију и емоцију среће која се због ње јавља. Сликовница има и додатак са 
саветима за родитеље који ће им помоћи да боље разумеју понашање свог детета, 
задовоље његову емоционалну потребу која стоји у основи среће и олакшају детету 
да упозна осећање среће у свим њеним облицима.
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