




 Хрчак се тога дана вратио из вртића сав срећан. Толико је био срећан да је 
весело трчао по кући, скакао са столице на столицу и бацао јастуке у ваздух.
 − Мама, мама, идемо да се играмо! − викао је на сав глас.
 Мами и тати је било драго што виде свога малога хрчка тако срећног,  
но није им се свидело што скаче и виче.





 Мама је дошла до њега и рекла му:
 – Хеј, видим да си данас баш добре воље. Веома си срећан и имаш много 
енергије. Понекад се, када имамо много енергије, понашамо тако да не пазимо на 
себе и ствари око себе. Важно ми је да будеш опрезнији и пажљивији.
 – Али, мама, када скачем и вичем, ја сам срећан! Тада имам осмех на лицу! − 
поносно је рекао мали хрчак.



 Мама му је затим објаснила да срећа стварно може бити снажна 
и онда осећамо као да покреће цело наше тело. Рецимо, када успемо у 
нечему, када славимо рођендан или Нову годину, играмо се у парку или на 
игралишту, када плешемо или навијамо. Но срећа може бити и другачија.



 – Како другачија? − збуњено 
је упитао хрчак.



САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ

Немирна и гласна срећа насупрот смиреној и тихој срећи

Срећа је једна од неколико основних емоција. Она подразумева угодно 
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 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 у таквим 
ситуацијама вероватно његово понашање околини не годи.

Немирна и гласна срећа

Срећа је емоција која са собом носи одређену енергију. Када нас нешто силно развесели, тело добије снагу и покреће се. 
Тако је и код одраслих и код деце, али због смањене саморегулације, код деце је то углавном наглашеније. Стога ће дете, 
када осети срећу, поскочити, потрчати, подићи руке у ваздух, пљеснути длановима или стиснути шаке, загрлити некога 
или извести неку другу моторичку радњу. Истовремено ће се смејати или повишеним гласом говорити о своме узбуђењу 
и срећи, док ће нека деца чак и вриштати. Интензитет моторичког немира и гласноће зависи од тога колико снажно дете 



осећа срећу те од тога колико је дете спонтано, или је пак научило да смањи интензитет своје реакције. То је врста среће коју 
је код некога лакше уочити јер на њу утичу догађања у околини.

Зашто је теже осетити смирену и „нежну“ срећу?

Друга врста среће јесте тиха, нежна, смирена срећа. Ту врсту среће нешто је теже приметити и потребно је уложити труд како 
бисмо је осетили. Наиме, у данашњем свету деца су преплављена силним подстицајима из околине (на пример, са екрана 
или због много структурираних активности), те стога на њихово стање углавном директно утиче спољашњи свет. Због те 
превелике стимулације чулног система, односно због тога што су стално окружена снажним дражима из околине, деца теже 
осећају сама себе. Недостаје им фокус на унутрашњи свет, на то да застану и осете своје тело, да обрате пажњу на своје 
мисли, или им недостаје то да могу да разликују своја различита стања или емоције које доживљавају. Зато је деци потребна 
помоћ одраслих да у неким тренуцима отпусте утицај свих тих импулса на своје тело и ум те да се опусте.

Како помоћи детету да осети смирену срећу?

Детету на сопственом примеру можемо да покажемо како у тренуцима одмора и опуштености осећамо задовољство и нежну 
срећу која је последица фокуса на унутрашњи свет и отпуштања утицаја спољашњег света, умора и стреса.
Додатно, детету можемо помоћи тако што ћемо користити технике визуелне имагинације или неке друге технике 
медитирања прилагођене деци. Да би нас дете пратило, важно је:
•  створити сигуран, опуштен угођај у простору (тихо окружење са што мање дражи, благо замрачен простор, лагана музика...),
•  тражити да дете легне, затвори очи и усредсреди се на своје дисање (олакшати му помоћу упутства да осети куда путује 

ваздух, да продуби дах или да га успори),
•  упутити дете да опусти делове тела помоћу именовања тих различитих делова тела (можемо тражити да дете најпре стисне 

па онда опусти неки део тела),
•  испричати детету вођену имагинацију (измислити причу) или га водити кроз метафору (много се примера вођених 

имагинација може наћи на интернету, а родитељ може и сâм измислити причу о некоме лепом, сигурном месту које дете 
може да замисли),

•  ставити фокус на унутрашњи свет, на сопствено дисање, на покрете тела који се догађају иако дете мирује (померање 
стомачића, осећање куцања срца...), на усмеравање мисли само на оно што се догађа сада, на доживљавање емоције у телу,

•  помоћи детету да освести угођај опуштености тела, смирености, тишине и смањеног броја надражаја који долазе од споља.

Неће свако дете одмах да прихвати све ове кораке. Важно је видети шта детету одговара и помоћи му да од тога крене те да 
то лагано проширује, како би стање опуштености и смирености дуже трајало.

Шта ако дете не може да осети смирену срећу?

Понекад је, ако је дете превише узбуђено, први корак је да се детету помогне да се смири како би уопште могло да прати 
упутства родитеља. У томе одрасла особа има активну улогу. Детету није довољно рећи да се смири, него га је потребно 
поступно водити до тога да се смири. Треба му описивати шта да ради са својим телом, како да усмери мисли и прати шта 
му се догађа. Осим тога, важно је да дете смиреност тела не повезује с досадом, него да зна да се у смиреном телу крије 
много тога и када у околини нема много надражаја. Потребно је пробудити знатижељу за праћење дисања и куцања срца, за 
спознавање положаја тела, за усмеравање мисли или за нешто друго што је у вези с дететовим телом, мислима или емоцијом. 
То треба чинити полако и поступно, али редовно − барем неколико пута недељно.



Издања серије „Емоције: срећа”

Када се осетио срећан, мали хрчак је скакао, смејао се, трчкарао и бацао јастуке у 
ваздух. Пријало му је да гласно изражава како се радосно осећа. Његовој мами то је било 
лепо да види и била је срећна због њега, али је одлучила да га упозна и с једном другачијом 
срећом, оном која је тиха и смирена. Хрчак испрва није разумео о чему мама говори, па га 
је она замолила да легне, затвори очи и да дубоко дише. Потом су заједно ослушкивали 
како ради његово тело: осећали су откуцаје његовог срца, затим спуштање и дизање 
његовог стомачића. Хрчак се осећао баш лепо и угодно и било му је драго што је упознао 
тиху и смирену срећу коју је прозвао „нежна срећа“.

Сликовница Хрчак осећа да постоји тиха и смирена срећа бави се разликом између 
моторички немирне и гласне среће, с једне стране, и тихе и смирене среће, с друге 
стране. Сликовница родитељима и деци нуди савете како да се фокусирају на 
унутрашњи свет, како да уравнотеже немир узрокован снажним подстицајима из 
околине и јаком стимулацијом чулног система.
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 свога детета, задовоље 
његову емоционалну потребу која стоји у основи среће и да му помогну да упозна 
осећање среће у свим њеним облицима.
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