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Koračajući kroz život prošla sam razne faze. Nekoliko godina posle porođaja, kad bih na ulici srela

trudnicu, iznenada bih zastala i ispustila uzdah. To je bio onaj uzdah brige, neizvesnosti, nadanja,

ponosa, sreće, ljubavi i odgovornosti. Poprilično me jesve to držalo – negde do vremena kad su

moja deca krenula u školu. Nekako sa prvim njihovim domaćim zadacima, prošla je ta faza. I baš

kad sam mislila da više te slučajne susrete neću primećivati, nekako je iskrslo nešto drugo.Počela

sam uzdisati kada vidim starije ljude. Bilo mi ih je nekako žao. Svi su me podsećali na mog tatu,

starijeg gospodina, koga kamen vremena i godina spotiče a sjaj u oku ne izdaje. Trajala je ta faza i

par godina posle tatinesmrti. Nekako sam se oporavila. Shvatila životni točak i da voljeni ne umiru

.Život je išao svojim ritmom. Živelo se. Radilo se. Kuvalo se. Deca su rasla. Na izgled, sve je bilo

normalno. Tako živeći normalno napunila sam četrdesetgodina.

 

Tad me je kao grom iz vedra neba pogodila „moja“ faza. Faza neke usamljenosti, potisnutog

nezadovoljstva i nadošlih pitanja koja nisu imalaodgovor. U toj fazi posmatrala sam i često slušala

žene. Divne žene. Žene koje u jednom trenutku ostanu same (ne bukvalno), već onako usput, jer

suprug gleda utakmicu pa mu dolazi drug iz daleka i mora na pivo. Kako da ga odbije? Ćerkaposle

škole „mora“ kod drugarice, a sin ili druga deca, zavisno od toga kolikoih imate (Bogu hvala), imaju

neodložne obaveze. Sve je to odlično… čak ekstra…ali gde smo MI žene??? 

Mislila sam, mislila i smislila.

Shvatila sam da postoje dani kada je potrebno spakovatikofere prošlosti. Odložiti stare krpice,

baciti prerasle cipelice koje su vasvodile nikuda i vrtele u krug. Postoje dani kada vam odraz u

ogledalu kaže:stani, dosta je više, kreni dalje… možeš ti to… preseci, probaj, vredi… Postoje dani

kada shvatiš da iako imaš četrdeset, pedeset ili šezdeset godina ne značida si izgubila pravo na

sebe i svoje snove… To što si majka, supruga, ćerka,snajka, tetka, ujna i strina, pa i dobra radnica,

predusretljiva komšinica, uviđajna sugrađanka,  voljena i željena ljubavnica, ne znači ništa. Ne

„tebi“, ne tvojoj duši ako nemaš one iskre u sebi. Mislim na onu iskru koja ostane kad obaviš sve isvi

negde odu, a ti ostaneš sama.

 

 Na vam je dragi moji kada ćete izabrati vaš dan.DANAS JE MOJ…. Obuvam najlepše čizmice i

svesnoi odgovorno kreiram svoj put!!! Želim da ostvarim svoje snove! Tu sam i da vam šapnem da

možete i Vi! 

Pa mi smo sve VESELE DOMAĆICE.

Dani kad se pakuju koferi prošlosti



Kakva vam je kafica – takav vam je stav prema
sebi

Da li su kafice iz navike, običaja, trenda jer je IN u vašem gradu

biti baš tu na jutarnjoj (pa ono kao „okine” se i TRENUTNIselfi“)?

Kakva je pa to kafica ako nisu svi videli gde ste je pili ??? Da li su

kafice obaveze jer nalaže red da se ispoštuju (eto ona je kuvala

jučedanas moram ja)? Da li je to ona „čemerna“ kafica života u

zajednici koju morate da skuvate jerste divna snajka ili ćerka a

pritom i saslušate svu istoriju bolesti uže i širefamilije i još tri

ulice pride? Da li je to ona fina mirišljava, ljubavna kafica u tišini

dva bića koja su na zajedničkom putovanju dugi niz godina? Da li

je to ona topla, jača, tiha,samo vaša kojoj vi šapućete tajne,

namere,planove i želje a ona vas sluša i bodri da razbuđeni

krenete u novi dan? Razmislite vesele/i moji … KAKVA VAM JE

KAFICA – TAKAV VAM JESTAV PREMA SEBI… Zašto biste radili

nešto ako vam se ne radi? Zašto bi to bile kafice moranja a ne

opuštanja?Ja bih ovde dragi moji postavila još pitanja ali žurim…

nastavićemo sledeći put.

Sad „hitno“ moram JA da kuvam čaj … 

Jedva sam čekala da vam ispričam. Imala sam temperaturu. Grip je uhvatio i mene. Sve nas je

to iznenadilo. Obično sam ja bila ta koja je nosila šolje čaja, uzbrdo,nizbrdo kroz kuću…

međutim sad su ga meni kuvali. Bila sam „dobra“. Ležala sam dole u prizemlju … da ne idu

uzbrdo, da se ne muče… Malo se šalim, ali nije baš ni daleko od istine. Mogu vam reći, potrajao

je taj gripsedam dana. Na kraju osetih još i zahvalnost što se odmorih i Boga mi ne

skuvahčitava tri ručka. Da nije bilo onog bola u mišićima ja bih ovaj grip moglanazvati i

zimovanjem. Sneg pada. Vatrica pucketa. Čita se dobra knjiga, na TV-ufilm „Siva sova“… a

ukućani brižni. Ali kao što se uvek potkrade neko ali… takoi sad.  Ja vam dragi moji

odsustvovah sedam dana od društvenog života mog mesta. Nije mi baš bilo pravo. Treba to

posle sve da se nadoknadi a vreme leti, dan kratak i zima je.

 

Međutim, kao što u nevoljii biva, pritrčaše meni moje vesele. Zvale su, brinule se, pitale i,

naravno,javljale novosti. Hvala im. Prijatelji su tu kad je teško. Zahvaljujući njimaja nekako

ostadoh u toku. E sad, dragi moji, moram sa vama da podelim šta mi se nije svidelo… ali

upoverenju. Kroz sve te priče i novosti mojih drugarica provlačila se jedna nit koja mi je

parala uši. Jedna od njih je spomenula: „Slušaj, videla sam Marinu. Popile smo kafu i smorila

me je…

“Druga je pričala kako je pila kafu sa svekrvom (majkom sina jedinca) i opet na kraju reče

kako se smorila. 

Onda je došla treća sa pričom kako ujutru oči nemože da otvori a komšinica već zvoni. Zvoni

ili na telefon ili na vrata zavisno od toga čiji je red za kuvanja kafe. Žive u zgradi stan do stana

pa se dobropoznaju. Zamislite eto kako je sad bilo meni. Od sve te temperature ja se još

izabrinuh. Kakve se to kafe piju? Zašto? Zbog čega?  Popile ih a smorile se… bez veze… 

KAKVU VI PIJETE KAFU? RAZMISLITE…Ne mislim baš na šećer i mleko.



KO ĆE VAS VOLETI, AKO NE VOLITE SAME SEBE

 Još je hladno. Sve se beli. Zima nas je baš lepo prigrlila. Kafica je topla i mirišljava. Same smo

i uživamo. Jedino misli lete kao pčelice i setih se vas drage moje da vam šapnem. Prođe

nekako i taj grip. Oduži se, ali prođe. Bila bih neiskrena kad ne bih priznala da mi je  taj

odmor čak i prijao. Sigurno i vi vesele moje priznajete da se umorite. U današnje vrema

ženska pleća su prihvatila mnogo obaveza. Hoćemo sve i na sve strane. Često se i zapitam –

da je drugačije, da li bih bila zadovoljna? Volim nekako kad mi je sve na svom mestu. Deca,

kuća, suprug, rodbina. Ponajmanje odvojim vremena za sebe, ali i to se mora hitno rešiti.

Znam ja da je bitno voleti sebe, ali na to me je posebno podsetio susret sa jednom divnom

bakom. 

 

Srele smo se u jednoj trgovini uoči Svetog Jovana. Kupovala sam poklone prijateljima za

slavu. Dok sam razgledala robu prišla mi je baka i upitala me: „Ćero, šta je to? Ja ne znam. Ja

sam glupa.

“Ja se okrenuh iznenađena a baka će opet: „Ćero, treba da kupim poklon priji i prijatelju za

slavu, ali oni imaju sve. Ja ne znam. Ja sam glupa. Za šta je to?“ Tako je baka mene pratila po

radnji u stopu ponavljajući te čudne reči. Pokazivala sam ja njoj i objašnjavala ali baka opet

kroz osmeh: „Ja ne znam. Ja sam glupa.

“„Bako zašto ste glupi? Niste. Znate. To su vam tacne za tortu a mogu da posluže i za

serviranje još dosta toga. Nemojte tako. Niste glupi. Niko ne zna sve.“

„Ma dete pusti. Jesam. Oni imaju sve, a ja ne znam. Daj, to ću i ja ako ćeš ti.

“Rešismo nas dve problem kupovine. Ode baka zadovoljna, a glupa. Svašta.

 

Prodavačica i ja smo se blago pogledale, nasmešile i konstatovale da se divna baka ne voli.

Ne voli se i verujem da se do kraja svog bitisanja neće ni zavoleti. Davnih dana je neko uverio

u to. Mora da joj je taj NEKO toliko puta to ponovio kad je baka stopostotno poverovala. Još

mi teže kad pomislim na davanje te bake kroz umešene kiflice, sir, oprane bluze, odgojene

unučiće, a glupa. Tužno.

 

Dobro me je baka zamislila. Da li se volim i koliko? Razmislite i vi.



Toliko je
razloga da se
volimo i ne

treba ih
potiskivati

Mene moja mama nije toliko učila da se volim. Nekako mislim da ni ona nije dovoljno

volela sebe. Bila su to neka druga vremena. Živelo se drugačije. Žene tad nisu toliko

vozile auta. Išle su peške. Prevoz je drugačije funkcionisao. Drugačije su se zidale kuće,

podizala deca. Ja i ne zameram mojoj mami. Znam da je radila najbolje što je znala.

 

Za naše mame je možda kasno da se još zavole. Za nas nije. Pogotovo nije kasno za svu

našu dečicu kojoj moramo preneti taj stav. Zato drage moje ne preskačite članke i

postove o ljubavi prema sebi kojih danas hvala Bogu ima dosta. Veoma je važno da

onaj ko to ne zna, nauči.

