


 Бућ! Зачуо се звук каменчића који пада у језеро.  
Око места где је каменчић пао у воду ширили су се таласи у 
облику кругова: један, па други, па трећи…
 „Ово је баш занимљиво“, помислила је лавица седећи са 
својим татом уз језеро. Бацила је још један каменчић у воду.
 Након јутарњег дружења с татом, лавица је одлучила да се 
прошета како би видела шта раде њени пријатељи.





 Најпре је наишла на групу животиња. Када им  
се приближила, угледала је свога пријатеља ноја.  
Он је пажљиво слушао леопарда, који је говорио  
нешто веома важно.



 „Па да“, присетила се лавица, „мој пријатељ данас има први тренинг 
у трчању о којем ми је причао кад смо се прошли пут видели. Баш се силно 
радовао том тренингу.“
 У том тренутку ној је ухватио поглед своје пријатељице лавице и упутио 
јој је осмех пун узбуђења и нестрпљења, а имао је и посебан сјај у својим 
окицама. Лавица је осетила задовољство и топлину у телу када је видела да се 
њеном пријатељу догађа нешто што му је толико важно. Весело му је махнула и 
пошла даље.



 Скренула је према реци. Знала је да ће тамо срести свог пријатеља 
крокодила. Како се приближавала реци, приметила је да крокодил држи 
уздигнуту главу и да му се лице осмехује. Чим му се приближила, видела 
је да крокодил није сам.
 – Помогао сам корњачици! Данас је боли ножица и тешко плива,  
па се попела на моја леђа и ја сам је однео на другу страну реке −  
с поносом и радошћу говорио је крокодил. − Рекла ми је да сам баш 
добар пријатељ и да сам јој много помогао.



 Лавица је саслушала крокодила и приметила да и 
њу радује то што је чула. Било јој је топло око срца, и због 
крокодила и због корњачице. Баш је лепо помоћи некоме,  
али и примити помоћ.



СА
ВЕ

ТИ ЗА РОДИТЕЉЕ

Осећање среће због других људи и њихових успеха

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 осетити дететову 
срећу. Она се може јавити 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 његово 
понашање околини тада вероватно не годи.



Социјални аспект среће

Фоулер и Кристакис истраживали су и утврдили да је срећа заиста заразна, да људи једни друге могу да заразе срећом. 
То може да се одвија на три начина: када срећа једне особе утиче на срећу других, када срећне особе бирају за пријатеље 
друге срећне особе, односно када пријатељи заједно деле тренутке среће. Када видимо да је друга особа срећна, у нама 
се активирају огледални неурони због којих можемо да се осећамо срећније иако се нама заправо ништа није догодило. 
Будући да срећа привлачи срећу, није необично што срећни појединци често склапају пријатељства. Они тако продубљују 
своју срећу, а имају и прилику да заједно доживљавају срећу у ситуацијама које деле. Надаље, и друге социјалне 
карактеристике утичу на то колико ћемо бити срећни. На пример, ако имамо срећног пријатеља који живи близу нас, наша 
се срећа може повећати за 25 посто.

Шта можемо да учинимо да будемо срећнији и тако још више привучемо срећу?

Соња Љyбомирски, психолог и научница која истражује срећу, утврдила је да постоје начини да повећамо своју срећу. 
Према њеном мишљењу, треба да радимо следеће:
1.  да свесно и намерно размишљамо о ситуацијама на којима смо захвални (на пример, да цртамо срећне тренутке, 

пишемо дневник, набрајамо на чему смо све захвални, пишемо писма захвалности...),
2.  да позитивно размишљамо о себи (то можемо чинити присећањем, писањем, разговором о својим веселим и тешким 

животним тренуцима, при чему ћемо такође позитивно мислити о себи, као и размишљањем о својим циљевима...),
3.  да вежбамо алтруизам и љубазност (рутинским поступањем на љубазан начин или чињењем оних ствари које друге 

усрећују и чине да се осећају вољенима),
4.  да утврђујемо вредности које су нам најважније (на пример, проналажењем начина да живимо у складу с тим 

вредностима уместо да их не следимо јер се можда разликују од вредности других људи око нас),
5.  да уживамо у позитивним искуствима (тако што ћемо користити сва чула како бисмо уживали у свакодневним 

тренуцима или тако што ћемо живети читав један месец као да смо на том месту последњи пут).

Те кораке најпре можете упражњавати сами како бисте их осетили, видели шта вам више односно шта вам мање одговара 
и како се осећате док их спроводите. Када се осетите спремним, почните да их спроводите с дететом, односно с децом.

Шта да учините ако приметите да дете не уме да осети срећу других људи?

Понекад се догоди да схватимо да дете не зна да се радује с другима. Иако је срећа заразна, понекад се чини као да се она 
на дете не прима и да дете остаје у свом свету. У тој ситуацији добро је промислити који би могли бити разлози за то. Је ли 
дете интроверт који уопштено мање исказује своје доживљаје? Јесу ли и друга дететова осећања мање интензивна па се 
код њега ређе примећује емоционалност? Ако је нешто од наведенога на делу, могуће је да дете ипак осети туђу срећу, 
али ми то можда не примећујемо. Можемо још мало пажљивије да посматрамо дете, то јест да уложимо додатан труд да 
ухватимо тренутак у којем ће се дете осмехнути или спонтано споменути туђу срећу.
С друге стране, могуће је да дете није научило да дели срећу с другима због стресних ситуација које је доживело и у 
којима није добило подршку и помоћ. Могуће је и то да када је дете било срећно, нико други није делио његово искуство, 
што је могло да узрокује спонтано затварање у изражавању и дељењу среће. У том случају, потребно је свесно и упорно 
порадити на томе да дете поново отвори своје срце, што ће му дугорочно омогућити да дели своју и туђу срећу. Ако 
немате идеје како то можете да учините, посаветујте се са стручњаком.



Једна лавица је с татом бацала каменчиће у језеро. На месту где би каменчић пао, 
стварали су се и ширили кругови у води. Лавици је то било врло занимљиво, али 
ипак је одлучила мало да се прошета и обиђе своје пријатеље. Стигла је до ноја, 
који је био веома срећан због тренинга у којем је уживао. Крокодил је био срећан јер је 
помогао корњачици, а носорог зато што напокон има лопте којима може да се игра. А 
лавица? Па лавица је била срећна јер су они били срећни. Радовала се због њих − својих 
пријатеља. Касније јој је тата објаснио да је срећа заиста заразна и да се попут 
кругова у води може проширити на свакога ко је отвореног срца.

Сликовница Лавица уме да буде срећна због другога бави се осећањем среће која на нас 
прелази од других људи и изазива угодност, сигурност и радост. Знати бити срећан 
због другога изузетно је важно и за наше емоционално здравље.
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 помогну му да упозна 
осећање среће у свим њеним облицима.
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Издања серије „Емоције: срећа”