 

Evo ja učim. Pijem kaficu iz najlepše šolje u kući. One za specijalne goste i reših da se

volim. Da se volim najbolje i najviše što znam. Sa svim vrlinama i manama (znamo već

da niko nije savršen ). Ko će da me voli ako ja neću prvo da se volim sama? Ovu kafu ću

da razvlačim, da se protežem i šapućem sebi kako sam lepa i posebna baš ovakva

kakva jesam. I za prodavnicu ću se doterati. Svakoj baki komšinici uputiću kompliment

i poželeti dobar dan. Možda je i ona kao moja baka iz radnje. Dok budem kuvala

milioniti ručak, hvaliću se. Nemojte se smejati, već probajte i vi! Znate da od nas kreće

sve. Ako smo nezadovoljne same sa sobom širimo negativnu energiju i tenzija u kući

raste. Toliko je razloga da se volimo i ne treba ih potiskivati. Igrajte se sa sobom. Setite

se kako se male devojčice igraju ispred ogledala. Budite danas ta slatka mala koja ste

bili nekad. Samo… veoma je važno… da znate, da se jedino vi u tome možete sprečiti

same. Niko drugi. Samo vi. To moja baka iz radnje nije znala. Sad drage moje moram

da vas pozdravim. Odoh da spremam špagete. Nadam se da ne treba da vam

napominjem da u kući špagete JA najviše VOLIM



MAMA JE MAMA I NE SME DA IMA MANA
 

Dobar dan vesele/i moje 

Da vam šapnem

 

…Kupila sam mimoze. Stigle su, jeste li videli? Proleće nam se bliži, ma verujte samo što nije.

Kad vidim da su mimoze stigle u moj grad, ja se sva ozarim. Stiglo nam je i sunce, lagano se

probija kroz oblake. Kafica miriše, mimoze u providnoj vazni na žutom stoljnjaku, a ja vama

pišem. Moj sadašnji trenutak je predivan i podeliću sa vama jedan moj doživljaj. Nasmejala sam

se do suza, ali, ali, ali me i žacnulo.

 

Ne znam da li znate ali vratila mi se ovih dana i temperatura. Nije neka – trideset sedam sa pet,

ali dovoljno da smeta. Došao mi i onaj PMS. U zadnje vreme ga zovem i Pusti Samo Malo. Naljuti

me baš. Trudim se da ga zaobiđem, izbegnem i ne primetim ali on uporan i naporan. Iskoči

ispred mene samouvereno, čak tvrdoglavo. Ja jednu, a on pet. Čitava zbrka u glavi, u nogama, a

na leđa mi svali teret od sto kilograma. Svaki mesec donesem odluku da me ne zanima. Neću

ga primetiti i gotovo. Nek radi šta mora, a i ja ću. Međutim sa prvim znacima oboje poludimo.

Svali mi na grudi svu svetsku i belosvetsku tugu i nezadovoljstvo. Par dana ne odustaje ni on, a

ni ja. Teram ga šetnjom, mislima, zdravim zrnevljem ali ne vredi, slaba vajda. Obično me tad i

neko od mojih pogleda popreko i zaboravim da odbrojim do sedamnaest i nazad. Kad stigne

„tetka“ iz Crvenke meni lakne a i ukućanima čak, a on nestane. I tako u toj mojoj šašavoj fazi ja

iskoristih i da ne skuvam dva ručka. Jedan dan je jedna draga baka pekla pile, a drugi, druga

draga baka pravila sarmu. Ostade meni tako jedna Bečka šnicla, usamljena na tanjiru i ja je lepo

zamotanu spakovah u rernu. Zaboravila sam na nju. Da vam šapnem i ovo… u  tom „ Pusti Samo

Malo“ –   opustim se ja. Tad glumim po kući da sam muškarac i da moram da radim muške

poslove. Gledam TV, ležim i telefoniram. E, onda u vrhuncu moje ubedljive glume pojavi se moj

sinčić, mamino zlato, da mi pravi društvo. Veliki je to dečko. Trenira. Gimnazijalac. Mamina

ljudina. Nekad je i „inkvizicija“ ali oprošteno mu je to. Razume mama sve. Period adolescencije

nije lak. Dok smo pričali i on mami pokazivao bicepse i objašnjavao šta bi trebao da jede i koliko

za poželjnu formu stigosmo i do rerne.

Otvori je moj delija i povika: „ŠTA… IZDAJEMO ŠNICLI ČETRDESET DANA!!!“ Dragi ljudi… vesele

moje… ja sam se toliko zasmejala da su mi potekle suze.IZDAJEMO ŠNICLI ČETRDESET

DANA…… hahahahahhhhhaaaaaaaSmejala sam se jako dugo. Kako se samo setio toga? Ma da,

on je duhovit na mamu.On se takođe ismejao. Kad sam ostala sama, drage moje, ja vam se

malo i zamislih. Uz veselu opasku, ja sam dobila i packu. U prevodu – zašto šnicla stoji još tu?

 Zašto je nisam bacila?Eto… šta da vam kažem? To što mama ima temperaturu i one „pms“

goste – nije važno. To što mamu možda muče neke brige ili nedoumice ili trzavice – nije

važno. Važno je da šnicla nije  bačena. MAMA JE MAMA I NE SME DA IMA MANA!!!



Setih vam se tu ja i moje mame, ona bi se sad posebno obradovala. Ona je ludela na

reči: „Posle ću.“ Stalno mi je govorila: „Dobro je. Videćeš ti kad budeš imala svoju decu.

Polako.“ To polako drage moje brzo je došlo. Životni točak neminovno se okreće. Od

malih bebaća i njihovih pelena, preko prvih koraka, reči, dođu i prve fudbalske lopte,

posle i gitare i oni postanu veliki ljudi i najverniji kritičari. Uz svu tu našu ljubav , brigu

i trud da im ne fali ništa, mi malo previše i damo, pa i kad zakažemo odmah se

primeti. Ali, dobro, nije kraj sveta… niti poslednja šnicla koja nije bačena, niti

poslednja opaska mog junaka…

 

Sada ću sa vama vrlo rado uz osmeh da podelim recept divne Bečke šnicle… pa da i vi,

ako želite, možete da joj izdate četrdesetnicu  strašno ništa a još vas može i

nasmejati…

Ne reci NIKAD jer ne znaš 
šta donosi dan, a šta noć

Dobar dan vesele/i moje

 Da vam šapnem…

U jutra rana nose me senke minulih dana, kao u

magli, kao u snu…“Obuzela me ova melodija.

Znate ono kad vam se iznenada uvuče u glavu i

zapeva iz vas. Često i ne znam zašto se pojavi ali

se ponekad vrti ceo dan i budi onu neku

iskonsku radost u meni. Jutros su me probudile

komšijske mace. Probudio me njihov ljubavni

zov. Preslatke su. Dozivaju se. Pare se i stvaraju

novo potomstvo. Priroda je to tako divno sve

regulisala. Iako je bilo veoma rano, nisam se

ljutila. Kako bih? Pri pomisli na njih čak se i

nasmejem. U mom komšiluku ima dosta maca.

Mislim da ih u par kuća ima čak dvadesetak.

Moje drage komšije ih vole, maze i paze i

beskrajno uživaju u razmeni te bezuslovne

ljubavi. Imamo takođe tu kod nas i par kuca. Isto

veoma velika ljubav. 

Vlasnici ih vole i one njih. Ponekad imam

vremena da uživam u tom potajnom tihom ratu

koji vode kuce i mace. Njihovom izazivanju,

čačkanju i demonstraciji sile ali kroz zatvorenu

kapiju. Kad bi se kapije otvorile tu bi već bilo

svašta i skroz druga priča.

Divna mi je ulica i moj komšiluk. Veoma sam

zahvalna tim dragim ljudima koji su tu svako u

svom svetu i sa svojim bitkama a opet kad

zatreba, svi smo tu. Svi za jednog – jedan za

sve. Znate, mi se i šalimo na račun te iskrene

komšijske brige koju i vi sigurno imate. Imamo

kao, svako svoju svesku, u koju pišemo kad je ko

došao, otišao, šta je proneo. Pa kakav je to

komšiluk ako ne brine o takvim stvarima ;).

 

Danas je to sve malo drugačije nego pre. Ljudi su

se ipak povukli u svoje mikro svetove. Okupirani

svojom svakodnevnicom i nemaju puno

vremena za druženje. Pre, pre je to bilo

drugačije. Sećam se svog detinjstva. Žene nisu

toliko radile po preduzećima i slobodno vreme je

trebalo utrošiti.



Sećam se da nije bilo subote a da me ne probudi glas roditelja i komšija iz dnevne sobe koji su

se skupili da na jutarnjoj kafici razmene po koju. Onu dobronamernu čašicu razgovora o

situaciji na poslu, deci i daljim planovima. U tom mom komšiluku detinjstva, čije mirise i

danas nosim, imali smo i par starijih žena. Žena koje nisu išle u školu, nisu radile i koje su

stvarno i zaista brinule o nama svima i svemu. Tada to baš i nisam razumevala kao sad.

Potajno me nerviralo kad ta naša draga posle treće popijene kafe negde, završi i kod nas.

Nerviralo me kad počne da iznosi te skupljene novosti onako spontano, čista srca. Često sam

govorila mami : „Ona će da ode dalje sad i da priča šta ima novo kod nas.“ Mama se smešila i

govorila: „Pusti dete. Šta fali ? Znaš da živi sama, da ne radi. Kako ona drugačije da utroši dan.

Nije išla u školu, ne može ni da čita.“ Možda je mama i bila u pravu. Pored te prostodušne nane

imali smo i jednu stariju komšinicu koja je bila dosta „direktnija“. Ona je znala da zbog

nesanice, valjda od visokog pritiska, prati kad se mi omladina iz ulice vraćamo kući. Pomno se

trudila da prati kad ko dođe i ko koga doveze i u koliko sati. Znala je čak i da se  ujutro, kad

krenem u školu,  pojavi na česmi sa molbom da joj uvučem konac u iglu, jer zna da ću tad

proći. Volela je ona nekad i da zađe dublje u tuđe stvari. Komentarisala je ko s’ kim pije kafu

nasamo i da stvori čitave afere, a o svojima je govorila uvek sve najbolje. Znala je i da kaže za

svoga sina – on to ne bi nikad.

Ali kao što stara poslovica kaže : „NIKAD NE RECI NIKAD“ 

Ne reci jer ne znaš šta nosi dan a šta noć. Ne znaš kako ćeš reagovati kad data situacija zakuca

na tvoja vrata. Lako je komentarisati tuđe živote. Donositi mišljenja, sudove i zaključke. Lako je

kada si ti u tuđim cipelama. Lako kada gaziš tuđe korake. Šta se dešava kada dobiješ svoj žulj.

Zaboli sigurno i više nego što smo i pomislili da može. Tada na osuđivanu situaciju drugačije

reagujemo. Nalazimo opravdanja.ŽIVOT TEŽI RAVNOTEŽI i ono NIKAD se često pretvori u

NEKAD. To nikad tako lepo dobijemo servirano na tacni i moramo da ga svarimo iako nam se ne

sviđa.Moja draga direktna komšinica dobila je svoju porciju. Da li je naučila iz toga nešto ne

znam. Rado je vidim kad dođem u stari kraj. Nasmešim se i ako sam nekad mami morala po sat-

dva objašnjavati da me kući vratio drugaricin otac po dogovoru i da je ona pogrešila boju auta

:).Kroz te neke situacije iz detinjstva imala sam dobre primere uostalom kao i svi mi. Dešavalo se

da i ja dobijem packe NIKAD u NEKAD, ali se zaista trudim da ne donosim sudove. Život me

naučio. Iako je nešto neprimereno po mojim kodeksima pokušam da ne osudim i sagledam iz

više uglova. Ko sam ja da procenim težinu nečijih suza ili lakoću nečijeg smeha. Znamo da

batine na tuđoj koži ne bole a na svojoj itekako. Drage komšinice se takođe setim kada me

privuče zvuk auta iz ulice pa moram da virnem kroz prozor onako krišom iz prikrajka. Pa moram

da zapišem u svesku… kako da se našalimo drugačije na komšijskom skupu.Kako ste vi? Šta

radite ? Da li vas je nikad odvelo u nekad? I priznajte mi među nama virkate li iza zavese iz

prikrajka :)? Ju!!! Pa već je dvanaest sati. Ove moje senke minulih dana moraju me odvesti za

šporet. Vreme je za krčkanje. Danas ću krčkati gulaš. Ja ću u šerpi a on je još bolji u kotliću.

Idealan je za komšisko druženje u dvorištu , uz rakijicu i kaficu i veselo pretresanje beležaka iz

sveski. Naravno svako na svoj način i iz svog ugla ali bez zameranja…



KAKO SAM NAUČILA DA

KAŽEM NEĆU

 

 

Kao starije dete u porodici uvek sam nekako snosila

više odgovornosti   od sestre koja je bila mlađa a

samim tim i bezbrižnija. Dok sam ja gajila svoje lažno

i pod moranjem „HOĆU“, ona je tako lepo gajila svoje

„NEĆU“ i „NE MOGU“, jer je znala i osećala i videla da

ako ona to ne uradi, ima ko će. Naravno ovde ne

zameram nikome. Pogotovo ne   sad, kad sam

spoznala i osvestila male tajne univerzuma. Roditelji

su radili najbolje što su znali i zaista stvarno sve za

naše dobro. Sestra, moj veliki stub i oslonac, rasla je

rasterećenije idući putem koji sam ja krčila kao

starija. Jednostavno su se uloge tako podelile.

 

Reč „NEĆU“, naizgled obična odrična reč od četiri

slova, a u stvari reč ogromne moći. Iako je naučimo u

najranijem detinjstvu, mislim da smo je tek kasnije

svesni. Tek kasnije zaista shvatimo njeno pravo

značenje i vrednost. Lično mislim i da što smo stariji

sve je ređe koristimo.

Dobar dan vesele/i moje

 Da vam šapnem…

 

Kao po navici dugo sam hodala utabanim stazama normi, pravila, tuđih očekivanja.

Od ranog detinjstva, s velikim poverenjem, ispunjavala sam očekivanja drugih i ne

znajući da mogu drugačije. Setite se, u naše vreme deca su se vaspitavala drugačije i

školstvo je funkcionisalo shodno tome. Vaspitanje se zasnivalo na poslušnosti i

prihvatanju tuđih kodeksa iako su se ona često razlikovala od naših. Zahtevala se

poslušnost i ispunjavanje zadatih obaveza jer „ONI“ su za nas znali najbolje. 

Iz tog ranog doba polako smo se selili u doba adolescencije. Sitni otpori

suprostavljanja oštro su suspendovani tako da za nas osetljivije i slabije „NEĆU“ „NE

ŽELIM“ „NE MOGU SAD“ pretvaralo se u „EVO SAD ĆU“ i lažno „HOĆU“. Tim lažnim hoću

zatvarali smo pukotine u odnosima, izvršavali mehanički obaveze, a ujedno u sebi

stvarali taloge nezadovoljstva. Ta lažna slika prividnog mira da neko nešto zna bolje i

više od nas samih za nas nastavila je i da se provlači kroz godine, kroz zaposlenja,

zasnivanja porodice, vaspitanje sopstvene dece, pa i brige o roditeljima. Pogrešna

uverenja stečena u detinjstvu uzimala su  danak.



Mislim da sam naučila važnu lekciju. Moju novu spoznaju pretakala sam i na moju dečicu.

Trudila sam se da ravnopravno delim odgovornost između mlađeg i starijeg deteta. Sa više

razumevanja sam počela da pratim i osluškujem njihove stavove i želje. To što su deca ne znači

da ne mogu imati svoj stav. Treba im razviti samopouzdanje i tiho uputiti da pravilno postavljaju

granice, kako nešto učiniti ili ne učiniti, a pri tom ne povrediti nikoga a ponajmanje sebe. Reči

imaju veliku moć i umesto grubo „NEĆU“, jako fino može sve da se kaže a da ne bude niko

povređen i da nikoga ništa ne guši. Već sam vam pominjala koliko je bitno voleti sebe. Jedino

tako možemo kvalitetno voleti i druge. Pravo davanje nije davanje ako nije iskreno i sa

zadovoljstvom, a samim tim ni primanje ne može biti ispunjavajuće. Možda sam ranije mogla

osvestiti neke stvari ali ne krivim se. Da je trebalo – desilo bi se. Zahvalna sam što je do ovog

saznanja došlo i sada jer kao što rekoh ranije, godine i uloge nisu nam limiti. Kako ste vi? 

Koristite li lažno „HOĆU“ ili oslobođeno „NEĆU“?

„NEĆU“ – kako nekome reći? Šta će taj

pomisliti? Pa zašto neću? Neka, mogu ja

to! Pa kako? Uvrediće se. Ma još samo ovaj

put pa će shvatiti – neka. I tako drage

moje to moje ugušeno „neću“  je polako

punilo čašu u nekom tajnom džepu.

Polako kap po kap, kap po kap. Znate

kako je sa pokvarenom slavinom. Polako,

ali se skuplja. Tako je moja čaša postala

tempirana bomba. Došao je period kada

je svako moje mogu, hoću, ma neka ja ću,

ma nemojte vi, stižem ja,  pulsiralo i

pusiralo. 

Plavilo je i gušilo. 

Jednog trenutka se sasvim iznenada, pretvorilo

u prasak i bujicu, ali van svih očekivanja na

nekom i nečemu nebitnom. NEĆU je izletelo!

NEĆU se oslobodilo! NEĆU se ponovo

rodilo! Povratka više nije bilo. U prvom

momentu bilo je jako zbunjujuće videti

poglede ljudi koji su moje HOĆU  posedovali

bezuslovno. Svi smo pomalo bili zatečeni. I ja, a

i oni. Bilo je komentara kako sam se promenila,

kako se sa mnom nešto dešava i slično.

Međutim kao što i sve polako prolazi i dolazi na

svoje mesto, tako je i moje „NEĆU“ postalo

ravnopravan član. Meni je izuzetno prijalo a i

nije mi više bio mokar džep.

Koristite li
lažno HOĆU ili
osobođeno

NEĆU



Dobar dan

 Da vam šapnem…

 

Padala je kiša tiho i sporo, u prvi mah čak i ne primetno, a ipak tako uporno i ujednačeno.

Kapljice su se slivale niz prozore kao po nekom nemom utvrđenom redu, jedna iza druge,

formirajući male barice na listovima mojih tek posađenih muškatli. Kada bi skupljena vodica na

listu dovoljno otežala, list bi se iskretao i ta barica bi polako klizila i stapala se sa drugom koja je

već bila formirana na betonskoj stazi. Fascinirao me je taj red i mir kišnih kapi, besprekorno

dirigovan palicom prirode. I ja sam osećala i mir i spokoj a kiša mi naravno nije nimalo smetala.

Nije uvek bilo tako. Moje nemirne, vragolaste misli, podsetiše me na vreme kada sam zbog

padanja kiše nervozala i smatrala da kiša pokvari dan i izmamiše mi osmeh na lice.

nezadovoljstvo nije naše prirodno stanje

 

Sećam se tih dana. Kada bih čula kišu ili videla vremensku prognozu koja je najavljuje

osetila bih odmah nemir. Onaj iznutra ničim izazvan koji je jedva čekao da se oglasi jer

je kao našao opravdan razlog. Jedva je čekao da zagrmi u svojoj punoći jer zamislite

napolju pada kiša. I da, zaista tih dana verovala sam i mislila da se on baš javio što

napolju pada kiša. Smešno… Malo bolje kad razmislim javljao se on i kad je jače grejalo

sunce, duvao vetar ili čak na uličnu buku. Koristio je sve neke sitnice samo da mi šapne

i podseti da je tu. Dozivao je smelo ljuteći se ako ga ne čujem odmah i sa svakim

sledećim naletom bivao je opet sve jači. Bockao je. Želeo je pažnju pokušavajući nešto

da mi kaže, a ja ga nisam bila spremna tada čuti.



Danas baš uz ove nežne, meke i krhke kapi kiše odajem mu javnu zahvalnost. Onu veliku i

iskrenu iz dubine probuđene duše i čistog srca jer je bio uporan. On nije odustajao od mene

i onda kada sam ja negde nesvesno zaboravila sebe. Dosledno je čekao da ga udostojim i

konačno čujem šta ima da mi kaže. A rekao je mnogo…

Uspeo je da me probudi i natera da se suočim s njim. Uspeo je da me vrati sebi. Naučio me

je da odgovore na nerazjašnjena pitanja potražim u sebi i svojoj duši i da hrabro zavirim u

nju. Naučio me je da svoje lično nezadovoljstvo ne opravdavam spoljačnjim faktorima ili

vremenskim prilikama, drugim ljudima ili njihovim rečima, već da je sve u meni. U meni i u

mom ličnom osećaju i pogledu na sve to. Naučio me je da hrabro zavirim u sebe i sebi

samoj ogolim svoj lik sa svim dobro skrivenim ogrebotinama ispod sopstvene kože. Dugo

sam mislila da je dovoljno ako te ogrebotine budu skrivene. Ne vidi ih niko i nije važno. Tu

su gde su i neka ih. Međutim taj moj nemir mi je tako lepo objasnio da to nije tako. Pokazao

mi je da se nesanirana i nezarasla ogrebotina vremenom pretvara u ranu koja tražeći lek

mora da izbije na površinu. Potisnuto nezadovoljstvo i emocije zaista dugo mogu da krvare

i žive tako skrivene i ugušene u senci ali (sada znam da je na sreću) kad tad moraju da nađu

put. Moraju da se oslobode, pa makar kroz neku bolest ili dijagnozu da nas probude i

podsete da nezadovoljstvo nije naše prirodno stanje na koje treba da se naviknemo i

pristanemo. Treba da prihvatimo da je sasvim normalno da se javi ali da tada ne treba da

ga gušimo i potiskujemo i okrećemo mu leđa praveći se da nije tu. Treba da ga saslušamo i

svesno i hrabro zapitamo odakle dolazi i šta nam poručuje, ne tražeći njegova opravdanja u

masi spoljašnjih faktora bežeći od sebe. Zahvaljujući mom upornom nemiru shvatila sam i

da svi odlasci bole. Drugi kada odu od nas boli i nekako prođe, međutim kada nesvesno

odemo od sebe i zalutamo u lavirintu sopstvenog nepoznavanja, bol ne prolazi lako.

Vremenom jača i širi i odvlači nas od naše stvarne životne svrhe i bića koje je predodređeno

dolaskom na ovaj svet na obilje i zadovoljstvo a mi to ponekad zaboravimo.

Zaboravimo našu pravu svrhu i potisnemo i zaboravimo na ono naše

unutrašnje dete koje nemirom uporno doziva. O mojoj maloj zaboravljenoj

veseloj pisaću vam neki drugi put.Kako ste vi, šta radite? Smeta li vam

padanje kiše kao nekad meni…



PRIHVATITE SVOJU NE
(SAVRŠENOST)
Dobar dan

Da vam šapnem…

U zagrljaju tek ozelenelih krošnji, divne Save okupane zlatnim sjajem jutarnjeg sunca, u

društvu divnih žena, svake ponaosob posvećene svojoj životnoj misiji, provela sam jedan

nezaboravan dan. Znam da divna zelena kućica u kojoj se održavao festival, nije slučajno

zelene boje. Znam sada ni da se ja tamo nisam našla slučajno i znam, a i uvek sam znala, da

energija ljubavi i razumevanja koju osetite dolaskom na jedno takvo mesto ne može biti

našminkana i nameštena. Ona zrači. Ona se oseti i širi poput talasa iz otvorenih srca, nežno i

nenametljivo vas grli, budeći beskrajnu zahvalnost što sam baš tu gde jesam. Na jednom

mestu našli su se divni profecionalci svojih uloga da nesebično podele svoje znanje i divna

skupina različitog doba da to znanje primi sve sa zajedničkom temom i ciljem o SVESNOM

RODITELJSTVU na FESTIVALU RODITELJSTVO NOVOG DOBA.

Prihvatam
 

SVOJU
 

NE
(SAVRŠENOAST

)
 



 

 

Davno sam postala ponosna mama jednog divnog dečaka i divne devojčice. Uloga mame

obogatila je ali i promenila moj život. Iako imam godina koliko imam i svesna pređenih

koraka mog života, ja se i danas kad se sve smiri i mesec obasja nežna lica mojih anđela,

pitam da li sam dobra mama. I pored datog svakodnevnog maksimuma zaboravljajući često i

lična zadovoljstva provuče se to pitanje da li se može, treba, bolje i više. 

 

Moram vam priznati da i sebi bojažljivo postavljam to pitanje i retko ga izgovaram naglas,

plašeći se odgovora koji bi mogli doći. Međutim juče na festivalu, ja saznah i osvestih da

nisam sama i da nije sramota priznati da je ponekad teško. Osvestih da moje pitanje nije tabu

tema i da nemoć što ponekad ne znam sve odgovore upitnih okica i to što ponekad osetim

tugu i bes nije krivica, već dokaz da MAMA nije bezgrešan betonski stub i sveznajući robot,

već nežno biće. 

Biće sa svim svojim vrlinama i manama koje poseduje i koje bez srama i stida može da ih

prizna i prihvati. Slušajući predavanja o svesnom roditeljstvu dobila sam potvrdu da moja

odluka spoznati sebe nije sebična i egoistična. Svesnim upoznavanjem i prihvatanjem sebe

baš onakvih kakvi jesmo mi samo možemo bolje upoznati i vaspitati našu decu. Osvešćujući i

menjajući svoja pogrešna uverenja mi jedino tako možemo formirati njima bolja. Razmislite

ako dovoljno ne poznajemo i ne prihvatamo sebe, da li možemo zaista iskreno i svesno

poznavati i njih? Ako ne razumemo svoj bes da li možemo razumeti i opravdati njihov?

 

Ako prihvatimo i sebi oprostimo svoju nesavršenost koja je normalana, možemo i njima lakše

objasniti da greške ne osuđuju krivicom da nisu dovoljno dobri i da su one neminovne i služe

kao putokaz na životnom putu. To što volimo sebe i dozvoljavamo sebi sopstvenu sreću samo

nam može pomoći da svesno širimo zdravu energiju sopstvenim primerom na njih. Našoj

dečici, naš primer je jedini merodavan svedok, bolji od bilo kakvih izgovorenih reči.

 

Juče sam čula i veoma mi je koristilo najnovije sprovedeno istraživanje da deci nije bilo bitno

koliko su roditelji ili mame zarađivale tokom svog života već da li su živeći svoju misiju bile

srećne. Svesno roditeljstvo nije jednosmeran već uzajaman i zajednički proces, dece i nas, koji

se ne završava nikad i za koji nikad nije kasno. On traje koliko i naš život sa svim svojim

izazovima i blagoslovima koje pruža. Verujte, i pored svih teškoća na koje nailazimo divno je

upustiti se u svesno roditeljstvo i svesno postajanje najbolje verzije sebe jer jedino i samo tako

možemo biti i svesna dobra mama i njihov najbolji učitelj. Divno je saznati da nije sramota ne

znati sve i da ponekad ako priznamo i kažemo da je teško i nije mera ljubavi koju za njih

osećemo. Ja sam lično prezahvalna ovim damama koje su mi proširile vidike i nadam se da

sam vam bar malo uspela dočarati deo jučerašnje atmosfere koju od srca preporučujem

svima.Kako ste vi? Šta radite?Pišite i slobodno pitajte 



OTESE SE PRAŠINA POPRAVI SE HALJINA I IDEMO

DALJE

Dobar dan vesele/i moje

Da vam šapnem…

 

Dokazano je, a i lično sam se uverila, da zavisno od frekvencije koju naše misli i emocije

emituju, mi u naš život privlačimo ljude, stvari i događaje na svesnom ili nesvesnom

nivou. Često uhvatim sebe u razmišljanju da li mi je ta spoznaja zaista donela olakšanje

ili nije. Trebalo je vremena da prihvatim da je za sve presudna odgovornost kako prema

sebi, tako i prema drugima. Lično sam uspela da shvatim kako život funkcioniše,

osvestim stanja koja mi se nisu sviđala i  donesem odluke koje će me uz posvećen rad

na sebi voditi pravim putem. U suštini sam veoma zahvalna procesu života što me

doveo na to putovanje jer upoznati sebe je dosta izazovno. 

 

Nova saznanja često nisu prijatna ali kada raznoraznim spoznajama dođemo do

odgovora, nastupa olakšanje jer tada shvatamo da je na nama lično odgovornost za

dalje i da samo od nas zavisi prihvatanje i reakcija, a i odluka o preduzimanju sledećeg

koraka. Ovo mi sve ide dosta lakše kada sam ja u pitanju. 

 

Nova pitanja mi  se otvaraju kada su u pitanju meni dragi ljudi.

 

 



Pitanje koje me okupira ovih dana je vezano za moju prijateljicu, koja već duži period prolazi

kroz dosta izazovnu životnu fazu. Veoma mi je draga. To su oni ljudi koje upoznate, tačnije se

prepoznate i prećutno dogovorite na prijateljstvo za ceo život. Sada takođe znam da to nije

slučajno. Međutim mene veoma zbunjuje njen trenutni bol. Prolazi kroz tešku situaciju sa

decom, emotivno nezadovoljna i finansiski na ivici egzistencije. Od rate do plate, od čeka do

čeka i to već traje poprilično dugo. Da li je moguće da je ona to sve sama sebi prizvala? Ne mogu

a da se ne zapitam kako baš to tako? Da li ona to zaista želi?

Iako ne deluje ohrabrujuće, teoretski i po mom ličnom iskustvu – jeste. Nezadovoljstvo privlači

još nezadavoljstva i lanac se nastavlja, karika na kariku. Na našim podužim kafama, pokušam

nežno i polako da joj predočim moje skromno znanje o ovom moćnom zakonu. Pokušavam da

 je ohrabrim i na ličnim primerima pokažem da su promene moguće, samo ih treba želeti i

hteti. Ne postoji lanac ni karika koju klešta ne mogu preseći ali je potrebno klešta uzeti u ruke

jer nam sama neće doći.

Zahvaljujući sopstvenim odlukama često i nesvesno sednemo u pogrešan voz. Tada nam je,

naravno,  svaka stanica pogrešna. Nezadovoljstvo privlači još nezadovoljstva i nekako se

nađemo u situaciji kada pomislimo da nema kraja. Kolotečina nemile situacije preovlada veru,

nadu a sreću zameni tuga i nemoć, bezvoljnost i bespomoćnost, i misli se da nema kraja.

Padnemo… da padnemo i nije nam prvi put… I ja sam padala… Bila sam u situacijama kada sve

lepo teoretski znam, međutim pri nekoj već prvoj prilici dođe do momenta kada opet uradim

sve po inerciji vođena ličnim pogrešnim uverenjima koja tako lako isplivaju na površinu, onda

kada se najmanje nadate. I šta tad…???Pa dragi moji ako to već niste lično iskusili – ništa… Ništa

specijalno. Padne se pa se tako lepo ustane. Otrese se prašina, popravi haljina, a modrica prođe

i posekotina zaraste… Prihvati se lična odgovornost bez osude i kritike, jer da nismo tu pali kako

bismo drugačije i znali da zadatom zadatku nismo dorasli. Kako bi spoznali jačinu našeg

nesvesnog koje vlada iz senke? Zaista da nema tih padova ne bismo mogli ni da osvestimo naše

lične blokade i prepreke na putu. Išli bismo i dalje po inerciji kriveći sve i svašta, pokriveni

ćebetom žrtve. Iako u meni postoji još pitanja, veoma sam zahvalna što sam savladala prve

korake. NIJE BITNO PASTI, VEĆ JE BITNO USTATI.

Bitno je ustati sa voljom i željom da svesno zameni nesvesno. Nije lako, slažem se, ali isto tako

je sve moguće uz volju, veru, želju i fokus na cilj a ne na način do cilja. Prilika je bilo i biće ih a

na nama je kakve ćemo im šanse dati. Na nama je hoćemo li i dalje gutati prašinu ili se izdići i

udahnuti svež vazduh. Moramo naći zahvalnost i za takve situacije jer iako često i nismo svesni,

nažalost, uvek može i gore. Ovo sve ću pokušati da objasnim mojoj veseloj. Na njoj je da li će

sesti i priznati sebi da je do nje. Posavetovaću je da prihvati, oprosti i prizna da nije mogla i

znala bolje, a da uz svesnu odluku veruje da može da kreira novi bolji dan. Ona uskoro stiže kod

mene a voli kolače… odoh da ih  spremim.



Dobar dan

 Da vam šapnem…

 

Došao je i taj trenutak da vam se zvanično predstavim. Družeći se sa mnom kroz moja šaputanja

u prethodnih trideset i pet kolumni u divnom našem Antistres vodiču (beskrajno zahvalna na

prepoznavanju i podršci sjajnoj ženi Jasmini Stefanović) i mojoj FB stranici imali ste priliku

upoznati me i stvoriti neku vašu sliku o meni. Neke ću iznenaditi. Nečija očekivanja ću ispuniti, a

nečija naravno i neću, ali želim da vam šapnem, onako tiho, samo vama, može čak i u „poverenju“

jer to u mom gradu ima veliki značaj… 

Ja sam Milena Marović iz Valjeva.

NISAM SAMA JER IMAM SEBE

 

Divnog drugog maja napuniću četrdeset i dve godine. Majka sam, ćerka, supruga, snajka, strina,

ujna, prijateljica, predusretljiva komšinica, FB drugarica a i odgovorna sugrađanka. Po struci sam

medicinska sestra koja taj posao nikada nije radila jer sam se veoma mlada zaljubila i posvetila

vođenju porodičnog posla zajedno sa suprugom i gajenju jednog divnog sina i jedne divne ćerke.

Pored ovih ličnih uloga posebno bih istakla deo mog ličnog putovanja koji mi je pomogao da

spoznam sebe i da na mnoga do tada neodgovorena pitanja dobijem odgovore. Život me je u

jednom trenutku darovao poznanstvom sa božanstvenom ženom Vanjom Bokun Popović koja me

je svojom harizmom osvojila na prvi pogled. Ubrzo sam završila njen kurs Zlatna Manifestacija i

program Povratak sebi koji mi je u tom trenutku značio puno i otvorio nepregledne vidike

upoznavanja same sebe. Posle jednog VIP Intenziva koji je draga Vanja organizovala u Beogradu, u

jedno nemirno jutro, decembra 2017. gde je moja duša tražila svoj put, rodila se moja Vesela

Domaćica. Pored Vanje na tom predavanju, koja u svom stanju božanstvenog bivanja budi svaku

ćeliju u vama, veliki utisak na mene su ostavile još dve divne žene koje žive svoju svrhu – Ivana

Đorđević i Jelena Milanović i beskrajno sam im zahvalna na tome. Otvorena, željna i spremna za

dalji rad na sebi još jednom sam darovana božanstvenim poznanstvom.



O tome  čak nisam ni razmišljala. Život je išao svojim ritmom. Radilo se. Kuvalo se. Deca su rasla i

na izgled sve je bilo normalno. Normalno sve do trenutka, decembra 2009. godine, kada sam

osetila veliku usamljenost izgubivši mog Tatu koji je iznenada napustio ovaj svet. Vremenom sam

se nekako oporavila shvativši da voljeni nikad ne umiru i tada počela tragati na neodgovorena

pitanja koja su se otvorila o životu i svojoj svrsi sa kojom smo rođeni. Pitanja sam imala, kao tražila

odgovore na njih ali oni nisu dolazili. Sada znam jer još dovoljno nisam bila spremna i otvorena za

njih. Međutim kao i što biva po zakonu privlačenja u koji sam se zaljubila na prvi pogled, sve dođe

tačno kada treba. Tada je u moj život ušetala sledeća faza koja nas žene pre ili kasnije pogodi kao

grom iz vedra neba. Faza o kojoj sam dosta slušala od starijih drugarica a potajno se nadala da

mene neće snaći. Faza potisnutog nezadovoljstva i osećaja usamljenosti i pored svih. Usamljenosti

jer suprug gleda utakmicu, pa mora na pivo jer dolazi drug iz daleka pa ne može da ga odbije. Jer

ćerka odmah posle škole mora do drugarice i jer sin baš tad i skoro uvek, ima neka neodložna

posla.

Poznanstvom sa ženom, Sonjom Simonovskom, koja kroz svoj program  Lens  i njegove

seminare živi, daruje i budi ljubav. Seminar Čitanje iz Morfičkog polja završila sam 12.02.2018

godine i postala MFP Coach Lens što je sada i moj poziv i na šta sam veoma ponosna jer sam

shvatila važnost i osetila ljubav svog polja koji mi je kroz razne tehnike pomogao da otklonim

svoje podsvesne blokade i spojim i zavolim svoju tamnu i svetlu stranu da sa lakoćom u životu

idem dalje. Nošena onom divnom ljubavlju prema sebi koja nam je neophodna da živimo svoj

puni potencijal kojim smo i darovani dolaskom na ovaj svet, a koji nošeni bujicom

svakodnevnice potisnemo i zaboravimo.Reći ću vam, a već sam vam ranije i pisala: „Ova moja

Milena ranije nije puno volela sebe.“

A JA … gde ću tada i kuda JA, a pri tom da

budem srećna? Ko sam JA, zaista JA, bez

uloga koje obavljam? Gde su nestali snovi,

talenti i želje one vesele devojčice? Gde sam

to uz put, na kojoj stanici, izgubila sebe?

Mislila sam, smislila i shvatila sve. Nesvesno

sam se zatrpala obavljajući životne uloge i

nestala u moru lonaca i poklopaca. Ali dragi

moji, rekla sam dosta i tada sam se uhvatila

ozbiljnog rada na sebi. Nekada nije bilo lako i

znalo je čak da puno boli ali sam shvatila da

zaista 

ULOGE I GODINE NISU LIMITI.



Shvatila sam da i ako imamo četrdeset, pedeset ili šezdeset godina, ne znači da

smo izgubili pravo na sebe i svoje snove. To što smo majke, ćerke, supruge i strine

ne znači ništa ako nemamo one iskre u sebi  koja svetli u nama kada svi odu a mi

ostanemo same. 

JA VIŠE NISAM SAMA. IMAM SEBE.

KAKVI SMO PREMA SEBI
TAKVU REALNOST I ŽIVIMO

Dobar dan  

Da vam šapnem …

Da li ste razmišljali, kada bi vam neko postavio pitanje: „Ko je najvažnija osoba u vašem

životu“, šta biste odgovorili? I ja sam kao i velika većina, tokom dugog niza godina ređala

spiskove drugih, naravno krenuvši od rođene dece, roditelja, supruga, često brinući koga

staviti na koje mesto, da nečiji značaj ne omalovažim. U tim godinama sopstvenu važnost

u sopstvenom životu nisam videla i prepoznavala značaj te spoznaje. To se nekako

podrazumevalo. Pa, ja sam ja. Takva sam – kakva sam, i šta je tu uostalom nešto i previše

bitno? Međutim drage vesele/i moje, vremenom pročitavši brdo knjiga, slušajući hiljade

videa i višesatnog boravka na seminarima izvukla sam esenciju

ONO ŠTO SMO I
KAKVI SMO

PREMA SEBI –
TAKVA NAM JE I
REALNOST KOJU

ŽIVIMO!



Takvi su nam odnosi. Takav nam je bankovni račun. Takva nam je svakodnevnica, jer

sve što konstantno doživljavamo funkcioniše po principu ogledala. To je refleksija

naših misli koja funkcioniše po zakonu privlačenja verovali mi u njega ili ne. On

vredno radi svake sekunde i minuta našeg života besprekorno nam servirajući u

realnost krčkanja naših i najsitnijih misli kojih često nismo ni svesni. I sada mnogi će

na ove moje reči reći: „ Ja to znam!“ I to je zaista divno ALI zašto se onda pojavljuje

nezadovoljstvo u raznim segmentima života bilo da su u pitanju partnerstva, odnosi ili

finansije?  Gde je ta „kvaka“ ili „klik“ koji nedostaje da živimo život kakav želimo u

punom potencijalu?

U SEBI – vesele/i moje. U upoznavanju, osveštavanju i prihvatanju sebe. Svoje tamne i svetle

strane koja ravnopravno postoji u svakom od nas a koje često nismo ni svesni jer joj nošeni

automatizmom nismo dali važnost i dozvolili da se ispolji. Koju čak često i potisnemo i ne

prihvatimo ako je i ulovimo kada se pojavi. Tim nazovimo „negativnim“ osećanjima koja iz nas

izađu kad tad često lupimo šamar osudom, krivicom i svim drugim emocijama niske vibracije,

samo ne dozvoljavanjem da budu tu i prihvatanjem da one postoje. Neretko ih vratimo u sebe i

smestimo još dublje nego gde su bile jer nismo spremni i hrabri čuti šta imaju da nam kažu. One

nam govore mnogo samo kada bi želeli da ih čujemo i kada bi bili spremni suočiti se sa

najvažnijom osobom u svom životu – SA SAMIM SOBOM.

Meni naravno ne morate verovati i ne morate smatrati da sam u pravu. To uostalom nikome od

nas nije toliko važno jer svi smo kormilar svog broda i plovimo svojim morem. Moja topla

preporuka je da samo pre nego što nešto odbacite ili kažete „ja to znam“ to prvo isprobate i

testirate ako želite drugačiju realnost.Umesto recepta delim sa vama jednu  vežbicu, koju ja

skoro svakodnevno koristim i kojom spoznajem sebe.



Zamislite situaciju ili prepoznajte, ako vam se pojavi, recimo da vam poznanica ili

dobra prijateljica dođe da se pohvali kako je recimo od supruga dobila na poklon nov

auto ili veliko nasledstvo od nerođene tetke. Šta ste prvo pomislili? Koja je to bila

misao? Da li ste se iskreno iz srca obradovali tuđoj sreći ili se javio tračak ljubomore i

zavisti kako se to baš njoj dešava a ne vama. Možda ste nekako odmah pomislili i na

sebe, srećni kako eto sad imate od koga pozajmiti potreban novac. Ako ste iskreni

prema sebi misli koje tada uhvatite mnogo će vam reći o sebi i o načinu na koji

razmišljte i pomoću koga privlačite stvari u svoje iskustvo. Ako i vidite da ste pomislili

nešto „loše“ to nije ništa strašno. To je samo znak na kome treba biti zahvalan i zasukati

rukave i krenuti u rad da se otkrije poreklo nečega takvog što na svu sreću može da se

osvesti a zatim i promeni. To nije lako i potrebna je iskrenost, vreme i hrabrost. Čarobni

štapić ne postoji ali verujte, probala sam, zaista vredi i benefiti su neizmerni jer mi

privlačimo ono što zaista jesmo a ne što mislimo da jesmo. Probajte i javite i naravno

dođite da se družimo i razmenimo iskustva.

DA LI STE VI SREĆNI?

Dobar dan…

Da vam šapnem 

Čula sam, naučila, a sada iskustveno i spoznala…BUDUĆNOST OSTAVLJA TRAGOVE! Meni je

moja ostavila davno, pre nekih čini mi se osam godina, samo tadašnja visina moje svesti to nije

mogla prepoznati. Moje dve Vesele i ja primenile smo naučenu lekciju od svojih divnih

supruga i shvatile važnost odvojenog vremena samo za sebe. Krenule smo u višesatno

popodnevno druženje posvećene same sebi. Srećne što ćemo tih par sati pobeći od onih mojih

često spominjanih „lonaca i poklopaca“ uputile smo se u gradsku kafanu gde se služio najbolji

roštilj. Jelo se, nazdravljalo i čavrljalo o svim onim bitnim i nebitnim ženskim temama,

životnim situacijama i izazovima svakodnevnice. Bavile smo se mi tu svim i svačim, svaka

različita i posebna na svoj način ali međusobno povezana iskrenošću, empatijom i onom

dubinskom podrškom ženskog srca. Vreme nam je brzo prolazilo tako da je posle šetnje ostalo

još samo toliko da možemo pojesti i desert. Još danas se sećam zalogaja ukusnog suflea

(kombinacija tople čokolade i sladoleda), njenog izraza lica i glasa kada je pitala nas dve: „DA

LI STE SREĆNE?“



Juuu!!! 

Šta joj bi!? Svašta! Da li smo srećne? 

Odakle sad izvuče to pitanje? Srećne!?Pa kako nismo?! Zašto ne bismo bile srećne?

Kretosmo mi tu da nabrajamo redom krovove nad glavom, poslove, bračne statuse,

dečije petice, osvojene medalje, uspele ajvare, plaćene račune. Ređale smo, nizale

spiskove i stavke, sada znam, sve više se udaljavajući od odgovora i suštine

postavljenog pitanja. Gledala nas je i ćutala dopuštajući da se zdušno hrabrimo i

bodrimo, opravdavajući valjda prvo sebi, osećaj sopstvene sreće. Prećutnim blagim

smeškom, koji i danas kod nje volim, čestitala nam je na našoj sreći i najavila današnji

razlaz zanimljivog trija. Trag budućnosti toga dana nisam prepoznala. Nisam bila

spremna.

On je usledio nekih par godina kasnije, kada je taj unutrašnji zov postao toliko jak da

ga više nisam mogla ignorisati. Suočila sam se i sama sebi u ogledalu postavila pitanje:

„Da li sam srećna?“ Nije uopšte bilo lako. U ogledalu nema laži i nema prevare. Ne

pomaže ni pravdanje. Sjaj oka i titraj usne reaguju po savršenom osećaju sopstvenog

srca koje može obmanuti sve, samo ne nas. Mene moje nije. Dobila sam odgovor.

„IMAM SVE A NISAM SREĆNA!“ Hej! Priznala sam sebi.

Zabolelo je baš… ali drage Vesele/i bilo je tako oslobađajuće.

Spoznaja i iskreno priznanje da nisam srećna donela mi je u

život neku radost i otvorila neke nove vidike. Najvažnije od

svega donela mi je MENE, tu moju divnu unutrašnju, iskrenu

i uplašenu JA od koje sam se dugo veoma vešto skrivala. Od

tog momenta više nije bilo bežanja. To zaista više nisam ni

htela jer nije vodilo ničemu, a kamoli postizanju sopstvene

sreće. Od tada JA i ta moja unutrašnja JA, ogoljene i iskrene

svakodnevno krstarimo, osvajajući i najviše vrhove

sopstvenog srca. Znam da nema vrha koji ne možemo

zajedno osvojiti, ni prepreke koju ne možemo rešiti jer nas

dve smo sada jedno. Neraskidiv savez koji jasno sebi sme da

prizna kako se oseća. Verujte bez tog priznanja i istine

nema ništa… samo dosadna vožnja po tunelima sopstvenog

lavirinta. Kada sebi priznamo kako se osećamo tek tada

možemo to i da promenimo. Tek tada odgovorno uzimamo

svoj život u svoje ruke i oslobođeni možemo napred. Tada se

više ne krijemo iza uspeha drugih i bliskih, koji su naravno

važni ali ne primarni u osećaju suštinske sopstvene sreće.

Meni lično dugo vremena je trebalo da sebi priznam i

kažem kako se osećam. Dugo vremena nisam ni bila svesna

koliko je to važno. Vaspitanje, kolektivno nesvesno, šta će

„drugi“ reći, stečena uverenja i još što šta je bilo važnije od

toga kako je meni, pa zato i pored svega i dosta ostvarenih

uloga ja nisam bila srećna.



JESTE  LI 

FUNKCIONISALI  ILI  ŽIVELI

 

Dobar dan

Da vam šapnem 

 

Odvojite pola sata samo za sebe. Isključite telefon. Sipajte omiljeni napitak u onu samo vašu

specijalnu šolju. Pustite laganu tihu muziku. Namestite se udobno i zatvorite oči. 

Udahnite duboko tri puta na nos, a izdahnite na usta. Opustite se i osetite lagano celo vaše

telo od stopala do vrha glave. Zatim polako u ritmu koji vam odgovara u vašem svetu iza

zatvorenih očiju prizovite celu 2018. godinu. Pratite šta vam dolazi. Ne silite se već samo

posmatrajte i opažajte. Koji su to doživljaji ili događaji? Šta je to što želite da pamtite i

ispunjava vam srce, a šta želite da zaboravite. Na šta ste ponosni, a šta je to moglo još bolje.

Koji su to ljudi koji su obeležili vaš život u proteklom periodu? Pustite da samo slike dolaze i

prolaze i pratite senzacije u telu. Koja osećanja vam te slike bude? Samo pustite i

posmatrajte da vam se film vaše 2018. godine odvija lagano. Ako se desi da vas nešto

uznemiri slobodno pustite i suzu. 

Slobodno se i nasmešite ako nečije oči, osmeh ili susret iskoči pred vas. Samo dozvolite! Sve

je dozvoljeno jer iza vaših zatvorenih očiju odvija se samo vaš film čiji se scenario više nikada

ne može ponoviti, jer život nema reprizu a 2018. godina se ne može vratiti.

O sreći se uvek i pisalo i polemisalo i tumačena je na razne načine ALI to meni ne znači. Meni

je sada jedino važan i merodavan osećaj sopstvene sreće i zahvalna sam na spoznaji koju

mogu preneti i mojoj deci i vama svima da jedina svakodnevna sopstvena himna bude: „JA

SE OSEĆAM…“ Odatle sve kreće i tu se sve završava. To je kamen temeljac kule što se zove

život.Da li ste VI srećni? Da li u dnevni smiraj, kada svi odu a vi ostanete sami smete sebi

iskreno i iz srca reći i priznati: „ Ja se osećem tako i tako…“. Da li možete stati pred ogledalo i

jasno i glasno reći: „Ja se osećam…“ Pišite… čekam vas



Znate da je promena jedina konstanta i da je promeni sve podložno, ali ne znamo

ili smo možda zaboravili da je naš vek trajanja u ovom životu ograničen. Ne zna

niko koliko mu je još vremena ostalo, ali smo svi svesni da vreme curi. Polako ističe

a vratiti se ne može. Zato je bitno ovo osvestiti i odlučiti kako želite provesti

ostatak vašeg života na ovoj planeti. Šta želite raditi? Čime se baviti? Gde živeti?

Kakve odnose imati i sa kime se ujutro buditi? Vaš život je samo vaš! Jedan jedini i

to niko ne može umesto vas. Samo vi! Zato živite jer –

JA sada ŽIVIM! 

Zadovoljna sam sopstvenim filmom moje 2018. godine. Sada tačno znam gde želim više

i bolje a sada znam i da mogu. To je sada tako, a tako nije bilo pre. Slobodno mogu reći

da sam dugo funkcionisala rastrzana između porodice i posla i bezbroj obaveza

zaboravljajući na sebe.

Nisam znala da JA postojim i da nije sebično ako JA nešto želim. Unutrašnje

nezadovoljstvo, usamljenost pored svih ljudi i ova vežba jednog prethodnog decembra

bili su „klik“ da ne želim više tako. U prvom momentu nisam baš tačno znala šta želim

ali jasna slika i osećanje koje ne želim bili su dovoljni da krenem i napravim korak. On je

sa ove tačke gledišta bio nesiguran i mali ali dovoljan i značajan da od njega sagradim

ovaj moj divan sadašnji put.

Zato, ne plašite se i ne obeshrabrujte ako vas vaš um zatrpa sa bezbroj pitanja. Spustite

se u srce. Jasno recite šta ne želite i krenite. 

Napravite korak.  Sve je moguće i zaista tačno da kada je „učenik spreman, učitelj se

pojavi.“Verujte! Maštajte i želite! 

Pretvorite želje u ciljeve i živite vaš film prvo u vašoj glavi i srcu. Kada ga uspešno

odigrate tamo, onda možete i na javi.

ŽIVOT NIJE FUNKCIONISANJE!

ŽIVOT JE ŽIVLJENJE! 

Kada osetite da ste završili, polako otvorite oči, razmrdajte se i odgovorite sami sebi

na pitanje: “Da li ste ove godine živeli ili funkcionisali?” Budite iskreni prema sebi.

Priznajte sebi, ne morate nikome drugom ali dođite do odgovora. Ako Vam ne ide

baš glatko onda postavite sledeće pitanje: “Da li bih volela/o da mi i sledeća godina

bude kao ova?” Verujem da će vam odgovor odmah doći. Kakav je odgovor nije

važno. Važno je šta ćete sa njim.



PODSEĆANJE NA SOPSTVENI „ZATVOR“

Dobar dan

Da vam  šapnem 

 

Odveli su ga. U prostoru metar sa metar, sa dve strane ograđeno žicom, a druge dve betonskim

zidom od cokla kuće i drvenom ogradom, živelo je četiri meseca štene terijera. Tamno braon,

blago kovrdžave dlake, tužnih tamnih očiju. Na bilo čiji glas iz njegove domaćinske kuće ili iz

naših susednih dvorišta javljalo se, nejako cvilelo, poskakivalo pokušavajući da nam kaže: „Ja

sam tu! I ja postojim!“

Korak napred koji bi napravilo sprečavala je žica, a radost kada mu neko priđe zaustavljao je

beton. Taj divni vragolasti terijer bio mi je velika tema prethodnih dana. Ne volim da vidim ni

pticu u kavezu. 

Davno sam naučila i spoznala da spoljašnje okolnosti, ljudi ili događaji kada nas dotaknu

unutra ili izazovu reakciju nije njihova već naša tema. Imamo pravo da se složimo ili ne

složimo, odobrimo ili ne odobrimo, razumemo ili ne razumemo, prihvatimo ili ne prihvatimo,

međutim ako nas unutra to dotakne i žacne burnije, onda je to zaista naša tema i treba videti

šta se iza toga krije.

Ja sam shvatila. Divni terijer me je podsećao na vreme sopstvenog „zatvora“. Srce je šaputalo,

duša opominjala, a telo htelo, ali je mentalni sklop sopstvenih DOZVOLA formirao žicu i

postavljao beton.

Šta su dozvole? Ko nam ih formira a ko daje? Kome smo dozvolili da nam da dozvolu? 

Pa dragi veseli/e moji, kako sam skoro pročitala i od srca se nasmejala, dozvole su

budalaštine! 

Ne izdaje ih niko! 

Niko ih ne postavlja do sami sebi!   Sami ih kreiramo!



 

Zato dozvoli sebi sada, baš danas, da ti dozvola ne treba! 

Dozvoli sebi da budeš ono ko jesi! 

Dozvoli sebi da voliš sebe ne misleći da je to sebično! 

Dozvoli sebi da odrasteš, da praviš sopstvene izbore i donosiš sopstvene odluke. 

Dozvoli sebi i da patiš, i da se smeješ, i raduješ, i tuguješ! 

Dozvoli i da te lik u ogledalu nervira i da ti se ne sviđa, ali i dozvoli da to promeniš. 

Dozvoli sebi i da kažeš „ne“ onda kada si zaista u skladu s tim i kada je protiv tvojih granica,

ne plašeći se da ćete odbaciti i reći da nisi fin/a. 

Dozvoli sebi i da možeš da promeniš smer, a ne da se kriviš što nisi znala. 

Dozvoli sebi da pomogneš a i da potražiš pomoć jer nisi mogla sama. 

Dozvoli sebi i da misliš drugačije i da ne želiš kako se od tebe očekuje, bez straha da ćete

manje voleti i da nisi dovoljno vredna. 

Dozvoli sebi da otvoriš srce i čuješ njegov glas jer jedino je to sloboda i sve drugo je laž, a ti

to najbolje znaš. 

I zaista dozvoli sebi da ti više niko ništa ne dozvoljava do samo ti. 

I ne plaši se! Ako radiš ono što ne želiš samo da bi se dopala, bila vredna u očima drugih,

opšte prihvatljiva, polako ali sigurno gradiš svoj kavez i postavljaš zid. Ne njima. Samoj sebi.

A kavez guši i doći će vreme kada će žice morati da se slome, kao što znaš.

 

Zato ne čekaj, već dozvoli sebi odmah sada da budeš ona ko jesi. Ako ti ne ide lako,

dođi na staro mesto www.facebook.com/veseladomacica1111 gde ima jedan

specijalan kutak facebook grupa I U POSLU I U PORODICI - SVOJA I OSTVARENA gde

te čekam. Čekam te da vidimo šta te sprečava da dozvoliš i kome i čemu si tu dozvolu

dao. U mom slučaju su to bili ograničavajući podsvesni mehanizmi koje sam uspešno

otkrila, a i promenila. Oni nisu zauvek nestali. Sada mi služe. Više me ne ograničavaju.

Ponekad mi se potkradu, ali ih veoma brzo ulovim i dozvolim da budu tu. Onoliko

koliko ja hoću, dok mi odgovara. 

Dobra vest je –  ako sam to mogla ja da onda možete i vi.

Samo dozvolite!!!.



SAMI SEBI NAJBOLJE

ZAKOMPLIKUJEMO ŽIVOT

Dobar dan

Da vam šapnem 

 

Prikradu se. Dođu tako, redovno,

svakog meseca, polako ali

intenzivno, oni specifični dani u

životu svake žene. Da li zbog ovih

divnih, ranih pedesetih u kojima se

sada nalazim ili zbog možda

mesečeve eklipse, ne znam, ali

sam ih baš intenzivno osetila.

Podgrejali su mi misli, uzburkale

emocije i nekako uspeli da me

vrate u nepregledne hodnike

sopstvene prošlosti. Lutajući tako

tim mojim osvetljenim hodnicima,

u prisustvu verne blage tuge i

setnog osmeha naleteh u

sećanjima na rečenicu moga Tate.

Ovo veliko T nije pravopisna greška.

Nemojte se zbuniti. 

Ono je spomen ljubavi i granica

zaboravu.Moj Tata govorio je često: „Što

čovek može sam sebi da iskomplikuje život

– to drugi niko ne može da mu uradi!“ Ovo

je obavezno izgovarao uz kiseli smešak.

Veoma osvešten za svoje vreme i tada nam

je pričao o moći misli, važnosti optimizma,

položaju kreveta prema stranama sveta

gde spavamo, moći istine, slobode, vere i

sloge. Učio nas je da treba da budemo

vredne, marljive, dobre, poslušne,

odgovorne i ambiciozne. Da treba da

završimo škole, zaposlimo se, udamo,

rodimo decu. Sve nas je učio, doduše

najbolje i najviše sopstvenim primerom.

Verovatno su i vas vaši učili tako.



Kako da znamo šta je protiv nas? Pa, po osećaju. On će nam pokazati da li smo u težini ili

lakoći. Reći će nam da li neke stvari radimo zato što to želimo, moramo ili treba, ili zato što

se to od nas očekuje ili zbog nekoga ili nečega, uvek prečeg i važnijeg od nas.

Zašto je to važno? Zato što je to prvi i osnovni korak otkrivanja nezadovoljstva i

upoznavanja i suočavanja sa samim sobom.

 

Kako se ja osećam sada?

Kako se ja osećam u prisustvu ove osobe?

Kako se ja osećam u vezi „ ovoga“?

 

Međutim ono što nas nije naučio, a sada znam da ni on nije znao, je važnost toga

kako se osećamo. Znam, jer da je znao ne bi ovu rečenicu izgovarao često i sebi

sam komplikovao život. Dosta dugo sam ga komplikovala i ja sama sebi. Sve do

momenta dok iskustvo nije počelo da boli i poznata prošlost pretila da postane

predvidljiva budućnost.

Kada mi sami sebi „komplikujemo“ život? Onda kada radimo stvari protiv sebe.

Protiv svojih osećanja. Kada živimo po normama i pravilima koja se od nas

očekuju, podrazumevaju i nikako nas ne izdvajaju od kolektivno nesvesne celine. 

Važno je dobiti ove odgovore jer osećaj je BOŽANSKI deo nas. On je naša navigacija i kroz

njega naša duša priča. A da li ga od buke naših misli i svega onoga što smo tokom života čuli i

videli i formirali naša sećanja možemo čuti, na nama je. 

Na našim izborima, želji za promenom i sopstvenoj samoodgovornosti, jer mi jedino možemo

biti odgovorni za sebe a ne za to kako se neko oseća u vezi nas. Doći do sopstvenog osećaja

nije lako. Možda ćemo u sopstvenoj nemoći i strahu od promene pokušati i prevariti sebe i reći

da nije to tako i da nije to tako strašno, možda ćemo… ali znajte da sve ćemo možda, samo

sigurno nećemo uspeti pobeći jer potisnuta emocija je tu. Ona traži put. Ona ne miruje. Ona

doziva. Ona unutra vri. Zato nemojte čekati da proključa jer onda je to promena silom a ne

„milom“.

 

Ako vam je teško povezati se sa sobom i svojim osećanjima, što je veoma uobičajeno, i sebi

priznati kako se osećate, onda pokušajte uraditi ovu VEŽBU. Postaće vam jasno sve.

Nađite vreme samo za sebe. 

Osamite se i pogasite sve proizvođače buke u vašoj prostoriji. Namestite se udobno.

Udahnite nekoliko puta duboko, na nos, a izdahnite na usta. Pokušajte da se postavite u

meta poziciju u odnosu na sebe. Sa strane posmatrajte sebe. Posmatrajte tu osobu u

jednom svom danu od jutra do večeri. Polako. Neutralno. Šta radi? Kada ustaje? Gde ide? S’

kime se druži? Kakve izbore i akcije pravi i zbog čega? Da li plače? Koliko se smeje? S’ kim

provodi većinu vremena i zašto? Da li ona u tom danu mora, treba ili želi? Posmatrajte i

videćete. Zaključićete sve. Postići ćete jasnoću samo više nećete moći da se pravite da je

ona nesvesna. Šta ćete sa njom vi ćete odlučiti, bar se nadam.



VELIKA   LAŽ

Dobar dan

Da vam šapnem

 

Pogledajte! Ima ih svuda oko vas! Možda ste i vi jedna od njih? Ja sam bila

.Samo obratite pažnju. Nalaze se svuda. Na ulicama, u komšijskim dvorištima, redovima u

sampoposlugama, za kasama i šalterima, prodavnicama, pa čak i u parkovima i u

ordinacijama, sređenim kancelarijama i na rukovodećim mestima. Možete ih možda

razlikovati po kvalitetu čizama i torbe koju nose, marke auta koji voze ili po frizuri, ali ono što

ih ne razdvaja, što ćete uočiti samo ako se udubite i ako dozvolite da vaša duša prepozna tu

nit, je umrtvljen pogled, upalo lepo lice bez sjaja i izražaja, nervozni pokreti i stalna žurba sa

konstantnim gledanjem u sat i telefonom u ruci, jer one su tu, dostupne uvek za sve i na

usluzi svima. Pogotovo sebi najmilijima. Da. One veoma često imaju „sve“. 

Porodicu, posao, roditelje, prijatelje… Imaju one i bašte i cveće i sela i špajze pune zimnice.

Videćete ih u gradskim kafićima, na pozorišnim predstavama i kulturološkim tribinama. One

su sposobne, vredne, uviđajne i ispoštovaće sve. Sve, samo ne sebe – jer one nemaju sebe. U

stalnoj trci da budu još bolje, negde uz put, rastrzane između posla i porodice, zatrpane

faciklama, loncima i poklopcima, izgubile su se ako su se uopšte ikada i imale. 

Ja nisam IMALA SEBE. Da li ste vi?

Da li sada imate ili nemate taj bezizražajni pogled,

umorno telo, unutrašnji nemir i nezadovoljstvo koje

osećate u nedostatku životne radosti i pored svega i

pored svih? Odgovorite iskreno sebi. Ako je potrebno,

sedite i umirite se. Zatvorite oči. Udahnite par puta

duboko na nos, a izdahnite na usta. Osetite svoje telo.

Unutrašnjim vidom ga osvestite i napravite kratak

“čeking” tela od glave sve do stopala. Ne verifikujte i

analizirajte. Samo osetite i konstatujte. A onda sa

pažnjom uđite u vaše srce. Srce jedne žene. Srce Vaše

žene u vama. PITAJTE JE kako se oseća sada. Tu je

ključ. Tu je rešenje. Tu je istina. Taj odgovor će vam

reći sve i postati smernica kuda i kako dalje. Ako

osetite tu prazninu, nezadovoljstvo i osećaj

stegnutosti i usamljenosti i pored svega i pored svih je

alarm koji poziva na promenu. Promenu koja je jedina

konstanta i u koju je dobrovoljno mnogo lakše krenuti

nego onda kada nas realnost pritera uza zid. Da li se vi

plašite promene? Većina se plaši.

 

PRAZNINA,

NEZADOVOLJSTVO
I OSEĆAJ

USAMLJENOSTI
JE ALARM

KOJI POZIVA NA
PROMENU!

 
NE IGNORIŠITE

NJEGOV
GLAS



Prebacite pažnju sa sebi sličnih na one koje potajno gledate krišom a divite im se. Na one

čiji sjaj oka primetite pri susretu i čiji bezbrižan smeh vas osvoji u prolazu, a odzvanja

dugo u noći. Ako one mogu, možete i vi. Ako ne znate – naučite, potražite i dobićete,

samo se pokrenite i zavolite se jer voleti sebe nije sebično. Ljubav je najuzvišenija i

najpoželjnija ljudska emocija. To je energija srca i duše koja donosi ravnotežu, sklad i

isceljenje, ali kada kreće od vas. Vi ste tada u razmeni, milosti, zdravlju i dobrobiti. Kada

ljubav ne kreće od vas, kada je ne osećate prema samima sebi, onda ste u traženju spolja,

formiranju očekivanja, egu, tvrdoglavosti i zavisnosti što prouzrokuje negativne emocije i

vodi u nezadovoljstvo. Kao što verovatno i znate ono što dajete sebi možete dati i

drugima i onoliko koliko volite sebe možete voleti i druge i to je prava razmena. Tada

niste u zavisničkom traženju spolja jer spolja je samo ono što reflektujemo iznutra. Zato

obrnite tok. Ja jesam a znam da možete i vi!

Ja vam čekam na starom mestu u 

FB grupi I U POSLU I U PORODICI - SVOJA I OSTVARENA

Na našim prostorima i u našem kolektivnom nesvesnom koje teče našim venama

ukorenjena je jedna velika zabluda. Žena ako voli sebe je sebična. Ako posvećuje pažnju

sebi, nije dobra majka. Ona nije dobra supruga. Ako je finansijski nezavisna, onda je ona

najčešće sama. Ako je uspešna u karijeri, onda ona nema vremena za kuću i kao takva

neće moći da stigne sve za svoje najmilije. A to našu ženu najviše boli. Toga se najviše

plaši. Uradiće sve samo da ne ispadne i da joj oni ne kažu da nije dobra majka, ćerka ili

supruga. Međutim to je VELIKA LAŽ. To su ograničavajuća uverenja i ne verujte im više.

Promenite to. Vi to možete i vi to zaslužujete! Samo odlučite.



Da vam šapnem

 Evo, praznici su već stigli! Za mnoge ovo su dani radosti, veselja i divnih trenutaka.

Međutim,  postoji i velika većina koja u ovo vreme provodi svoje najteže dane.Već od

početka decembra hteli ili ne hteli upadnemo u prazničnu euforiju. Grad je okićen

izlozi blješte i svi mediji obuku to novogodišnje ruho i novogodišnja groznica kreće.

Prave se raznorazni planovi ali i nesvesno počinjemo da sumiramo prethodnu

godinu. Stari film vrti se pred očima. Šta smo to planirali, a nismo uspeli? Dok se

jedni raduju, drugi provode dane tuge, očaja, izneverenih očekivanja. Dok na

televiziji, Fejsbuku i drugim medijima trube objave o postavljanju novih ciljeva, kako

je Nova godina baš pravi trenutak za to, kako je to baš taj dan, mnogi doživljavaju

svoj najveći burnout i pod velikim stresom čekaju da se sva ta pompa završi i prođe.

Tada u to vreme nekako dođemo u pravo suočavanje sa sobom, svojim životom i

svojom svakodnevnicom.Od čega zavisi kako ćemo provesti praznike?

Zavisi od odnosa sa sobom. 

Da li smo zadovoljni sobom ili nismo? Da li poznajemo i prihvatamo sebe? Ako smo

tu u nemiru, sa prihvatanjem svoje i svetle i tamne strane, stres je neminovan. Misli

su nam rasute, rastrzani smo. I ako je sreća u malim stvarima i u ličnom osećaju, mi

je nećemo osetiti jer sav sjaj spolja, tuđa radost i spoljašnje blještavilo samo će

provocirati i ubadati one naše, lične dugmiće sopstvene nemoći i nezadovoljstva.

Zbog neprihvatanja sopstvene situacije nećemo uspeti da se radujemo tuđoj sreći i

uspehu sa svešću da ako su mogli i oni, moći ćemo i mi.

OD ČEGA ZAVISI KAKO ĆEMO

 PROVESTI PRAZNIKE

Najvažniji
odnos u

našem životu
je odnos sa

sobom



Sa sobom smo svake sekunde, svake minute, svakoga dana i od toga nam

zavise svi drugi odnosi koji su najvažnija kategorija našeg života. Svaki dan

nam je zastupljeno bar par odnosa. Razmislite!. Da biste imali, zavoleli i

prihvatili sebe vi morate zagrliti i prihvatiti vašu malu devojčicu u vama, vašeg

malog dečaka koji unutra plače povređen od sećanja.

 

 Ova MEDITACIJA, koju sam ja rado radila, u tome vam može pomoći. Uradite

je i dozvolite sebi da vam praznici donesu mir, ljubav i obilje a ne budu dani

kada su sećanja najjača, tuga najizraženija i usamljenost najintenzivnija.

 

Osamite se. Pustite laganu muziku i namestite se udobno. Zatvorite vaše

divne oči i dišite, udahom na nos izdahom na usta. Osetite podlogu na

kojoj sedite i uradite kratak čeking tela. Osetite svoje telo bez

verifikovanja zašto je to tako. Zaboravite na prošlost. Zaboravite na

budućnost. Budite ovde i sada jer ovo je vreme samo za vas. Zamislite da

se nalazite na nekom divnom mestu. Možda ste nekada bili tu, a to može

biti i divno mesto iz vaše mašte. Osetite mirise. Vidite boje. A sada vidite

nju kako vam prilazi i staje ispred vas. Vaša mala devojčica. Pogledajte je

celu i pogledajte je u oči. Kažite joj: „Dobrodošla!“ U njoj se nalaze sva

sećanja u vašem životu, svi programi, sve emocije, sav bol, sva tuga, sva

patnja. Kažite joj da ste je konačno našli i da vam je veoma drago što je tu.

Kažite joj da vam je žao što je tako dugo niste videli i što je niste primetili

i tražite joj da vam oprosti. Bez krivice i osude, vi ste sada tu. Zagrlite je

nežno i sa ljubavlju i osetite i vi ljubav. Osetite u vašem srcu da je ovo

najvažniji odnos na svetu. Vi više niste sami. Našli ste sebe. Vi ste zajedno i

vi možete da rešite sve. Držeći se za ruke vi ćete sada zajedno, kroz izdah,

otpustiti sve brige, probleme i sećanja. Ona vam više nisu potrebna. Vi ste

sada zajedno tu. Razumete da nije lako otpustiti sve to ali vi to možete i

želite. Vi osećate lakoću dok vas miluje sunčev zrak. Osetite vašu ljubav i

povezanost uz obećanje da ste sad uvek tu i zahvalite se devojčici što je

tu. Nežno i polako se pozdravite uz obećanje i nameru da ćete od sada

biti MEKI PREMA UNUTRA, A ČVRSTI PREMA SPOLJA. Kada budete

spremni, otvorite vaše divne oči.



Ovu isceljujuću meditaciju ja sam preuzela od divnih ljudi čije izvođjenje možete

naći na Youtubu a moju vodjenu interptetaciju imate na mojoj

stranici https://www.facebook.com/veseladomacica1111  u zatvorenoj FB grupi,

specijalni kutak u koji ste sve dobro došle 

I u poslu i u porodici - Svoja i Ostvarena

http://bit.ly/svojaiostvarena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ ljubavlju samo vama  

 

Milena Marović

autor jedinstvenog online koučing programa

– Postani svoja i ostvarena –

MFP coach

Praktičar Kvantne Transformacije

Holistički coach LENS

Kundalini Reiki Majstor Učitelj



Ukoliko želiš napraviti promenu za sebe ili zakazati
besplatnu konsultaciju, ovde se nalazi sve o mojim

programima koji pomeraju granice

 

Napravi Korak ka Sebi

Postani Svoja i Ostvarena

http://antistresvodic.rs/grupni-online-program-napravi-korak-ka-sebi/2/
https://www.facebook.com/veseladomacica1111/photos/a.244765669376625/812937322559454/?type=3&theater
https://www.facebook.com/veseladomacica1111/photos/a.244765669376625/842677362918783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/veseladomacica1111/photos/a.244765669376625/812937322559454/?type=3&theater

